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Niewiele jest na świecie zjawisk pozornie tak nieskażonych przez rzeczywistość, jak uśpione dziecko.
John Irving
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,50 zł

15 lutego 2012 r.

I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Juniorów o Puchar Burmistrza Olecka

czytaj s. 10
zdj. waldemar Rukść
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Bezpłatna infolinia

Informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz
punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej dla osób bezdomnych na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego można uzyskać pod bezpłatną całodobową infolinią nr tel. 800 165 320.
Informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz
punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej dla osób bezdomnych na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego można uzyskać pod bezpłatną całodobową infolinią nr tel. 800 165 320.
Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/prowadzone_rejestry_w_urzedzie/18072011rejestrmiejscnoclegowych dostępny
jest aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.

społeczeństwo obywatelskie i słupy elektryczne
ich interesy” i po zakończeniu wypowiedzi opuścił stół prezydialny i przesiadł się do stołów, gdzie siedzieli mieszkańcy.
Prowadzący zebranie Jacek Miciński rozpoczął je od
opisu przyczyn, które zdeterminowały decyzję o budowie
linii elektroenergetycznej łączącej Polskę z Litwą. Wyjaśnił
dlaczego jest ona tak potrzebna dla naszego regionu. Tłumaczył też, że i u nas może dojść do katastrofy takiej jak
niedawno wydarzyła się w Szczecinie.
dalej czytajcie na s. 8
V01206

K63907

W ubiegło środę w Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące
trasy przebiegu linii 400 kV przez teren gminy Olecko. Zorganizował je inwestor przedsięwzięcia Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy Borawskich, Świdrów i Dzięgieli, przez których grunty ma iść linia elektroenergetyczna.
Gości i przybyłych mieszkańców oraz radnych przywitał burmistrz Wacław Olszewski. Z kim się jednak solidaryzuje dowiedzieliśmy się już na wstępie kiedy oświadczył, że „władze gminy
są po to, aby chronić swoich mieszkańców i żeby reprezentować

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

V56108

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

MAJSTER

ŁOPATY, ODGARNIACZE,
SZUFLE DO ŚNIEGU
WYPRZEDAŻ
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V01401

V04302

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA PO¯ARNICZA
30 stycznia o 14.35 dwa zastępy
JRG PSP oraz jeden OSP Świętajno gasiły w
piwnicy domu mieszkalnego w Pietraszach pożar
drzewa opałowego.
30 stycznia o 16.45 jeden zastęp JRG PSP pomagał policji w otwarciu drzwi mieszkania przy
ulicy Słowackiego.
30 stycznia o 21.05 jeden zastęp JRG PSP i jeden
OSP Gąski gasiły w Gąskach pożar barakowozu.
31 stycznia o 13.20 cztery zastępy JRG PSP
oraz po jednym OSP Szczecinki i Borawskie gasiły w Sedrankach pożar więźby dachowej budynku mieszkalnego.
31 stycznia o 14.32 trzy zastępy JRG PSP
oraz jeden OSP Szczecinki gasiły w Golubkach
pożar stropu na strychu domu mieszkalnego.
1 lutego o 10.49 jeden zastęp JRG PSP gasił
przy ulicy Zielonej pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
1 lutego o 12.38 dwa zastępy JRG PSP usuwały zadymienie z kotłowni w Dworku Mazurskim.
1 lutego o 18.48 jeden zastęp JRG PSP gasił
w Sedrankach pożar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego.
2 lutego o 6.03 jeden zastęp JRG PSP gasił w
Golubkach pożar autobusu.
3 lutego o 17.23 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie gasił w Kowalach Oleckich pożar sadzy
w kominie budynku mieszkalnego.
3 lutego o 18.46 jeden zastęp OSP Świętajno
gasił w Doliwach pożar podsufitki w domku myśliwskim.
informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Piotr Gabruś

„... nieodmiennie dochodził do wniosku, że istnieją
dwa rodzaje głupoty – normalna, taka jak jego, i wysoce specjalistyczna, którą ma się, tylko kiedy jest się za
bardzo wypchanym rozmaitymi mądrościami.”
Terry Pratchett
Dzisiaj pisanie zaczynam od cytatu. Możecie go
Państwo przypisać wszystkim tym, którzy nie umieją prowadzić dialogu z kimkolwiek i myślą, że zjedli
wszystkie rozumy.
W ubiegła środę w Olecku nastąpiło zdarzenie podsumowujące tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie.
Grupka właścicieli gruntów, przez które miała iść linia energetyczna zmusiła przedstawicieli wielkiej korporacji do zastanowienia się nad alternatywną
trasą. Co więcej w ciągu tygodnia opracowała dwa jej warianty. Korporacji
zajęło to kilkanaście lat!!! Najważniejsze jednak, że grupa światłych obywateli zjednoczyła się i na dzień dzisiejszy wygrała.
O czym innym jednak będzie dzisiejszy felieton, bo opis zdarzeń z środy
8 lutego znajdziecie Państwo wewnątrz tego „TO”. Dzisiaj chciałem opisać
początki, które dały wyraz obecnemu rozwojowi demokracji obywatelskiej.
Pierwszy był „Dialog” utworzony przy pomocy amerykańskich pieniędzy z fundacji General Marshal Fount. Pracowałem wtedy w Gminnym
Ośrodku Kultury w Świętajnie. Współpraca z wójtem, obecnym Starostą
Andrzejem Kisielem (wg mnie) układała się nam nad zwyczaj dobrze. Jednak, gdy odszedł na bardziej eksponowane stanowisko, to nowy wójt wiedział lepiej co GOK-owi potrzeba i jak nim rządzić. Kiedy więc zjawił się u
mnie Bogdan Skrzypczak i zaproponował mi pracę jako p.r. w powstającej
od podstaw instytucji, decyzje podjąłem natychmiast.
„Dialog”, jeśli chodzi o Olecko, był pierwszy we wszystkim co dotyczy
organizacji pozarządowych. Pracownicy i wolontariusze prowadzili szkolenia tzw. liderów, robili badania socjologiczne. Uczyli przede wszystkim jak
zdobywać pieniądze na realizację projektów. Teraz wydaje się, że to oczywistość. Wtedy to było novum. Sami pracownicy „Dialogu” na początku
byli traktowani bardzo podejrzliwie. W najlepszym wypadku jako tacy niegroźni pozytywnie zakręceni, w najgorszym: jako szpiedzy i poplecznicy
Wuja Sama, który chce zniszczyć polskie społeczeństwo.
Było! Minęło! Warto jednak wspomnieć o tej grupie ludzi, którzy „Dialog” od początku tworzyli. To oni stawiali pierwsze kroki w budowie obywatelskiego społeczeństwa. Należą do nich: Bogdan Skrzypczak, twórca

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:

• Kinga Esel (Goniądz)
• Tomasz Jegliński
• Anna K. Konecka
• Maciej Kowalski
• Marcin Pawelus (Giżycko)
• Dorota Pawlak
Upominki będą wysyłane pocztą.

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V04202

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

V01308

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

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

V56208

V01606

całego zamieszania, Maria Skrzypczak, Maria W. Dzienisewicz, Tomasz Łaskowski, Alicja Mieszuk, Andrzej Cieśluk
oraz dobry duch wielu poczynań śp. Anna Andrzejewska-Jurgiel. Współpracowało z „Dialogiem” wielu ówczesnych i
dzisiejszych oleckich przedsiębiorców i nauczycieli. Spośród
szkolonych wówczas wolontariuszy wywodzi się też wielu
obecnych działaczy społecznych.
Co się stało z samym „Dialogiem”? Jego czas w Olecku
się skończył. Z Polski przeniósł się na Białoruś i na Ukrainę.
Wyszkoleni tam wolontariusze brali udział w „pomarańczowej rewolucji”, a teraz uczą jak tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Tam są inne potrzeby, u nas były inne. Cel końcowy
jest jednak taki sam.
Państwa powoli zapominają, że są po to, (jak powiedział na
spotkaniu w środę Burmistrz Wacław Olszewski) „aby chronić swoich mieszkańców i żeby reprezentować ich interesy”.
Rządy wyznają zasadę z czasów Ludwika XIV: „Państwo to
my”. Kto nie jest świadomy, że tak nie jest, to przejedzie się
jak Donald Tusk z ustawą ACTA. Najpierw „Hura, co to nie
ja!”, a później trzeba odszczekać.
Jedna, jedyna i zarazem najistotniejsza zasada rozmowy ze
społeczeństwem obywatelskim nie została powszechnie przez
rządzących wszystkich szczebli zastosowana. Nawet skutki
wywołane przez jej niestosowanie nic nie dały rządzącym do
myślenia. (Tylko głupek nie uczy się na swoich błędach). Tą
zasadą jest: najpierw konsultacje, a później działanie.
Okazuje się, że w dobie internetu bezkarnie nie można
zrezygnować z konsultacji społecznych. Społeczeństwo patrzy władzy na ręce i choć czasami władza myśli, że wszystko
ma pod kontrolą, to wcale tak nie jest. Ludziom tylko potrzeba jakiejś iskry, która ich zjednoczy. Społeczeństwo mamy
wykształcone ale leniwe, jednak to zawsze jest beczka pełna
prochu. Wystarczy tylko mały ogieniek i nie pomoże wtedy
strażnik pilnujący beczki.		
B. Marek Borawski

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.81 zł
ON arctic ..................5.99 zł
Pb95.......................... 5.59 zł
PB98.......................... 5,79 zł
LPG............................ 2,82 zł
Olej opałowy............... 4.20 zł
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V03403

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

(powyżej 1000 litrów)

bezpłatne mycie za tankowanie
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa fotografii, hol kina „Mazur”
15 lutego (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.30 - LOT, spotkanie dla artystów, rękodzielników(organizacja szlaku), sala konferencyjna Stowarzyszenia EGO Kraina
Bociana w Olecku przy Placu Wolności 2
11.30 - LOT, spotkanie dla osób, które chcą być ujęci na
szlaku kulinarnym, sala konferencyjna Stowarzyszenia EGO
Kraina Bociana w Olecku przy Placu Wolności 2
16.00 - UŻKS Spinaker Węgorzewo – LUKS ABC Żak
Pisanica (liga tenisa stołowego)
16 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
kończy się możliwość zapisania na warsztaty taneczne performance flow w ROK „MG”
10.00 - XI Halowe Zawody LA szkół gimnazjalnych, Hala
ZST
10.00 - VII Gminny Przegląd Jasełkowy, GCK w Kowalach
Oleckich
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie – UKS Jantar Gołdap
(liga tenisa stołowego)
17.00 - SP Budry – Karniej Team Olecko (liga tenisa stołowego)
18.00 - wystawa rysunku satyrycznego Marka Pacyńskiego,
hol kina „Mazur”
17 lutego (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
od 8.00 - Święto Szkoły w Gimnazjum nr. 2 im. Mikołaja Kopernika, (11.00 - uroczysta akademia, 12.00 - otwarcie III Memoriału im. Władysława Żurowskiego
13.00 - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
plac Wolności 2 (dawna melioracja) (szczegół TO 3 s. 19)
warsztaty taneczne performance flow - ROK „MG”
18.00 - Nabór dzieci w wieku 10 - 13 LAT do dziecięcego
zespołu wokalnego, dom kultury w Gołdapi, pracownia wokalna
18 lutego (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
plac Wolności 2 (dawna melioracja) (szczegół TO 3 s. 19)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
warsztaty taneczne performance flow - ROK „MG”
19 lutego (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
warsztaty taneczne performance flow - ROK „MG”
19.00 - pokaz powarsztatowy preformance flow, sala widowiskowa ROK „MG”
20 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
21 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.30 - Karniej Team Olecko - UKS Orły Gawliki Wielkie
(liga tenisa stołowego)
22 lutego (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Halowa piłka nożna chłopców szkół podstawowych,
Hala GP w Wieliczkach
17.00 - SP Budry – Geodezja Olecko (liga tenisa stołowego)
23 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
18.00 - Absolwent Sobiechy - UŻKS Spinaker Węgorzewo-
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Policjanci wyjaśniają okoliczności
śmiertelnego wypadku
przy wyrębie drzew

Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku przy
pracy do którego doszło w miejscowości Wronki w gminnie
Świętajno. Podczas wycinki drzew w lesie przygnieciony został 52- letni pracownik. Mężczyzna w wyniku poniesionych
ciężkich obrażeń ciała poniósł śmierć.
Do zdarzenia doszło we wtorek 7 lutego około godziny
12.20 we Wronkach na terenie gminy Świętajno. Dyżurny
oleckiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyspozytora pogotowia ratunkowego w Giżycku. Dotyczyło ono
wypadku podczas prac przy wycince drzew. Natychmiast na
miejsce skierowano patrol prewencji. Policjanci ustalili, iż
jeden z pracowników został przygnieciony przez ścięte drzewo.
Obecna na miejscu załoga pogotowia ratunkowego
podjęła reanimację poszkodowanego, którym był to 52-letni mieszkaniec gminy Wydminy. W stanie nieprzytomnym
został odwieziony do szpitala w Giżycku. Funkcjonariusze
zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Następnie śledczy przeprowadzili oględziny i przesłuchali świadków. Z informacji uzyskanych od lekarzy z Giżycka ustalono, że poszkodowany
doznał min. urazu głowy i klatki piersiowej. Obrażenia ciała
okazały się tak poważne, że nie udało się uratować 52-latka
który zmarł w szpitalu.
Teraz w tej sprawie zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu szczegółowo wyjaśnić przyczyny wypadku.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam na spotkanie zorganizowane dla osób, którzy zdecydują się
promować swoje wyroby na szlaku i/lub
prowadzenie warsztatów, aby ustalić jednolite zasady, a potem
wizyty w terenie u tych osób.
Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana w Olecku przy Placu Wolności 2,
w środę 15 lutego, o 9.30 dla artystów, rękodzielników (szlak
rękodzieła) i o 11.30 dla osób, które chcą być ujęci na szlaku
kulinarnym.
Tematyka spotkań będzie dotyczyła:
- Ustalenie zasad funkcjonowania szlaku i współpracy,
- Przedstawienie propozycji wzornictwa dla pamiątkarstwa
Made in Suwalszczyzna-Mazury.
Ogólne zasady to:
- na szlaku rękodzieła mogą być miejsca, gdzie turysta
tylko zajedzie, aby obejrzeć jakąś małą galerię/wystawę prac,
posłuchać opowieści, obejrzeć pokaz np. tkania na krosnach,
malowania pisanek, kupić produkty/pamiątki itp. Mogą to być
również miejsca, gdzie odbywają się warsztaty, tzn., ze turysta
może wziąć udział w wytwarzaniu czegoś i „nauczyć się” danej
techniki wytwarzania
- na szlaku kulinarnym mają to być miejsca wyjątkowe,
gdzie można albo zjeść coś niepowtarzalnego, albo kupić jakiś ekologiczny czy dobry, „swojski” produkt (np. miód), albo
obejrzeć pokaz np. pieczenia sękacza. Mogą to być zarówno
punkty gastronomiczne, jak i wyjątkowe kwatery agroturystyczne, itp. Powinno to być miejsce wyjątkowe, albo pod kątem potraw, klimatu, sposobu podania lub innej oryginalności.
Pozdrawiam – Danuta Cieślukowska,
konsultant ds. projektu Turystyczna Sieć Współpracy
klaster Suwalszczyzna – Mazury

Akademia Tańca Performance Flow

Pożar garażu – Ślepie

W nocy 13 lutego spłonął garaż w miejscowości Ślepie
gmina Olecko. Pożar budynku zgłosił o godzinie 1.54 właściciel garażu. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej
ugasiły palący się budynek i nie dopuściły do rozprzestrzenienia się ognia na pobliskie zabudowania gospodarcze i
mieszkalne.
Nadpaloną konstrukcje budynku częściowo rozebrano, a
tlące się elementy dogaszono. Spaleniu uległo wyposażenie
garażu, samochód osobowy, motorowery, rower, silnik do
łodzi, sprężarka i szereg drobnego sprzętu i urządzeń. W akcji brały udział jednostki straży z Olecka oraz OSP Gąski i
Szczecinki. Przyczyny powstania pożaru wyjaśnia Policja.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski

Burmistrz ogłasza,
... że termin składania wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został przesunięty
na luty. Sołtysi winni poinformować o tym mieszkańców.
Nowe druki są do pobrania w pokoju nr 29 Urzędu Miejskiego. W ubiegłym roku wnioski były składane w marcu.
inf. UM

Między 17 a 19 lutego 2012 roku w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Olecku „Mazury Garbate” odbędzie się Akademia
Tańca Performance Flow.
Przez 3 dni będą odbywały się warsztaty taneczne, w trakcie których
uczestnicy będą skakać,
tańczyć bez wytchnienia
i uczyć się choreografii w
rytmie hip hop, house oraz
LA style.
Zajęcia
poprowadzą
uznani instruktorzy. Sławomir Wagner (Bizon) –
tancerz i choreograf. Jako
jeden z pierwszych przecierał w Polsce ścieżki
stylu Break Dance, stworzył znany w całej Polsce
turniej taneczny „Rytm
ulicy”. Szkoli się w światowych szkołach tanecznych
w Los Angeles (Debby Reynolds, Millenium) oraz w Londynie
(Pinneapple, Husky). Umiejętnie zaraża uczestników warsztatów swoją pasją. Warsztaty poprowadzi wspólnie z Bartkiem
Kobeszko (Kobechu), od wielu lat związanym z kulturą hip
hopu, specjalizującym się również w stylu house oraz funk styles, który współpracuje z wieloma ośrodkami tanecznymi.
Zapisy na warsztaty będą możliwe do dnia 16.02.2012 r. w
sekretariacie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Tel. 87 520 20 59.
Koszt warsztatów - 100 zł
Cykl warsztatów zakończy pokaz powarsztatowy, w którym zaprezentują się wszyscy uczestnicy, a także profesjonalne
grupy taneczne: City Dance, You Know, From The Soul oraz
From The Soul Dzieci. Odbędzie się on 19.02.2012 r. o godzinie 19:00 w sali kina „Mazur”.
Bilet wstępu na pokaz - 8 zł
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KRUS ORGANIZUJE
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że w
roku bieżącym został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych Pt. „Bezpiecznie na
wsi - czy upadek to przypadek?”.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań przy pracy i zabawie na
terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci.

10 lutego odbył się
wernisaż wystawy
malarstwa Małgorzyt
Kadelskiej. Na publikowanych zdjęciach
autorka wystawy oraz
jedne z obrazów. Malarstow można oglądać
w Galerii Prawdziwej

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej
o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.
Zainteresowanych prosimy o składanie prac w szkołach,
natomiast szkoły powinny do dnia 16 marca 2012r. przekazać
prace do odpowiednich Placówek Terenowych KRUS. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 2 kwietnia 2012r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia
udziału w konkursie. Laureaci uhonorowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Więcej informacji można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Olsztynie, ul. Mickiewicza 1, pod nr tel. (89)
534-97-71, lub w Placówkach Terenowych podległych Oddziałowi.

Sztuki im. Andrzeja Legusa.

Zdjęcia Bolesław Słomkowski

Odpowie za zniszczenie czterech opon
Oleccy policjanci zatrzymali 30-latka podejrzanego o
zniszczenie mienia. Daniel R nożem kuchennym przeciął
cztery opony w samochodzie. Agresor trafił do policyjnego
aresztu i następnego dnia usłyszał zarzuty.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek w jednej z
miejscowości na terenie gminy Olecko. Patrol prewencji
został skierowany na interwencję domową. Na miejscu
funkcjonariusze zastali 30-letniego Daniela R, który był
agresywny i wszczął w domu awanturę. W czasie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze ujawnili
fakt uszkodzenia przez niego czterech opon w osobowej
toyocie zaparkowanej przed domem. Obecny na miejscu
poszkodowany wycenił zniszczenie na 600 złotych. W
związku z agresywnym zachowaniem sprawcy interwencji
został on obezwładniony przez policjantów i zatrzymany
do wyjaśnienia sprawy. Danielowi R. dobrze zrobił pobyt
w policyjnym areszcie, gdyż następnego dnia przyznał się
do postawionego zarzutu zniszczenia mienia. Złożył wyjaśnienia a swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył
zazdrością.
Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Gmina zawarła
akty notarialne

... na sprzedaż mieszkania przy ulicy Nocznickiego 22,
... na sprzedaż działki po zlikwidowanej drodze wewnętrznej
w Plewkach,
... na sprzedaż działki przeznaczonej na zabudowę mieszkalną w Gąskach,
... na sprzedaż 17 działek pod budowę garaży z udziałem w
drodze dojazdowej na osiedlu Siejnik.
(UM rg)

31 marca
upływa termin płatności:

V04901

... opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
... opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty,
... rat opłaty adiacenckiej,
... rat opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,
... czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi.
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Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży Pożarnej
10 lutego 2012 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyła się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej powiatu
oleckiego w roku 2011.
Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży
Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie dokonał Komendant Powiatowy
PSP w Olecku - bryg. Jan Mróz.
W 2011 roku Państwowa Straż Pożarna na terenie powiatu oleckiego odnotowała 796 zdarzeń (w 2010 roku – 670),
w tym:
• 231 pożarów – co stanowi 29,0 % ogólnej liczby zdarzeń
(w 2010 roku – 272),
• 554 miejscowych zagrożeń – 69,6% (w 2010 roku – 386),
• 11 alarmów fałszywych – 1,4% (w 2010 roku – 12).
Porównując do roku 2010 nastąpił wzrost liczby interwencji o 18,8%. Liczba pożarów spadła o 15%, wzrosła natomiast ilość innych zdarzeń aż o 43,5%. Oleccy strażacy
wyjeżdżali najczęściej do zdarzeń związanych z likwidacją
pożarów, wypadków drogowych, usuwania skutków silnych
wiatrów i miejscowych podtopień oraz do usuwania gniazd
owadów (osy, szerszenie). Najwięcej zdarzeń odnotowano w
gminie Olecko tj. 527, a więc 66% wszystkich zaistniałych
w powiecie.

Państwową Straż Pożarną podczas akcji ratowniczych
wspierają strażacy ochotnicy. Na terenie działania Komendy
Powiatowej PSP w Olecku jest 15 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w tym 6, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki OSP w roku 2011 wyjeżdżały do
zdarzeń 349 razy.
Na naradzie nie zabrakło podziękowań ze strony zaproszonych gości za kolejny rok dobrze ocenianej służby strażaków,
a także podziękowań od strażaków za pomoc finansową jaką
otrzymali od lokalnych samorządów, samorządu wojewódzkiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.
W naradzie udział wzięli: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Jan Słupski,
Vice Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – Edward
Adamczyk, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha, Starosta Olecki – Andrzej Kisiel, Przewodniczący Rady
Miejskiej – Karol Sobczak, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, Wójt Gminy Kowale Oleckie – Helena Żukowska,
Wójt Gminy Świętajno – Janina Trus, Wójt Gminy Wieliczki
– Jarosław Kuczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olecku – Stanisław Ciechanowicz, Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji – podinsp. Bernard Faszcza oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej
PSP w Olecku.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Sylwia Szymanowska z ZSLiZ w Olecku wyróżniona
w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”
Praca Sylwi Szymanowskiej,
uczennicy ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
w Olecku, otrzymała wyróżnienie na
szczeblu wojewódzkim konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
Finał wojewódzki konkursu odbył się
w siedzibie Olsztyńskiego Teatru Lalek
w dniu 12.02.2012 roku. Trzymamy
kciuki za Sylwię, której praca została
wysłana na finał ogólnokrajowy jako
jedna z kilkunastu wyróżnionych na
szczeblu wojewódzkim.
Wyróżnieni na konkursie powiatowym otrzymali nagrody i dyplomy,
które wręczano na uroczystościach i
apelach szkolnych w styczniu i lutym
bieżącego roku. Fundatorami nagród
był Starosta Olecki oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olecku.
Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP
kpt. Tomasz Jagłowski
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Szanowni Państwo!

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz
Gdański z siedzibą w Cieplewie wraz z Sanktuarium
Matki Bożej Łęgowskiej, Królowej Polski, Orędowniczki Pojednania w Łęgowie zapraszają do udziału w III
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci
pod hasłem: „Kolorowy świat, malowany świat 2012”.
Konkurs jest organizowany w ramach III Łęgowskiego Festiwalu Kultury „Pokój, Przyjaźń, Pojednanie”,
zaplanowanego na czerwiec 2012 roku. Tytuł stwarza
uczestnikom konkursu możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat, związany z ich bliższym lub
dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody jak i opowieścią o autorze, jego
rodzinie, szkole, domu - o wszystkim, o czym warto
opowiedzieć.
Przypomnijmy, że laureatów ubiegłorocznej edycji
konkursu jury musiało wybierać spośród autorów aż 400
przepięknych prac (w tym wykonanych w takich technikach jak malarstwo na szkle czy ceramika) nadesłanych
z całej Polski i z zagranicy. Pokłosiem konkursu była
wystawa najwyżej ocenionych obrazów, którą można
było oglądać w sali kinowo-teatralnej OKSiR w Łęgowie.
W tym roku na prace wykonane w dowolnej technice, w formacie A4 (29,7 x 21 cm) lub 70 x 50 cm czekamy do 30 kwietnia (jeśli chodzi o prace nadsyłane
pocztą tradycyjną lub kurierską - decyduje data stempla,
czyli data nadania). Liczba prac nadesłanych przez jednego autora jest nieograniczona. Wszystkie muszą być

Sprawca kradzieży skradzione
przedmioty transportował
na sankach
Oleccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o
dokonanie kradzieży z włamaniem. 53 –letni Jan W. miał z
terenu jednego z gospodarstw rolnych na terenie gminy Świętajno dokonać kradzieży mebli, elementów zastawy kuchennej, telewizora oraz elektronarzędzi o łącznej wartości kilku
tysięcy złotych. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany i
trafił do policyjnego aresztu.
W piątek 10 lutego br. mieszkanka Ełku powiadomiła telefonicznie oficera dyżurnego oleckiej komendy o włamaniu do
gospodarstwa rolnego na terenie gminy Świętajno. Na miejsce skierowano dzielnicowego oraz funkcjonariuszy wydziału
kryminalnego. Policjanci potwierdzili zgłoszenie, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchali świadków. Poszkodowana poinformowała, że skradziono jej, wersalkę, krzesła,
ławę, elementy zastawy stołowej oraz telewizor i elektronarzędzia na łączną kwotę 3200 złotych. Policjanci pracujący
na miejscu podczas oględzin ujawnili na śniegu ślady min
sanek. Idąc tym tropem śledczy w odległości około 2 kilometrów dotarli do zabudowań w których zamieszkiwał 53-letni
Jan W. Podczas przeprowadzonego przeszukania policjanci
znaleźli cześć skradzionych przedmiotów, które rozpoznała
pokrzywdzona. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu do
wyjaśnienia sprawy. W trakcie przesłuchań Jan W. przyznał
się do winy.
Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi mu kara do
10 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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opisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nr telefonu kontaktowego, nazwa
konkursu). Uczestnikami konkursu mogą być dzieci
w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczestnicy pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć plastycznych. Szczegóły w regulaminie (w załączniku).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest 3 czerwca br., czyli podczas
trzeciego dnia III Łęgowskiego Festiwalu Kultury „Pokój, Przyjaźń, Pojednanie”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
DOM KULTURY w Gołdapi (ul. Krótka 2) ogłasza NABÓR dzieci w wieku 10 - 13 LAT do DZIECIĘCEGO ZESPOŁU WOKALNEGO. Przesłuchania odbędą się 17.02
(piątek) od godziny 18.00 w pracowni wokalnej.

V04502
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społeczeństwo obywatelskie i słupy elektryczne

W ubiegło środę w Ratuszu odbyło się spotkanie
dotyczące trasy przebiegu linii 400 kV przez teren
gminy Olecko. Zorganizował je inwestor przedsięwzięcia Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator
S.A.
Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy Borawskich, Świdrów i Dzięgieli, przez których grunty ma
iść linia elektroenergetyczna.
Gości i przybyłych mieszkańców oraz radnych
przywitał burmistrz Wacław Olszewski. Z kim się
jednak solidaryzuje dowiedzieliśmy się już na wstępie kiedy oświadczył, że „władze gminy są po to, aby
chronić swoich mieszkańców i żeby reprezentować
ich interesy” i po zakończeniu wypowiedzi opuścił
stół prezydialny i przesiadł się do stołów, gdzie siedzieli mieszkańcy.
Prowadzący zebranie Jacek Miciński rozpoczął je
od opisu przyczyn, które zdeterminowały decyzję o
budowie linii elektroenergetycznej łączącej Polskę
z Litwą. Wyjaśnił dlaczego jest ona tak potrzebna
dla naszego regionu. Tłumaczył też, że i u nas może
dojść do katastrofy takiej jak niedawno wydarzyła się
w Szczecinie. Zebrani na sali mieszkańcy słuchali
grzecznie, choć w dalszej części spotkania skomentowali tę prezentację. Następnie głos zabrał dr Marek
Szuba z Politechniki Wrocławskiej, który zaczął opisywać stan wiedzy na temat szkodliwości emisji promieniowania związanego z przebiegiem ewentualnej
linii wysokiego napięcia.
Spotkanie w tym momencie trwało już około pół
godziny, a mieszkańcy jeszcze ani razu nie usłyszeli od przybyłych informacji po jaką tu przyszli.
Najpierw przerwano wywód naukowcowi, a później zmuszono prowadzącego do zmiany porządku
zebrania. Wyjaśniono przybyłym przedstawicielom
inwestora, że mieszkańcy Borawskich, Dzięgieli i
Świdrów rozumieją potrzebę tego połączenia energetycznego z Litwą i wcale nie protestują przeciw jej
budowie – chcą jedynie by linia biegła w bezpiecznej
odległości od ich domów. Bezpiecznie według nich,
a nie wg norm państwowych. Stan wiedzy i badania
są zawsze aktualne, ale „nie wiadomo jaką widzę na
temat szkodliwości będziemy mieli za dwadzieścia
lat, a nie chcemy być królikami doświadczalnymi”
– skomentował wypowiedź naukowca jeden z mieszkańców.
Przybyli do Olecka inwestorzy, naukowcy i wreszcie wynajęty p.r.-owiec nie byli przygotowani na tego
typu spotkanie. Wszelkie argumenty z ich strony padły w chwili, gdy Klaudia Wasilewska stwierdziła,
że po prostu: obawia się o zdrowie swoje i swoich
bliskich.
Tak w ogóle podczas spotkania prym wśród mieszkańców wodziły kobiety.
Paulina Zyśk wzięła na swoje barki trud przedstawienia i udokumentowania wątpliwości oraz oczekiwań mieszkańców, i to ona w ciągu kilku minut stała
się niekwestionowaną przez nikogo osobą reprezentującą zebranych tam właścicieli gruntów. Doskonale przygotowana, w odróżnieniu od przybyłych, odpowiadała na wszystkie pytania oraz zbijała pewnie
wszelkie kontrargumenty.
Np. w przedstawionej alternatywnej trasie przebiegu przedstawiciel inwestora zauważył mały lasek.
Wtedy ze strony P. Zyśk padło stwierdzenie, że na

terenie gminy Ełk linia kilkadziesiąt kilometrów biegnie
nad lasami. Jeszcze kilkakrotnie opadły tzw. „kopary”
budowniczym przyszłej linii energetycznej. Przyjechali
oni do Olecka prosto z zebrania w Bakałarzewie, gdzie
jego przebieg poszedł nad wyraz gładko. W Olecku było
inaczej.
Przyjechali do Olecka i po prostu chcieli zastosować
typowe zabiegi socjotechniczne, aby zmęczyć, zamazać,
rozmyć problem. I okazało się, że mamy bardzo światłych i odpowiedzialnych mieszkańców. Najpierw problem przedstawiła P. Zyśk. Odpowiedziała również na
oświadczenie prowadzącego zebranie J. Micińskiego,
który w następujący sposób przedstawił system negocjacji z właścicielami gruntów: (streszczenie) układają się
z tymi, którzy zmieszczą się w 90% ogółu, z resztą już
nie muszą. P. Zyśk oświadczyła: „że jeżeli będziemy ze
sobą współpracować skróci to znacznie czas. Gdy nie, to
zapewniam państwa, że zaskarżymy poczynania inwestora na każdym etapie. Dlatego dopuścicie nas do głosu.
Wysłuchajcie mieszkańców. Pochylcie się nad naszą propozycją. Zróbcie wizję lokalna jak zrobiliście to w Ełku.
Tam potrafiliście przejść przez jezioro, a tutaj przeszkadza wam lasek?”. W tym miejscu dało się słyszeć na sali
śmiech.
Kuriozalne było również to, że rolnicy mozolnie wyjaśniali przybyłym różnicę między „planem zagospodarowania przestrzennego”, a „studium zagospodarowania
przestrzennego” oraz różnicę w prawie własnościowym
wynikające z obydwu tych określeń.
W końcu doszło do tego, że inwestor zgodził się rozpatrzyć propozycje dwóch alternatywnych przebiegów linii
opracowanych przez mieszkańców. Zastrzegł jednak, że
procedury będą trwały bardzo długo. Wtedy głos zabrał
burmistrz, który stwierdził, że uchwały w tym zakresie
można przyspieszyć, a nawet uchwalić je kolejno na jednej sesji Rady Miejskiej. Dał tym samym zielone światło
dla porozumienia.
Takie też nastąpiły ustalenia pomiędzy stronami. Informacje od inwestora będą przekazywane do Ratusza, a
ten z kolei będzie powiadamiał sołtysów.
Dalszą część spotkania zdominował temat odszkodowań. Tutaj też nie zabrakło tzw. przepychanek. Po wstępnych wyjaśnieniach dotyczących pasa zajętego przez linie
ziemi, który wynosi 35 metrów w każdą stronę od środka
linii, rolnicy przeszli do bardziej szczegółowych pytań.
Dotyczyły one m.in. wyceny gruntów leżących przy linii
oraz budynków i urządzeń gospodarczych. Tutaj zaczęły
się schody. Choć, jak wynikło z dalszej części spotkania,
inwestorzy wiedzieli na ten temat dużo, to nie można

-
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było wydobyć konkretnej informacji. „Języki rozwiązały się”, wtedy, gdy jeden z rolników zaproponował,
aby w tym temacie spotkali się prawnicy inwestora z
jego prawnikiem i prawnikiem gminy. I nagle dyskusja
i dokładne wyjaśnianie aspektów technicznych odszkodowań poszło gładko. Ba! Okazało się, że jest wiele typów odszkodowań i zadośćuczynienie można uzyskać
na różne sposoby. Nawet jeden z przybyłych zażartował, że teraz każdy będzie chciał, żeby linia 400 kV szła
przez jego działkę.
Spotkanie trwało około trzech i pół godziny i było
bardzo owocne dla przybyłych na nie właścicieli gruntów. Okazało się również, że mimo transformacji władza nie potrafi nadążyć za przemianami społecznymi.
W tym wypadku nie potrafi współpracować z mieszkańcami. Potrafi (tak jak w wypadku Bakałarzewa)
narzucać im rozwiązania dla społeczności najbardziej
niekorzystne. Firma i reprezentujący ją panowie stosuje rozwiązania społeczne z okresu XVI-XVII wiecznej
ekspansji kolonialnej. Hasło tamtych czasów, że „niesiemy wam dobrodziejstwa cywilizacji” ożyło w XXI
wieku w haśle, że „linia 400 kV to dobrodziejstwo” dla
naszej społeczności. Bo, jak tłumaczyli, zbudowanie jej
pozwoli nam nie martwić się o dostawy prądu? A u nas,
tak jak na całym świecie, i tak będą waliły się drzewa,
uderzały pioruny, pękały oblodzone druty albo czasami
rozpędzony TIR wjedzie w słup. I tyle!
B. Marek Borawski
Ps. Chciałem nawiązać do tego, że zjednoczenie społeczności wiejskiej wokół tego problemu stało się możliwe dzięki dwóm mieszkańcom naszej gminy : sołtysowi Świdrów Ryszardowi Makarewiczowi, który zgłosił
uwagi do uchwały, której podjęcie przez Radę Gminy
sankcjonowałoby ostatecznie przebieg linii energetycznej oraz radnemu Grzegorzowi Kłoczko, który zaproponował zdjęcie uchwały z porządku sesji i przyjrzenie się
problemowi bardziej wnikliwie. (Zdarzenie opisałem w
TO 5/733 na s. 10).
Muszę te przyznać, że na początku nie doceniłem naszych obywateli. Sam zdenerwowany tym, że przybyli
panowie traktują nas jakby nam słoma z butów wystawała zabrałem głos mocno zdenerwowany. Już jednak w
trakcie wystąpienia zrozumiałem, że mieszkańcy gminy
obronią się bez mojej nieudolnej pomocy. Miło było czuć się
współmieszkańcem,
gdy panie i panowie
walczyli o swoje. Myślę, że to co stało się w
ratuszu 8 lutego świadczy o tym, że mamy
naprawdę mocne i
światłe społeczeństwo
obywatelskie. Boję się
jednak, że goście zapewne nic nie zrozumieli z tego wykładu.
Następnym krokiem ze
strony inwestora może
być próba rozbicia koalicji właścicieli gruntów. Mam nadzieję, że
mieszkańcy oleckiej
gminy nie dadzą się
Nie blokujmy parkingów zmanipulować.

niepełnosprawnym
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo „Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu „Losy nasze…”

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

JAK WYSŁAĆ PIT PRZEZ INTERNET
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest
najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z
domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie
miejsca.
W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16.
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych
musisz:
-posiadać dostęp do Internetu,
-przygotować dane takie jak: NIP, imię i nazwisko,
PESEL, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w
zeznaniu rocznym za 2010 r. — zabezpieczają one autentyczność składanej
deklaracji.
Dalej wystarczy 5
kroków:
1) wejdź na stronę www.e-deklaracje.
gov.pl i pobierz z zakładki Do pobrania
aplikację desktopową e-Deklaracje lub
pobierz
właściwy
formularz z zakładki
Formularze,
2) wypełnij formularz,
3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym
za 2010r.,
4) wyślij dokument,
5)pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi
z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze
możesz skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań
„krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie
darmowy a twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że
gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
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I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Olecka
6. TOP 54 Biała Podlaska		

5

1

1-9

Najlepszym strzelcem turnieju został: Hubert Szychowski (MOSP)
5 bramek
Najlepszy bramkarz: Mateusz Jurczuk (Czarni)
Najlepszy zawodnik: Bartosz Danowski (Concordia)
Organizatorami turnieju byli: MOSP Jagiellonia Białystok, MOSiR Olecko przy pomocy i współpracy Hotelu „Skarpa” i Ośrodka Wypoczynkowego „Dworek Mazurski”
tekst MOSiR Olecko, zdj Waldemar Rukść

W turnieju wystąpiły drużyny: Mazur Ełk,
TOP 54 Biała Podlaska, Białe Orły Warszawa, MOSP Jagiellonia Białystok, Concordia
Elbląg i Czarni Olecko.
Turniej rozegrany został na sztucznej murawie
MOSiR Olecko, w ciągu dwóch dni systemem
„każdy z każdym”.
Mecze sędziowali sędziowie z Olecka: Dariusz Karniej, Paweł Duchnowski, Robert
Smyk i Marek Stankonowicz.
Wyniki meczy:
Mazur Ełk - TOP 54 Biała Podlaska 1 - 1
Białe Orły Warszawa - MOSP Jagiellonia
Białystok			
0-0
Czarni Olecko - Mazur		
3-0
Concordia Elbląg - TOP 54
2-0
MOSP - Mazur			
7-0
Czarni - TOP 54			
1-0
Concordia - Białe Orły		
1-0
Czarni - Białe Orły		
3-0
Concordia - MOSP		
0-0
TOP 54 - Białe Orły		
Czarni - Concordia		
Białe Orły - Mazur		
MOSP - Czarni			
Mazur - Concordia		
MOSP- TOP 54			

0-3
0-1
3-3
2-0
0-1
2-0

TABELA KOŃCOWA TURNIEJU
1. Concordia Elbląg 		
5
2. MOSP Jagiellonia Białystok
5
3. Czarni Olecko			
5
4. Białe Orły Warszawa		
5
5. Mazur Ełk			
5

13pkt
11
9
5
2

5-0
11- 0
6-3
6-5
4 -15
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XI Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
w LA Szkół Podstawowych
9 lutego w hali Zespołu Szkół Technicznych rozegrano XI
Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckicgo w LA Szkół Podstawowych. Organizatorami turnieju były: POSS, OTSS, MOSiR i UKS ,,Korab” przy ZST w Olecku.
Sędzią głównym: Andrzej Kamiński.
Sędziowali: Tadeusz Bogusz, Zbigniew Borzeński, Marek Chomontowski, Krzysztof Dawidziuk, Dariusz Dźwilewski, Renata Januszczyk, Marzena Jasińska, Dariusz
Karniej, Mirosław Mularczyk, Izabela Osiecka, Zbigniew
Polakowski, Małgorzata Siennicka, Sylwia Sosnowska,
Wiesław Zalewski, Krzysztof Zaniewski.
WYNIKI:

25m dziewcząt:
1. Karolina Radzewicz (SP 1 Olecko)
2. Agata Prusińska (SP Kowale oleckie)
3. Julia Kozłowska (SP 4 Olecko) 		

4,38
4,44
4,49

25 m chłopców:
1. Jakub Miłowicki (SP 1 Olecko)		
2. Jakub Pieczur (SP Kowale Oleckie)
3. Patryk Stasiak (SP 4 Olecko)		

4,01
4,19
4,21

300 m dziewcząt:
1. Kinga Sojko (SP Kowale Oleckie)
2. Aleksandra Jaroniec (SP 3 Olecko)
3. Angelika Niedźwiecka (SP Cimochy)

47,79
48,10
48,58

300 m chłopców:
1. Karol Wójcik (SP Gąski)		
2. Bartosz Ferenc (SP 1 Olecko)		
3. Filip Grudziński (SP 3 Olecko)		

43,21
44,91
45,52

500 m dziewcząt:
1. Paulina Szyłak (SP 4 Olecko)		
2. Magda Skindzier (SP Kowale Oleckie)
3. Weronika Ulikowska (SP 1 Olecko)

1.25,75
1.26,91
1.27,49

500 m chłopców:
1. Hubert Ignatowicz (SP Wieliczki)
2. Maciej Famulak (SP 3 Olecko)		
3. Krzysztof Bielski(SP 4 Olecko)		

1.15,47
1.17,80
1.20,82

skok w dal dziewcząt (z miejsca):
1. Magdalena Rapczyńska (SP Gąski)
1,99 m
2. Emilia Jankowska (SP Kowale Oleckie) 1,94 m
3. Katarzyna Mrozowska (SP 3 Olecko)
1,75 m

Warsztaty dj’skie

Kręci Cię muzyka?
Marzysz o tym, żeby robić coś wyjątkowego? Te
warsztaty są stworzone
dla Ciebie!
Dzięki nim poznasz
techniki
wykorzystywane w pracy Dj’a!
Nauczysz się podstaw
miksowania i produkcji
muzyki! Opanujesz sztukę video dj’ingu, czyli
tworzenia wizualizacji
na żywo, która dopiero
wkracza na polski rynek,
a będzie coraz bardziej
popularna!
Zdobądź
praktyczne umiejętności
pod okiem profesjonalisty!

skok w dal chłopców (z miejsca):
1. Adam Torebko (SP 4 Olecko)		
2. Marcin Guzik (SP Cimochy)		
3. Mariusz Domel (SP 1 Olecko)		

2,00 m
1,96 m
1,90 m

rzut piłką lekarską dziewcząt:
1. Karolina Maleszewska (SP 3 Olecko)
2. Kasandra Salwocka (SP 1 Olecko)
3. Urszula Tomczyk (SP 3 Olecko)		

7,80 m
7,00 m
6,90 m

rzut piłką lekarską chłopców:
1. Konrad Łabędzki (SP 4 Olecko)		
2. Michał Rutkowski (SP 1 Olecko)		
3. Karol Bujarski (SP Sokółki)		

6,30 m
6,20 m
6,20 m

sztafeta 4 x 2 okrążenia dziewcząt:
1. SP Kowale Oleckie			
2.02,38
2. SP 3 Olecko				
2.04,13
3. SP 1 Olecko				
2.04,46
sztafeta 4 x 2 okrążenia chłopców:
1. SP 4 Olecko			
1.56,95
2. SP Sokółk			
1.58,13
3. SP 3 Olecko			
1.58,87
klasyfikacja drużynowa:
1. SP 3 Olecko			
2. SP 1 Olecko			
3. SP 4 Olecko			
4. SP Kowale Oleckie		
5. SP Sokółki			
6. SP Gąski			
7. SP Wieliczki			
8. SP Cimochy			
9. SP Cichy			
10. SP ST Olecko			

86 pkt
83 pkt
76 pkt
65 pkt
43,5 pkt
36 pkt
20 pkt
16 pkt
5,5 pkt
1 pkt

Trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w każdej
konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy. Wszystkie
szkoły otrzymały również pamiątkowe dyplomy za klasyfikację drużynową. Zwycięska szkoła (SP 3 Olecko) otrzymała puchar, ufundowany przez Burmistrza Olecka.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 180 zawodników, w
tym 85 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej
Dowiedz się:
- jakie są rodzaje i funkcje sprzętu muzycznego
- jak budować utwory muzyczne
- poznasz techniki scratchu
- jak działają efektor, sampler i inne urządzenia kontrolujące
- co to jest video miks, czyli jak miksować obrazy i
dźwięki
Zaskocz znajomych! Poznaj tajniki miksowania dźwięków i obrazów! Naucz się poruszać tłumy!
Termin: 2-4 marca 2012
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
Prowadzący: Dj Kfadrat
Koszt: 50 zł
Zapisy: do 20 lutego w sekretariacie ROK „Mazury Garbate” (87 520 20 59)
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”
Liczba miejsc ograniczona!
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Okiem radnego

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE

Dzięki odrzuceniu na sesji projektów uchwał o przebiegu
linii 400 kV doszło 8 lutego do spotkania z mieszkańcami
sołectw: Zatyki, Świdry, Dzięgiele, Borawskie w sprawie
trasy planowanej linii 400kV. Oprócz mieszkańców obecni
byli przedstawiciele inwestora, projektanta, ekspert z
Politechniki Wrocławskiej i radni miejscy. Spotkanie miało
spontaniczny przebieg, który uświadomił wagę problemu
inwestorowi i władzom gminy. W artykule chcę odnieść się
do kilku poruszonych wątków, które są bardzo ważne dla
wszystkich zainteresowanych.

SAMORZĄDNOŚĆ MA SENS
Podjęcie decyzji o przebiegu linii udało się zatrzymać
dosłownie w ostatniej chwili. Niektórzy mieszkańcy nie
wiedzieli, że 70-metrowe słupy mają stanąć tuż koło ich
domów. Właściwie dopiero po sesji w dniu 27 stycznia, w
dużej mierze dzięki niezależnej lokalnej prasie, mieszkańcy
zdali sobie sprawę z powagi sytuacji.
Jako radny muszę stwierdzić, że warto walczyć nawet
w ostatniej chwili o sprawy ważne dla ludzi i na szczęście
można liczyć na zrozumienie w Radzie Miejskiej. To duży
plus dla obecnej Rady.

STUDIUM W ROZSYPCE
W trakcie spotkania inwestor powoływał się wielokrotnie
na zapisy studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania
przestrzennego w gminie Olecko. Padały nawet zarzuty
do mieszkańców i radnych, że nie znamy swego studium.
Problem w tym, że zapisy w studium umieszczonym w
Biuletynie Informacji Publicznej gminy Olecko wcale nie są
korzystne dla inwestora. W części opracowania pochodzącej
z roku 1999 jest napisane, że w zakresie zaopatrzenia
gminy w energię elektryczną planuje się budowę linii 400
kV z Ełku do Olity (str. 41). Natomiast w części studium
z roku 2008 w rozdziale 10. (Kierunki rozwoju systemów
infrastruktury technicznej) pada stwierdzenie: Nawet dla
stref o planowanym, największym przyroście mieszkańców
czy rozwoju przemysłu nieuciążliwego, realizacja rozbudowy
infrastruktury nie wymaga budowy obiektów energetycznych
o zasięgu ponad lokalnym(…) czy elektroenergetycznych
linii przesyłowych (str. 73). Jak widać tekst studium jest
w tym zakresie sprzeczny i właściwie nie daje podstaw do

podjęcia decyzji o wytyczeniu trasy. I jeszcze najważniejsza
wątpliwość: mapa dostępna na stronie BIP gminy Olecko w
zakładce „planowanie przestrzenne” nie uwzględnia rzekomo
planowanego przebiegu linii! I bądź tu człowieku rzetelnym
radnym.

OSTROŻNOŚĆ NIE ZASZKODZI!
Obecny na spotkaniu ekspert dr inż. Marek Szuba
przekonywał, że oddziaływanie linii nie jest szkodliwe, bo
w wyznaczonym obszarze jest zgodne z przepisami i nie
przekracza dopuszczalnych wartości. Ekspert przyznał, że
pojawiają się w niektórych krajach lokalne zalecenia w sprawie
zwiększenia strefy szkodliwego oddziaływania, jednak nigdzie
w Europie nie ma na razie oficjalnych przepisów.
Wystąpienie dra Szuby zostało co prawda przerwane, ale
po spotkaniu miałem okazję zapytać o kilka szczegółów, które
mnie interesowały. Otóż gdyby napięcie było tylko w jednym
przewodzie, to pole elektryczne zmierzone pod linią byłoby
wielokrotnie większe niż w sytuacji, gdy działają wszystkie
przewody. Wniosek, który pan dr potwierdził: wektory pól od
poszczególnych przewodów kompensują się przy pomiarze.
Zapytałem zatem o zasadę pomiaru pola elektrycznego.
Pomiar pola polega na określeniu siły oddziaływania na
ładunki elektryczne poprzez pomiar powstającego prądu.
Zatem do elektronów w obszarze oddziaływania dociera pole
od wszystkich przewodów, a ruch cząstek jest wynikiem
wypadkowego oddziaływania. W rozmowie z dr. Szubą
wyraziłem swoje niedowiarstwo podając przykład żaby, którą
trzy osoby ciągną za łapki – każdy w inną stronę. Żaba pozostaje
w spoczynku, pozornie nie działa na nią żadna siła, ale przecież
cierpi i za chwile może mieć urwane łapki. Podobnie może
być z komórką, czy łańcuchem DNA. Co prawda energia
kwantu fal o częstotliwości 50 Hz jest biliony razy mniejsza
od np. ultrafioletu, ale też mamy do czynienia z bardzo silnym
źródłem nieustannej emisji pola, więc prawdopodobieństwo
oddziaływań komórkowych może być zauważalne.
Na koniec chcę przypomnieć pouczające zdarzenie sprzed
wieku. W 1922 roku Niels Bohr otrzymał Nagrodę Nobla
za badania nad modelem atomu. Podobno już w momencie
wręczania nagrody było wiadomo, że jego teoria jest
nieprawdziwa. Nauka idzie szybko do przodu, warto o tym
pamiętać.

WĄTPLIWOŚCI EKONOMICZNE

B43902

Padały stwierdzenia, że linia energetyczna nie ma
negatywnego wpływu na życie mieszkańców. Jednak jeden
rodzaj silnego oddziaływania jest chyba niezaprzeczalny: osoba
sprzedająca nieruchomość położoną w bliskim sąsiedztwie
linii, nie uzyska pełnej wartości właśnie ze względu na słupy
wysokiego napięcia. Kto wtedy zapłaci odszkodowanie? Na to
pytanie odpowiada art. 36. ustęp 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym: Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu
miejscowego, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646

to@borawski.pl
właściciel zbywa tę nieruchomość(…) może żądać od gminy
odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Trzeba jednak sprawdzić, że przyjęcie odszkodowania od
inwestora nie zamyka takiej możliwości. Oby nie był to
kolejny powód nieporozumień i rozgoryczenia.

SZANSA NA SUKCES?
Po spotkaniu jestem umiarkowanym optymistą. Mam
nadzieję, że inwestor poważnie potraktuje mieszkańców
sołectw, którzy mają prawo czuć się zagrożeni i pokrzywdzeni
pierwotnie planowanym przebiegiem linii. Zarówno w
Borawskich jak i w południowej części gminy możliwe są
do wytyczenia alternatywne trasy linii. Tam gdzie możliwe
jest poprowadzenie linii w oddaleniu od zabudowań musi to
zostać zrobione, inaczej na pewno będziemy przeciw.
Warto też zauważyć, że od roku 1999 (pierwsze plany)
upłynęło sporo czasu, w międzyczasie Polska została
członkiem Unii Europejskiej. W Unii jedną z podstawowych
zasad funkcjonowania jest zasada pomocniczości, która
mówi, że wszystko co możliwe trzeba załatwiać na jak
najniższym szczeblu, a samorząd lub państwo ma jedynie
pomagać ludziom zaspokajać ich potrzeby. W myśl tej zasady,
głos społeczności lokalnej musi być wzięty pod uwagę przy
ustaleniu przebiegu linii. Rząd powinien to uszanować, a nie
narzucać swoje rozwiązania. Warto z tej zasady korzystać na
co dzień, żeby sprawa nie skończyła się w Sztrasburgu.
Wielkiej uwagi wymagają sprawy odszkodowań dla
mieszkańców i skuteczne przeniesienie tych ciężarów z
gminy Olecko na inwestora. Wiadomo również, że sąsiednie
gminy uzyskały w związku z inwestycją pewne udogodnienia
finansowe. W gestii burmistrza leży, aby gmina Olecko nie
pozostała w tyle za sąsiadami.
We wszystkich pracach związanych z ustaleniem przebiegu
linii będziemy brali czynny udział i występowali w interesie
wyborców.
Grzegorz Kłoczko
Klub Radnych Dobro Wspólne Ziemi Olekciej

PRZYPOMNIJMY
• Przez gminę Olecko ma przebiegać 7,5 kilometra linii
energetycznej 400 kV.
• Na wniosek inwestora (PGE Operator) Urząd Miejski
sporządził projekty uchwał dot. przebiegu trasy.
• Na sesji 27 stycznia radni mieli przyjąć właściwe uchwały,
jednak w ostatniej chwili padł ze strony radnych Dobra
Wspólnego wniosek o zdjęcie uchwał i przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami. Po akceptacji wniosku przez
większość radnych burmistrz wycofał swoje projekty
uchwał.
• Kilka dni po sesji mieszkańcy sołectw złożyli protest
przeciwko planowanej trasie linii.
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Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą animację, grafikę komputerową i film dokumentalny „Anim@kcja”. Mamy nadzieję, że kolejna edycja cieszyć
się będzie podobnym zainteresowaniem, jak ta poprzednia, a nadesłane prace będą równie ciekawe, a może i lepsze.
Zaproście do udziału w konkursie swoich uczniów, a oni
swoich kolegów, przyjaciół i wspólnie pokażcie nam swoje twórcze przemyślenia.
Zaglądajcie na stronę konkursu http://www.mdk.bialystok.pl/
konkurs_animakcja.htm tam znajdziecie zawsze aktualne informacje i nagrodzone prace z poprzedniej edycji.
Z poważaniem				
Jacek Forfa
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A 15-201
Białystok tel. (85) 732 79 49 tel./fax. (85) 732 90 49 www.
mdk.bialystok.pl

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

W ciągu półrocznego okresu funkcjonowania, Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przeanalizowało
problemy, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy powiatu oleckiego. Od stycznia publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że będą one stanowiły pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości również tych
osób, które nie odwiedzają nas osobiście.
W tym miesiącu pytanie brzmi:

Kiedy można ubiegać się o alimenty
od byłego małżonka ?

Sprawę reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 60 par.1,
2 i 3.
O alimenty od byłego małżonka może ubiegać się małżonek
- który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu
małżeństwa, jeśli znajduje się w niedostatku;
- który został uznany za niewinnego rozkładu pożycia,
jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji
materialnej.
W obu w/w sytuacjach należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. Wnioskować można o alimenty w
wysokości, która zapewni środki utrzymania w wysokości
usprawiedliwionych potrzeb. Mają tu znaczenie możliwości
zarobkowe i majątkowego byłego małżonka.
Prosimy by zwrócili Państwo uwagę na różnice w dwu
opisanych sytuacjach. W pierwszej wnioskodawca winien
udowodnić że pozostaje w niedostatku, w drugiej taki warunek nie występuje.
Co do zasady podstawą wygaszenia obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie przez małżonka otrzymującego alimenty nowego małżeństwa. Występują jednak uregulownia
dodatkowe i szczególne, które reguluje właśnie par. 3 art. 60
kr i op.
Odpowiedź to oczywiście tylko podstawa rozstrzygnięcia problemu.
Jeśli dotyczy on naszych czytelników zapraszamy do
kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Nasze usługi są bezpłatne.
Pamiętajcie Państwo – brak znajomości prawa nie stanowi problemu nie do rozwiązania. Naszym celem jest pomagać. Dysponujemy takimi środkami.
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w
Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.
akademia.olecko.pl.,
Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich
w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.

• 8 lutego doszło do spotkania z mieszkańcami i radnymi.
K64603
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AUTO-MOTO
* AUTA: naprawa, blacharka; tel. 503-794-327
V05601

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K63807
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V54910

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V03443

V55409

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V55310
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B41806
* angielski korepetycje: (wszystkie poziomy kształcenia),
dokumenty, tel. 514-936-306 V00706
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

V05301
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V55209
V54011

V55110

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

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V03303
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V56138
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K63817
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V54920
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V55419
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V52128
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73401
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B44301
* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03523
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03513

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B43303
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B42505

V01106

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V56308
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73006
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43802

PIZZA NA TELEFON

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03607
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00906

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V55309
V01905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V02604
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B40510

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B44501
* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87610-33-50, 661-073-777
V02005

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63917
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B43403

B43503

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

* glazurnictwo, tel. 517-535-255

K01006
K63309

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V64909
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B41009
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04001
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K63409
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 V05311
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V55109
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 L73302
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43103
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 L73203
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B42903
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V55010
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V05102
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V02704

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03413
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V01116
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K64802
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02304

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
V03103
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K65401

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04312
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V56118
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V05401
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B43003

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63907
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B43203
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02324
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* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B40010
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V03433
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L72807
* zatrudnię kucharza do wypieku pizzy, tel. 509-839-995
V01226

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65501
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V55429
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B43602
* działkę budowlaną 900 m.kw., Świętajno, tel. 509154-347 K64902
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zo
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B42405
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zo
* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kanapa), tel. 667-172-403 B44102
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V03203
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02314
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zn
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
609-535-117 B44601
* mieszkanie własnościowe 55,5 m.kw., z piwnicą,
plac Wolności obok UM, tel. 696-245-727 B41906
* mieszkanie 60 m.kw., centrum, tel. 530-607-326 K64302c
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03423
V04911

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

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

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V03113
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01915

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V00606

V03503

V57407

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02105

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B44401
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B42704
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-211-873 B44202

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B41706
* zestaw komputerowy: Celeron 2,8GHz, 1GB RAM, grafika Radeon 9550, HD 100GB, karta TV Medion, kamera
internetowa Creative, głośniki, mysz, klawiatura + monitor
Samsung LCD 17” oraz biurko czarne (160x60 cm). Cena –
700 zł. Tel. 509-781-826 B44002
WYNAJEM
* kawalerka w centrum do wynajęcia, tel. 695-602-891
K65201

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 K65301

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

V04212
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KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

K64504

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
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......................................................................
......................................................................
......................................................................
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Ilość publikacji:
V05201
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Podpis: ......................................................
B42604

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

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

L72708

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Nalewka tatarakowa
wzmacniająca cały organizm

10 g świeżego korzenia tataraku, pół lita czystego
spirytusu
Korzeń tataraku drobno kroimy i zalewamy spirytusem.
Odstawiamy na 21 dni.
Zażywamy po 30 kropli 2 razy dziennie.

Na chrypki

Konsekwencją jesiennych i zimowych przeziębień są
często różne boleści gardła, w tym rozmaite chrypki, drapania w nim. W medycynie ludowej opracowano wiele
prostych sposobów kurowania tej dolegliwości. Tego rodzaju domowe leki przydać się mogą też tym wszystkim,
którzy nadwerężyli swe struny głosowe w pracy. Dotyczy
to m.in. wykładowców, nauczycieli, aktorów, księży a
ostatnio także handlowców. Najprostszym domowym lekiem kurowania chrypki połączonej z kaszlem jest ssanie
kawałka cebuli, który leżał przez kilka minut w miodzie.

Sok z ziemniaków na żołądek i zgagę

Sok z surowych ziemniaków w medycynie ludowej był
wykorzystywany w kuracjach łagodzących różne dolegli-

wości przewodu pokarmowego, zgagę, wrzody żołądka, niestrawności. W kuracjach zawsze należy stosować tylko sok z
kartofli uprawianych naturalnie, ekologicznie bez nawozów
sztucznych. Gdy stosuje się nawozy sztuczne i opryski chemiczne ni. i n. przeciw chorobom grzybowym, szkodnikom,
walory lecznicze ziemniaków znacznie się zmniejszają, poza
tym smak soku jest nieprzyjemny. Dodać warto, że w krajach
Zachodniej Europy w sklepach ekologicznych sprzedaje się
butelkowany sok z surowych ziemniaków jako domowy specyfik łagodzący żołądkowe boleści i niedomagania.
A oto niezwykła kuracja ziemniaczana na boleści brzucha, palenie, zgagę. Należy rano na czczo pić szklankę soku
z surowych ziemniaków. Po wolnym wypiciu napoju położyć
się na pół godziny do łóżka. Kuracja sokiem ziemniaczanym
powinna trwać 12 dni. Zaleca się ją powtórzyć po dwóch tygodniach.

Lecznicze właściwości grochu

Jadamy go rzadko, zwłaszcza gdy cierpimy na schorzenia
wątroby. Niewiele słyszeliśmy o jego uzdrawiających właściwościach.
Przy bolesnych wrzodach i ropniach: 20 dag grochu ugotować do miękkości. Ostudzić, przetrzeć, dodać łyżeczkę tranu i przykładać na chore miejsca.

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 (Dzień Kota)
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
Pieczarki
w cieście piwnym

Następnie mięso zawijamy z listkiem tymianku w cienkie plastry boczku. Całość
spinamy wykałaczką. Smażymy z odrobina oleju cały czas przewracając.
Grzyby kroimy w drobna kostkę. Na
patelni rozgrzewamy jedną trzecią masła
i wkładamy grzyby. Posypujemy solą i
pieprzem i smażymy pod przykryciem.
Grzyby wyjmujemy i nie myjąc patelni rozpuszczamy taką samą porcję masła i na niej zeszklimy posiekaną drobno
cebulę. Gdy się zeszkli dolewamy wino.
Teraz wkładamy mięso, przyprawiamy
do smaku i dodajemy resztę masła. Smażymy jeszcze od 10 do 20 minut na wolnym ogniu cały czas pilnując by się nie
przypaliło.

25 dag pieczarek, 12,5 dag piwa, 12,5
dag mąki, jajko, sól, pieprz di smaku,
olej do smażenia,
sos: twarożek homogenizowany, 7 dag
majonezu, 2łyzki krojonej natki pietruszki, 7 dag borówek
Mąkę rozprowadzamy piwem i
dodajemy sól i pieprz do smaku. Pieczarki myjemy, oddzielamy kapelusze
i lekko solimy i pieprzymy. Maczamy
każdą w cieście i smażymy na złoto w
oleju na głębokim tłuszczu.
Przygotowując sos mieszamy
wszystkie składniki. Część borówek
możemy zmiksować jednak co najSałatka selerowa
mniej ćwierć porcji pozostawiamy w
z ananasem
całości.
Usmażone pieczarki podajemy z Średni seler, pół świeżego ananasa lub 5
plastrów z puszki, dwie marchewki, jabłodrobiną sosu.
ko, 5 dag łuskanych orzechów włoskich,
Polędwica wołowa
sok z cytryny, sól
Ananas kroimy w kawałki. Seler i
w boczku
70 dag polędwicy wołowej, 123 dag marchew czyścimy, a następnie osobno
wędzonego boczku, 2 łyżki oleju, 50 ścieramy na tarce o grubych oczkach.
dag grzybów, 12 dag masła, ćwiart- Jabłko obieramy, wydrążamy i kroimy w
ka malej cebuli, sól, biały pieprz, pół drobną kostkę. Seler skrapiamy sokiem z
szklanki białego wytrawnego wina, cytryny. Odstawiamy na pięć minut.
Po tym czasie warzywa i owoce mielistki tymianku.
Polędwicę płuczemy i dzielimy szamy i doprawiamy do smaku solą i sona cztery kawałki, oprószamy solą i kiem z cytryny.
Sałatkę podajemy udekorowaną
pieprzem. Każdy kawałek zanurzamy
na 10 sekund w gotującej się wodzie. orzechami i gałązką natki pietruszki.

Polak, to brzmi dumnie

(...) Żaden Polak nie jest w stanie zrozumieć Amerykanów, którzy w piątek
po południu przestają być zapracowani, a zaczynają być rozbawieni. Polacy
bawią się raczej w pracy, a skoro tylko
wyjadą na piknik, zaraz przystępują
do zajęć zawodowych. Trzeźwa ocena
sytuacji nie zdaje w Polsce egzaminu.
Wskazywałaby ona, że aby poprawić
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Cytaty na ten tydzień
Antoni Czajkowski (1816 – 1873
Pająk
Pająk się Matce Boskiej sprzeciwia.
Bo chociaż Ona przędzie tak cienko,
On cieniej snuje swoje krosienko
I srebrne tkanki jaśniej oszkliwia –
Więc nie grzech zabić pająka.
Lecz pająk-wieszczek po srebrnej sieci
Z rana nieszczęścia zwiastować leci,
A gdy wieczorne godziny wieją,
Wróżbita cieszy złota nadzieją –
Więc szkoda zabić pająka.

PRZYS£OWIA
Człowiek rozumny nie wstydzi się
zmieniać zdania.
Nawet sam Jowisz wszystkim nie dogodzi.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Lepiej na Konrada (19 lutego) głodnych wilków gromada niż chłop w
koszuli.
Za złą głowę i nogi muszą cierpieć.
Broda nie czyni filozofem.
Cierpliwy tylko wygrywa.
Człowiek projektuje, Pan Bóg dysponuje.
Nie należy mieszać rzeczy świętych ze
światowymi.
Nie ubiór czyni mędrca.

POLSKA A. D. 1952

Forsowana przez władze komunistyczne
kolektywizacja polskiego rolnictwa zaczęła owocować brakiem na rynku podstawowych artykułów spożywczych.
W tych warunkach sięgnięto do środków
administracyjnych. Taki represyjny charakter miała ustawa o obowiązkowych
dostawach zwierząt rzeźnych z 15 lutego
1952 r. Za uchylanie się od wykonywania
obowiązkowych dostaw lub utrudnianie
wykonania ich przez inne osoby groziła
kara więzienia do lat 3. Mimo to nie osiągnięto wykonania planowej ilości obowiązkowych dostaw.
Pogłębiające się trudności gospodarcze
kraju zmusiły władze do wprowadzenia
w kwietniu i maju 1952 r. obowiązkowych dostaw mleka, reglamentacji mydła
i proszku do prania (uprawnionym przysługiwało 250 g środków czystości na
miesiąc) oraz cukru i słodyczy. W restauracjach dania mięsne były wydawane na
kartki. W lipcu wprowadzono także obowiązkowe dostawy zboża, a pod koniec
sierpnia - ziemniaków. W akcjach rekwizycji brały udział jednostki Ludowego
swój los, najlepiej przestać być Polakiem. Wojska Polskiego oraz stacjonującej w
Jednak największą grozą przejmuje Pola- Polsce Armii Radzieckiej.
ka właśnie myśl, że mógłby być kimś inHuragany
nym. Największą klęskę poniósł w Polsce
producent kakao, sugerujący, że po jego ... wiejące na Neptunie są rekordowo
wypiciu wyrasta się na wielkiego Murzy- gwałtowne. Wiatr potrafi tam wiać z
na. Natychmiast wszystkie matki przesta- prędkością 2000 km/godz.
ły podawać dzieciom kakao. (...)
Jad
(Encyklopedia Ogórka) ... kobry królewskiej potrafi uśmiercić
człowieka w 15 minut.
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego
* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe

Gdy lodem pokryje się woda,
A lód jest już całkiem bezpieczny,
Przyciąga wędkarzy przyroda
Budząc w nich instynkt odwieczny.

Już Franek na swoje buciory,
Nadziewa wełniane skarpety ,
Skuteczne są takie twory,
Jednak na krótko niestety.

Wędkarz Kozakiem zwany,
Umieścił w podeszwach wkręty,
Lecz odniósł inne rany,
Dwa mu się wbiły w pięty.

Bo mają to zakodowane,
Jak chromosomów nitki,
By pokarm zdobywać mamie,
Dla żony i innej kobitki.

Januszek miał pomysł taki,
I już go realizuje,
Na ocieplane gumiaki,
Sznurówki zawiązuje.

Piotrek ma kroki chwiejne,
Choć dwoi się i troi,
Mijają minuty kolejne,
A on wciąż w miejscu stoi.

Ruszają na taflę lodową,
Ze świdrem, pierzchnią lub łomem,
By przeżyc przygodę nową,
I złowić, co nie złowione.

Niestety, przy trzecim kroku,
Sznurówki się obsunęły.
I Janek w wielkim rozkroku,
Zalicza upadki cztery.

Co się o metr przesunie,
Z wiatrem w tył jedzie na butach,
Gdy tyłkiem o lód runie,
Zostanie raczej tutaj.

Raz kiedyś na pewnym jeziorze,
Gdzie lód bardzo gruby trzymał,
Po małej odwilży na dworze ,
Jak szkło była cała zmarzlina.

A Marian co jest z wybrzeża,
Z gumkami od słoja weka
Kolejne metry przemierza,
Na swoich kolegów nie czeka.

Tak piruety wędkarze,
Przez cały dzień wywijają,
Od wiatru czerwone twarze,
Od padów zaś tyłki mają.

Skoro jeziora się nie da,
Gruntownie posypać piachem,
Nadeszła więc taka potrzeba,
By tworzyć wędkarski patent.

Lecz szybko spotyka go kara ,
Gdy pękła ostatnia guma,
Ciążenia teoria stara,
Sprawiła, że w lód dał nura.

Wywinąć fikołka w tył,
Gdy ślisko, niewielkim jest grzechem.
Ważne, by za kilka chwil ,
Powstać na nogi z uśmiechem.

Turniej piłkarski w Raczkach

12 lutego w hali sportowej w Raczkach rozegrany został turniej
piłki nożnej oldbojów o puchar Wójta Raczek. Turniej rozegrano z
udziałem Wigier Suwałki, Czarnych Olecko i Polonii Raczki. Gościem specjalnym i jednocześnie uczestnikiem turnieju był obecny
prezes Wisły Kraków – Bogdan Basałaj, pochodzący z Raczek.
W pierwszym meczu Czarni wygrali 5-1 z Polonią. Następnie
Czarni zmierzyli się z faworytem Wigrami. Po emocjonującym meczu wygrały Wigry 3-2, chociaż prowadzili już 3-0. Zabrakło trochę
czasu na wyrównanie. W ostatnim meczu Wigry wysoko pokonały
Polonię 9-1. Turniej wygrały Wigry, drugie miejsce zajęli Czarni a
trzecie Polonia.
Najlepszym bramkarzem turnieju został uznany nasz bramkarz
– Robert Antkiewicz. Marek Jasionowski zdobył w turnieju 4
bramki i był drugi w klasyfikacji strzelców. Zabawa dla najstarszych
zawodników była przednia. Skład Czarnych: Jerzy Wojnowski,
Jerzy Makowski, Andrzej Kamiński, Mirosław Raczyło, Jacek
Backiel, Jacek Matwiejczyk, Marek Jasionowski, Roman Bogdanowicz, Adam Łapucki, Robert Antkiewicz, Marek Stankonowicz i nie grający, „dobry duch” drużyny Tadeusz Bogusz.

05.05.2012r

Ślizgawka

W najbliższym tygodniu
MOSiR Olecko organizuje
następujące imprezy:
1. Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
szkół gimnazjalnych w LA.
Termin i miejsce: 16.02.12r (czwartek),
godz. 10.00, hala ZST w Olecku.
2. Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w halowej pilce nożnej chłopców szkół podstawowych.
Termin i miejsce: 22.02.12r (środa), godz.
9.00, hala PG w Wieliczkach.

!!!

Zapraszamy do udziału i kibicowania

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Olecko w Szachach

Po kilku latach przerwy w
dniu 10.02.2012 rozpoczęły
się Drużynowe Mistrzostwa
Szkół Gminy Olecko. Do zawodów zostały zaproszone
drużyny ze szkół wszystkich
szczebli znajdujących się na
terenie Gminy Olecko. Do
turnieju przystąpiło 7 drużyn:
po dwie z Gimnazjum nr 2,
SP nr 3 i SP nr 1 oraz jedna
z SP nr 4.
Zgodnie z regulaminem
drużyna składa się z 4 zawodników, w tym przynajmniej jednej zawodniczki. Zawody zostaną rozegrane w na dystansie 7
rund system każda drużyna z każdą z tempem gry 30 minut
na zawodnika. Turniej otworzył Burmistrz Olecka, Wacław
Olszewski, który objął honorowym patronatem Mistrzostwa,
a także ufundował puchary i medale. Po części oficjalnej rozegrano pierwszą rundę, w której skojarzono ze sobą drużyny z tych samych szkół. Sensacji nie odnotowano - pierwsze
drużyny okazały się lepsze od drugich. Drużyna z SP nr 4 w
pierwszej rundzie miała pauzę.
Składy drużyn:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego
z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku: Konrad Konewko
(kapitan), Patryk Kłeczek, Michał Domasik, Emilia Czajewska. Rezerwowy Juliusz Stramowski.
2. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Twardowskiego w Olecku II drużyna: Kamil Łapszys, Michał Zaniewski, Marcin Radzaj (kapitan). Rezerwowy Dominik Zawada
3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - . II drużyna: Maciej Bujnowski (kapitan), Paweł Werla,
Jakub Kowalewski, Maja Kłoczko. Rezerwowa: Zuzanna
Gawryś.
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - I
drużyna: Marietta Makarewicz (kapitan), Piotr Turowski,
Nataniel Zaniewski, Aleksandra Dźwilewska. Rezerwowi:
Daria Dźwilewska i Mateusz Kondracki.
5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana
Pawła II w Olecku - II drużyna: Kacper Parfinowicz (kapitan), Adrian
Bokuniewicz, Mateusz Kabak, Gabriela Jeglińska. Rezerwowa: Agata Smokowska.
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - I drużyna: Bartosz Łapszys (kapitan),
Łukasz Sitkowski, Maciej Topolski, Kamila Kułakowska. Rezerwowy: Błażej Gałkowski.
7. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Twardowskiego w Olecku - I drużyna: Patryk Sitkowski (kapitan),
Kamil Gryglas, Jakub Mrozowski,

Weronika Kisielewska.

Harmonogram turnieju:

24.02.2012
II runda godz. 16:45-17:45
6. I drużyna SP nr 1 i 4. I drużyna SP nr 3
7. I drużyna Gimnazjum nr 2 i 3. II drużyna SP nr 1
1. SP nr 4 i 2. II drużyna Gimnazjum nr 2
Pauzuje: 5. II drużyna SP nr 3
III runda godz. 17:45-18:45
3. II drużyna SP nr 1 i 1. SP nr 4
4. I drużyna SP nr 3 i 7. I drużyna Gimnazjum nr 2
5. II drużyna SP nr 3 i 6. I drużyna SP nr 1
Pauzuje: 2. II drużyna Gimnazjum nr 2
09.03.2012
IV runda godz. 16:45-17:45
7. I drużyna Gimnazjum nr 2 i 5. II drużyna SP nr 3
1. SP nr 4 i 4. I drużyna SP nr 3
2. II drużyna Gimnazjum nr 2 i 3. II drużyna SP nr 1
Pauzuje: 6. I drużyna SP nr 1
V runda godz. 17:45-18:45
4. I drużyna SP nr 3 i 2. II drużyna Gimnazjum nr 2
5. II drużyna SP nr 3 i 1. SP nr 4
6. I drużyna SP nr 1 i 7. I drużyna Gimnazjum nr 2
Pauzuje: 3. II drużyna SP nr 1
23.03.2012
VI runda godz. 16:45-17:45
1. SP nr 4 i 6. I drużyna SP nr 1
2. II drużyna Gimnazjum nr 2 i 5. II drużyna SP nr 3
3. II drużyna SP nr 1 i 4. I drużyna SP nr 3
Pauzuje: 7. I drużyna Gimnazjum nr 2
VII runda godz. 17:45-18:45
5. II drużyna SP nr 3 i 3. II drużyna SP nr 1
6. I drużyna SP nr 1 i 2. II drużyna Gimnazjum nr 2
7. I drużyna Gimnazjum nr 2 i 1. SP nr 4
Pauzuje: 4. I drużyna SP nr 3
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Północna Liga Regionalna w tenisie stołowym im.F.Pietrołaja

W dwóch zaległych meczach gospo- Sobiechy.Od 14 lutego rusza runda redarze wzbogacili się po dwa punkty. wanżowa.
W Pisanicy miejscowy zespół pokonał Z rywalizacji wycofała się drużyna
Geodezję Olecko 10:3. Gospodarze
wystąpili w swoim najsilniejszym składzie z braćmi Kotowskimi, Bobrykiem
i Cudnowskim a mimo to gościom udało się urwać trzy punkty. W drużynie
Geodezji po jednym punkcie zdobyli
Jan Nawrot, Tadeusz Pietrołaj i Tomasz
Skrocki. W drugim pojedynku UKS
Orły Gawliki Wielkie wygrały 10:2 z
SP Budry.
Do zakończenia rundy pozostały mecze między Pisanicą i Gawlikami oraz
drużyną Karniej Team a Absolwentem

Olimpia Miłki. Punkty zdobyte z tym
zespołem przez drużyny Sobiech, Węgorzewa i Gołdapi zostały zgodnie z regulaminem anulowane.
Tabela po weryfikacji przedstawia się następująco.
1.UKS Jantar Gołdap 12:2 67:25
2.Karniej Team Olecko 12:0 60:24
3.Absolwent Sobiechy 9:3 50:32
4.LUKS ABC Żak Pisanica 7:5 49:42
5.UŻKS Spinaker Węgorzewo 6:8 43:61
6.UKS Orły Gawliki Wielkie 3:9 35:51
7.Geodezja Olecko
3:11 41:64
8.SP Budry
0:14 24:70
Organizator Józef Polakowski
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PO KOKARDĘ

Ballada o Ameryce

Kolejny kieliszek wiski i kolejne zwierzenia, a raczej milczenie. Wstał z kanapy i padł na podłogę. Szybka decyzja –
taksi. W drzwiach matka, którą miał się opiekować. „To już
kolejny dzień” – wyznała.
W te lato minęłoby osiemnaście lat od czasu, kiedy zamienił starą ojczyznę na wymarzoną, ociekającej dobrobytem ziemię Inków.
Wyjechał w wielkiej tajemnicy z dwoma kumplami na
wycieczkę. Już nie wrócili. Każdy z nich był wolny, czyli był
kawalerem z odzysku. Zostawili stałą pracę za średnią krajową, dzieci, które zostały przy eksżonach i rodziców, którzy
nie mieli już wpływu na ich decyzje. My zostaliśmy w zatęchłej ziemi Piastów z nadzieją, że nadejdą lepsze dni. A może
to był lęk przed niepewnością za „wielką wodą”? Woleliśmy
skromnie, ale wśród swoich.
Ci trzej imali się różnych zajęć. Na pewno żadne nie
było adekwatne do dyplomu zdobytego na wyższych uczelniach w kraju. Już po roku wrócił pierwszy z ich. Dopadła
go choroba i nie było najmniejszych szans, żeby się tam
leczyć. O zielonej karcie i stałych zarobkach mogli sobie
pomarzyć. Za trzy lata wrócił kolejny sfrustrowany kolega
z pustkami w kieszeni i wyznaniem, że ciężko z pracą, zarobki słabe, nie da się odłożyć na tyle, by wrócić do kraju
i otworzyć jakiś biznes. Od nich dowiedzieliśmy się, że naszemu bohaterowi powiodło się, bo zarabia najlepiej i pewnie
się ożeni. Druga kobieta jego życia nie dość, że była Polką
starszą o kilkanaście lat, to głównym jej atutem było to, że
pracowała w banku. Ożenek z nią gwarantował zieloną kartę.
Średnio dwa, trzy razy w roku dzwonił do nas, głównie
w niedzielę rano, bo jak twierdził, telefon do Polski był „tani
jak barszcz”. Opowiadał o podróżach nad Wielki Kanion, o
domu z basenem i o tym, że cały rok może przechodzić w
klapkach i że oczywiście nas serdecznie zaprasza. Potakiwaliśmy i kurtuazyjnie wymienialiśmy się życzeniami świątecznymi. Któregoś lata przyjechał i niespodziewanie wpadł
w odwiedziny. Kiedy w kolejnej butelczynie pokazywało się
dno, okazało się, że te dalekie podróże to wyprawy tirami,
że praca masażysty to w rzeczywistości dorabianie na godziny w hospicjum. Tylko klimat i basen był prawdziwy, ale
to mniej więcej jak samochód u nas, czyli standard. Podziękowaliśmy za prezenty: kawę z „Biedronki”, która była po

drodze i zabawki ze sklepu „Wszystko po 4 zł”. I cieszyliśmy
się z mądrego wyboru przed laty.
Jest dobrze, powtarzaliśmy, choć niewielkie mieszkanie w
bloku nie było szczytem naszych marzeń. Pocieszaliśmy się, że
zwiedziliśmy kilka stolic europejskich, mamy dwie wspaniałe
córki, pracę na stałą umowę, choć zarobki czasami sięgały średniej krajowej i… że jesteśmy u siebie, bez długów, bez kredytów, zdrowi... i zadowoleni.
Potem zamilkł na kilka lat, jakby niewygodne mu były moje
ciągłe pytania o to, czy z tym basenem, dolarami, kobietą i na
obcej ziemi jest szczęśliwy. Zawsze zmieniał temat, więc nie
trudno było się domyślić, że Ameryka już tak nie pachniała, a
dolar pobladł.
Aż tu pewnego letniego dnia wracamy z rozgrzanej słońcem nadjeziornej plaży i oczom naszym jawi się nasz bohater.
Uśmiech szeroki i amerykańska odpowiedź na wszystko: jest
ok. Wyznaje, że jest na urlopie w rodzinnym kraju.
Po tygodniu, kiedy pękało kolejne szkło, wylewały się całe
prawdy o Ameryce. Przyszedł wielki kryzys, zabrał żonie pracę.
Nie stać było na spłacanie kredytu za dom, zabrał więc kryzys
i dom. Nasz bohater też nie miał pracy ani wielkich oszczędności. Spakował więc walizki, zostawił „niby” żonę (tak o niej
mówił) i wrócił do kraju. Oficjalna wersja jest taka, że wrócił
opiekować się chorą matką. To brzmi lepiej niż przegrana.
Już nie powtarza opowieści o kanionie, basenie. Szuka starych znajomych, którzy przydaliby się w załatwianiu pracy, nawet tej za średnią krajową. Jest zaskoczony zmienioną Polską.
Z otwartością mówi, że Ameryka jest tutaj. Jeszcze od czasu do
czasu próbuje zakamuflować śmiechem i kiepskimi dowcipami
swoją sytuację.
Pierwsza żona ułożyła życie za granicą, druga nie chce go
znać. Nie przyznają się do niego dzieci (już dorosłe), które
mają żal, że przez lata nie interesował się nimi, a nawet walczył
o obniżenie alimentów. Bez pracy, bez perspektyw, bez wizji
na przyszłość. Jeszcze walczy, ale coraz słabiej. Wkłada swój
kowbojski kapelusz i robi rundkę po lokalach. Opowiada starym znajomym o podbojach Ameryki. My już ten etap mamy
za sobą. Chwieje się na schodach. Znowu nogi odmówiły posłuszeństwa. A może to nie nogi? Może to serce nie jest w stanie udźwignąć bólu i przegranego życia, które miała odmienić
Ameryka?
I tu ballada o Ameryce się kończy. Chwała Bogu, że nasza
ballada jest o Polsce.
Marusia

