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Założony w 1997 r.

Miłość kpi sobie z rozsądku.
I w tym jej urok i piękno.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Andrzej Sapkowski

Nr 7 (683)

Nr 7
(683)

cena 1,50 zł

15 lutego 2011 r.

* Policjant, przewodnik psa służbowego - uratował innego psa !, s. 4
* Olecko Taekwondem stoi!!!, s. 6
* Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w
zimowym obozie, s. 8
* Wybory sołtysów, s. 9
* Ewa Kozłowska, Czy jesteśmy barbarzyńcami?
(felieton z cyklu „literackie dywagacje”), s. 10
* Ocalić od zapomnienia (historia pewnej fotografii), s. 11
* Andrzej Malinowski, Dziennik z wyprawy do
Japonii, s. 12
* Nowe wyposażenie w Gimnazjum nr 2 w Olecku, s. 13
* Sportowa integracja transgraniczna, s. 18
* X Halowe Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych w LA, s. 19
* Nadzieja, felieton z cyklu “Po kokardę”, s. 20

K51307

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

V52301

WĘGIEL:

V506

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

transport

87-56-96-256

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

V2704

V2005

NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA
WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

to@borawski.pl
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

1 lutego o 14.49 trzy zastępy JRG PSP
usuwał oraz po jednym OSP Borawskie
i OSP Szczecinki usuwały w Dąbrowskich skutki tragicznego wypadku drogowego.
3 lutego o 20.10 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie gasił w Kowalach
Oleckich pożar sadzy w kominie domu
mieszkalnego.
4 lutego o 6.35 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Kolejowej pożar śmieci
w śmietniku kontenerowym.
4 lutego o 9.20 jeden zastęp JRG PSP
usuwał drzewo znad linii kolejowej w
okolicach ul. Kościuszki.
4 lutego o 14.34 jeden zastęp JRG
PSP oraz jeden OSP Gąski usuwały w
Ślepiu skutki kolizji drogowej. Samochód KIA dachował.
4 lutego o 17.28 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie gasił w Kowalach
Oleckich pożar sadzy w kominie domu
wielorodzinnego.
5 lutego o 8.20 jeden zastęp JRG PSP
wypompowywał wodę z zalanej piwnicy magazynu przy ul. Parkowej.
5 lutego o 9.11 jeden zastęp JRG PSP
wypompowywał wodę z zalanego wejścia do sklepu przy placu Wolności.
5 lutego o 12.10 jeden zastęp JRG
PSP wypompowywał przy alei Zwycięstwa wodę z zalanego garażu.
5 lutego o 16.38 jeden zastęp JRG PSP
wypompowywał wodę z zalanej piwnicy domu w Kowalach Oleckich.
6 lutego o 9.15 jeden zastęp JRG PSP
wypompowywał na osiedlu Lesk wodę
z zalanych pomieszczeń usługowych.
6 lutego o 9.58 jeden zastęp OSP
Kleszczewo wypompowywał wodę z
zalanej piwnicy domu mieszkalnego w
Jelitkach.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

6 lutego o 10.00 jeden zastęp OSP
Lenarty wypompowywał wodę z zalanej
piwnicy domu mieszkalnego w Doliwach.
6 lutego o 14.47 jeden zastęp JRG PSP
otwierał mieszkanie w domu przy ulicy
11 Litopada.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
7 lutego o 13.20 dwa zastępy JRG
PSPoraz po jednym OSP z Borawskich,
Lenart i Szczecinek zabezpieczały w
Babkach Oleckich zalaną przez powódź
drogę.
8 lutego o 7.37 jeden zastęp OSP Świętajno wyciągał w Borakach z pobocza
drogi autobus.
8 lutego o 10.15 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w Lenartach wodę z zalanej
piwnicy domu mieszkalnego.
8 lutego o 12.00 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał drzewo powalone na jezdnię
w Bialskich Polach.
8 lutego o 12.38 jeden zastęp JRG PSP
usuwał w Ślepiu drzewo powalone na

jezdnię.
Informacji udzielił starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska

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.”

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

V64210

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:

• Elżbieta Dębska
• Andrzej Kalisiak
• Ryszard Marciniak
• Gabriel Nowak
• Edyta Piszczek
• Angelika Wróblewska
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

V1306
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V7101

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON..............................4,69 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95..........................4,79 z³
PB98..........................4,99 z³
LPG............................2,55 z³
Olej opa³owy...............3,19 z³
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V6701

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
B11205

21

lutego
godz.

1600

tel. 520-23-36

Podatek od nieruchomości w 2011r.
Rozpoczął się okres związany z poborem podatku od nieruchomości za 2011. W tym roku wszyscy współwłaściciele otrzymują oddzielne decyzje na podatek od nieruchomości. Nie oznacza to jednak,że opłaty wzrosły. Chodzi o to,że
współwłaściciele odpowiadają solidarnie a podatek należy
zapłacić tylko z jednej decyzji.
Np. Jan Kowalski otrzymał decyzję na kwotę 40 zł i jego
żona Anna Kowalska otrzymała decyzję na tę samą kwotę. W
praktyce małżonkowie Kowalscy powinni wpłacić na konto
Gminy 40 zł.
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
zaprasza na koncert

RYSZARDA RYNKOWSKIEGO

26 lutego, godz. 18.00, sala kina „Mazur”
cena biletów:
- przedsprzedaż – 40 zł
- w dniu koncertu – 45 zł
Uwaga!
Sprzedaż biletów od 14.02.2001 r. w kasie ROK „MG”. Bilety
zarezerwowane (rezerwacja od 11.02.2011 r.) należy odebrać
najpóźniej do 23.02.2011 r. (po tym terminie rezerwacja jest
nieważna)
Kontakt: tel. (87) 520 20 59

Sprzedano działki

... przy ulicy 1 Maja i Wąskiej. Za działkę o powierzchni 634
m.kw. uzyskano kwotę ponad 62 tysiące złotych, natomiast za
działkę o powierzchni 804 m.kw. kupujący zapłacił prawie 79
tysięcy złotych. (WRG)
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, Stary Ratusz
• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj
i dziś - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie wystawa malarstwa Agaty Prosińskiej
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
15.30 - Young Team Olecko - ratusz Gizycko - mecz tenisa
stołowego
16.30 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Lega Olecko - mecz
tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
19.00 - Geodezja Olecko - SP Budry - mecz tenisa stołowego
(Północna Liga Tenisa)
17 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
9.00 - szkolenie poświęcone tematyce związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej, Urząd Skarbowy, aleja Wojska Polskiego
19.00 - Koncert Jana Kondraka, Club Cool-tura
18 lutego (piątek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
8,30 - Święto Szkoły w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika (m.in. uroczystości związane z rocznicą urodzin patrona
szkoły, uroczysty apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2010/2011, Szkolny Turniej Wiedzy o Mikołaju Koperniku, II Memoriał Władysława Żurowskiego
17.00 - Safari, film - Kino „Mazur”
19.15 - Soul Kitchen, film - Kino „Mazur”
19 lutego (sobota)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
17.00 - Safari, film - Kino „Mazur”
19.15 - Soul Kitchen, film - Kino „Mazur”
20 lutego (niedziela)
apteka dyżurna:11 Listopada 9
8.00 - 20.00 - bezpłatne badania mammograficzne, Mammobus przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1 (szczegóły TO 7)
21 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Plewki, świetlica
OSP
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Świdry (u sołtysa)
12.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Rosochackie (sklep)
16.00 - rozpoczęcie kursu w Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców Jerzego Miliszewskiego
17.00 - JW4808 Gołdap - Young Team Olecko - mecz tenisa
stołowego (Północna Liga Tenisa)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Lenarty (świetlica
OSP)
18.30 - zebranie wyborcze w sołectwie Judziki (Zespół Szkół
w Judzikach)
19.00 - Lega Olecko - UKS Orły Gawliki Wielkie - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
22 lutego (wtorek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
upływa termin składania wniosków w konkurskie „Równać
Szansę”, (szczegóły TO 3)
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
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7 lutego w wyniku roztopów śniegu
oraz opadów deszczu doszło do zalania
kilkunastu metrów drogi powiatowej między miejscowościami Babki Olecki i Lenarty. Do akcji zadysponowano strażaków
z JRG PSP Olecko oraz okolicznych OSP
z Lenart i Borawskich.
Strażacy przy pomocy pomp wypompowali wodę z jezdni oraz część wody
znajdującej się w przydrożnym rowie. Następnie obłożono pobocze drogi workami
z piaskiem w celu zabezpieczenia przed
ponownym zalaniem.
W działaniach trwających ponad 4 godziny brało udział 21 strażaków oraz pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg. Ponadto w dniach 5-7 luty strażacy z powiatu
oleckiego interweniowali wielokrotnie do
miejscowych podtopień: piwnic, garaży,
sklepów oraz obiektów magazynowych.
kpt. Tomasz JagłowskiKP PSP Olecko

Zalana droga Babki Oleckie - Lenarty

Policjant, przewodnik psa służbowego - uratował innego psa !
10 lutego w Olecku około godziny 17.00
podczas pełnionej służby patrolowej olecki policjant – przewodnik psa służbowego odnalazł
i uratował w rejonie dworca PKS w psa, który
wpadł do głębokiej nory i nie potrafił sam się z
niej wydostać.
10 lutego około godziny 17.00 do przebywającego w rejonie dworca PKS w Olecku przy ul.
Wojska Polskiego policjanta z psem służbowym
podszedł mężczyzna, który poinformował. iż od
strony stawu dochodzi skowy psa. Policjant razem ze zgłaszającym udali się w kierunku stawu który znajduje się za dworce PKS gdzie w
norze znaleźli kilkuletnią sukę rasy Posokowiec
Bawarski. Znaleziony pies nie był w stanie wydostać się o własnych siłach z nory i wyglądał na
wychłodzonego, i przestraszonego. Był jednak
zadbany i posiadał obrożę co świadczyło o tym
, iż ma właściciela. Policjant mł.asp. Krzysztof
Bobowicz wydostał z nory psa a następnie udał
się z nim do weterynarza gdzie ustalono właścicielkę, mieszkankę Olecka, której przekazano
psa o imieniu ” DORA”.
młodszy aspirant

jeden z policyjnych
psów z uczestniczmi
zimowego obozu
szkoleniowego
klas mundurowych
zorganizowanego
przez ZSLiZ

Tomasz Jeglińsk KPP Olecko

31 grudnia 2010 roku odbyło się rozdanie certyfikatów
dla 56 uczestników projektu pt.: „Europa na Mazurach-Mazury w Europie”. Projekt był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i realizowany na
podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Celem Projektu był wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowych standardów obsługi
klienta w turystyce oraz zwiększenie umiejętności posługiwania się językami obcymi. Szkolenia kierowane były do 60
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
w branży HoReCa w województwie warmińsko-mazurskim.
Założenia realizowano poprzez organizację szkoleń z zakresu:
języków angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach
zaawansowania w Szkole Języków Obcych „PERFEKT” a
także zajęć merytorycznych z gastronomii i hotelarstwa w
siedzibie partnera Projektu: Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych przy ul. Gołdapskiej w Olecku
W lutym 2010 roku odbyły się zajęcia z Mistrzem Kulinarnym z Belgii. Uczestnicy zapoznawali się z kuchnią europejską naszych zachodnich sąsiadów oraz zdobyli wiedzę na

Badania
mammograficzne
Przychodnia Profilaktyki
i Diagnostyki Obrazowej z
Białegostoku 20 lutego 2011
roku zaprasza kobiety w
wieku 50-69 lat na bezpłatne
badania mammograficzne.
Mammobus będzie ustawiony przy szpitalu w Olecku,
ul. Gołdapska 1. Panie spoza
w/w przedziału wiekowego
mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70,00 zł.
Kobiety zainteresowane
wykonaniem w/w badania
proszone są o wcześniejszą
rejestrację w godz. od 8.0020.00 pod nr tel. 85 6760332,
85 6761322. Rejestrując się
należy podać numer PESEL.
Sporządziła:

Halina E. Kasicka

www.powiat.olecko.pl

temat ich dziedzictwa kulinarnego. W ciągu czterech dni pokazów i prezentacji uczestnicy uczyli się przyrządzania takich
specjałów jak: płonące naleśniki likierze pomarańczowym,
ogonki rakowe podpalane w ziołach prowansalskich, placek
lotaryński i inne.
W marcu 2010 roku 30 osób uczestniczyło w Kursie Barmana I-go stopnia. Po zdaniu egzaminu beneficjenci otrzymali
certyfikaty honorowane w 50-ciu krajach na całym świecie.
Uczestnicy projektu mieli okazję nabycia nowych umiejętności na szkoleniach wyjazdowych na terenie Polski jak również w krajach Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Holandia,
Belgia. W maju 2010 roku odbyło się szkolenie w „Zamku Ryn”
i „Ognistym Ptaku” w Ogonkach koło Węgorzewa. W listopadzie 2010 beneficjenci brali udział w wyjeździe studyjnym do
krajów Unii Europejskiej. W trakcie szkoleń poznano zasady
funkcjonowania oraz organizację pracy hoteli i restauracji w
krajach Unii Europejskiej. Uczestnicy mieli okazję poznania
międzynarodowych standardów obsługi klienta i doskonalenia
swoich umiejętności. Podczas pobytu zaprezentowano nam
szeroką gamę potraw kulinarnych właściwych dla poszczególnych krajów Europy.

to@borawski.pl
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Wyniki działań „Bezpieczne Ferie 2011”
realizowane na terenie powiatu oleckiego
od 24 stycznia do 6 lutego

V2604

Jeszcze przed rozpoczęciem ferii dzielnicowi, policjanci
ruchu drogowego oraz specjalista ds. nieletnich odwiedzili
ponad 20 szkół i uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych
z dziećmi, gronem pedagogicznym oraz rodzicami. Ponadto
przedstawiciel oleckiego sanepidu wspólnie z policjantem
kontrolowali miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Czas ferii minął spokojnie. Policjanci nie odnotowali
żadnych przestępstw i wykroczeń na szkodę małoletnich.
W działania byli także zaangażowani policjanci ruchu
drogowego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem na naszych
drogach:
skontrolowali oni 352. pojazdów (w tym 9 autobusów), Wypisali 72 mandaty, skierowali 3 wnioski do sądu, zastosowali 34.
pouczenia, zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych, odebrali
2 prawa jazdy, zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców
(przestępstwo) oraz dwóch, którzy jechali pod wpływem alkoholu (wykroczenie).
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk KPP Olecko

Nowy „Gacek”

Ukazał się nowy, pierwszy w tym roku, miesięcznik Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Czytamy w nim o „Spotkaniu z artystami z Filharmonii
Olsztyńskiej”, które odbyło się 10 styczna. Muzycy z Olsztyna przekazali dzieciom w bardzo przystępny sposób wiedzę dotyczącą muzyki oraz instrumentów, które służą do jej
wykonywania. W trakcie spotkania odbył się nawet konkurs
wokalny.
Jeden z artykułów mówi o propagowaniu posługiwania
się internetem prowadzonym w Gminnej Bibliotece, inny o
odwiedzinach Świętego Mikołaja w przedszkolu oraz o spektaklu teatralnym „Legenda o kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju” , który „przyjechał” do Kowal aż z Krakowa.
Część kulturalna pisma zawiera artykuł opisujący zwyczaj
obchodzenia w Polsce Święta Matki Boskiej Gromnicznej.
Jest też zaproszenie do galerii „Pod skosem”, która prezentuje
prace malarskie Agaty Prosińskiej.
Jak zawsze w „Gacku” są też wiadomości sportowe. Tym
razem relacja z II Halowego Turnieju Piłki Nożnej.
Gacek spełnia też rolę tzw. „Dziennika uchwał” czyli publikuje w całości uchwały Rady Gminy.

Program „ STUDENT II ”

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) mogą do 28 lutego 2011 roku
wnioskować o dofinansowanie kosztów nauki w ramach
programu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON,
właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły. Szczegóły
dotyczące programu jak również druk wniosku o w/w dofinansowanie dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.
org.pl (w zakładce Programy i zadania PFRON) oraz w siedzibach Oddziałów PFRON.
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl

NAGRODA

L32202

... 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.

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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Olecko Taekwondem stoi!!!
W Olsztynie odbyła się druga Gala Sportu Młodzieżowego. Wyróżnienia otrzymali zawodnicy, którzy sięgali po medale mistrzostw świata, Europy oraz
Polski.
Z Olecka zaproszenia otrzymali byli Dominika
Olszewska, Daniel Olszewski, Justyna Miszczak
oraz Tomasz Miszczak. Zawodnicy Taekwondo jako
jedyni z Olecka stawali na podium Mistrzostw Polski.
Jest to wynik potwierdzający dominację „HIDORI”
Olecko w naszym mieście pod względem wyników
sportowych.
Impreza rozpoczęła się o 17 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Na sali
można było spotkać także znanych olsztyniaków. Nie
mogło zabraknąć marszałka Jacka Protasa - Urząd
Marszałkowski był organizatorem gali. Na widowni
wśród gości specjalnych siedzi też prezydent Olsztyna.
Galę prowadzili Jolanta Wiszniewska i Michał Olszański. Zgromadzonych przywitał Marszałek województwa
Jacek Protas.
Po przywitaniu przystąpiono do nagradzania laureatów. Najpierw nagrodzono medalistów mistrzostw świata
i Europy. Następnie przystąpiono do dekoracji medalistów
mistrzostw Polski. Trzy krotnie przy tej okazji na scenie
pojawiali się zawodnicy z LUKS „HIDORI” Olecko.
Podczas gali podsumowano też wyniki poszczególnych dyscyplin. Najlepszymi wynikami po raz kolejny
mogli pochwalić się zawodnicy Taekwondo Olimpijskiego, którzy wyprzedzili żeglarzy.
Wyniki i całą listę nagrodzonych można zobaczyć na
stronie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu.

ha

nietrzeźwy kierujący

13.02.2011r o godz. 13.40 w Małym Olecku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw golfem. Okazał się nim 64-letni Jan L mieszkaniec gminy Olecko, który
jechał autem mając blisko 1 promil alkoholu w organizmie.

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

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku

informuje, iżw dniu 17 lutego 2011r. (czwartek) o godz.
9.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (sala
szkoleniowa na parterze) odbędzie się szkolenie poświęcone
tematyce związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
Szkolenie adresowane jest do osób pozostających bez pracy
i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą .
W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: obowiązki w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, wybór form opodatkowania i rozliczania nowo powstałych
działalności gospodarczych, aktualne zagadnienia dotyczące
przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

Rozliczanie podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2010

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że w
związku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok – sala obsługi bezpośredniej w siedzibie tutejszego Urzędu czynna jest:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do godz. 15.00
- we wtorki czas pracy wydłużono do godz. 18.00.
W Urzędzie Skarbowym w Olecku uruchomiono stałe telefoniczne punkty informacyjne: tel. 87 520-30-22 wew. 102,103 dla
podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz tel. 87
520-30-22 wew. 150,151 podatek dochodowy od osób fizycznych
(w tym uzyskujących dochody za granicą).
Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego
można uzyskać przez połączenie telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową z tel. stacjonarnego 801 055 055 lub z tel. komórkowego (22) 330 0330.
Punkt Obsługi Podatników w Gołdapi mieści się przy ul. Konstytucji 3-go maja 3a i czynny jest od poniedziałku do piątku w
godz. 9.30 - 14.30, tel. 87 615-23-80.
Wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek bankowy: 81101013970010492223000000
Na blankiecie należy podać tytuł wpłaty, np. „PIT-37 za 2010
rok” oraz swój numer NIP.
Dodatkowo przypomina się o obowiązku aktualizowania danych
osobowych na odpowiednich formularzach NIP-1 lub NIP-3.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku jednocześnie informuje, że najwygodniejszą forma zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek bankowy – należy złożyć na druku NIP informacje o numerze rachunku
– jeżeli nie wskazano numeru rachunku lub wskazany rachunek
jest nieaktualny. W przypadku zwrotu dokonywanego przekazem
pocztowym- nadpłata zostanie pomniejszona o koszty jej zwrotu.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje,
że podobnie jak w roku poprzednim, przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmują
się urzędy skarbowe – na wniosek podatnika wyrażony poprzez
wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego (podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego

to@borawski.pl
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Projekt „Aktywnie wchodzimy na ścieżkę zawodową”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku z dniem
01.02.2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Aktywnie
wchodzimy na ścieżkę zawodową” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt realizowany
jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Wywiad został przeprowadzony
z Ryszardem Machnaczem, reprezentującym Fundację
Rozwoju Ziemi Oleckie, który jest jednocześnie kierownikiem projektu.
B. Marek Borawski - Jak zrodził się pomysł na realizację tego projektu?
Ryszard Machnacz - Z inicjatywą wyszli mieszkańcy miejscowości Kleszczewo, Nory i Gąsiorowo, którzy
zostaną objęci wsparciem w ramach projektu „Aktywnie
wchodzimy na ścieżkę zawodową”.
BMB - Jakie są cele i założenia projektu?
RM - Głównym celem jest nabycie przez uczestników
projektu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Będzie on realizowany poprzez cele szczegółowe: podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
podniesienie mobilności zawodowej, wyposażenie w wiedzę z zakresu nowych technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy.
BMB - Kto może być uczestnikiem projektu?
RM - Uczestnikiem projektu mogą być bezrobotni, nie-

aktywni zawodowo i osoby, które formalnie mają status
rolnika lub domownika w gospodarstwach do 20 hektarów z miejscowości Kleszczewo, Nory i Gąsiorówko z
gminy Wieliczki, zainteresowane nabyciem umiejętności
w zakresie aktywnego poszukiwania pracy poza rolnictwem. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy
panie, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka i osoby które ukończyły czterdzieści lat życia.
BMB - Do kiedy trwa proces rekrutacji i jak można
zgłosić chęć udziału w projekcie?
RM - Rekrutacja trwa do 25 lutego 2011 r. , aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić „Formularz
zgłoszeniowy”, który dostępny jest w Biurze Projektu
oraz na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl i
złożyć go w Biurze Projektu, które mieści się w Olecku
przy Placu Wolności 1 pokój nr
10 (budynek Urzędu Miasta).
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 520 21 59 lub
w siedzibie Biura Projektu.
BMB - Dziękuję za rozmowę.
FUNDACJA ROZWOJU
ZIEMI OLECKIEJ

„ WSTĄP DO POLICJI „

Oferujemy ciekawą, interesującą pracę, charakteryzującą
się dużą różnorodnością wykonywanych zadań, pozwalającą na sprawdzenie się w nietypowych warunkach,
umożliwiającą podnoszenie własnych kwalifikacji i wykształcenia.
Warunki jakie musi spełnić kandydat do służby w Policji
są następujące:
● OBYWATEL POLSKI O NIEPOSZLAKOWANEJ
OPINII
● NIEKARANY I KORZYSTAJĄCY W PEŁNI Z
PRAW PUBLICZNYCH
● POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
● MĘŻCZYŹNI POWINNI POSIADAĆ UREGULOWANY STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jeżeli zatem chcesz podjąć pracę lub zmienić tą, którą
posiadasz obecnie, jeżeli jesteś dostatecznie zmotywowany(a/)i nie boisz się nowych wyzwań, jeżeli chcesz
zdobyć nowe doświadczenia - zmierz się ze stawianymi
wymaganiami na egzaminach wstępnych i WSTĄP DO
POLICJI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie - www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Z poważaniem:
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OLECKU
				
insp. Rafał Klauza
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Olecku ul. Zamkowa 1
19-400 Olecko tel. kontaktowy: (087) 520 72 25
Dobór do służby prowadzony jest w sposób ciągły.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ: na stronie internetowej Komendy Głównej Policji - www.policja.pl oraz
na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie - www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl.
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Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w zimowym obozie

Młodzież I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Licealnych I Zawodowych w Olecku o specjalności policyjnopożarniczej uczestniczyła w zimowym obozie szkoleniowym.
Przez trzy dni uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów z
policji i straży pożarnej.
Zorganizowanie obozu było możliwe dzięki dobrej
współpracy dyrekcji szkoły z komendantami Policji i Straży
Pożarnej. Pierwszego dnia każdy uczestnik musiał pokonać
tor przeszkód jaki obowiązuje wszystkich kandydatów, którzy chcą wstąpić w szeregi policji.
Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej
gdzie przedstawiono zasady i normy czasowe testów sprawnościowych dla kandydatów do obu służb. Następnie młodzież miała okazję zobaczyć w akcji przewodnika z psem
służbowym. Wszyscy obejrzeli elementy tresury czworonoga
oraz interwencję psa wobec napastnika.
D r u g i
dzień to kolejne zmagania fizyczne
w
terenie.
Najpierw rozgrzewka na
obiektach
miejskiego
ośrodka sportu i rekreacji.
Następnie
bieg 5 km
ścieżką wiewiórczą. Po
zmaganiach
fizycznych jedna grupa miała zajęcia na terenie komendy policji a druga w komendzie straży. Celem głównym zajęć było
przybliżenie pracy służb mundurowych oraz podniesienie
poziomu wiedzy o zawodach policjanta i strażaka.

Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchiwała doświadczonych funkcjonariuszy policji pracujących na różnych
stanowiskach służbowych min. detektywa oraz technika kryminalistyki. Ponadto na zajęciach w straży uczniów zapoznano z
różnymi stanowiskami min. dyspozytora powiatowego stanowiska kierowania. Następnie dowódcy zmian zaprezentowali
sprzęt wykorzystywany podczas zdarzeń pożarniczo-ratunkowych.
Na zakończenie obozu uczniowie uczestniczyli w zajęciach
z wyszkolenia strzeleckiego. To jednak nie koniec gdyż po
zakończeniu ferii uczniowie będą nadal kontynuować zajęcia
z przedstawicielami służb mundurowych w ramach cyklicznie prowadzonych przedmiotów bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa.

to@borawski.pl

Wybory sołtysów
Skończyła się czteroletnia kadencja pracy
trzydziestu sołtysów z terenu gminy Olecko.
Dziesiątego lutego 2011r. o godz. 12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski podziękował przedstawicielom wsi za pracę na rzecz
tej społeczności.
Nowi sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej
będą wybierani niebawem bo od 21 do 26 lutego br. Poniżej zamieszczamy harmonogram
zebrań wyborczych.Wybory w Dobkach przeniesione zostaną na inny termin- do urzędu
wpłynął wniosek o podział sołectwa.
Warto przypomnieć,że dla dokonania
ważnego wyboru organów jednostek pomocniczych gminy wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie
nie uzyska się niezbędnego qworum, wybory
odbędą się w drugim terminie, tj. w tym samym dniu, pół godziny później od pierwszej
wyznaczonej godziny. Wybory wówczas będą
ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach
21 lutego (poniedziałek)
Plewki		
10.00 świetlica OSP
Świdry		
10.00 u sołtysa
Rosochackie
12.00 sklep
Lenarty		
17.00 świetlica OSP
Judziki		
18.30 Zespół Szkół w Judzikach
22 lutego (wtorek)
Dąbrowskie
10.00 świetlica
Raczki Wielkie 10.00 u sołtysa
Babki Oleckie 12.00 świetlica
Możne		
17.00 u sołtysa

sołtysi minionej kadencji
fot. archiwum UM

23 lutego (środa)
Łęgowo		
10.00
Kijewo		
11.00
Gordejki		
15.00
Duły		
17.00
24 lutego (czwartek)
Borawskie
10.00
Szczecinki
10.00
Borawskie Małe 12.00
Dzięgiele
16.00
Jaśki		
17.00
Zatyki		
18.00
25 lutego (piątek)
Zajdy		
15.00
Zabielne		
17.00
Sedranki		
17.00
Dąbrowskie II 18.00
26 lutego (sobota)
Olszewo		
10.00
Ślepie		
10.00
Babki Gąseckie 12.00
Kukowo		
15.00
Doliwy		
17.00
Gąski		
18.00
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u sołtysa
u sołtysa
u sołtysa
u sołtysa
świetlica OSP
świetlica
u sołtysa
u sołtysa
świetlica
świetlica
u sołtysa
u sołtysa
świetlica
u sołtysa
świetlica
autobus
świetlica
świetlica
u sołtysa
stołówka w SP w Gąskach
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Czy jesteśmy barbarzyńcami?
Czy jesteśmy barbarzyńcami, a jeśli jeśli tak, to w jakim
sensie i czy przewrotność barbarzyńcy nie polega na tym, że
gdy on napada (a jest potęgą lub zwycięzcą) to się już tak nie
zawsze nazywa, a właśnie wtedy także powinien?
Okolice Olecka zostały potraktowane jako te zamieszkałe
przez barbarzyńców paradoksalnie już w czasie największej
tutaj panującej prosperity i wymiany handlowej. Określali
nas tak Rzymianie, którzy tak samo określali i inne ludy, kiedy im to było na rękę.
Według słownika „barbarzyńca” to człowiek dziki,
pierwotny, niecywilizowany, okrutny, o prymitywnych odruchach, nie znający kultury europejskiej (nawiązując do
znajomości kultury europejskiej można więc powiedzieć, że
dajmy na to większość Amerykanów to barbarzyńcy). Wracając jednak do czasów odleglejszych, w starożytnej Grecji
pojęcie „barbarzyńca” zwyczajnie oznaczało każdego cudzoziemca (bez negatywnych podtekstów), zaś już w Rzymie
tego, kto nie był Rzymianinem lub Grekiem ( i, a jakże, z
negatywnym podtekstem w tle, bo Rzymianie określali tak
przedstawicieli wszystkich ludów, które nie należały do grecko-rzymskiej cywilizacji i rzekomo cechowały się dzikością i
brakiem kultury). Rzymska definicja barbarzyńcy przetrwała
niestety aż do dziś.
A więc byliśmy nieokrzesanymi dzikusami, jednak mieliśmy coś, co dla Rzymian było w cenie i zadawali się z nami
pomimo naszego, według ich opinii, braku kultury. Bursztyny szły jak woda. Towary krążyły po Europie zanim ktokolwiek śnił o wspólnotowych ustaleniach gospodarczych.
Jednak, gdy i my zaczęliśmy się poruszać po świecie, a Imperium Rzymskie upadło, skończyły się dla nas czasy świetności i wymiany handlowej. Barbarzyńcy (czyli my) z pobudzonymi apetytami zaczęli poszukiwać spełnienia ambicji i
zachcianek gdzie indziej i w nowy sposób („my” oczywiście
w sensie stricte umownym). I tak się czasy toczyły, zdążyło
powstać miasto, ludzie płacili za bycie jego mieszkańcami, a
później bardzo się starali, aby posiąść jakiś majątek.
Olecko trawiły liczne pożary (w wyniku nieostrożności,
bądź krwawych najazdów), zarazy, przybywali coraz to nowi
osadnicy, a historia wciągała ich w zawieruchy, jednakże
także coraz bardziej rozsmakowując w duchowych sferach
życia i innych kulturach, modyfikując przy tym definicję barbarzyńcy.
Wreszcie nastała ostatnia zawierucha historyczna (co
będzie dalej nie wiadomo) w postaci fali osiedleńców (czyli
nas) przybywających tutaj w wyniku kolejnych, nowych podziałów administracyjnych.
Po 1945 roku nikt oficjalnie w Olecku nie określał barbarzyńcami ani tych, co pozostali, ani tych co miasto zamieszkiwali na nowo. Jedynie szabrownicy byli zmorą, czy jednak
tak było naprawdę, wtedy, gdy wybory i postępowania nie
należały do najłatwiejszych, bo dusze ludzi wypełnione były
emocjami odwetowymi oraz przemożną chęcią rozpoczęcia
wszystkiego od nowa? Czy zawsze wobec autochtonów postępowaliśmy jak należy, zaś autochtoni – jak to było z nimi?
Zapewne wtedy nic nie było oczywiste, ale to niewiele aktualnie wyjaśnia. Walka o przetrwanie trwała długo, a dziś każda ze stron ma jej swoje wersje, zaś historia toczy się dalej.
Dziś żyjemy w spokojnym w miarę mieście, a barbarzyńca to człowiek bez kultury, o patologicznych zachowaniach.
Określamy go po tym, jak traktuje siebie, innych ludzi i zwierzęta. Nie odnosi się to pojęcie do konkretnych ludzi i nacji.
Rewidując historię zdajemy sobie sprawę, że barbarzyńcą
może być ten, który jest zagrożeniem będąc agresorem, ale
i ten, który przed zagrożeniem stara się siebie chronić. Zezwierzęcenie i bezsilność w jednym. Wszystko zależy od interpretacji i stopnia cywilizacji, a więc zdolności jednostek
do samodzielnego myślenia. Okolice Olecka już we wczesnym średniowieczu leżały na pograniczu plemiennym i wynikały z tego liczne kłopoty. Czyżby ludy zamieszkujące te
ziemie zawsze miały ponosić tego jakieś konsekwencje? Jeśli
nie będą samodzielnie myśleć, to pewnie tak będzie. A wtedy
pojęcie barbarzyńcy znów będzie miało szersze znaczenie.

Ewa Kozłowska

ZESTAWIENIE zorganizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych, w których MOSiR Olecko był organizatorem
lub współorganizatorem na obiektach sportowych MOSiR lub
oleckich szkół w 2010 roku.
W 2010 roku na obiektach sportowo – rekreacyjnych MOSiR , tj.
- piłkarskim boisku treningowym ze sztuczną murawą
- stadionie lekkoatletyczno – piłkarskim
- kortach tenisowych
- boisku do siatkówki plażowej
- plaży miejskiej z kąpieliskiem strzeżonym
- strzelnicy przerobionej na boiska
MOSiR Olecko zorganizował lub był współorganizatorem
na swoich obiektach lub na obiektach wynajmowanych od innych instytucji (SP 1, SP 3, ZS Olecko, Gimn. Nr 2, ZST, LO,
ZSLiZaw., ROK) z terenu gminy Olecko 213 imprez sportowych o zasięgu od gminnego do światowego (wg zestawienia
poniżej). 6 imprez sportowych trwało więcej niż 1 dzień.
Na obiektach odbyło się ok. 450 treningów drużyn piłkarskich Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” Olecko oraz innych klubów sportowych z Olecka oraz zespołów przyjezdnych.
- W okresie wakacji z obiektów sportowych korzystały
przyjeżdżające kluby sportowe, kolonie i osoby indywidualne.
W 2010 w okresie wakacji, a także w okresie rozgrywkowym
z boiska w Olecku korzystały grupy piłkarskie z województw:
warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego,
- z kortów w 2010 roku korzystały grupy tenisowe z całej
Polski: m.in. Tenis Life z Warszawy, Zbigniew Kaczmarek z
Warszawy, Lech Bieńkowski – Wejherowskie Grupy Tenisowe,
Tie Break z Warszawy, Stanley z Białegostoku, Konrad Białek
z Warszawy.
- ze sprzętu pływającego korzystały grupy przebywające w
Olecku oraz osoby indywidualne praktycznie z całej Polski a
także kilkadziesiąt osób zza granicy.
Dyscyplina sportowa
Mecze piłki nożnej:
liga III, A klasa, juniorzy, trampkarze, młodzicy, weterani, sparingi - 80
turnieje piłki nożnej dla dorosłych i dzieci w hali - 5
turnieje mini piłki nożnej dla dzieci -15
turniej piłki nożnej EGO - 1 (2 dni)
międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci o puchar
Prezesa PZPN1 (3 dni)
Tenis
turnieje tenisa ziemnego na kortach - 18
turnieje tenisa ziemnego w hali - 2
turnieje i mecze tenisa stołowego - 32
międzynarodowy turniej tenisa ziemnego WTA - 1 (7 dni)
mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym dziennikarzy 1 ( 3 dni)
Lekka atletyka
międzynarodowy mityng w lekkie atletyce - 2 (2 dni)
Mistrzostwa Polski Dzieci Głuchych w lekkiej atletyce - 1 (2 dni)
Zawody lekkoatletyczne - 8
Mistrzostwa Makroregionu Warm.-Maz.-Mazowieckiego w
lekkiej atletyce młodzików - 1 (2 dni)
zawody lekkoatletyczne w hali - 3
biegi przełajowe - 3
turnieje siatkówki plażowej - 11
turnieje siatkówki w hali dla dzieci i dorosłych - 12
turnieje koszykówki ulicznej - 4
turnieje koszykówki halowej - 5
turnieje piłki ręcznej - 6
zawody strażackie - 2
zawody dla dzieci
Olecka Olimpiada Milusińskich - 1
wyścigi dla dzieci na rowerach - 1
maraton pływacki - 1
Gala Sportu Oleckiego- 1
Razem - 213 imprez sportowo -rekreacyjnych
Przy organizacji imprez MOSiR współpracował z:
MLKS Czarni Olecko, Oleckim Towarzystwem Sportu
Szkolnego, Powiatowym Oleckim Stowarzyszeniem Sportowym, UKS-mi i SKS-mi w poszczególnych szkołach oleckich,
dyrekcjami oleckich szkół, Regionalnym Ośrodek Kultury, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową
Komendą Policji, Polskim Związkiem Piłki Nożnej, LZS w
Olsztynie, SZS w Olsztynie, WOPR Olecko, „Głosem Olecka”,
„Tygodnikiem Oleckim” i in.

to@borawski.pl

11

Tygodnik olecki 7/683 - r. 2011

Ocalić od zapomnienia

Zwracamy się z apelem do osób, które znalazły się na
pamiątkowym zdjęciu wykonanym z okazji jubileuszu 450lecia Olecka by pomogły ożywić bezimienną masę ludzi na
fotografii przypisując każdej z postaci imię i nazwisko. Zależy
nam na tym by dla przyszłych pokoleń zostawić zdjęcie, które nie będzie anonimowe. Chcemy aby powstały dwie listy:
uczestników wg przypisanego im numeru i spis alfabetyczny
wg nazwisk. Dodatkowo można podać inne informacje: nazwisko panieńskie, miejsce zamieszkania, jaki zawód wykonywaliśmy czy też wykonujemy, itp.
W tym celu należy wykonać trzy czynności:
1. Odszukać siebie na fotografii;
2. Odszukać jaka liczba została nam przypisana przez porównanie fotografii z obrysem zamieszczonym na stronie.
3. Podać właściwą liczbę i tekst ( minimum imię i nazwisko):
- telefonując - nr 87 520 19 50,

Urząd Skarbowy w Olecku informuje,
że zeznania na podatek dochodowy
od osób fizycznych za 2010 r. przyjmowane są w pokoju Nr 8 w siedzibie
Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w
dniach:
Poniedziałek
7:15 – 15:00
Wtorek		
7:15 – 18:00
Środa		
7:15 – 15:00
Czwartek
7:15 – 15:00
Piątek		
7:15 – 15:00
Informacje udzielane są pod nr tel.
(87) 520 30 22 wew. 150 i 151.
Wzory formularzy zeznań wraz z objaśnieniami umieszczone są na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów:

www.mofnet.gov.pl

- wysyłając e-mail na adres um@um.olecko.pl
Wyszukiwanie osoby na fotografii nie jest proste, dlatego proponujemy posiłkowanie się punktami odniesienia
w postaci kolorowych plam naniesionych na obraz. Kolor
plamy jest zgodny z kolorem (lub w jego odcieniu) ubrania
danej osoby - spodnie, spódnica, koszula lub bluzka. Oprócz
kolorowych plam możemy wykorzystać położenie czterech
szalików z napisem „Czarni” Olecko i planszę z Elbląga
ATAK.
Możemy podawać (za ich zgodą) liczby przypisane osobom nam znanych.
Materiały publikujemy na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl oraz w miejscowej prasie. Na bieżąco będziemy aktualizować.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Alicja Mieszuk UM Olecko

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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Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 16.

Kioto - Tokio , 15.08.2008 r.
Tokio. Czegoś tu brak - jak na razie

Pobudka o 9. Wymeldowanie się z hotelu. Żółwie tempo u Krzyśka i Bibi.
Sprawdziliśmy jeszcze pocztę w internecie (dostęp w hotelu za darmo). W barze
obok zjedliśmy śniadanie. Tzn. oni coś zamówili, a ja poszedłem do sklepu i kupiłem dwie kanapki i napój.
Poszliśmy na dworzec główny, co zajęło nam 4 minuty i kupiliśmy bilety do
Tokio. Kupiliśmy za 7980 jenów każdy, na pociąg lokalny z przesiadkami, ale po
chwili zastanowienia postanowiliśmy pójść do innej kasy i dokupić bilet na shinkansen. Obawialiśmy się, że jadąc zwykłym pociągiem, zbyt późno dojedziemy
do Tokio, zwłaszcza, że nie mamy tam żadnego zarezerwowanego noclegu.
Jechaliśmy 2,5 godziny. Ze stacji Shinagawa do centrum musieliśmy dojechać innym pociągiem. Dworzec główny ogromny. Zrobiliśmy małe obozowisko przy jednym z wyjść. Ja zostałem z bagażami, a Krzysiek z Bibi wyruszyli

W Tokio

Hotelowa instrukcja
jak korzystać z sedesu
w poszukiwaniu noclegu. Nie było klimatyzacji, więc umierałem z przegrzania. Na
szczęście miałem wachlarz, który uratował
mi życie. Na dworcu spędziłem prawie trzy
godziny. Krzysiek i Bibi znaleźli nie hostel,
a drogi hotel, nawet dwa hotele. Twierdzili, że byli w informacji turystycznej, gdzie
zaproponowano im to co zaproponowano,
bo innego wyjścia nie było. Pojechaliśmy
jeden przystanek dalej, do stacji Kanda.
Z trudem znaleźliśmy hotel Kazusaya. Za
dobę w pokoju trzyosobowym zapłaciliśmy
po 6300 juanów od osoby. To bardzo dużo.
Spędzimy tutaj tylko jedną noc. Jutro przeniesiemy się do innego hotelu.
Pokoik niewielki. Łazienka, europejski
sedes (z instrukcją, jak z niego korzystać),
łóżka, telewizor, lodówka. Hotel taki sobie.
Nie ma schodów tylko winda.
Tokio. Czegoś tu brak – jak na razie.

18 stycznia w hali ZST w Olecku
odbył się wspólny trening zawodników „HIDORI” ze sportowcami z
Litwy przebywającymi w Olecku na
wymianie młodzieży z ZST Olecko. Dla młodzieży z Litwy było to
pierwsze spotkanie z Taekwondo
Olimpijskim.
Na zajęciach goście zapoznali się
z podstawowymi technikami Taekwondo oraz z ćwiczeniami wspomagającymi. Na zakończenie odbył
się krótki pokaz Taekwondo.
Pomysł wspólnych zajęć wypłynął
od Aliny Podolskiej vice dyrektora
ZST w Olecku. Zajęcia prowadzili
Dorota i Tomasz Miszczak

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE „HIDORI” OLECKO

nietrzeźwy kierujący
13 lutego o godz. 16.05 w Gizach policjanci ruchu drogowego zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów.
Badanie alkomatem wykazało u 28-letniego Krzysztofa S.
1,9 promila natomiast u 42-letniego Dariusza K. 2,4 promila alkoholu w organizmie.
13 lutego o godz. 3.05 na Placu Wolności patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej kierującego seatem.
Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,4 promila alkoholu. Ponadto okazało się że 20-letni Patryk K. nie posiada prawa jazdy.

to@borawski.pl
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Nowe wyposażenie w Gimnazjum nr 2 w Olecku
Zakończony został kolejny etap modernizacji bazy szkolnej w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

Wykonano kapitalny remont szatni, dostosowując pomieszczenie do ustawienia indywidualnych szafek uczniowskich. Tego typu rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne, ponieważ każdy uczeń posiada swoje osobiste miejsce, w którym
może zostawić, np. buty na zmianę, kurtkę czy też przybory
szkolne. Szafki uczniowskie spełniają wszystkie wymagania

BHP. Kolejne moduły szafek będą sukcesywnie nabywane
w najbliższych tygodniach.
Remont szatni pozwolił jednocześnie sfinalizować prace
związane z modernizacją siłowni, która stanowi integralną
część bloku sportowego. Warto przypomnieć, iż wyposażenie siłowni zostało przekazane gimnazjum w ubiegłym roku
szkolnym przez MOSiR Olecko.
Unowocześnienie nie ominęło również kuchni, której
wyposażenie w ostatnich dniach wzbogaciło się o elektryczną patelnię oraz nowoczesny wyciąg kuchenny.

wojeg

Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku z udziałem rowerzysty
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej
nr 652. W wyniku tego zderzenia 60-letni rowerzysta z
poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Ełku.
Do wypadku doszło 11 lutego ok. godziny 13.00 na
trasie Kowale Oleckie - Suwałki. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że 60-letni rowerzysta na prostym odcinku drogi
nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewą stronę i wjechał wprost pod
koła osobowego mercedesa.
Kierujący samochodem chcąc uniknąć zderzenia zjechał na lewe pobocze i następnie do przydrożnego rowu.
Poszkodowany rowerzysta, mieszkaniec gminy Kowale
Oleckie doznał urazu biodra i klatki piersiowej. 42-letni
kierujący samochodem był trzeźwy. Droga na tym odcinku była zablokowana przez ponad 2 godziny. Policjanci,
przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i zabezpieczyli ślady. Teraz szczegóły i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K51605
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V68108
* 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

V66408

SERWIS OGUMIENIA

V407

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V6801
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51705
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V68118
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V417
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V526
* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660
V6521
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6511

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
V5702
Biuro Turystyczne

„SAMBIA”

Kaziuki w Wilnie 5 marca

V1505

1 dzień 75 złotych od osoby
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B10507

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 2000

V5612

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B12701
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V606
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B12801

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

V3004

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B12601
V5602

PUB PIWNICA

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

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B12103

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna

V64910

Gospodarstwo Agroturystyczne
EICHORN w Szczecinkach

tel. 660-685-547, www.stadninakoni.eu

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12K42829

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.
fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B11903

US£UGI

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V70208
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11105
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

V65809
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V68607

V51719

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10407
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B12003
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1105
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1206

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
V1906
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
V69007
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

B12202

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68007
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B12402
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65109
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V68307

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B12502
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B10806
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L32104
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66308
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V6901
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V68407
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6711
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V3014
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V5502

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
V6401
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V2015
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7111
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US£UGI
Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1405
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V516

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B11006

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
V66809

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42840
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32302

V2205
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* przekażę ziemię 14 arów, tylko za opis, tel. 87-52370-35 po 15.00 K51904
* 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
V6731
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10906
SPRZEDAM
* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200
V3703

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 V3713
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B11803
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43216
* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506123-200 K3723
* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V3733
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V6601
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V5512
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B11704
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 złotych, tel. 506-123-200 V3743
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V6721
V2614

JA

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

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9908
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V6811
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1415
* ziemię, 2 hektary, Kukowo, tel. 668-959-633 K52202

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569
V65522

WYNAJEM
* biuro do wynajęcia, centrum, tel. 604-456-732
K51505

* lokal do wynajęcia biurowo usłaugowy, centrum,
tel. 601-152-460 V3104
* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel.
604-557-693 V1316

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

V64220

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

V2904

V6501

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K52003

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K43410f
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K52102

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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Podpis: ......................................................
B11305

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

B12302

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
Sposób na uniknięcie kataru

Profilaktyka to przepłukiwanie ust i nosa słabym
roztworem przegotowanej wody i soli kuchennej: pól
łyżeczki na szklankę. Nie należy tego robić, gdy mam
już podrażnione gardło i nos.

Rzepa na bóle

Medycyna naturalna poleca następujący sposób na bóle
stawów, ischiozę i artretyzm: rzepę obrać, zmiksować rozłożyć na gazę i przykładać do bolącego miejsca. Zabandażowaną trzymać przez całą noc.

Chroń włosy przed mrozem

Nasze babcie wiedziały, co czynią, chodząc w chustkach, kapeluszach, chroniąc się przed słońcem pod parasolkami. Zbyt duża dawka słońca fatalnie działa nie tylko
na cerę, lecz także na włosy, nadmiernie je przesuszając,
skutkiem czego stają się łamliwe. Natomiast zimą, gdy
mróz jest srogi, można odmrozić nie tylko uszy, ale i włosom mocno zaszkodzić. Zimno powoduje zwężenie naczyń
krwionośnych, także tych, które zasilają cebulki włosowe.
Włosy bardzo nie lubią wiatru. Szarpane wiatrem włosy
pobudzają do intensywnego działania gruczoły łojowe.

Dlatego po każdym spacerze z gołą głową na wietrze powinno się myć włosy.

Maseczka żółtkowa dla cery suchej:

1 żółtko, po łyżeczce oliwy i miodu (przy rozszerzonych
naczyniach krwionośnych miodu nie dodawać) oraz kilka
kropli cytryny utrzeć do konsystencji majonezu i nałożyć na
twarz. Zostawić do zupełnego zaschnięcia. Zmyć najpierw
ciepłym, potem zimnym mlekiem
Maseczka ma właściwości odżywcze.

Dębowa kora na anginę

„Przeróżne bóle gardła, anginy dokuczały mi ustawicznie przez wiele lat. Stosowałem różne leki, z małym powodzeniem Kiedy już zwątpiłem w wyleczenie jeden z zielarzy
poradził mi bym płukał systematycznie gardło odwarami z
kory dębowej. Kuracja okazała się bardzo skuteczna. Już po
kilku tygodniach dolegliwości ustąpiły” – jest to jedna z wypowiedzi na temat leczniczych właściwości kory dębowej.
Słowa padły na jednym z sympozjów zielarskich. Jest to kolejne potwierdzenie skuteczności odwarów z kory dębowej w
kurowaniu różnych stanów zapalnych dziąseł, jamy ustnej i
gardła. Płukania powtarza się co pewien czas. Potem zawsze
trzeba płyn wypluć. Pić odwarów nie wolno.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa,
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada,
Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany, Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka,
Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela, Seweryna, Sylwina, Szymona,
Zygfryda
17 lutego
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana, Konstantego, Łukasza, Sylwina,
Szymona, Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,

Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczesława
19 lutego
Bettiny, Elżbiety, Gabrieli, Mirosławy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa, Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta,
Marcelego, Mirosława, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmiły, Ludomiły, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, Leona,
Lubomira, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira,
Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, Lenki
Bartłomieja, Cezarego, Daniele, Feliksa,
Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta, Teodora, Wyszeniegi

Nasz przepis
Puch z kaszy manny

30 ml mleka, 5 dag kaszy manny, 1
łyżeczka masła, 2 ubite białka, 1,5 łyżeczki cukru, sól, wanilia, sok wiśniowy lub malinowy
Do mleka dodajemy cukier, wanilię, szczyptę soli, masło, kaszę i gotujemy. Do gorącej kaszy dodajemy
ubite białko i delikatnie mieszamy.
Nałożyć do miseczek i polać sokiem.

Landraty (kujawskie placki
ziemniaczane
pieczone w popiele)

Ziemniaki, sól, pieprz, dwie duże łyżki
mąki, liście kapusty
Ziemniaki ucieramy, odsączamy
wodę, dojadamy mąkę, sól i pieprz do
smaku. Kładziemy porcjami na liście
kapusty i przykrywamy popiołem z
ogniska wraz z palącymi się jeszcze
gałęziami. Placki po upieczeniu podobne są do pierników.

Koperty z niespodzianką

15 dag masła, jajko, łyżka cukru pudru, 30 dag mąki, kwaśna śmietana,
marmolada morelowa, śliwkowa i
jabłkowa, szczypta soli, tłuszcz do
smarowania formy
Mąkę, jajko, cukier, masło zagnia-

Mąż stanu,
geolog, publicysta

Stanisław Staszic, syn burmistrza z Piły, urodził się na jesieni
roku 1755. Ukończył seminarium
duchowne w Poznaniu, a następnie
studiował nauki przyrodnicze w College de France w Paryżu. Był wybitnym publicystą, jednym z działaczy
Sejmu Czteroletniego. W „Uwagach
nad życiem Jana Zamoyskiego” i
„Przestrogach dla Polski’” domagał
się zniesienia liberum veto, nadania
praw mieszczanom, reformy sejmu.
Był organizatorem życia naukowego

tamy z solą i śmietaną (tyle, ile się wgniecie) na dość elastyczne ciasto.
Rozwałkowujemy je trzy razy, tak
jak ciasto francuskie. Wykrajamy z niego
prostokąty. Na środku każdego układamy
odrobinę marmolady i następnie każdy
prostokąt składamy tak jak kopertę listu.
Pieczemy w piekarniku na blaszce wysmarowanej tłuszczem. Po przestygnięciu
posypujemy cukrem pudrem.

Sztuka mięsa
gotowana na rosole

Pół kg mięsa (drób, wołowina, wieprzowina), włoszczyzna, 2 czubate łyżki masła,
sól, pieprz, pęczek natki pietruszki
Mięso wkładamy do rosołu gotowanego
z warzywami. Sztukę mięsa rozgrzewamy w
rosole i kiedy zaczyna rosół wrzeć gotujemy
jeszcze pięć minut i wyjmujemy.
Mięso studzimy na tyle by dało się go
pokroić w cienkie plastry, które posypujemy
delikatnie solą i pieprzem. Wkładamy do
rondla, w którym wcześniej rozpuściliśmy
trzy duże łyżki masła. Dusimy je na wolnym
ogniu, aż zmięknie.
Podajemy na półmisku, na środku którego układamy ziemniaki z wody lub smażone
posypane posiekaną natką pietruszki. Do dania dodajemy mizerię lub kwaszone ogórki.
i szkolnictwa, interesował się także zasobami mineralnymi Polski. Zajmując wysokie stanowiska w administracji Księstwa
Warszawskiego, a potem Królestwa Kongresowego organizował m.in. Uniwersytet
Warszawski i Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach, przygotował plany rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, inicjował budowę kopalń. Wydał pracę
,,0 ziemiorództwie Karpatów i innych gór
i równin Polski”. Był jednym z założycieli,
a potem długoletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Zmarł 20 stycznia 1820 roku w Warszawie.
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Cytaty na ten tydzień
Niczego nie zyskasz, jak będziesz katolikiem bez problemów, takim wierzącym prostakiem, człowiekiem wiary,
który nawet nie zdaje sobie sprawy, że
wiara jest czymś absurdalnym i dlatego jest wiarą, a nie rozumowaniem...
Carlos Fuentes
Nieznana sekunda sekund, w której życie umknie z człowieka...
A ból? A cierpienie? To być może równoważnik dobra, jakiego nie udało się
spełnić na ziemi.
Wacław Klejmont
Bo w końcu jaki walor miałaby wiara, gdybyśmy mogli poznać to, w co
wierzymy? Osoba, która potrafi zachować wiarę, nie mając na te sprawy
żadnego dowodu, z definicji powinna
być zupełnie bezgrzeszna. Dlatego też
jedynie ci, którzy z niezachwianej opoki sprawdzalnego z ufnością i wiarą
rzucają się w bezkres nieuchwytnego,
są cnotliwi, prawi i godni wiekuistej
nagrody.
Terry Goodkind
Boga nie osiąga się w procesie dodawania duszy czegokolwiek, ale przez
odejmowanie.
Eckhart

PRZYS£OWIA
Lepiej na Konrada (19 lutego) głodnych wilków gromada niż chłop w
koszuli.
Po Macieju (24luty) lody wróżą długie chłody.
Kto chce nieba, cierpieć trzeba, a kto
chce chleba, pracować trzeba.
Kto myśli o brzuchu, ten słaby na duchu.
Kto w niedbalstwie dzionek traci, ten
się nigdy nie wzbogaci.
Kto mieczem wojuje od miecza ginie.
Kto w niedbalstwie dzionek traci, ten
się nigdy nie wzbogaci.
Lepszy żywy pies od zdechłego lwa.
Łatwiej żelazo skruszyć niż nieczułe
serce.

„Krwawa Mary”

Słynny koktajl „Krwawa Mary” (‘Bloody Mary”) przyrządził po raz pierwszy
w 1920 roku Ferdinand L. Petiot, barman
w paryskim Harry’s New York Bar, mieszając wódke z sokiem pomidorowym.
Amerykański komik estradowy Roy Barton nazwał go wtedy „Wiadrem krwi”
(„Bucket of blood”) – od nazwy pewnego
chicagowskiego klubu. Gdy Petiot uzupełnił recepturę o dodatek soli, pieprzu,
cytryny i sosu Worcester, koktajl zyskał
nazwę „Czerwonego trzaśnięcia” („Red
snapper”), a dopiero potem obecną. Pochodzi ona od imienia Marii I, królowej
Anglii, która miała przydomek „Krwawa
Mary”

Zasmażka

Jeśli zasmażka zamieni się w sosie
w grudki, należy całość przetrzeć przez
sito.
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Sportowa integracja transgraniczna

wspólne zdjęcie uczestników turnieju

W dniach 20 - 21 stycznia 32 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
wraz z opiekunami ( Alina Kalinowska, Tomasz Borowski, Maciej Mularczyk) uczestniczyło
w zawodach sportowych w miejscowości Kozłowa Ruda na Litwie. Sportowe spotkanie młodzieży polskiej i litewskiej odbyło się w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi
Oleckiej projektu transgranicznego „Razem w Europie – razem na stadionie i boisku”.
Było to już drugie działanie mające na celu promocję idei współzawodnictwa sportowego
oraz integrację młodzieży sąsiadujących ze sobą państw.
Dwudniowy turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń i emocji sportowych. Nasi gimnazjaliści zarówno w kategorii dziewcząt i
chłopców zajęli pierwsze miejsca i otrzymali pamiątkowy puchar oraz złote medale. Za trzecie
miejsce zawodników udekorowano brązowymi medalami.
Zarówno ten jak i poprzedni wyjazd do Kozłowej Rudy uczniowie i opiekunowie wspominają z wielką sympatią. Tego typu imprezy są jak najbardziej godne kontynuacji. Aby takich
projektów było jak najwięcej, bo idea rywalizacji sportowej była i jest istotnym elementem
wychowania młodego człowieka.
Alina Kalinowska (nauczycielka wychowania fizycznego)

Ostateczna kolejność (chłopcy):
1. Gimnazjum nr 2 Olecko 1
2. Kozłowa Ruda 1
3. Gimnazjum nr 2 Olecko 2
4. Kozłowa Ruda 2

atak Artura Opanowskiego

Ostateczna kolejność (dziewczęta):
1. Gimnazjum nr 2 Olecko  
2. Kozłowa Ruda

Zapisy do przedszkola

Do 10 marca 2011r. będą trwały zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ( ul. Zielona 1 ). Kartę zgłoszenia
można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej www.pzoi.
olecko.edu.pl lub www.olecko.pl ( zakładka aktualności) .
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w Przedszkolu pod nr telefonu
87 520 32 12.
Ponadto do 10 marca br. będą prowadzone zapisy dzieci:
- 7 - letnich (dla chętnych rodziców również - 6-letnich) we wszystkich szkołach
podstawowych w gminie;
- 6-letnich (ur. w 2005r.), które nie rozpoczną nauki w klasie I, do oddziałów
przedszkolnych zorganizowanym przy szkołach podstawowych;
- 5 - letnich (ur. w 2006r.) do oddziałów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych.
W nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z obowiązującym na dzień
dzisiejszy stanem prawnym, wszystkie dzieci 5-letnie muszą odbyć obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które pozwoli im na podjęcie nauki w klasie
Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w
pierwszej szkoły podstawowej od 1 września 2012r..
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w szkołach podstawowych Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
oraz w wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce
nr 5, tel. 87 520 09 67.
sportowej.

to@borawski.pl
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X Halowe Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych w LA

7,25 m
10 lutego na hali Zespołu Szkół Technicznych odbyły się 10. 2.Sebastian Wysocki(SP1 Olecko)		
3.Jakub Putra(SP3 Olecko)
`
6,70 m
Halowe Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych w l.a.
Organizatorami byli MOSiR, OTSS, POSS i SKS ,,Korab” Piłka lekarska dz.:
1.Agata Ćwirlo(SP3 Olecko)		
7,60 m
przy ZST w Olecku.
2.Agata Kołodziejska(SP4 Olecko)		
7,40 m
Sędzią głównym zawodów był Romuald Wojnowski.
3.Diana Brynda(SP Świętajno)		
7,20 m
WYNIKI:
Skok w dal chł.:
25 m chł.:
1.Kamil Januszczyk(SP3 Olecko)		
2,34 m
1.Kacper Stemplewski (SP Sokółki)
4.22
2.Michał Wargala(SP Sokółki)		
2,22 m
2.Damian Gąsiewski (SP 3 Olecko)		
4.24
3.Krzysztof Jusiński(SP1 Olecko)		
2,07 m
3.Jakub Jasiński (SP 1 Olecko)		
4.28
Skok w dal dz.:
25 m dz.:
1.Katarzyna Maciejewska(SP 4 Olecko)
2,02 m
1.Agata Prosińska (SP Kowale Oleckie)
4.44
2.Katarzyna Wójtowicz(SP 4 Olecko)
1,94 m
2.Julia Kozłowska (SP 4 Olecko)		
4.52
3.Katarzyna Romanowska(SP 4 Olecko)
1,93 m
3.Ada Grzymkowska (SP1 Olecko)		
4.57
Sztafeta chł.:
300m chł.:
1.SP 3 Olecko
1.Maciej Guziewski(SP Kowale Oleckie) 48.40
2.SP Sokółki
2.Karol Wójcik(SP Gąski)			
49.61
3.SP 1 Olecko
3.Adrian Sobolewski(SP3 Olecko)		
49.65
Sztafeta dz.:
300m dz.:
1.SP 4 Olecko
1.Kamila Buraczewska(SP Kowale Oleckie) 49.00
2.SP Kowale Oleckie
2.Wiktoria Krzyśków(SP4 Olecko)		
51.34
3.SP Gąski
3.Magda Rapczyńska(SP Gąski)		
51.50
Punktacja drużynowa:			
500 m chł.:
1.SP 3 Olecko		
133 pkt
1.Jakub Wądołowski(SP3 Olecko)		
1,23.10
2.SP 4 Olecko
73 pkt
2.Maciej Famulak(SP3 Olecko)		
1,25.46
3.SP Kowale Oleckie
63 pkt
3.Maciej Fiećko(SP4 Olecko)		
1,26.80
Trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji
500m dz.:
otrzymało medale i pamiątkowe dyplomy. Najlepsza szko1.Dominika Dobruch(SP Gąski)		
1,23.66
ła otrzymała puchar Burmistrza Olecka.
2.Dominika Jabłońska(SP3 Olecko)		
1,32.32
Ogółem w zawodach startowało 195 zawodników z 11
3.Aleksandra Falkiewicz(SP3 Olecko)
1,33.36
szkół.
Piłka lekarska chł.:
1.Jakub Domel(SP1 Olecko)		
7,70 m
Dariusz Karniej
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie
Bezpłatne porady prawne

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, 00683 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/

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,

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.

W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie laureatów konkursu fotograficznego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika. Dziś fotografia „Lustrzane odbicie jesieni” Marty Malinowskiej.

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

Nadzieja

Waldemara Rukścia

Dzisiaj mogę tylko zacytować mistrza Ildefonsa:
„Dach śpiewa. Dom śpiewa. Kot wstaje
i na młynku do kawy gra (…)
Dziecko się rodzi.
nasze dziecko się rodzi.
Nadzieja.”
Nieważny miesiąc, nieważny dzień… ważne, że w ogóle był. Dziewięć lat temu. Nie ma bardziej tajemniczego
i nadzwyczajnego zjawiska niż… „dziecko się rodzi”. Po tylu bólach, nieprzespanych nocach, diagnozach lekarskich, po których
ściskało serce i morze łez wylewałam, bo… „nie rośnie, nie rośnie
płód, żeby tak chociaż do dwóch kilogramów urósł” – to pobożne
życzenie lekarzy, które do dzisiaj dźwięczy mi w uszach. Widziałam wiele chorych dzieci, obserwowałam ich rodziców i bałam
się, czy sobie poradzę, czy… Ileż więcej cierpliwości i miłości
jest w tych ludziach – chylę czoła i nie mam słów, by wyrazić mój
podziw dla nich.
Tym razem chciałam, by mąż był przy porodzie, bo bałam się
swojej reakcji. Nie było jak w wierszu:
„(…) chłopczyk czy dziewczynka wytęskniona?”
To akurat było najmniej istotne. Było jedno pytanie: czego jej
brak? Na co jest chora? Natychmiast zabrali dziecko do drugiego pomieszczenia. Zapadła jakaś cisza, pustka, już nawet nie pamiętam, ale na pewno ktoś ze mną był. Nagle wpada mąż: „Trzy
siedemset pięćdziesiąt! Zdrowa!” Boże, dzięki Ci! Większa od
pierwszej i ZDROWA! Dzięki Ci, Boże! Dobrze, że diagnozy i
bezduszne maszyny się mylą.
Od tamtego dnia mija właśnie dziewięć lat, a ja przy każdej
wiejskiej kapliczce powtarzam: „Boże, dzięki Ci”. I wiem, że za
to, że nie potwierdziły się diagnozy, jestem dwójnasób zobowiązana wobec Najwyższego. Dziewięć lat, a teraz, kiedy to piszę,
znowu tak wyraźnie to pamiętam, tak namacalnie, że aż zaczyna
mnie boleć. I pamiętam słowa jej ojca: „Poradzimy sobie nawet
jeśli będzie chora. Przecież to nasze dziecko.”
„Dziecko się rodzi. Nadzieja.”
Naszą „nadzieję” mogę określić jednym słowem: niestandardowa.
„Dziewięć lat” chodzi koło mnie i brzęczy. Brzęczy, bo po
dwudziestej przypomniało sobie to „dziewięć lat”, że jeszcze lekcji nie odrobiło, tzn., gdybym ja nie zapytała o to, pewnie by jej
nawet przez głowę nie przebiegła taka myśl. Na łóżku, leżąc te
lekcje odrabia. „Aaaa, jutro dyktando” – brzęczy o dwudziestej
pierwszej.

Wkręciliśmy starszą córkę, by ją przepytała. „Lektury? – zastanawia się – przez zet z kropką”. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Niechaj już idzie spać, a ja niech żyję w nieświadomości,
czego jeszcze nie umie.
A kto wie, co to jest „wdolenie”? Proste! Zagłębienie w policzku. Na pytanie: „wiesz, że cię kocham?”, moja starsza córka odpowiadała: „Ja też cię kocham, mamusiu”. Młodsza,
ta dziewięcioletnia brzęcząca sprawę stawia krótko: „wiem,
wiem”. Właśnie w tej chwili odbywa się zaganianie do łóżek.
„A policjanci z Mimai”? – pada pytanie, po którym nasze rodzicielskie zasady nagle drżą w posadach. Fakt, w książkach mówili
co innego o wychowaniu. Nie dawali instrukcji na niestandardowe
przypadki.
Dobry film to taki, na którym się można pośmiać i wzruszyć
parę razy, zdaniem mojej dziewięciolatki. Uwielbia bajkę „Fineasz
i Ferb” (ja też ją uwielbiam dzięki niej), a mnie przehandlowałaby
na słodycze. Bałagan ma w oczach, nie tylko w pokoju i... najpierw
musi się nabrzęczeć, zanim czegoś się nauczy; na przykład: jazdy
na rowerze, pływania, nowego utworu na komputerze, czy tabliczki
mnożenia. Pasjami maluje, ma własne pisma mody i dzienniki z podróży. Bohaterami jej komiksów są oczywiście on i ona i ich wielka
miłość. W przeszłości miała już narzeczonego (raczej to on miał na
oku ją), który mówił do niej: „Maleńka” i oczy jego robiły się maślane. Jest zazdrosna o koleżanki starszej siostry do tego stopnia,
że zawsze wybeczała wyjścia razem z nią. Potem już była nawet
zapraszana na urodzinowe przyjęcia jej koleżanek. W przedszkolu
przechodziła „okres różany”, że aż mdło się robiło od tych odcieni
różowego na półkach. Całe przedszkole ubierała się w spódniczki
i sukienki, dwa razy z bekiem i przekupstwem dała sobie wcisnąć
spodnie, po czym od czasu pójścia do szkoły nie daje sobie ściągnąć „dżinsorów”, na które ja już nie mogę patrzeć. Uwielbia swoją
Mysię - przytulankę, która już jest chuda jak księżyc od dziewięcioletniego przytulania. Dzisiaj oświadczyła swojej koleżance (nawet
gotowa jest ćwiczyć na pianinie, byle tylko zaprosić koleżankę), że
kiedyś będzie w Pałacu Prezydenckim. Całe szczęście nie określiła
w jakiej roli.
Nosząc pod sercem każda matka zastanawia się, jaka, jaki będzie? Snujemy plany, mamy nadzieję, że odziedziczy po nas tylko
to, co najlepsze. I w ogóle… będzie idealna. Moja Nadzieja jest niestandardowa i to w niej uwielbiam ponad wszystko. Niechaj będzie
kim chce, byle była szczęśliwa.
Trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem dni nieogarnionego,
niewypowiedzianego szczęścia to moja Nadzieja.

Marusia

Ps. Cytowane fragmenty pochodzą z wiersza K. I. Gałczyńskiego „Dziecko się rodzi”.
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Szanowna redakcjo!
Pracuje w Olecku,a moja praca polega na współpracy z pobliskimi rolnikami. Postanowiłem napisać do Was by podzielić się
obrazem komicznej,aczkolwiek również i dramatycznej sytuacji. Otóż, systematycznie odwiedzając miejscowość Giże gm.
Świetajno zauważyłem cos dziwnego. Od jakiegoś czasu ta miejscowość zamienia się w trasę treningową dla zawodników
rajdowych w swoich szybkich i ryczących maszynach. Wszystko byłoby w porzadku, gdyby nie stan drogi. Z wywiadu wśród
rolników, dowiedziałem się, że droga została wykonana kilkanaście lat temu. Było bardzo dokładne żwirowanie drogi, tworzenie rowów odpływowych przy drodze. Od tamtej pory nie było żadnych napraw. Droga w okresie jesiennym nie nadaje
się do jazdy, poziom drogi, poprzez systematyczne równanie obniżył się znacznie poniżej poziomu okolicznych pól, rowy
zniknęły. Zdarzyła się sytuacja, że rolnicy sami musieli naprawiać drogę, wożąc żwir by dojechał odbiorca mleka, by autobus
szkolny po dzieci dojechał, by sami mogli wyjechać.
I tu nasuwa się moje pytanie. Dlaczego gmina Świetajno pozwala na tego typu treningi? Droga jest zaniedbana, nie naprawiana, a jeszcze gmina rajdowców puszcza? Proszę sobie wyobrazić, jak działa na drogę jazda przez cały dzień takiego 300-stu
konnego potwora z napędem na cztery kola? Wygląda na to że gmina za darmo udostępnia drogę do niszczenia, bo gdyby
miała z tego profity, to chyba by naprawiła... no chyba że bierze, ale pieniążki zostają w gminie na inne wydatki.
Dla mnie to jest paradoksalna sytuacja, tym bardziej, iż gmina chyba zapomina, że za wszelkie szkody w samochodzie na ich
drodze odpowiada właśnie ona. Przecież jeździ tam gminny autobus wożący dzieci do szkoły, który też przeistacza się w złom
przez jakość drogi.
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