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Olecka Trzynastka, s. 10-11
fotoreportaż Adama Falęckiego, s. 18 wyniki
Irena Bożena Kopiczko

Róża dla matki

Jeśli zostałaś matką
Z przyczyny jakiejś
Lub bez przyczyny
Przyjmij dziś różę...
Jeśli twój puchar
Matczynej miłości
Napełniłaś łzami
Smutku i radości
Przyjmij dziś różę...
Jeśli noce bezsenne
Nad kołyską dziecka
Wypełnione lękiem i nadzieją
Wciąż ci towarzyszą
Przyjmij dziś różę...

Jeśli duma matczyna
Rozpiera ci serce
Gdy pochlebne słowa
Mówią o twoich dzieciach
Przyjmij dziś różę...
Jeśli trud twój daremny
Zrozpaczoną myślą
W serce puka samotne
Przyjmij dziś różę Tą wyrosłą z marzeń
Jeszcze nieurzeczywistnionych
I miłości czekającej
na spełnienie

Czy burmistrz
Wacław Olszewski
straci mandat? s. 7
Wieża z widokiem na ukleje,
Arnold Hościłło, s. 12
Kronika policyjna,
s. 9, 13

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

V11501

V08605

V07308
sklep „PANEL”
masaż, rehabilitacja,
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
terapie manualne, kinesiotaping
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025708
tel. 605-869-755 K04609

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

UBEZPIECZENIA,

samochód, dom, firma
Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44
Skrzypaczka zagra na ślubie,
tel. 660-584-848 K06203

Wystawa dotycząca
historii regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu.
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II
wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Placu Zamkowym 2,

AKCJA PUZZLE

Jeśli macie Państwo puzzle, których już Wy, bądź Wasze dziecko nie układacie, jeśli gdzieś na półce czy pod łóżkiem leży zapomniane pudełko tych kolorowych kartoników
- przynieście je do czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej. Z czasem zorganizujemy „Puzzlowy dzień”, czyli taki
dzień w tygodniu, kiedy to będziemy się spotykać w większej
grupie i wspólnie układać puzzle.
Czekamy i zapraszamy!!!
Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w
Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały
na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października
2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w
tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys.
osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest
zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome
swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

V07208

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K05404a

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06004
SZKOŁA RODZENIA

Olecko, Kościuszki 10, tel. 508-871-125

V09404

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V09703

V07306

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

K09801

9 maja od 18.55 jeden zastęp JRG PSP, jeden OSP Mazury i jeden OSP Świętajno ratowały krowę, która wpada do szamba w oborze w Mazurach.
9 maja od 23.20 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar w budynku mieszkalnym przy ulicy Zyndrama.
10 maja od 13.21 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kościuszki pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
11 maja od 21.13 jeden zastęp JRG PSP gasił w Lakielach
pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
12 maja od 8.59 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Kukowie drzewo powalone na drogę.
informacji udzielił
Nie jestem już żaden smarkacz.
Łeb mam pokryty siwizną.
Nie zagłosuję na Dudę,
bo zbyt Cię kocham Ojczyzno!
Skąd wiem, że wybór niedobry?
Nie wierzę w zmianę oblicza.
Nie chcę powrotu Ziobry,
i teczek Maciarewicza.
Na Dudę nie oddam głosu!
Pamiętam Jarka premierem.
I kpiny z demokracji.
I koalicję z Lepperem.
Nie chcę mieć znowu premiera
co straszy Ruskiem i Żydem.
Co ciągle dzieli Polaków
i może zaszczuć jak Blidę.
Za kłamstwa i pomówienia
Prawdę, mgłą sztucznie okrytą.
Za skłócanie rodaków.
Za IV Rzeczypospolitą.
Za „Tusk ma krew na rękach”!
A memu Bratu Chwała!
Za wrzaski nad trumnami.
I nogę generała.
Za propagandę, która nie leczy,
ale dzieli.
Za zadanie pomników
z kieszeni obywateli!
Za marsze z pochodniami.
Jazdę „po trupach do celu”.
Za negowanie wyborów.
I PROFANACJĘ WAWELU!!!!
Dziś w duszy mej zakamarkach.
odkrywam decyzji sedno:
Nie chce powrotu PiS-u.
Bo...
NIE JEST MI WSZYSTKO JEDNO!!!!

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4.79 zł
LPG............................ 1,88 zł
Olej opałowy............... 3.20 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Fotografie Piotra Bułanowa, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
20 maja (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Podlaska Gimnazjada w LA im. Stanisława Baszenia
zawody lekkoatletyczne z udziałem reprezentacji szkolnych,
stadion miejski
21 maja (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025,
spotkanie z młodzieżą, Galeria im. A. Legusa
16.00 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025,
spotkanie z radnymi, Galeria im. A. Legusa
16.00 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025,
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
22 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej szkół
podstawowych, boisko do siatkówki plazowej
15.00 - Ups! Arka odpłynęła, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Ups! Arka odpłynęła, film, kino Mazur
19.00 - Zabójcy Bażantów, film, kino Mazur
23 maja (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Ruciane Nida, stadion ze sztuczna murawą
11.00 - Mecz juniorów ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Łyna Sępopol, wyjazd
11.00 - Dzień Europy, Lenarty
15.00 - Ups! Arka odpłynęła, film, kino Mazur
16.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko – Wydminy, wyjazd
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko Polonia L.W., wyjazd
17.00 - Ups! Arka odpłynęła, film, kino Mazur
19.00 - Zabójcy Bażantów, film, kino Mazur
24 maja (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Ups! Arka odpłynęła, film, kino Mazur
17.00 - Ups! Arka odpłynęła, film, kino Mazur
19.00 - Zabójcy Bażantów, film, kino Mazur
25 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - III Integracyjny Turniej Badmintona, hala Lega
16.30 - mecz piłki nożnej, Grupa Orlik W-MZPN, boisko ze
sztuczną murawą
16.30 - mecz piłki nożnej, Grupa Żak W-MZPN, boisko
MOSiR
26 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS szkół gimnazjalnych zawody lekkoatletyczne, stadion miejski
13.00 - posiedzenia komisji oświaty, sportu i kultury Rady
Miejskiej, Ratusz, pokój nr 13
27 maja (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
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IV koncert poetycki pamięci
Wacława Klejmonta
Zapraszamy wszystkim sympatyków koncertów poetyckich pamięci Wacława Klejmonta na czwarte już spotkanie z poezją i muzyką, któremu tym razem przyświecać
będzie refleksja o życiu i twórczości dwóch wybitnych
noblistów polskich Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.
Dwa pierwsze wieczory poświęcone były samemu
Wacławowi Klejmontowi i Jego twórczemu dziełu, ubiegłoroczny koncert upamiętnił naszego Olecczanina refleksją o św. Janie Pawle II, natomiast tegoroczne spotkanie
przypomni najpiękniejsze wiersze i fakty z życia pisarzy,
których Wacław Klejmont jako nauczyciel i poeta bardzo
sobie cenił.
Organizatorem cyklicznych poetyckich spotkań w
Olecku jest uczeń i przyjaciel Wacława Klejmonta dr Tomasz Żurawlew. Jego zabawnym i refleksyjnym interpretacjom jak zwykle będzie towarzyszył przy instrumencie
klawiszowym Rafał Gajewski - artysta olsztyńskiej sceny
muzycznej. W wykonaniu Rafała Gajewskiego usłyszymy
nowe aranżacje polskich piosenek poetyckich.
Zapraszamy 30 maja o godz. 19 do sali Kina Mazur na
koncert „ICH OCZAMI”. Wstęp wolny.

Karta parkingowa

Zapraszamy na VIII Olecką Olimpiadę Milusińskich
2015 im Romualda Wojnowskiego. Największe święto najmłodszych oleckich sportowców już w sobotę 30 maja. Start
imprezy godz. 12:00 na Stadionie Miejskim w Olecku. Jak co
roku przygotowaliśmy wiele zabaw sportowych dostosowanych do wieku uczestników czyli dla dzieci w wieku od 3 do
10 lat. Impreza jest częścią oleckich obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. MOSiR Olecko

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:

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Oleckiego
jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.
Karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. przez
Starostę Oleckiego zachowują ważność do dnia określonego
jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane do dnia 30 czerwca 2014 r. , utracą z dniem 1 lipca 2015
r. swoją ważność.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87
621 64 85.			
Halina Kasicka

Burmistrz Olecka

... zaprasza wszystkie małżeństwa obchodzące w 2015 roku
Złote Gody o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w
Olecku plac Wolności 1, pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, celem
potwierdzenia chęci uczestniczenia w uroczystościach odznaczenia medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za długoletnie pożycie małżeńskie
newsletter UM.

Upominki ufundowali:
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy
na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy,
kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

K04209

• Mirosław T. Alesko
• Maciej Oliński
• Regina Rojek
• Jan Rozłucki (Kolno)
• Maciej Skrzeczyński
• Jan Wydrych

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

to@borawski.pl
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Tydzień w tydzień we wtorek rano
siadam nad klawiaturą komputera,
wyciągam kilka lub kilkanaście kartek
z odręcznymi notatkami. Wszystko po
to, by podzielić się z Państwem tym
co zaprzątnęło moje myśli w ciągu minionego tygodnia. Nieraz wątek spada jak grom z jasnego nieba. Czasem
trwa to dłużej. Zawsze jednak dziele
się z Państwem tymi przemyśleniami.
Dzisiaj piszę o naszym prawie.
Kilka tygodni temu pisałem o
mapie, która została sporządzona przez specjalistów od przestrzegania zasad demokracji. Kraje tam przedstawione były
malowanie wszystkimi odcieniami koloru niebieskiego. Natomiast biały oznaczał zupełny brak demokracji. Takim kolorem
zaznaczone były m.in. Chiny i Rosja. Polska natomiast miała
kolor ledwie niebieski. Taki rozmyty jaśniutki błękicik.
Dlaczego? Pytanie do prowadzącego wykład cisnęło mi się
na usta. Jednak jeszcze bardziej zdziwieni byli uczestniczący
w tym spotkaniu Rosjanie. Przecież u nich jest demokracja!?
Wybierają prezydenta, głosują w wyborach parlamentarnych?
Myślenie o demokracji zleży od tego z czego się wyrasta.
Oni podnieśli się z totalnego zniewolenia. Te przebłyski demokratycznych zmian były w Rosji prawdziwą rewolucją. U nas
początek zmian był tylko etapem. U nas zmieniają się kolejne
rządy i koncepcje rządzenia państwem. U nich nastał car Putin i
reformy demokratyczne się skończyły. Stąd na mapie kolor biały.
U nas przemiany demokratyczne trwają nadal, a że są bardzo powierzchowne i prowadzone niekonsekwentnie, dlatego
zaznaczono nas na tej mapie lekutkim błękicikiem.
Co by tu wymienić? Na przykład: mamy chore prawo pozwalające na manipulowanie nim. W konkretnym przykładzie
może istnieć kilka ekspertyz prawnych wzajemnie się wykluczających... a wszystkie z nich interpretujące ten sam passus
prawny. Może to, z punktu patrzenia prawnika, są igrzyska.
Możliwość walki retoryki ze zdrowym rozsądkiem, ale dla
przeciętnego obywatela oznacza to, ni mniej, ni więcej, brak
dostępu do obrony prawnej. Dlatego niebieściutki kolor na
mapie.
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Nasze prawo pozwala na interpretację nawet Konstytucji.
W innych, demokratycznych krajach, prawo konstytucyjne
jest wyjściem do tworzenia zasad funkcjonowania państwa i
jego obywateli. U nas nagina się je do zasad preferowanych
przez daną partię. Posługuje się nim, by zniewolić inaczej
myślących. A przecież Konstytucja ma bronić wszystkich
obywateli przed uzurpacją władzy. Dlatego na tej mapie Polska jest zaznaczona jasnoniebieskim kolorem.
W Polsce stworzono jednomandatowe okręgi wyborcze
dla prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Jednocześnie
zabierając reprezentatywność i większą część władzy radom
samorządowym. Praktycznie teraz jest tak, że radni nie mogą
wprowadzić pod obrady żadnej uchwały jeśli wybranemu w
powszechnym głosowaniu prezydentowi, burmistrzowi czy
wójtowi nie będzie ona na rękę. Zmniejsza to reprezentatywność społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji.
Zwiększa jednocześnie przypadkowość i niesubordynację
władzy wobec dążeń ogółu. To przyczyna, że jest kolor lekko niebieski.
Tworząc jednomandatowe okręgi wyborcze zapomniano jednocześnie o kadencyjności. O jej ograniczeniu. Do
dwóch, do trzech kadencji. Sprzyja to tworzeniu dworów
wokół lokalnych władców, korupcji, nepotyzmowi, a przede
wszystkim ograniczeniu kontroli społecznej. Dlatego ten
rozwodniony niebieski kolor.
Jedną z ważniejszych niedemokratycznych wpadek
naszej reformy jest też możliwość startu w wyborach pracownikom administracji lokalnej. Nauczyciele, pracownicy
szkół, zakładów gospodarki komunalnej są zależni od swego
pracodawcy. Poprzez pracę, której jest mało, wysokość ustalanych poborów. Występując przeciw władzy muszą liczyć
się z ewentualnymi konsekwencjami. Są więc dla społeczności lokalnej mało reprezentatywni choć najlepiej znani.
Zakaz pełnienia funkcji radnego mają tylko kierownicy placówek gminnych. Regulację prawną dotyczącą możliwości
pełnienia dwóch funkcji pracownikom administracji samorządowej wprowadzono, m.in. dlatego „że w małych ośrodkach tylko oni mogą należycie reprezentować społeczność
ze względu na wykształcenie”. Po prostu twórcy tych zasad
uznali resztę obywateli za głupców. Namazano więc nam na
mapie rozwodniony błękicik.
Teraz przykład. Ktoś dopatrzył się, że Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski zasiada jednocześnie w Zarządzie Koła
Łowieckiego „Sarna”. Uznano to za przekroczenie zasad
ustawy antykorupcyjnej i sprawę skierowano do wojewody.
I co się dzieje? Proszę Państwa, nie ma w tym temacie jednej interpretacji prawnej. Są trzy!!! Wszystkie wydane przez
prawników. Wszystkie zinterpretowane według tego samego
prawa. Ich treść sprowadza się do tego: 1. nie mógł pełnić
jednocześnie tych dwóch funkcji; 2. mógł; 3. mógł albo nie
mógł ale... Wszystko to w artykule wewnątrz numeru.
Dlatego na mapie zaznaczono nas jasnoniebieskim kolorem. Choć nam wydawać się może, że żyjemy w kraju
demokratycznym ale dla patrzącego z boku obiektywnie,
już tak nie jest. Porównując nas kraj do Rosji, to mamy demokrację. Porównując nas do demokracji brytyjskiej daleko
nam jeszcze do tamtego poziomu.
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl

Sukcesów szkoły muzycznej
ciąg dalszy

28 kwietnia w Państwowej
Szkole Muzycznej I i II stopnia
im. F. Chopina w Olsztynie odbył
się Ponadwojewódzki Konkurs z
Kształcenia Słuchu - dla uczniów
klasy VI cyklu sześcioletniego
i klasy IV cyklu czteroletniego
szkół muzycznych I stopnia.
W konkursie wzięło udział 34
uczestników ze szkół regionu północno-wschodniego. Olecką szkołę reprezentowali Jan Pieczur i
Jan Sawicz, obaj z klasy VI.
Z trudnymi zadaniami (wg
opinii uczestników) polegającymi
na zapisaniu ze słuchu różnorodnych dyktand obaj chłopcy
poradzili sobie bardzo dobrze. Jan Sawicz zdobył II miejsce
(na 100 punktów uzyskał 97).
Uczniów przygotowała Jolanta Werner. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!
Wojciech Borowik

Zestawy Forever
kluczem do sukcesu

14 maja w Restauracji Astra odbyła się konferencja biz-

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

B11304

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

Wystartuj po wkład własny

Organizacje pozarządowe, które zdobyły środki zewnętrzne na realizację projektów wpisujących się w zadania samorządu województwa, mogą liczyć na dofinansowanie nawet 100 proc. wkładu własnego. Jednorazowo
otrzymać można maksymalnie kwotę 10 tys. zł. W 2014
roku w tym trybie rozdzielono 70 tys. zł na 14 zadań, których wartość wyniosła aż 1,4 mln zł.
Samorząd województwa wspiera w ten sposób najbardziej skuteczne i aktywne organizacje pozarządowe w regionie. W tym roku na ten cel zarezerwowano 60 tys. zł.
Najlepsze projekty zostaną wyłonione w konkursie. Zgłaszać można przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia
publicznego, rozwoju kultury fizycznej, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej, kultury, ekologii, rozwoju turystyki, aktywizacji społeczno-zawodowej
mieszkańców województwa, rozwoju sektora pozarządowego oraz integracji środowisk kombatanckich.
Termin składania ofert mija 5 czerwca. Więcej informacji oraz potrzebne formularze zgłoszeniowe znajdują się na
stronie www.warmia.mazury.pl (BIP/organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert).
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

nesowa przedsiębiorców Firmy Forever.
Była to pierwsza tego typu konferencja zorganizowana w Polsce północno-wschodniej, którą poprowadziła
Asystentka Supervisorka Urszula Nejfret. Gościem specjalnym spotkania był Dyrektor Forever Poland – Jacek
Kandefer.
Jego zdaniem talenty wzmocnione wiedzą mogą stać
się potęgą tylko wtedy, kiedy są zorganizowane w zdecydowanym działaniu. Żeby osiągnąć zadowalające rezultaty
w tym biznesie trzeba wypracować w sobie nawyk sukcesu
poprzez postawienie sobie celu, bycie aktywnym i pracę
zestawem.
Glos zabrała także nasza przewspaniała Senior Menagerka – Jola Jankowska, opowiadając o swoim biznesie.
Wszyscy opuścili spotkanie zmotywowani do działania i
odnalezienia swojej drogi sukcesu.
Wkrótce kolejne spotkanie z dr n. med. Małgorzatą Stręk - biochemiczką na temat „ Naturalnych metod
oczyszczania organizmu oraz kontroli wagi”. Przewidziane
niespodzianki….O szczegółach później….

Wioletta Żukowska

sprzedam dachówkę używaną Jesienny Liść,
1567 sztuk, 1,70 zł za sztukę; gasiory,
88 szt. 13 zł za sztukę, tel. 604-935-224
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Czy burmistrz
Wacław Olszewski straci mandat?

Kilka tygodni temu w „Głosie Olecka” ukazał się
artykuł zatytułowany „Czy radna Renata Dunaj straci
mandat?” Teraz podobny problem z interpretacją prawną
ma Burmistrz Olecka. W najbliższym czasie rozstrzygnie
o tym poprzez głosowanie nad stosowną uchwałą Rada
Miejska. Jeśli nie pozbawi burmistrza mandatu następny
krok będzie należał do wojewody.
Burmistrz Wacław Olszewski jest członkiem Koła Łowieckiego „Sarna”. Pełnił również od roku 2010 funkcję
prezesa koła i z tej racji wchodził w skład jego zarządu.
Ustawa antykorupcyjna mówi, że nie można łączyć mandatu burmistrza z prezesowaniem w kole łowieckim lub byciem członkiem jego zarządu. Burmistrz miał na zrezygnowanie z tej funkcji trzy miesiące od daty ślubowania. Jeśli
do chwili, w której czas ten upłynął, pozostał nadal prezesem lub członkiem zarządu koła pozbawienie go mandatu
burmistrza następuje automatycznie. W pierwszej instancji
rozstrzyga o tym Rada Miejska poprzez przegłosowanie
odpowiedniej uchwały.
Jak jest w przypadku koła łowieckiego? Precyzuje to
artykuł z wykładnią prawną zamieszczony w branżowym
piśmie „Brać Łowiecka” (04-2015, nr 25):
„... o prowadzeniu działalności gospodarczej świadczy
nie formalny zapis, lecz charakter rzeczywiście podejmowanych działań...”;
„Zakaz łączenia stanowisk w żaden sposób nie zależy
bowiem od sposobu spożytkowania dochodów uzyskanych
z prowadzonej działalności gospodarczej. Istotny jest sam
fakt jej prowadzenia lub zarządzania nią”.
W przypadku koła łowieckiego sprzedaje ona odstrzeloną zwierzynę, dostarcza mięso do restauracji lub jest w
jakiś inny sposób uczestnikiem obrotu gospodarczego, istnieje więc prawdopodobieństwo uznania, że burmistrz będący w zarządzie koła łamie zakaz ustawowy.
Analiza prawna sporządzona w podobnym wypadku
przez Biuro Analiz Sejmowych mówi, że nie ma znaczenia
czy działalność gospodarcza była formalnie zgłoszona czy
przynosiła dochód, czy też nie i czy dochód był przezna-

Kraina OZA

„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna
platforma internetowa dla osób z autyzmem. Platforma powstała w wyniku projektu innowacyjnego, którego celem
jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem
i otwarcie im drogi do rynku pracy. Platforma składa się z
dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron:
• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona
jest dla osób z autyzmem

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K06602
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czany tylko na cele statutowe. Ważne jest czy taka działalność była prowadzona. To jest głównym kryterium przy ocenie czy pozbawić mandatu wójta, burmistrza, prezydenta.
W efekcie mowy tych przepisów, jeżeli Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski w chwili zakończenia czasu przewidzianego na rezygnację z funkcji, był nadal członkiem zarządu
koła łowieckiego, straci mandat z tzw. automatu prawnego.
Co na to burmistrz?
Wacław Olszewski: Wniosek na pewno jest niezasadny.
Obejmując funkcję Prezesa Koła Łowieckiego „Sarna” w
2010 roku złożyłem zapytanie do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach, który jest organem kontrolnym i rejestrowym czy jako burmistrz mogę
pełnić funkcje członka zarządu. Przyszła jednoznaczna odpowiedź, że „tak” i że nie naruszam ustawy o działalności
gospodarczej.
Żadne koło łowieckie w okręgu suwalskim nie prowadzi
działalności gospodarczej. Działamy w oparciu o ustawę o
prawie łowieckim i Statut PZŁ. Tam wyraźnie jest napisane,
co jest działalnością gospodarczą, a co nią nie jest. Jeżeli
koło prowadzi wyłącznie działalność łowiecką: pozyskiwanie zwierzyny, ochronę zwierzyny, prowadzi gospodarstwo
rolne, to nie jest działalność gospodarcza według ustawy o
działalności gospodarczej. My jako koło nie mamy wpisu do
rejestru sądowego. Gdybyśmy prowadzili, na przykład skup
zwierzyny żywej, obrót czy przetwarzanie pozyskanych
zwierząt, wtedy musielibyśmy mieć stosowne certyfikaty i
wtedy byłaby to działalność gospodarcza.
Nie posiadamy żadnych certyfikatów. Ponadto, gdybyśmy chcieli prowadzić działalność gospodarczą, musielibyśmy podjąć uchwałę i zgłosić ją do zarządu w Suwałkach.
Takiej uchwały nasze koło nie podjęło.
Moim poprzednikiem prezesem koła był Stanisław Ramotowski, który był jednocześnie starostą. Ta sprawa była
również wnikliwie badana.
Tak, że w moim wypadku ustawa nie została naruszona.
Ponadto rok temu był donos do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawa została umorzona, bo takiej działalności nie
stwierdzono.
opracował Bogusław Marek Borawski
i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera m.in.
ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy i opcję audio. Posiada treści zarówno „społeczne” jak i „zawodowe”
(m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do
poruszania się po rynku pracy). Można wykorzystać ją do
zajęć aktywizujących np. w domu i szkole.
• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia
osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów i potencjalnych pracodawców oraz studentów. Zawiera treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla pracodawców,
przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b10904

Rozpoczęcie
kursu

21
maja
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B10505

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

Wisława Szymborska – Czesław Miłosz
Część I
Nie zamierzam się rozpisywać na temat polskich noblistów, bo lepiej będzie, gdy zrobię wyciąg z listów Wacława
Ewarysta i opatrzę je drobnym przypisem, żeby troszeczkę
uczytelnić. Uprzedzam, że będą passusy, więc proszę się troszeczkę skupić.

1. ZACZYNAM OD WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
(…) Informacją o druku recenzji Twojego tomu „Na
własny rachunek”* jestem zaskoczony nie mniej od Ciebie.
To długa historia, sięgająca ostatniej Warszawskiej Jesieni Poezji. Pisałem ją z pośpiechem wielkim, aby wysłać na
doroczny konkurs w ramach tej imprezy. Ale jak to zwykle
bywa, na maszynę weszła w ostatnim dniu wysłania prac (decyduje data stempla pocztowego).
Była to niedziela. Poczty otwarte krótko. Ponieważ byłem już skonany pisaniem i obolałymi kłykciami drapałem
się z desperacji w swój czerep rubaszny, Danka z litości na
ochotnika postanowiła zawieźć rowerem, bo czasu na tyle
starczało, list na pocztę. Rower-składak „Jubilat 2” złożył się
elegancko na zakręcie największego w Europie rynku, tuż
pod samym progiem UPT. Podwiła moja zaś rozłożyła się
jak długa i sromotnie potłukła. List z recenzją w 4. egzemplarzach ocalał szczęśliwie na jej piersi.
Dobrnęła niczym Baśka Wołodyjowski z rowerowym
złomem i kurczowo trzymaną kopertą w ostatniej minucie do
okienka, ale panienka już wybierała się w siną dal i przesyłki
przyjąć nie raczyła. Danka, wiedząc, że recenzję twego dzieła list zawiera, ostatkiem sił zaczęła szturmować tyły poczty,
choć tam „Obcym wstęp wzbroniony!” Uważała, słusznie, że
nie jest obca, jak poucza nas Pismo Święte i Tadeusz Różewicz, i ucapiła jakiegoś konwojenta. Ten pocieszył zdesperowaną niewiastę, przyjął list i obiecał jakimś PKSem go
wyekspediować …
I tu jak w szufladowym romansie Potockiego pt. „Rękopis znaleziony w Saragosie”, historia się urywa. W radiowym komunikacie jury o recenzji było głucho. Wprawdzie
wspomniano, że poza pracami nagrodzonymi inne też były
na poziomie, ale takich formuł się używa grzecznościowo.
Mówiono też, że niektóre prace będą drukowane w różnych
czasopismach. Ale do takich sformułowań też przywykłem.
Czekaj tatka latka! Utwierdził mnie w tym przekonaniu fakt,
że główną nagrodę drukowano w „Radarze”. Recenzję przepisałem i podrzuciłem Waśkiewiczowi do „Integracji”, skąd
dotąd brak odpowiedzi.
Czas mijał, traciłem wiarę. Tymczasem … Sam wiesz!
Kopii nie wysłałem. Musisz uzbroić się w cierpliwość, skoro
już tyle czekaliśmy na druk. Mogli wydrukować wcześniej w
1. numerze z Twymi wierszami, ale dobre i to. Trzeba będzie
odwołać rzecz w „Integracjach”, gdyby tam mieli zamiar z
czasem drukować. Wspomnij Leszinowi, gdy go spotkasz, to
nie będę musiał rozpisywać się osobno.
(…)
Olecko, 21 maja 1987 roku
____
* Wysłałem do Wacława tomik poetycki pt. Na własny
rachunek, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986 z dedykacją:
Drogi Wacku ze wspaniałymi kobietami u boku (p. Danutą
i Julią) przyjmij ode mnie tę cieniutką książeczkę pisaną w
przypływie c h w i l l i r y c z n y c h.
Bądź Zdrów!
Czesław Mirosław Szczepaniak. Warszawa, dn. 8.IV.1986 r.
*
(…) Czytałem w „Poezji” jesienną recenzję*, bo w tych
dniach dojrzała do druku. Nieco ją przyadiustowano. Znikła
jedna aluzja do „Radaru”**, już nieaktualna i jedna do polityki wydawniczej, niezmiernie aktualna. Poza tym wypadło
piękne motto z Szymborskiej:
„… ten a nie inny sad
z tej a nie innej pestki”.
Kiedyś przy okazji dam Ci całość do przeczytania. (…)
Olecko, 4 czerwca 1987 roku
___

* Wacław Klejmont, Jak daleko pada jabłko od jabłoni?, Poezja 1987
** Radar–miesięcznik. Na odwrotnej stronie okładki
można było przeczytać: ODZNACZONY MEDALEM
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. Pismo Federacji
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. REDAKTOR NACZELNY Jerzy Klechta, SEKRETARZ REDAKCJI Daniela Lewandowska, Krystyna Tarasiewicz, DZIAŁ
SPOŁECZNO-KULTURALNY Jacek Kozak, Henryk
Malecha, Andrzej Szulc, Stanisław Szypulski, DZIAŁ
GRAFICZNY I TECHNICZNY Marian Kasprzak, Janusz
Piotrowski, FOTREPORTER Andrzej Łojko, ADRES REDAKCJI RADAR Smolna 40, 00-920 Warszawa 43. Wiersze wysyłałem do KAWALKADY, zaś prozę do AGORY,
tj. do pani Danieli Lewandowskiej. To był świetny miesięcznik. Do czytania. Autorom płacił wierszówki, nie do
pomyślenia takie coś w III RP. W latach 80. XX w. ukazywał się jako tygodnik, ale … to już nie było to. Inni ludzie,
inne czasy.
*
(…) Sprawę druku recenzji wyjaśniłem w liście z
A.K. Waśkiewiczowi, bo tak poradził Kurzawa, nie chcąc
też być mediatorem. Motto do niej wziąłem z wiersza W.
Szymborskiej „Jarmark cudów” (druk w: „Ludzie na moście”, s. 42). Brzmiało:
„(…) ten a nie inny sad
z tej a nie innej pestki”.
Całego wiersza nie przepisuję, bo pisałeś, że tę pozycję
posiadasz. (…) Olecko, 26 lipca 1987 roku
*
(…)
TERAZ SZYMBORSKA. Mój uczeń a dziś germanista i wykładowca Wszechnicy Mazurskiej – Tomasz Żurawlew z olsztyńskim bardem - Rafałem Gajewskim na
rozpoczęcie pierwszych oleckich Juwenaliów wystawili
rzecz skromną a niesamowitą: oratorium poetycko-muzyczne. Tak wspaniale oddanej ironii słowa, jak zrobił to
Tomasz – jeszcze nie słyszałem. Pięknie uczcili 10-lecie
Nobla. Niesłychane! Aż Gałązka pozazdrościł mi TAKIEGO UCZNIA.
Cieszę się, że młodzi przejmuje się i przejmują co dobre. Olecko, Dzień Pisania Listów 2009
*
(…) kiedy wreszcie dotarłem z Białegostoku do domu już
pierwsze soboty mogłem oddać się adoracji „Wierszy z
gazet i czasopism Wacława Tkaczuka. Cała audycję poświęcił on nowemu tomikowi Wisławy Szymborskiej „Tutaj”. W dniu promocji wysłałem Danutę do naszej oleckiej
księgarni i do dziś nicuję wiersz po wierszu. Podczytuję
też okoliczne recenzje w „Tygodniku Powszechnym” czy
„Kulturze” – Jedynym Dodatku Kulturalnym w Polsce do
coraz bardziej docenianego przeze mnie „Dziennika”. Na
tych łamach poza rzeczowym omówieniem dopuszczono
do głosu nienajmłodszych młodo-gniewnych harcowników tak, że Jerzy Pilch w kolejnym felietonie usiłował się
wstydzić za niektórych. Ale kto by dziś przejmował się
wstydem?
Przy tych lekturach przypomniało mi się motto, jakim na
konkurs Warszawskiej Jesieni Poezji opatrzyłem recenzję
Twojego tomu:
„ten a nie inny sad
z tej a nie innej pestki”
Recenzję wprawdzie wydrukowano w „Poezji”, ale motto
zniknęło. W późnych latach osiemdziesiątych te „znikające punkty” były jeszcze na porządku dziennym i nocnym.
Wierność pestkom, korzeniom i sadom z nich wyrosłym
to rzecz warta zachodu na jałowiejącym wschodzie. Stare
sady … I te z obrazów Michała Fludra i mój sadek z Hańczy i Rajskie Okolice Kwitnących Jabłoni. Środek zimy –
a ja o sadach. Niech nam ogrzeją sny, a już w ostateczności: „Niech nam się przyśni ulica japońskiej wiśni”. (…)
___
Widokówka własnoręcznie wykonana. Na 1. stronie
wielkie jabłko z listkiem i naklejone trzy znaczki: Dwór
w Łopusznej, POLSKA 50GR, POLSKIE ABECADŁO
POLSKA G, 1,30 ZŁ [Literka G wpisana w brzuszek gruszki], XIX MIĘDZNARODOWY KONGRES
OGRODNICZY POLSKA 50 GR., stempel pocztowy
okrągły: OLECKO 200209…
Na odwrocie w prawym rogu okrągły stempel z laku: JAKOŚĆ GWARANTOWANA niżej MADE IN KOPANA.
Między 3. znaczkami fraszkoznaczek:

to@borawski.pl
Zapraszam do udziału w Sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) o godzinie
13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej oraz
innych osób zainteresowanych dotyczące projektów uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza
Olecka,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej
Rady Seniorów,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic w
mieście Olecko,
d) oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Olecku przy ul. Młynowej 8,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do
Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i
Leśną, oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku,
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej
110kV relacji Gołdap – Olecko na terenie gminy Olecko,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2015-2024,
h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2014 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia Gminy Olecko,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2014 rok,
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Olecku,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2014 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Olecka.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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Surowsze kary dla piratów drogowych
– pierwsze działania oleckich policjantów

W związku z wejściem w życie 18 maja zaostrzonych
przepisów wobec piratów drogowych policjanci oleckiej
komendy przeprowadzili działania „Prędkość”. Podczas
akcji funkcjonariusze skontrolowali 24 pojazdy i nałożyli
11 mandatów karnych.
Wczoraj na terenie powiatu oleckiego funkcjonariusze
ruchu drogowego przeprowadzili działania prewencyjno –
kontrolne „Prędkość”. Mundurowi skontrolowali 24 pojazdy i nałożyli 11 mandatów karnych. N terenie powiatu nie
odnotowano przypadków przekroczenia prędkości o więcej
niż 50 km/h, za które według nowych przepisów kierujący
straci prawo jazdy.
Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy
przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w
obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane
bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli
osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez
prawa jazdy, 3-miesięczny okres, będzie przedłużony do
6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje
się na prowadzenie auta, starosta wyda decyzję o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać, trzeba będzie jeszcze raz zdać egzamin na prawo jazdy. Na ten
sam okres - 3 miesięcy - uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę
osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie
rejestracyjnym).
W obowiązującym stanie prawnym kierowanie pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi
wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń),
za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie
obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 KK). Od 18 maja art. 94 § 1 kw ma
zastosowane jedynie wobec osób kierujących pojazdami,
które nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień.
W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie
także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym
ostatecznie zdecyduje sąd.
Osoby, które pod rządami nowych przepisów dopuszczą się kierowania pojazdem, dla których stosowne uprawnienie zostało wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią
znamiona przestępstwa (art. 180a kk). Za ten czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Zaostrzenie przepisów ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Z policyjnych statystyk wynika, że
nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

B12002

Sesja Rady Miejskiej
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Olecka Trzynastka

fotoreportaż Adama Falęckiego
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Wieża z widokiem na ukleje

Wśród wielu inwestycji powstających w ostatnim czasie
na terenie Suwalszczyzny, jest jedna zupełnie wyjątkowa.
O ile zadaszone grille, ławki, parking, dodajmy wykonane
bardzo porządnie, nie są czymś niespotykanym, to schodki
do jeziora, zjazd zakończony szerokim slipem do wodowania łodzi, a przede wszystkim wieża widokowa, są po prostu
nadzwyczajne.
A gdzież te cudeńka?
A nad jeziorem Bolesty, kilka kilometrów za Raczkami. Wspomniana wieża, to ponad 17 metrowa, trzypiętrowa
imponująca, budowla, zapewniająca fantastyczny widok na
jezioro Bolesty, a także okoliczne tereny. Całości zagospodarowania tereny dopełnia zgrabny pomost i plaża . Duże
wrażenie robi również oświetlenie prowadzących do jeziora
schodów, a także stopni wieży.
Krótko, warto pojechać, zobaczyć, ocenić. Właśnie tam ,
16 maja Urząd Gminy Raczki wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
zorganizowało zawody wędkarskie. Impreza odbyła się pod
nazwą Puchar Prezesa LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie .
Pojechałem tam , wspólnie z Jurkiem Rynkowskim.
Miała nas z Olecka jechać większa ekipa, ale ten nie chciał,
ten nie mógł, a ten nie lubił. Regulamin zawodów został tak
opracowany, że dozwolone było łowienie wędką spławikową,
a także jednocześnie gruntową. Ryby zaś, tu ciekawostka, do
wagi miały trafiać wyłącznie po 10 szt każdego gatunku.
Jezioro Bolesty, w rejonie odbywania zawodów, przyjazne wędkarzom. Szeroko udostępnia swoje brzegi, krystalicznie czystą o tej porze roku wodę, a także dziesiątki, setki,
tysiące ślicznych, srebrnych uklei. No, ale w tych zawodach
można zabrać tylko dziesięć srebrnych rybek. Walka więc
miała się rozegrać o inne gatunki ryb. Okonie, płocie a także
grube leszcze są częstą zdobyczą w tym łowisku w okresie
lata, ale jak będzie dzisiaj?
Pytanie to zadawali sobie zawodnicy już od 8 rano. Nęcenie, w większości ciężką zanętą, jednoznacznie świadczyło
o taktyce wszystkich łowiących. Każdy chciał zaprosić do
stołu, płocie, krąpie, leszcze. Czas mijał, a w zanętę wszędzie weszły wyłącznie ukleje. Tylko ukleje. Wymarzone ryby
innych gatunków nie trafiały do naszych siatek. Gruntówki
milczały jak zaklęte. Co robić, pomyślałem. Nie dawały nic
zmiany przynęt, głębokości, ciężaru koszyczków lub oliwek.
Ukleja . Tylko ukleja. W zasadzie pomysły były prawie wyczerpane. Prawie.
W odwodzie miałem krótki bacik z najlżejszym jaki posiadałem w koszu zestawem. Jeden gram, to dużo, jak na rybki, które miałem zamiar łowić, ale przecież lżejsze zestawy
zostały w domu (po co, przecież miałem łowić grube płocie
z siedmiu metrów na kukurydzę, hihih). Na haczyk mała pinka, trochę zanęty i na pół metrowej wodzie, tuż przy trawach
poszukałem drobnych rybek.
Jest, ukleja , ukleja, ukleja. Ooooo, wzdręga, ale gdzie jej

do wymiaru. Ponownie ukleja, ukleja ukl.... nie to medalik!
Tak nazywam małe krąpie. Do siatki. I ponownie ukleja,
ukleja, kilka wzdręg, oczywiście krótkich, ukleja, a w tej
srebrzystej drobnicy kolejny medalik, i kolejny, i kilka
równie „pokaźnych” płoteczek. Jeżeli nikt nie trafi na jakieś leszcze, grube krąpie lub okonie, ta taktyka może byś
skuteczna. Walczę do końca, jak zwykle, do ostatniej minuty. Podobnie jak Jurek, którego łowiącego na pierwszym
stanowisku, widzę w oddali i podobnie jak jeszcze kilku
wędkarzy. Inni jednak nie wytrzymali srebrzystego potoku
i już kwadrans przed końcem składali swój sprzęt. Ryby do
wagi. Każdy po 10 uklejek. Przyłowy bardzo rzadkie. Moje
drobne rybki wystarczyły. Jurek miał wymiarową wzdręgę
oraz złowionego na ciężką gruntówkę ... jazgarza. Jest jeszcze kilka płotek,, dwa okonie i krąp. Ryby te, na szczęście
dla mnie rozłożyły się na wszystkich. Oto wyniki , na podium usadowili się:
1. Arnold Hościłło - Olecko
2. Mieczysław Kaczanowski - Raczki
3. Jerzy Rynkowski - Olecko
Oddzielnie sklasyfikowano dwóch juniorów. Wygrał
Paweł Galicki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i bardzo cenne
nagrody rzeczowe. Gorące kartacze smakowały wyjątkowo. Część oficjalną, ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Raczki
Andrzej Szymulewicz , a także Prezes Stowarzyszenia
Minister Cezary Cieślukowski. Odbyło się również symboliczne przecięcie wstęgi na wieży.
Każdy uczestnik kawałek takiej wstęgi, opatrzonej autografami oficjeli, zabrał do domu. Było bardzo przyjemnie. Sympatycznie i wesoło. I tylko, gdy wdrapałem się
na trzecie piętro wieży, patrząc na jezioro widziałem, tak
mi się zdawało, srebrzyste od uklei brzegi. Piękny widok.
Dziękuję wszystkim organizatorom zawodów, szczególnie
Katarzynie i Marcinowi Halickim i życzę dużo cierpliwości i zapału w kolejnych działaniach! Jurkowi Rynkowskiemu gratuluję wyniku i dziękuję za wspólny wyjazd.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Arnold Hościłło

to@borawski.pl
Arnold Hościłło
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Pierwszeństwo

By miał pieszy pierwszeństwo na przejściu ulicy,
Wystarczy by był dziewczyną w króciutkiej spódnicy.

Kronika policyjna

2 nietrzeźwych kierujących i 5 kolizji drogowych- weekend na drogach powiatu
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2 nietrzeźwych
kierujących. Doszło także do 5 kolizji drogowych.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci
oleckiej komendy zatrzymali w minioną sobotę po
godzinie 16.00 w Dunajku.
Zdzisław S. prowadził ciągnik rolniczy marki
Ursus mając blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
W minioną niedzielę około godziny 7.00 oficer dyżurny
otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Krupinie na terenie gminy Wieliczki. Natychmiast na
miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wstępnie ustalili, że
kierujący osobowym daewoo, na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem w wyniku czego uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji, a następnie w drzewo.
Kierującym okazał się 19-letni Łukasz W. Obecni na miejscu świadkowie potwierdzili, że to on kierował samochodem.
Sprawca zdarzenia doznał ogólnych potłuczeń ciała i urazu
głowy.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 19-latka. Badanie
wykazało prawie 2 promile w jego organizmie.
Teraz Łukasz W. będzie odpowiadał za kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen
celem uniknięcia zderzenia z poprzedzającym go pojazdem
zjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście w wyniku zdarzenia ani kierujący ani jego pasażerka nie odnieśli żadnych
obrażeń. Wojciech G. został ukarany mandatem karnym w
wysokości 250 zł.
18 maja oleccy policjanci pracowali na miejscu dwóch
zdarzeń drogowych.
Pierwsze miało miejsce w miejscowości Kowale Oleckie
przed godzina 10:00. Kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu osobową toyotą w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów, a następnie toyota uderzyła w znak drogowy i zjechała na pobocze. Dariusz B. został
ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł.
Do drugiej kolizji doszło po godzinie 17:00
w Olecku na ul. Kolejowej. Jak ustalili pracujący
na miejscu policjanci ruchu drogowego, kierujący
samochodem osobowym marki Ford nie zachował
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Volkswagen, którego kierujący wykonywał manewr skrętu w prawo, w wyniku czego
doszło do zderzenia.
Początkowo Kamil S. nie przyznawał się do winy i odmówił przyjęcia mandatu karnego. W związku z tym funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz
oględziny pojazdów.
Podczas wykonywanych czynności przez technika kryminalistyki 20-latek zmienił swoją decyzję i za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyjął
mandat karny w wysokości 400 zł.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

K04110

Kolizje

Do pierwszej kolizji doszło w miniony piątek po godz.
13:00 w Kukowie. Kierujący osobowym fiatem, na prostym
odcinku drogi, przekroczył oś jezdni w wyniku czego doszło
do zderzenia bocznymi lusterkami z prawidłowo jadącym pojazdem marki Peugeot.
Jan S. został ukarany mandatem karnym w kwocie 250 zł.
Druga kolizja drogowa miała miejsce również 15 maja po
godzinie 17:00 w Olecku. Kierujący samochodem osobowym
marki Ford podczas manewru cofania uderzył w osobowego
citroena. Dariusz G. został ukarany mandatem karnym w wysokości 250 zł.
Kolejna kolizja miała miejsce w miniony piątek przed
godziną 18:00 na alei Wojska Polskiego. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen nie zachował bezpiecznej
odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Toyota, w
wyniku czego doszło do zderzenia.
Patryk A. za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł.
Ostatnia kolizja miała miejsce 17 maja po godz. 15:00 w
Sedrankach.
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AUTO-MOTO

V02716

AUTO LAND

V09304

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V34710

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V03215

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09104

V07138

SERWIS OGUMIENIA

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

K08805

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

K05008

Mieszalnik Farb Samochodowych
K05808
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B12102
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11002

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

B11404

* Auta używane, tel. 501-611-961 V09633
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11811
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09314
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09623
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06918
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B11503
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V11401

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

B12302

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V06709

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B12401
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B11703
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V09903
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B11603

PIZZA NA TELEFON

V11701

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L92003
* skrzypaczka zagra na ślubie, tel. 660-584-848 K06303
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L92102
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11911

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 l91904
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10605

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09004
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B11803
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08416
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B10406
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L91805
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B11004

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04709

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07707
Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232

V09813

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07128
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V11711
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08615

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V08406

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V09204

V14110x

to@borawski.pl
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V09613

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06609

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
V06808
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L91706
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11903
K06701

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125

V09414

V06908

V11601

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07907

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L92201

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09908
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06801

SPRZEDAM

* atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie, 43 m.kw., drugie piętro, centrum, plac Wolności 26, ,tel. 519-477-589
K06104

* biurko, tel. 505-335-841 B12501
* bramę przesuwną 3m, przęsło 3m, bramkę 98 cm. Dokładam rolki i zawiasy. Stal, teownik, ręczna robota… cena: 1
000 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B12601
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a19
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B11204
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04309
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04409
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K06701
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a21
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V07008
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09324
* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07004b
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B12202
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B11104
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a20
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06828
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07118
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V11311
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V06818
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw., bardzo
ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel. 600-953143 K06901

WYNAJEM

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03626
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06619

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V11721

* pokoje, tel. 500-708-095 K02020

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie.
Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i
obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej
dobra osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu.
Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z
których zostały umieszczone obraźliwe treści.
Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się
bezkarni.			
KPP Olecko
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Kształcenie w zawodach rolniczych

W związku z możliwością składania wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 20142020) wzrosło zainteresowanie kształceniem w kierunkach
rolniczych wśród absolwentów szkół gimnazjalnych oraz w
grupie osób dorosłych prowadzących już bądź przejmujących
gospodarstwa rolne. Uczniowie kończący gimnazjum i osoby
dorosłe planujące prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz
chętniej podejmują naukę, ponieważ zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny wniosków z działania „Ułatwienie
startu młodym rolnikom” (PROW 2007-2013) dodatkowe

punkty można było uzyskać za wykształcenie.
Absolwenci gimnazjum w celu zdobycia wykształcenia
rolniczego mogą podjąć naukę w technikum rolniczym,
która trwa cztery lata i kończy się egzaminem zawodowym
w kwalifikacji R.03 „Prowadzenie produkcji rolniczej” i
R.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej”.
Uczeń, który ukończy szkołę i pomyślnie zda egzaminy
z dwóch kwalifikacji, otrzyma dyplom z tytułem technika
rolnika.
W związku ze zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego od roku szkolnego 2012/2013 wszystkie pełnoletnie osoby nie mogą uzupełnić wykształcenia w szkole
policealnej. Alternatywą są obecnie kwalifikacyjne kursy
zawodowe realizowane w formie pozaszkolnej, w których
chętnie uczestniczą pełnoletni uczniowie z liceum ogólnokształcącego, technikum, a także studenci i absolwenci
szkół wyższych. W powiecie oleckim jedyną szkołą, która
prowadzi kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacji R.03 i R.16 oraz w zawodzie technik rolnik, jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku. W celu efektywnego przygotowania kursantów
oraz uczniów technikum do egzaminów zawodowych zajęcia realizowane są w Bazie do kształcenia zawodowego
ZSLiZ w Olecku, na polu doświadczalnym szkoły, u pracodawców, w oparciu o bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz w salach dydaktycznych do kształcenia teoretycznego. Obie proponowane
przez ZSLiZ w Olecku formy kształcenia są bezpłatne.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Callanetics z krzesłem

Przy siedzącym trybie pracy warto na chwilę oderwać się i wykonać takie ćwiczenie.
Wstać, uchwycić poręcz krzesła i wyciągnąć
dłonie jak najdalej, by mieć uczucie rozciągania się.
Przenosić ciężar z palców nóg na pięty. W ten sposób
wzmacniamy mięśnie łydek.

Stretching w łóżku

Oto jeden ze sposobów:
po przebudzeniu nie wstawać gwałtownie z łóżka,
leżąc na plecach wyciągnąć ramiona za głowę,
wziąć spokojny oddech i powoli przeciągać się
potem zgiąć szybko kolana i przycisnąć je do klatki
piersiowej. Następnie wypuścić powietrze.
To ćwiczenie zmniejszy napięcie kręgosłupa.

Pędy i kiełki

W Chinach już przed tysiącami lat stosowano metodę kiełkowania zbóż, suszonych nasion strączkowych i
innych. Młode pędy, ewentualnie kiełki spożywano na
surowo. Ten sam zwyczaj istniał wśród Azteków i kilku
północno-amerykańskich szczepów Indian.

W Europie te metody były mało popularne. W XVIII
wieku na niektórych statkach korzystano z kiełków,
aby zapewnić załodze i pasażerom świeże pożywienie i
ustrzec ich przed awitaminozą. Kiełki i pędy mają największą wartość ze wszystkich składników naszego pożywienia. Zawierają bogactwo enzymów i białek, węglowodanów i witamin.

Orzechy

Orzechy są jednym z najwartościowszych rodzajów
pożywienia. Zawierają bogactwo białek, witamin i składników mineralnych. Naszemu organizmowi dostarczają
również ważnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
oraz błonnika.
Są wysokokaloryczne. Powinny być spożywane regularnie lecz z umiarem.
Orzech oferowane przez sklepy ze zdrową żywnością
nie zawierają chemicznych środków konserwujących i
dodatków barwiących.
Orzech dzielą się na laskowe, ziemne, włoskie, kokosowe, pistacjowe, orzechy macadamia, pekan, nerkowce
i inne
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Kalendarz imion
20 maja
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny,
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego,
Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki,
Przecławy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna,
Kryspina, Nepomucena, Przecława,
Przesława, Tymoteusza, Walentego,
Wiktora, Wszemira
22 maja (Dzień Praw Zwierząt)
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy,
Ryty, Wiesławy, Wisławy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesisława,
Krzemisława, Romana, Wiesława
23 maja (Światowy Dzień Żółwia)
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny,
Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego,
Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina,
Leoncjusza, Michała, Wilhelma

24 maja (Dzień Działacza Kultury)
Cieszysławy, Dagmary, Dagny, Estery, Joanny, Marii, Milany, Mileny,
Tomiry, Zofii, Zuli, Zuzanny
Cieszysława, Jana, Wincentego,
Zdenka
25 maja
Borysławy, Imisławy, Inisławy, Magdy, Magdaleny, Marii-Magdaleny,
Pauliny, Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borysława, Epifana, Grzegorza, Imisława, Leona,
Urbana
26 maja (Dzień Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny,
Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta,
Paulina, Pawła, Więcemiła, Wilhelma
27 maja (Dzień Samorządowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny,
Rady, Teodory
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana,
Juliusza, Justa, Lucjana, Radosława,
Radowita, Rusława, Świętobora

Nasz przepis
Sałatka z makreli w oliwie

Puszka makreli w oliwie, 20 dag żółtego
sera, kwaszony ogórek, 2 czerwone papryki, sok z cytryny, sól, pieprz mielony,
koperek
Makrelę rozdrabniamy. Ser kroimy
w drobną kostkę. Ogórek kwaszony
obieramy i kroimy w kostkę. Papryki
myjemy, oczyszczamy z nasion i również kroimy w drobną kostkę. Wszystkie
składniki łączymy, dolewamy oliwę z
puszki i dokładnie mieszamy. Doprawiamy do smaku sokiem z cytryny, solę
i pieprzem. Posypujemy posiekanym koperkiem.

Kuleczki owocowo-owsiane

Ciasto: 5 dag margaryny, 5 dag smalcu,
jajko, 8 dag cukru, 10 dag mąki, płaska
łyżeczka proszku do pieczenia
pudełko płatków owsianych, owoce
sezonowe
Wszystkie składniki ciasta łączymy i
rozcieramy tłuczkiem na jednolitą masę.
Łyżką bierzemy ciasto i panierujemy je wkładając je do pudełka z płatkami. Wyjmujemy je. Spłaszczamy, a we
wgłębienie wkładamy wiśnie, truskawkę
lub inny owoc albo trochę dżemu.
Pieczemy krótko na złoty kolor,
Kuleczki są bardzo smaczne i dekoracyjne.

Jajka w sosie
śmietankowym

minut do chwili aż stanie się miękka.
Przecedzamy.
Wywar mieszamy ze śmietaną i
doprawiamy do smaku pieprzem, cukrem, sokiem z cytryny i przyprawą
do zup. Na koniec dodajemy sól, gdyż
przyprawa do zup jest słona i możemy
przesolić.
Pieczarki myjemy, odcinamy końcówki nóżek i kroimy w plasterki. Dusimy je na maśle i dodajemy do sosu.
Jajka gotujemy w koszulkach.
Układamy na półmisku i zalewamy gorącym sosem.
Podajemy z ziemniakami z wody i
gotowanymi warzywami.

Cykoria z kremem
serowo-koniakowym

4 drobne cykorie, 20 dag pełnotłustego twarogu, 20 dag sera rokfor 100
ml śmietany kremowej, kieliszek koniaku, 2 łyżki posiekanych orzechów,
kilka rzodkiewek, 2 małe pomidorki
Cykorię dzielimy na listki. Dokładnie je myjemy i osączamy. Można na ściereczce. Twaróg, ser rokfor i
śmietanę ucieramy na krem lub miksujemy. Przed końcem ucierania dodajemy koniak. Masą napełniamy listki
cykorii. Wierzch posypujemy siekanymi orzechami i ozdabiamy plastrami
rzodkiewki i ćwiartkami pomidorów.

Słodka marynata z czereśni

2 kilogramy czereśni, 0,6 litra wody,
20 dag cukru, szczypta soli, 2 płaskie
8 jajek, 1 cebula, 250 ml śmietany, 2
łyki masła, pół kg pieczarek, sól, pieprz, łyżeczki kwasku cytrynowego, goździcukier, sok z cytryny, przyprawa do zup ki, ziele angielskie, pieprz ziarnisty,
Cebulę obieramy, myjemy i kroimy nasiona kminku
Wodę gotujemy z cukrem i solą. Po
w drobną kostkę. Zalewamy niewielką
ilością zimnej wody i gotujemy około 10 zestawieniu z ognia dodajemy kwasek
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Cytaty na ten tydzień
... jeśli jakiś związek ma funkcjonować poprawnie, musi być wolny
od tego, co można by nazwać
„przyklejaniem się” do drugiej
osoby i uczynienia z niej gwarancji swojego szczęścia. Stawianie
takich wymagań jest nie tylko
błędem, ale i zarzewiem nie kończących się komplikacji.
Karen Zimsen,
Dlaczego tak trudno być razem?
Uznanie, jakie znajduje w wąskich
kołach czy u szerokiej publiczności dany autor, poprzedza istniejąca
już potrzeba, zespół niesformułowanych oczekiwań.
Czesław Miłosz,
Zaczynając od moich ulic - artykuł: Jeffers: Próba ujawnienia
... wiem również, że w szczególnie
skomplikowanej i napiętej sytuacji
każdy mężczyzna kiedyś może
uderzyć. Powstrzyma się wobec
innych mężczyzn, ale nie wobec
kobiet i dzieci. To nie nasza bezradność prowokuje ich do tego, nie
chodzi o zademonstrowanie przewagi silniejszego nad słabszym.
(...) Na kobietę mężczyzna zamierza się jak na psa, odruchowo,
od niechcenia. Niezbędny środek
wychowawczy dla dobra bitego.
Bezpośrednio po uderzeniu może
nastąpić obejmowanie. Ostatecznie
nikt nie mówi o nienawiści, chodzi
tylko o przywrócenie porządku.
Christoph Hein,
Obcy przyjaciel

PRZYS£OWIA
Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na
duże plony rolnik ma nadzieję.
Gdy Zuzanna (24 maja) stułą zwiąże, będzie zgoda i pieniądze.
Gdy w Zuzannę burze (24 maja), jesienią pełne podwórze.
Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.
Kiedy w dzień św. Urbana słońce
świeci, tedy tego roku wiele wina się
zrodzi.
Na św. Urbana (25 maja) wszystka
rola zasiana.
Na Urbana chwile jakie mówią, że i
lato takie.
W maju jesteśmy bliżej raju.
Pieniądze są jak robaki, rozpełzają
się na wszystkie strony.
cytrynowy. Do każdego słoika uprzednio
wygotowanego wkładamy po 2 goździki,
2 ziarenka pieprzu, 2 ziarenka ziela angielskiego i po szczypcie kminku.
Czereśnie dokładnie myjemy i ciasno
układamy w przygotowanych słojach.
Nie wolno owoców ugniatać. Tak przygotowane owoce zalewamy gorącą zalewą. Słoje zamykamy i pasteryzujemy.
Słoje o pojemności 0,3 litra pasteryzujemy 20 minut, większe o 5 minut
dłużej.
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III Olecka Trzynastka

bieg na dystansie 13 km, 15 maja 2015

Miejsce, nazwisko i imię, płeć i miejsce, płeć m/k rok ur.,
Kategoria, miejsce, kat. M /k,miejscowość
1. Mikielski Daniel, m 1 1990, m 20-29 Olsztynek 0:43:59
2. Grądzki Wojciech, m 2 1991, m 20-29 Giżycko 0:45:40
3. Brynda Marcin, m 3 1988, m 20-29 Olecko 0:48:19
4. Karniłowicz Dawid, m 4 1984, m 30-39 1 Gołdap 0:49:40
5. Kuleszo Karol, m 5 1983 m 30-39 2 Suwałki 0:49:46
6. Ksepko Radosław, m 6 1996 m 0-19 1 Ełk 0:50:27
7. Kaszkiel Paweł m 7 1989 m 20-29 1 Wiatrołuża 0:50:31
8. Poreda Konrad m 8 1999 m 0-19 2 Gołdap 0:52:05
9. Luberecki Wojciech m 9 1996 m 0-19 3 Jurki 0:52:09
10. Barszczewski Tomasz m 10 1998 m 0-19 4 Ślepie 0:52:21
11. Stasiński Wojciech m 11 1981 m 30-39 3 Suwałki 0:52:31
12. Obłuski Piotr m 12 1975 m 40-49 1 Łomianki 0:52:57
13. Drężek Krzysztof m 13 1965 m 50-59 1 Grajewo 0:53:10
14. Groński Roman m 14 1954 m 60 i więcej 1 Giżycko 0:53:16
15. Sosnowski Wojciech m 15 1974 m 40-49 2 Olecko 0:53:20
16. Mor Piotr m 16 1977 m 30-39 4 Gołdap 0:53:43
17. Pokrzywińska-Osior Beata k 1 1986 k 20-29 Wydminy 0:53:58
18. Chmielewski Jan m17 1973 m 40-49 3 Suwałki 0:54:06
19. Pałkiewicz Patryk m18 1997 m 0-19 5 Suwałki 0:55:08
20. Koneszko Damian m19 1978 m 30-39 5 Sejny 0:55:42
21. Dawidowski Roman m20 1973 m 40-49 4 Straduny 0:56:02
22. Szumiło Michał m21 1979 m 30-39 6 Ełk 0:56:04
23. Maruszak Maciej m22 1996 m 0-19 6 Olecko 0:56:10
24. Poreda Tomasz m23 1976 m 30-39 7 Gołdap 0:56:22
25. Domolewski Michał m 24 1986 m 20-29 2 olecko 0:56:40
26. Spyła Darosław m25 1964 m 50-59 2 Ełk 0:56:47
27. Obuchowski Krzysztof m 26 1985 m 30-39 8 Gołdap 0:56:55
28. Giczewski Paweł m27 1985 m 30-39 9 Suwałki 0:57:01
29. Warakomski Kamil m28 1984 m 30-39 10 Ełk 0:57:01
30. Kowalewski Paweł m29 1979 m 30-39 11 Olecko 0:57:03
34. Truszczyński Grzegorz m33 1974 m 40-49 5 Olecko 0:57:59
35. Rożek Gerard m34 1976 m30-39 13 Olecko 0:58:03
37. Morawski Mariusz m36 1970 m 40-49 6 Olecko 0:58:21
43. Żabicka Marta k2 1981 k 30-39 Gołdap 0:59:02
44. Kownacki Tomasz m42 1978 m 30-39 18 Olecko 0:59:32
45. Sowa Kamil m 43 1984 m 30-39 19 Olecko 0:59:33
49. Sienkiewicz Sławomir m47 1971 m40-49 8 Sedranki 0:59:53
51. Jasiński Piotr m 49 1973 m 40-49 9 Olecko 1:00:13
52. Kaszkiel Bożena k 3 1965 k 50 i więcej Suwałki 1:00:16
56. Słomczyńska Paulina k 4 1987 k 20-29 1 Gołdap 1:01:35
58. Korotko Agata k 5 1997 k 0-19 1 Judziki 1:01:46
59. Tomczyk Przemysław m 54 1998 m 0-19 9 Sedranki 1:01:46
67. Sokołowska Marta k 6 1973 k 40-49 1 Augustów 1:03:18
68. Tramp Małgorzata k 7 1978 k 30-39 1 Gołdap 1:04:13
70. Kasińska Danuta k 8 1966 k 40-49 2 Giżycko 1:04:50
73. Interewicz Paweł m 65 1970 m 40-49 14 Olecko 1:05:45
74. Anulewicz Dawid m 66 1996 m 0-19 10 Połom 1:05:47
75. Jegliński Wojciech m 67 1972 m 40-49 15 Olecko 1:05:58
80. Radomska Janina k 9 1968 k 40-49 3 Rydzewo 1:06:12
81. Szyłak Łukasz m 72 1998 m 0-19 11 Olecko 1:06:25 1
85. Ogonowski Maciej m 76 1975 m 40-49 19 Olecko 1:06:49
87. Warykowski Stanisław m 78 1962 m 50-59 6 Olecko 1:07:09
89. Masiak Iwona k 10 1975 k 40-49 4 Rydzewo 1:07:
92 Wysocka Ewa k 12 1988 k 20-29 3 Olecko 1:07:59
93. Sienkiewicz Karol m 81 1983 m 30-39 29 Olecko 1:08:00
97. Hołubowicz Jan m 84 1965 m 50-59 8 Olecko 1:08:44
99. Hołubowicz Damian m 85 1998 m 0-19 12 Zatyki 1:09:03
109. Olszak Olga k 18 1977 k 30-39 3 Szwałk 1:10:32
110. Bagiński Jan m 92 1945 m 60 i więcej 7 Olecko 1:10:48
114. Omilian Agnieszka k 20 1979 k 30-39 4 Olecko 1:12:04
115. Piotrowski Krzysztof m 95 1976 m 30-39 33 Olecko 1:12:05
116. Gałaszewski Dariusz m96 1968 m40-49 25 Olecko 1:12:11
117. Zaniewski Karol m97 1981 m30-39 34 Olecko 1:12:29

121. Jasiński Jakub m 99 1999 m 0-19 14 Olecko 1:13:33
122. Topolski Maciej m 100 1999 m 0-19 15 Olecko 1:13:36
126. Muster-Drażba Ewa k 25 1973 k 40-49 8 Olecko 1:14:23
131. Modzelewska Magdalena k 30 1973 k 40-49 9 Olecko 1:15:29
144. Stankiewicz Monika k 37 1987 k 20-29 7 Olecko 1:19:10
152. Jasińska Marzena k 42 1981 k 30-39 15 Olecko 1:21:29
153. Chmielewska Dorota k 43 1972 k 40-49 11 Olecko 1:23:19
154. Dzięgielewska Iga k 44 1997 k 0-19 4 Olecko 1:23:56
157. Łapińska Katarzyna k 47 1977 k 30-39 16 Olecko 1:28:36
158. Łapiński Bogusław m 111 1975 m 40-49 30 Olecko 1:28:36
162. Omilian Wojciech m 112 1984 m 30-39 37 Olecko 1:31:52
Kobiety 0-19
1. Korotko Agata k 1997 Judziki 1:01:46
2. Lacka Magdalena k 1998 Ełk 1:15:06
3. Jakubiec Angelika k 1998 Ełk 1:15:06
K 20-29
1. Słomczyńska Paulina k 1987 k 20-29 Gołdap 1:01:35
2. Chmurzyńska Emilia k 1986 k 20-29 Rudziszki 1:07:33
3. Wysocka Ewa k 1988 k 20-29 3 Olecko 1:07:59
K 30-39
1. Tramp Małgorzata k 1978 k 30-39 1 Gołdap 1:04:13
2. Sejbuk Emilia k 1984 k 30-39 2 1:09:59
3. Olszak Olga k 1977 k 30-39 3 szwałk 1:10:32
K 40-49
1. Sokołowska Marta k 1973 k 40-49 1 Augustów 1:03:18
2. Kasińska Danuta k 1966 k 40-49 2 Giżycko 1:04:50
3. Radomska Janina k 1968 k 40-49 3 Rydzewo 1:06:12
K 50 i więcej
1. Mikielska Danuta k 1959 k 50 i więcej 1 Olsztynek 1:09:58
2. Śliwa Alicja k 1954 k 50 i więcej 2 Ełk 1:15:58
3. Grzesiuk Ewa k 1959 k 50 i więcej 3 Ełk 1:17:04
Mężczyźni 0-19
1. Ksepko Radosław m 1996 m 0-19 1 ełk 0:50:27
2. Poreda Konrad m 1999 m 0-19 2 Gołdap 0:52:05
3. Luberecki Wojciech m 1996 m 0-19 3 Jurki 0:52:09
M 20-29
1. Kaszkiel Paweł m 1989 m 20-29 1 Wiatrołuża 0:50:31
2. Domolewski Michał m 1986 m 20-29 2 olecko 0:56:40
3. Syper Rafał m 1991 m 20-29 3 Suwałki 0:57:48
M 30-39
1. Karniłowicz Dawid m 1984 m 30-39 1 Gołdap 0:49:40
2. Kuleszo Karol m 1983 m 30-39 2 Suwałki 0:49:46
3. Stasiński Wojciech m 1981 m 30-39 3 Suwałki 0:52:31
M 40-49
1. Obłuski Piotr m 1975 m 40-49 1 łomianki 0:52:57
2. Sosnowski Wojciech m 1974 m 40-49 2 Olecko 0:53:20
3. Chmielewski Jan m 1973 m 40-49 3 Suwałki 0:54:06
M 50-59
1. Drężek Krzysztof m 1965 m 50-59 1 Grajewo 0:53:10
2. Spyła Darosław m 1964 m 50-59 2 Ełk 0:56:47
3. Mikielski Marek m 1960 m 50-59 3 Olsztynek 0:59:42
M 60 i więcej
1. Groński Roman m 1954 m 60 i więcej 1 Giżycko 0:53:16
2. Grzonka Stanisław m 1955 m 60 i więcej 2 Rydzewo 0:57:41
3. Zapadka Stanisław m 1955 m 60 i więcej 3 Mrągowo 0:58:24
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„English is fun”

14 maja w Zespole Szkół w Olecku odbył się I Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas III szkół
podstawowych „English is fun”.
Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów
zainteresowań, pogłębianie i popularyzacja wiedzy o języku
angielskim, wdrażanie uczniów do samodoskonalenia i rozwijanie sprawności językowych.
W konkursie wzięło udział 27 uczestników z 9 szkół.
Uczniowie zmagali się z testem konkursowym przez 45
minut, a po wytężonej pracy umysłowej udali się na słodki
poczęstunek. Prace uczniów zostały sprawdzone przez komisję konkursową , w skład której wchodzili nauczyciele języka
angielskiego.
Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie:

I miejsce – Piotr Modzelewski ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku;
II miejsce - Maciej Kułakowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego ;
III miejsce - Hanna Dziokan i Miłosz Skrzypiec ze
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. Jana Twardowskiego
Reprezentanci szkół uzyskujący najwyższe noty otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a pozostali dyplomy
uczestnictwa i drobne upominki.
Pomysłodawcami i zarazem organizatorami konkursu
byli: Ewa Iwanowska, Magdalena Antkiewicz, Fabian
Szóstkiewicz, nauczyciele języka angielskiego z Zespołu
Szkół w Olecku.
ei-zs

Przebudowa

mi mieszkalnymi. Zamówienie wykonuje firma ze Strzelec
Opolskich. Koszt to 12,3 tysiąca złotych. Termin ukończenia

Gmina zamówiła opracowanie projektu przebudowy drogi
na zapleczu ulicy Kolejowej i osiedla Zielone. Projekt wykona za ponad 19 tysięcy złotych olecka firma Krzysztofa Sawczuka. Termin realizacji mija 30 czerwca. UM

Ulica Syrokomli

Trwa budowa ulicy Syrokomli. Zakres robót to niwelacja
terenu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz
z przyłączami. Termin wykonania mija 30 czerwca. Buduje
olecka firma Mirosława Dębowskiego za ponad 148 tysięcy
złotych. UM

Budynek socjalny

przypada 11 września. UM

Jezioro Oleckie Wielkie
i rzeka Lega

Trwa projektowanie zagospodarowania brzegów jeziora
i rzeki. Projekt ma zostać ukończony do 20 sierpnia, a
wykonuje go firma z Czechowic-Dziedzic. Koszt to 36,9 tysiąca złotych. Prace nad projektem prowadzone są zgodnie
z „Założeniami do koncepcji rozwoju|”. UM

V08705

K08106

V09803

Gmina zamówiła projekt budynku socjalnego z 12 lokala-
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Książki
Środowiska kulturalne podnoszą larum cytując
wyniki badań nad stanem czytelnictwa w Polsce. Ponad sześćdziesiąt procent rodaków nie czytało w ubiegłym roku żadnej książki.
O ile dobrze pamiętam, taka sytuacja utrzymuje
się na podobnym poziomie od początku lat dziewięćdziesiątych. Jak było z czytelnictwem w minionej epoce PRL-u trudno powiedzieć.
Dane z tamtego okresu z powodów propagandowych mogły odbiegać znacznie od rzeczywistości.
Powodów obecnego stanu czytelnictwa jest wiele. Często zwraca się uwagę na wysoką cenę książki,
jako głównego sprawcę. Z pewnością może być poważnym czynnikiem zaporowym w dostępie do książki, ale czy najważniejszym? Myślę, że nie.
Wszystko zależy od priorytetów. Kto kocha
książki, ten zawsze będzie je czytał i kupował, tyle, że
może mniej. Zgadzam się, że w epoce PRL-u łatwiejszy był dostęp do książki – dobrze zaopatrzone biblioteki, tańsze książki w księgarniach, organizowane w
maju kiermasze książkowe.
Ponadto nie było takiej bogatej alternatywy spędzania czasu wolnego jak obecnie.
Tylu „odciągaczy” od książki dawniej nie było –
telewizja z kilkudziesięcioma programami, komputer,
internet. O wiele prościej jest położyć się na kanapie
z pilotem w ręce. Oferta w TV jest bogata – od taniej
sensacji po programy popularno - naukowe.
Żyjemy w epoce kultury obrazkowej. Książka
wymaga więcej czasu, pewnego skupienia i na pozór
jest mniej ciekawym nośnikiem informacji od nośni-

ków elektronicznych.
Ci, którzy uwielbiają czytanie książek wiedzą,
że nic tak nie kształtuje wyobraźni jak żywe słowo.
Wymaga to od nas większej samodyscypliny i wyrobienia nawyku czytelnictwa.
Trudno się dziwić młodemu człowiekowi, że
nie lubi czytać, skoro nigdy nie widział swoich rodziców sięgających po książkę. Nie należy się również dziwić, że coraz więcej uczniów ma problemy
ze zrozumieniem czasami nawet prostych treści zapisanych w podręcznikach. Nawyk czytelnictwa rodzi się już we wczesnym dzieciństwie.
Uderzmy się sami w piersi... jakże często nie
mamy czasu albo ochoty, aby poczytać przed snem
swojemu dziecku. Wszystko można jeszcze naprawić.
A powodem do sięgnięcia po książkę była ogólnopolska kampania pod hasłem „Cała Polska czyta
Pana Tadeusza”.
I ja tam byłam, zostałam zaproszona do przeczytania fragmentu, ale nie zdradzę, w którym miejscu, bo to i nie o to chodzi.
Zaskoczyłam sama siebie. Po pierwsze tym, że
z radością sięgnęłam po tę lekturę, która była koszmarem niejednego ucznia (moim też), a po drugie
– spodobała mi się.
Cóż za opisy krajobrazów!
I ta Telimena i jej niedwuznaczne zachowanie…!
Jak mogłam to rozumieć w siódmej czy ósmej
klasie?
Ale teraz to zupełnie inna sprawa. Naprawdę
sprawiło mi to niekłamaną przyjemność. Obiecałam
sobie, że przeczytam całą. Miłej lektury życzę także
i moim czytelnikom.
Marusia

