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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

cena 1,90 zł

2 czerwca 2015 r.

Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józefa Kunickiego s. 10-11

Nr 22
(905)

Michał Bartnik szachowym
mistrzem województwa, s. 19
Mandatownik 2015
pieniądze, s. 12
72 Rajd Polski na nowych
trasach w powiecie oleckim
(wykaz odcinków
specjalnych), s. 13
Maria Wanda Dzienisiewicz,
oświadczenie, s. 6

V11733

Nr 22 (905)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Tydzień dla Ziemi
s. 16

Ich oczami
koncert s. 4

V07310

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04610a

V11503

V12602

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025710

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

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

pizza na telefon, 87-520-31-32

Traktuj kłopoty jako okazję do samodoskonalenia i rozwoju.
H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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9-10 czerwca „Scena Przedszkolaka”

Zapraszamy na XIV Przegląd Twórczości Dziecięcej
„Scena Przedszkolaka”.
Cele imprezy:
* Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego grup przedszkolnych.
* Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z
dziećmi przedszkolnymi.
* Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci przez bezpośrednie kontakty z muzyką, tańcem
i teatrem.
* Inspirowanie innych form pracy artystycznej i wychowawczej w grupach przedszkolnych.

V11903

V10904

„Scena Przedszkolaka” ma charakter konkursowy. W
konkursie mogą brać udział wyłącznie grupy przedszkolne
(grupa nie może liczyć mniej niż 10 dzieci).
Zgłoszenia do 3.06.2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie
ROK „MG”.

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 K06205
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K05402

Wszelkich informacji i konsultacji udziela Anna Duchnowska pod nr telefonu 520 25 16 w. 34.
Regulamin oraz Kartę uczestnictwa można pobrać ze
strony internetowej www.przystanek.pl

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

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06006
SZKOŁA RODZENIA

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

V09406

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

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

V09705

V07308

Centrum Roślin Ozdobnych

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

Z „wesołego” samochodu
do policyjnej celi

31 maja przed godziną 14:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony, że na trasie Olecko – Wieliczki
może poruszać się nietrzeźwy kierujący. Funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy pojechali na wskazaną trasę zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym oplem. Badanie alkomatem wykazało w organizmie Sławomira B. ponad
3 promile alkoholu. 44-latek został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Oprócz kierującego w pojeździe znajdowały się jeszcze dwie osoby, w tym niepełnosprawna kobieta z wózkiem
inwalidzkim. Pasażerowie byli również pod wpływem alkoholu.
1 czerwca Sławomir B. usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Przypominamy, że od 18 maja br zgodnie z nowelizacją
przepisów osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości
będzie musiała się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie
mniejszej niż 5 tyś. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy
dopuszczającej się takiego czynu oraz nie mniejszej niż 10
tyś. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie
nietrzeźwości.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Gmina

... sprzedała za ponad 28 tysięcy cztery działki położone
przy ulicach Czerwonego Krzyża, Batorego, Parkowej i Zamkowej. Tereny o łącznej powierzchni 0,0143 ha będą wykorzystane jako stacje trafo.
Zawarto również akty notarialne na w/w sprzedaż. UM

Nowi sołtysi

Po podziale sołectwa Możne odbyły się zebrania wyborcze w
nowym sołectwie Imionki i w Możnych. Pierwszym sołtysem
w Imionkach został Wiesław Danilewicz. W sołectwie Możne ponownie wybrano na sołtyskę Joannę Jurewicz. UM

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............................ 1,85 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
• Niemiecka sztuka współczesna, 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
2 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
18.00 - Niemiecka sztuka współczesna, wernisaż wystawy w
Galerii im. Andrzeja Legusa
4 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
5 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11.00-14.00 - konsultacje ze sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, MDK Goładap (szczegóły nr 20 TO)
15.00-18.00 - konsultacje z ekspresji słowa, MDK Goładap
(szczegóły nr 20 TO)
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Avengers: Czas Ultrona, film, kino Mazur
19.00 - Sago Wikingów, film, kino Mazur
6 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00-15.00 - „Bądź twórczy! warsztaty ruchowe dla modzieży, MDK Goładap (szczegóły nr 20 TO)
16.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko – Fala
Warpuny, wyjazd
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko Mazur Ełk, wyjazd
17.00 - Avengers: Czas Ultrona, film, kino Mazur
19.00 - Sago Wikingów, film, kino Mazur
7 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Mistrzostwa Koła Wędkarskiego „Okoń”, jezioro Sumowo
z łodzi
10.00 - Turniej tenisowy o Puchar Starosty Oleckiego
Zawody w formule oraz kategorie wiekowe do lat 12 i do lat
16, korty miejskie
17.00 - Avengers: Czas Ultrona, film, kino Mazur
19.00 - Sago Wikingów, film, kino Mazur
8 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Finał Mistrzostw Województwa WM SZS w Siatkówce Plażowej szkół podstawowych, boisko do siatkówki
plażowej
10.00 - Finał Mistrzostw Województwa WM SZS w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt szkół podstawowych, hala Lega
14.00 - posiedzenie komisji statutowej Rady Miejskiej, Ratusz, biuro Rady
16.00 - XIV Przegląd Twórczości Dzieci, Scena Przedszkolaka, sala kina Mazur
10 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej
Atletyce, stadion miejski
16.00 - XIV Przegląd Twórczości Dzieci, Scena Przedszkolaka, sala kina Mazur
11 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

IV Koncert Pamięci
Wacława Klejmonta

... obejrzało wierne i liczne grono przyjaciół, znajomych i ludzi zainteresowanych sztuką w ogóle. Jak zawsze, bo gdy coś
odbyło się cztery razy można napisać, że zawsze, wykonawcy,
czyli Tomasz Żurawlew i Rafał Gajewski w formie najwyższej.
Scenariusz ułożony po mistrzowsku z momentami napięć,
humoru i zadumy zarazem. Prowadzenie wyśmienite, ballady i
utwory muzyczne z najwyższej półki. W kilku słowach ujmując;
jest czego żałować
jeśli
się na owym
koncercie nie
było.
Koncert zaszczyciły swoją obecnością żona Wacława Klejmonta Danuta i córka Julia.
Tym razem kanwą była twórczość polskich noblistów
Wiesławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Poezja
czytana po mistrzowski. Przecież Tomasz Żurawlew,
to laureat ogólnopolskich konkursów recytatorskich.
Okraszona anegdotami, wspomnieniami i didaskaliami
stała się jeszcze bardziej wielowarstwowa, fascynująca
i wielka.
BMB
fot. Bolesław Słomkowski

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:

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.

K10801

• Mikołaj Lamke
• Andrzej Nowak
• Stanisława Opatyńska
• Edward Konic (Brzeg)
• Marzanna Wodyńska
• Karol L. Zdun

Redakcja

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

to@borawski.pl
Od środy zacznie się długi weekend. Co prawda tylko niektórzy z nas
skorzystają z dobrodziejstwa układu
kalendarza i będą świętować aż do
niedzieli. Większość jednak pójdzie
do pracy w piątek. Ale co tam? Jeden
dzień wolny więcej.
Olecko układa swoją nową strategię rozwoju miasta i gminy. Choć
na spotkaniach obecność nie jest po-

V11303

rywająca, to w mieście projekty i konsultacje są komentowane żywo i z należytą powagą. Tym bardziej, że poprzednie
konsultacje nie spełniły ambicji olecczan. Zerwano umowę z
firmą, która strategię miała przygotować.
To jest też przyczyna żywego zainteresowania mieszkańców.
Tylko społeczeństwo prawdziwie demokratyczne potrafi docenić fakt takiej dyskusji. Umie wysłuchać wszystkich
pomysłodawców, wyciągnąć wnioski i wreszcie wspólnie
wyartykułować potrzeby społeczności. Na samym zaś końcu
zamienić przemyślenia dyskutantów we wspólny plan i sporządzić dokument, który powiedzie Olecko w przyszłość.
Dlaczego ustalenie strategii długofalowej jest tak ważne
dla rozwoju miasta?
Dokument taki pozwala zaplanować działania, inwestycje
w infrastrukturę oraz obrać kierunek, który przyniesie miastu rozwój. Stare pochodzące z Oceanii przysłowie mówi, że
kto ma jeden plan działania może przegrać, zaś kto ma plan
zapasowy zawsze uniknie klęski. Przykładem długofalowego i konsekwentnego działania jest Gołdap. Kilkadziesiąt lat
temu wymyślono, że zostanie uzdrowiskiem. Iluż szyderców
miał ten pomysł? Teraz? Kto ośmieliłby się z tego śmiać? Inwestycja realizowana przez lata. I przede wszystkim miasto
zapewniło tylko inwestorom przyjazną infrastrukturę. Resztę
zrobili oni.
Olecko nie ma wyjścia. Ma dwie, albo i trzy możliwości
rozwoju. Jedna, to rozwijanie infrastruktury miejskiej i budowanie miasta przyjaznego mieszkańcom. Tak zresztą działają
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wszystkie miasta. Czy te założenia będą do spełnienia, zależy od radnych, burmistrza i od administracji w Ratuszu.
Drugi element również zależy od sprawnego samorządu.
Jest to rozwój gospodarczy. Mamy dwóch potężnych pracodawców; Zakłady „Prawda” i Stocznię Delphia Yachts.
Samorząd i olecczanie muszą obecność tych wielkich zakładów wziąć pod uwagę w strategii rozwoju. Czym skutkuje
brak koniunktury lub nawet zamknięcie dużej firmy odczuł
olecki biznes po zniknięciu Wszechnicy Mazurskiej z rynku
oświatowego.
Dlatego obecność tych pracodawców jest tak ważna.
Gdyby zabrakło choćby jednego z nich, byłaby to tragedia
nie do opowiedzenia.
Dlatego w długofalowym rozwoju nie powinno zabraknąć miejsca na walkę o wygodne drogi dojazdowe lub czynną linię kolejową, którymi firmy nasze mogą wywieźć swą
produkcję. Np. nie wynegocjowano i nawet nie starano się
o to, by na Via Baltice był wjazd dla ładunków wielkogabarytowych w Raczkach. Z tego powodu najprawdopodobniej
zakład produkujący łopaty siłowni wiatrowych powstanie w
innym mieście.
Olecko jest takie ładne i zadbane, bo olecczanie mają
pracę. Przynoszą do domu pobory i za nie remontują, kupują w sklepach. Że to prawda, o czym piszę, może świadczyć
fakt cen mieszkań w mieście oraz wynajmu lokali. Ełk jest
dużym miastem, a Olecko mogłoby się zmieścić w jego centrum. Jednak ceny mieszkań i ceny wynajmu lokali są tam
dużo, dużo mniejsze. Co prawda po upadku Wszechnicy
ceny najmu i u nas spadają, ale porównywać dalej można.
Trzecim elementem jest rozwój infrastruktury sportowej
i kulturalnej. Infrastruktura sportowa w Olecku jest imponująca. Gorzej jest z infrastrukturą kulturalną. Co prawda
mamy prężnie działający dom kultury, mamy kino cyfrowe
z prawdziwego zdarzenia. Jednak pieniądze przeznaczone z
budżetu miejskiego na kulturę są po prostu śmieszne. Proszę porównać z wydatkami na sport.
Przystanek Olecko jest naszą sztandarową imprezą kulturalną mającą promować nas w Polsce (i nie tylko). Czas
byłoby dofinansować działana domu kultury w taki sposób,
by promocja ta była skuteczna.
Zamiast tego ratusz forsuje rozbudowę za pieniądze podatników bazy hotelowej. Po pierwsze jest to cios poniżej
pasa wobec oleckich przedsiębiorców, którzy tutaj płacą
podatki. Za pieniądze, które można byłoby wydać na nowe
nawierzchnie dróg, parkingi przed przedszkolami, zagospodarowanie i rewitalizacje terenów zielonych czy dofinansowanie wodociągów, aby nie podnosić opłat za wodę,
zainwestuje się w nowe hotele, które będą niezdrową konkurencją w stosunku do miejskich hotelarzy. Że to pomysł
niedobry świadczyć może znów Gołdap. Tam za miejskie
pieniądze rewitalizowano „Zajazd pod Piękną Górą”. I co?
Miasto go nie utrzymało. Zamiast zarabiać, przynosił on
straty. Sprzedano go i teraz kwitnie. Mamy też przykład w
Olecku. Miasto za darmo dostało od Starostwa hotel „Skarpa”. Nie dało rady go utrzymać i w końcu sprzedało. Trzy
miliony złotych powiat mógł wydać np. na drogi.
Forsuje się, wbrew protestowi przedsiębiorców, odbudowę hotelu „Maraton” i budowę drugiej bazy hotelowej po
byłym PTTK. Mają być prowadzone jako miejskie firmy.
Hotele mogą tam być, ale niech to zrobią prywatni inwestorzy. Gołdap czekała kilkadziesiąt lat i wyszło. Olecko istnieje już ponad 450 lat. Myślmy o naszych wnukach. Zróbmy tak jak z pomysłem na wyciąg do nart wodnych. Może
wreszcie znajdzie się jakiś inwestor. Mamy czas.
I jeszcze jedno. Burmistrz, radni i administracja Ratusza
nie jest od budowania hoteli. Wszyscy oni powinni zadbać
o taką atmosferę w mieście i gminie, by inwestorom chciało
się miejsca pracy tworzyć.
Przedstawiciel znanego opiniotwórczego Centrum Adama Smitha profesor Robert Gwiazdowski stwierdził, że budowa hoteli z pieniędzy podatnika to absurd. Świadczy to ni
mniej, ni więcej, ale o niegospodarności, bo są to pieniądze
wyrzucone w błoto.
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl

Podziel się swoim talentem!

Czeka nas taneczny czerwiec. Dom Kultury w Gołdapi
wraz z Fundacją Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera zapraszają na spektakle teatru tańca, warsztaty i
konsultacje.
Pierwsza sesja już 5-6 czerwca.
5 czerwca 2015
11.00 – 14.00 – konsultacje ze sztuki autoprezentacji
i wystąpień publicznych. Prowadzenie: dr hab. Bożena Suchocka reżyser, pedagog.
Rozmaite okoliczności życiowe – egzaminy, spotkania z
przyszłym pracodawcą, konieczność publicznego wyrażanie
własnego zdania, chęć wykreowania własnego wizerunku
itp. – wymagają we współczesnym świecie umiejętności zaprezentowania się wobec szeroko rozumianej publiczności.
Jak opanować tremę, jak zaciekawić słuchacza? Tego i wiele
innych praktycznych rzeczy będzie można dowiedzieć się
podczas spotkania.
15.00 – 18.00 – konsultacje z ekspresji słowa. Prowadzenie: dr hab. Bożena Suchocka reżyser, pedagog.
W dobie dominacji kultury obrazkowej często zapominamy, że słowo jest fantastycznym środkiem wyrazu naszych
myśli, poglądów, uczuć, a także tworzywem artystycznej
kreacji.
Pani profesor przekaże min. ogólne zasady obecności na
scenie, analizę postawy i wyglądu, komunikację z widzem,
użycie gestu, techniki władzy nad audytorium. Będzie można popracować nas kulturą słowa, nad głosem, nad słowem,
opanowaniem tremy.
Zapraszamy zainteresowane osoby o zgłoszenie swojego
udziału w konsultacjach.
tel.: 87 615 08 03 mail:dkgoldap@o2.pl . Ilość miejsc
ograniczona.
6 czerwca 2015
9.00 – 15.00 - „Bądź twórczy!” - warsztaty ruchowe
dla młodzieży
Prowadzenie: absolwenci i studenci Wydziału Teatru
Tańca PWST im. L. Solskiego w Krakowie.
Nie jest wymagane żadne przygotowanie taneczne do
wzięcia udziału w warsztacie. Preferowana jest odwaga
lub chęć przełamania braku odwagi (trema, nieśmiałość,
brak „zaprzyjaźnienia” z własnym ciałem itd.). Warsztat teatralno-ruchowy, wykorzystujący zadania improwizacyjne,
techniki aktorskie, ruchowe i taneczne. Ma na celu poznanie siebie i naukę pracy z własnymi możliwościami i ograniczeniami. Skupia się na pracy na wytężonej koncentracji i
uwadze, rozwija wyobraźnie, pomaga uświadomić motorykę
własnego ciała i jego indywidualne możliwości.
Ilość miejsc ograniczona.
Warsztaty, konsultacje odbywają się w Domu Kultury w
Gołdapi.
Druga sesja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca.

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.

B11306

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.

Publikuję dzisiaj „Oświadczenie” Marii Dzienisiewicz
dotyczące wypowiedzi dyrektora MOSiR Andrzeja Kamińskiego na łamach „Głosu Olecka”.
Chciałbym zaznaczyć, że w opinii wielu moich rozmówców wypowiedzi, które krytykuje dyrektor MOSiR,
nigdy nie miały miejsca. Prawdopodobnie został źle poinformowany, gdyż nie był na ostatnim spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju miasta i gminy.
Natomiast bardzo źle się dzieje, że artykuły tego typu
w ogóle powstają. Konsultacje są formą demokratycznego wyboru najwłaściwszej opcji rozwoju miasta, regionu
czy kraju. Są sztandarowym znakiem istnienia demokracji. Właśnie polegają na tym, co skrytykował dziennikarz.
Wszyscy biorący w nich udział przedstawiają swoje propozycje. Jest to tak zwana „burza mózgów”. Bywa czasami, że najbardziej zdawałoby się niezwykła propozycja
po zmianie nastawienia staje się bardziej innowacyjna od
wszystkich innych.
Dziennikarz powinien zrelacjonować poglądy osób
biorących udział w dyskusji. Nie komentować. Komentarz
napisze firma prowadząca konsultacje. Dziwi też fakt, że
dziennikarz będąc na spotkaniu prosi o komentarz do słów,
które na tym forum w ogóle nie padły. Pyta o to osobę,
której również tam nie było.
Rozmawiałem z kilkoma radnymi, uczestnikami tego
spotkania. Są zbulwersowani nieprawdziwymi zarzutami
zawartymi w słowach dyrektora MOSiR. Wypowiedzi,
które zarzuca Andrzej Kamiński padły wiele dni wcześniej.
Wypowiedzieli je między innymi podczas spotkania z radnymi oleccy przedsiębiorcy krytykujący pomysł inwestowania w budowę hotelu „Maraton” z pieniędzy z budżetu
miasta.
Wygląda więc na to, że bojąc się reakcji hotelarzy zaatakowano radną. Najlepiej jest dowalić babie.
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
Olecko, 29 maja 2015 r.
Oświadczenie
W związku z artykułem „Fachowcy od siedmiu boleści?”, Głos Olecka z dn. 28 maja 2015 r. oświadczam, że
artykuł został napisany w sposób zniekształcający moje
wypowiedzi na spotkaniu radnych poświęconym strategii
rozwoju miasta i gminy Olecko. Jednoznacznie podkreślam, że zgłaszane przeze mnie propozycje dotyczyły:
1. rozszerzania oferty aktywnego spędzania czasu z
wykorzystaniem walorów krajobrazowych, wytyczania
tras biegowych, narciarstwa biegowego, włączenia się w
sieć tras rowerowych w kierunku Suwałk i Ełku,
2. tworzenia oferty aktywnego spędzania czasu - skierowanej do dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych - poza Halą Lega rozszerzając ofertę na inne
pory roku,
3. rewitalizacji zieleni miejskiej jako dodatkowego waloru wyróżniającego miasto Olecko,
4. rozważeniem modernizacji obiektu Maraton jako
obiektu bez barier na potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, na potrzeby osób starszych, osób niepełnosprawnych,
5. wielu propozycji z dziedziny kultury oraz inicjatyw
obejmujących postacie i obiekty historyczne związane z
ziemią olecką.
Wobec powyższego oświadczam, że opinie zawarte w
artykule prasowym stanowią ewidentne przekłamanie.
Maria Dzienisiewicz,
radna Rady Miejskiej w Olecku

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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I Przegląd Zespołów
Amatorskich „LegaFest”
26-27 czerwca 2015 r.
Olecko, Plaża Miejska
„Skocznia”

„LegaFest” jest imprezą wymyśloną i realizowaną
przez młodzież (Olecką Radę Młodzieżową i wolontariuszy), która ma służyć integracji i aktywizacji, szczególnie
młodych mieszkańców Olecka. Przegląd będzie okazją
do promocji wyróżniających się zespołów/wykonawców,
umożliwi im zaprezentowanie swoich utworów na profesjonalnej scenie, przed doświadczonym jury i publicznością. Olecku z kolei przybędzie ciekawa muzyczna impreza na początek lata, którą, mamy nadzieję kontynuować co
roku.
Do Przeglądu mogą przystąpić zespoły amatorskie/
wykonawcy, reprezentujące/y
dowolny styl muzyczny. Za
zespół amatorski rozumiemy
grupę, która nie ma podpisanego kontraktu płytowego
oraz głównym źródłem utrzymania członków zespołu nie
jest muzyka.
Zespoły do 15 czerwca
muszą dostarczyć kartę zgłoszenia oraz min. 2 nagrania
demonstracyjne grupy. Materiały należy przesłać drogą
elektroniczną (format MP3 lub linki do stron internetowych, na których widnieją utwory) na adres oleckaradamlodziezowa@o2.pl lub tradycyjną pocztą (płyta CD lub
DVD) na adres Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko (decyduje data wpłynięcia do Ośrodka Kultury, a nie data
stempla pocztowego).
Organizator powołuje jury, które na podstawie nagrań
demo wybierze ok. 8 zespołów. Zostaną one powiadomione o zakwalifikowaniu do 18 czerwca drogą mailową lub
telefonicznie. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą
oceniani przez profesjonalne jury. Ostateczny werdykt zostanie ogłoszony w dniu konkursu.
Organizatorzy:
Olecka Rada Młodzieżowa
Fundacja Akademia Radosnej Twórczości
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie
www.przystanek.pl

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K06603
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Parkuj z Głową
– zero tolerancji

Na terenie Olecka od początku maja i czerwcu policjanci
oleckiej komendy prowadzą prewencyjne działania „Parkuj
z głową - zero tolerancji”. Kierowcy, którzy nie przestrzegają przepisów, znajdują za wycieraczką swoich samochodów
specjalną ulotkę. Wszystko po to aby uświadomić kierującym konieczność stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Od początku maja funkcjonariusze
nałożyli 22 mandaty karne na kierujących nieprawidłowo
parkujących swoje pojazdy.
Akcja potrwa jeszcze do końca czerwca. Ma ona na celu
uświadomienie kierującym, że mają obowiązek stosowania
się do przepisów ruchu drogowego i obowiązującego oznakowania.
W czerwcu w akcji policji, wzorem lat ubiegłych, będzie
pomagała niezawodna młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół Licealnych I Zawodowych w Olecku. Młodzież pod
nadzorem funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w
Olecku, będzie ujawniała nieprawidłowo zaparkowane pojazdy i umieszczała
na pojazdach ulotki
- wezwania informujące o popełnionym
wykroczeniu i obowiązku
stawienia
się w KPP Olecko.
W ubiegłym roku
w ciągu niespełna
dwóch godzin za
wycieraczkami samochodów, nieprawidłowo zaparkowanych, młodzież
zostawiła
ponad
100 ulotek. Łamanie
przepisów
drogowych kierowcy najczęściej tłumaczyli
brakiem miejsc parkingowych lub tym,
że wcześniej inny kierowca źle zaparkował swój samochód
na parkingu.
W związku jednak z tym, iż ubiegłoroczna akcja, w której Policja stosowała przede wszystkim pouczenia, nie przyniosła spodziewanych efektów w roku bieżącym działania te
prowadzone są pod hasłem „ Zero tolerancji” i kończone są
w zdecydowanej większości mandatami. Policja zdaje sobie
sprawę z ograniczonej ilości miejsc postojowych w centrum
miasta i na osiedlach, ale nie może nie reagować na łamanie
prawa nawet w tak drobnych sprawach jak parkowanie.
Od początku maja policjanci, na kierujących nieprawidłowo parkujących swoje pojazdy nałożyli 22 mandaty karne i 9 pouczeń.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b13102

Rozpoczęcie
kursu

26
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B10507

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

Wisława Szymborska – Czesław Miłosz
Dnia 11 sierpnia 2009 roku, wtorek. Otrzymałem gruby list priorytetowy od Wacława, oklejony, pod szyldem
***Świat Zabawek***. Występlowany, stempel okrągły
OLECKO 10080916. Rysunki wycięte z różnych gazet i skomentowane:
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM
Bawimy się w guście
papu(a) na odpuście.
A nad „Robotem, który sam umie nalać drinka”, komentarz:
OCHLAJROBOT
Już umie nalać! Niebywałe!!!
Niebawem będzie zalewać pałę.
Obok rysunku „Boskie bębnienie”, dopisał:
BOSKIE BĘBNIENIE wbija w dumę, że ma się taki diabelski instrument
Wewnątrz koperty A4 znalazłem trzy publikacje książkowe: Zbigniew Fałtynowicz: Podróże bliskie, Zbigniew
Herbert i Suwalszczyzna, Suwałki 2008, ss. 137; Czesław
Miłosz, Czas wyniesiony, Układ i redakcja Zbigniew Fałtynowicz. Opracowanie graficzne Wiesław Osewski, Suwalskie Towarzystwo Kultury, Suwałki 1991, ss. 59; Dla Miłosza
Suwałki-Krasnogruda. Idea, opracowanie i wstęp Zbigniew
Fałtynowicz, opracowanie graficzne Stanisław J. Woś, Wydawca: Urząd Miejski w Suwałkach, Muzeum Okręgowe w
Suwałkach, Suwałki 2006
Był też list: (…) Popatrzyłem na Twój pracowity skorowidz do listów i przestrzeni myśli oraz dokonań Zbyszka Fałtynowicz weń wpisaną. Sporo tych odniesień na przestrzeni
lat, a wspominałem jeno o wybranych. Za Muzeum im. Marii
Konopnickiej rozrasta się las mieszany drzewek upamiętniających wielkim poświęcone spotkania. Wrasta w grunt pogranicza polsko-litewskiego dębem Czesław Miłosz, gruszą
ku Czarnej Hańczy poziera Igor Newerly, mocno puszcza
brzoza Zbigniewa Herberta … Byliśmy tam niedawno z Danutą na wystawie „Podróże Pana Cogito”. Zbyszek te bliskie
Suwałkom i Olecku podróże starannie opisał. Wcześniej w
mniejszych bądź większych publikacjach dokumentował suwalskie peregrynacje Czesława Miłosza i ks. Jana Twardowskiego … Przesyłam Tobie dowody suwalskiego utrwalania
prawdy, dobra i piękna z podziękowaniem za trud włożony w
pracę nad listami, przetworzonymi w mapę wspólnych działań kulturotwórczych. Jesteśmy na „być”, a co z tego mamy
– to mamy! I nikt nam nie odbierze, bo wszystko dla wspólnego dobra, a nie na sprzedaż.
Owocnych żniw, plonów i poplonów pod sierpniowym
niebem Przemienienia Pańskiego!
(…) Olecko po powrocie z Przerośli, 9 sierpnia A.D. 2009
*
(…) 19 stycznia w Suwałkach Zbyszek Fałtynowicz
z Krzysztofem Czyżewskim inaugurowali obchody Roku
Miłosza. Trzeba było być, choć na lodzie przed salonikiem
Muzeum Marii Konopnickiej wywinąłem kozła, bo nóżki
już nie te. Czyżewski z Fundacją „Pogranicze” zapowiada
na 31 sierpnia otwarcie w odrestaurowanej Kranogrudzie
Europejskiego Centrum Dialogu Kultur z udziałem prezydentów Unii, Polski i Litwy. Zaawansowanie prac imponujące! (…) [Na kopercie okrągły stempel pocztowy: OLECKO
24011121]
*
30 maja 2015 roku o godz. 19 w sali Kina Mazur odbędzie się 4. edycja koncertu in memoriam pn. ICH OCZAMI.
Tym razem pan dr Tomasz Żurawlew, który będzie za kilka

lata profesorem (i wtedy nas przepyta), wybrał trio literackie: Wisława Szymborska&Czesław Miłosz&Wacław
Ewaryst Klejmont. Olecczanie będą przecierali oczy, bo
Wacław Ewaryst, który był świetnym narratorem i specem
ds. małych form literacko-dziennikarskich, poprowadzi
przez światło druku, żebyśmy mogli posurfować.
Z takim przewodnikiem nie sposób się zagubić. Dobrze, że do prezentacji wybrano tych z najwyższej półki
bibliotecznej. Że starano się, kolejny raz uczulić młodego czytelnika: za krótko żyjecie, jeszcze musicie dużo się
naczytać, napracować, i nauczyć, żeby coś powiedzieć na
dłuższa metę. Wstrzymajcie się od ocen.
Póki co, bierzcie przykład z kwiatów, które nie doczekują owoców; opadają szybko, zanim pszczoły odlecą. Starość jest jak pestka. Trudno czasami z nią sobie poradzić.
Bywa pełna, czasami pusta. Podobnie rzecz się ma się z
drzewami, nie zawsze te, co najpiękniej kwitną, rodzą najsmaczniejsze owoce. Autorów zwykle się przypomina w
antologiach, w których się odnotowuje najwonniejsze ich
teksty i cytaty, jakie weszły w mowę potoczną i literacką.
Zamiast pointy wysublimowana riposta, jaką wydłubałem z książki: (…) [Artur] Rubinstein, gdy mu dali niesamowitą wiązankę róż w Warszawie, powiedział: „To chyba po to, żebym zmiótł te wszystkie nuty pogubione pod
fortepianem”. (…) (Słuch absolutny, Andrzej Szczeklik w
rozmowie z Jerzym Illgiem, Posłowie Andrzej Białas, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2014)*
I pomyśleć, że na scenie w oleckim kinie przy palcu
Wolności będzie miejsce na literaturę, która uczy patrzeć
i myśleć, bez granic. Mówiąc gwarą suwalską: śpas (żart).
Trzeba tołkować (tłumaczyć, wyjaśniać), żeby był wał.
Czyli głębia na Jeziorze Olecko Wielkie.
Ponieważ do Olecka nie czuję mojry, więc staram się
pisać śpiewająco, tj. Z szaconkiem, jak drzewiej mawiano
w stolicy.
Co rusz czytam zachęty, żeby cała Polska biegała. A
kiedy się rozpocznie akcja cała Polska rozmyśla?
I proszę, w dalekim Olecku znaleziono sposób, jak ocalić od zapomnienia tych, którzy byli nietuzinkowi, dowcipni i z wad nie robili zalet, a z kwasów zasad. W dechę
sprawa. Tak trzymać!
Czesław Mirosław Szczepaniak
*W łódzkim tygodniku zamieszczono wpis o … róży:
„Dziś po powrocie do domu znalazłam wielki, piękny
bukiet róż z liścikiem «Potrzebuję przerwy, wrócimy do
siebie jak róże zwiędną”…» Kwiaty są sztuczne.” (www.
yafud.pl, Zebrał: R.K., ANGORZE PRZEGLĄD PRASY
KRAJOWEJ I ŚWIATOWEJ 2015, nr 20)
Postscriptum
Informuję, że jestem w trakcie opracowywania rękopisu
Gwara suwalska zebrane pez Wacka Klejmońciuka . Ksero
zapisków z kołonotatnika otrzymałem od Danusi. Jak tak
dalej pójdzie, to zacznę mówić i pisać gwarą. Z przyjemnością się czyta to, co Wacław latami notował, opatrując
skomprymowanym komentarzem, gdzie miejsce na humor.
Pszczelo się napracował mój starszy kolega. Oczywiście,
że gdy się obrobię z robotą, to podzielę się z Czytelnikami
Tygodnika Oleckiego. Póki co redaguję słowa, gdzie dyszy Suwalszczyzna. Obcowanie z takim dziełem toż sama
przyjemność dla nędznego redaktora. Co tam bóle guzów
kulszowych i oczu. Guzy się rozmasuje, a oczy zakropi
kroplami, zapali lampkę i założy na nos okulary. I wklepie
się w pamięć komputera to, co odeszło, niestety.
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Pan Rysio

Pan Rysio siedząc pod koniec kwietnia w cieniu jabłoni
wytrzeszczał oczy zza grubych okularów i wskazywał palcem
na szkolną fotografię.
- A ją pamiętasz? - zwrócił się do staruszka obok.
- Pamiętam, Renia. Nie żyje.
- A tego?
- Słabo. Ale też nie żyje.
- Przecież to ja!
- A jaka różnica? Wszyscy już nie żyjemy. Nasza cała klasa.
- Jak zwykle przesadzasz.
- Nie przesadzam, Rysiu. Spójrz: jesteśmy jak to zdjęcie blade, pogniecione i bez życia.
Rozmowa przestała się kleić. Gość pana Rysia wstał i
przygarbiony poszurał do furtki. Gospodarz został sam. Oparł
głowę o pień, przymknął powieki i się zamyślił. A może zasnął drzemką podstępną i nieumyślną? Sękate dłonie drżały
oparte o krawędź ławki chwytając resztki wspomnień - ulotnych niczym wiosenne kwiaty owocowych drzew.
Minął kwadrans. Pan Rysio z trudem się podniósł i wszedł
do cienistej szopy. Ujął w dłoń siekierkę i zaczął szczepać
świerkowe polana. Niewielkie i lekkie narzędzie wymagało
dużej cierpliwości. Brak sił dawał się nadrobić zgodą na po-

Siatkówka plażowa

27 maja na boisku MOSiR odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w siatkówce plażowej szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny:z Gimnazjum w Wieliczkach, Gimnazjum w Kijewie i Gimnazjum Nr 2 w Olecku
oraz I LO Olecko, ZST Olecko, ZSLiZ Olecko
WYNIKI:
Gimnazja dziewczęta:
Gimnazjum Nr 2 Olecko - Gimnazjum w Wieliczkach 2:1
(21:10, 16:21, 15:5)
Gimnazja chłopcy:
Gimnazjum Nr 2 Olecko - Gimnazjum w Kijewie 2:1 (21:13,
19:21, 15:10)

Motor w rowie

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego,
do którego doszło w Cimochach.
29 maja po 9.00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło
w miejscowości Cimochy Gm. Wieliczki. Natychmiast na
miejsce skierowano policjantów prewencji. Funkcjonariusze
wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem marki Yamaha, na
łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przy-
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wtarzalność ruchów, właściwą ludziom urodzonym na początku ubiegłego wieku.
- Rysiu, Rysiu! - dobiegło wołanie małżonki z progu domostwa. - Co ty tam robisz?
- Drzewo rąbię! Na zimę!
- Dopiero początek wiosny, a ty już drzewo szykujesz?
- Jesteśmy jak stare fotografie... - burknął pod nosem. - A
kto ci go narąbie? - odkrzyknął w stronę drzwi i postawił na
pieńku kolejną szczapę.
Pracował swoim tempem, robił coraz dłuższe przerwy i
siadał w cieniu rozłożystej jabłoni. Potem wracał i przepuszczał przez pieniek kolejne polana. Dotykał zamkniętego w
drewnie ciepła, które zimą miało ogrzać kości jego i jego
małżonki. Mruczał pod nosem dziecinne wyliczanki i bezwiednie się uśmiechał. Pan Rysio.
Wieczorem zabrało go pogotowie. Rano przed domem
pojawiły się czarne chorągwie. Po tygodniu na grobie pana
Rysia piasek obsechł. Z podwórza zniknął ostatni kwiat jabłoni. I nawet teraz, w połowie maja, kiedy tylko zawieje
chłodniejszy wiatr zapowiadając - ledwie sugerując koniec
wiosny, żona pana Rysia spogląda z trwogą w okno i wypatruje zimy.
A z zamkniętej sękatą ręką szopy dobiega odgłos rąbanego drewna. Ene due rabe...
www.adam.andryszczyk.com
Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy:
ZST Olecko – ZSLiZ Olecko 0:2 (14:21, 10:21)
I LO Olecko – ZSLiZ Olecko 0:2 (12:21, 6:21)
I LO Olecko – ZST Olecko 2:0 (21:16, 22:20)
Kolejność końcowa Gimnazja (dziewczęta):
1. Gimnazjum Nr 2 Olecko
2. Gimnazjum w Wieliczkach
Kolejność końcowa Gimnazja (chłopcy):
1. Gimnazjum Nr 2 Olecko
2. Gimnazjum w Kijewie
Kolejność końcowa szkoły ponadgimnazjalne (chłopcy):
1. ZSLiZ Olecko
2. I LO Olecko
3. ZST Olecko
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami.
W zawodach uczestniczyło 14 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz
drożnego rowu. Obywatel Rosji został przetransportowany
do szpitala w Suwałkach. Badanie alkomatem wykazało, że
był trzeźwy.
Teraz policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności
zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

B12004

Adam Andryszczyk
- z cyklu „Opowiastki”
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Olimpiada Milusińskich
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fotoreportaż Józefa Kunickiego
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Mandatownik 2015
wysokość mamdatów
DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
od 11 do 20 km/h		
50-100 zł
2 punkty
od 21 do 30 km/h		
100-200 zł
4 p.
od 31 do 40 km/h		
200-300 zł
6 p.
od 41 do 50 km/h		
300-400 zł
8p
51 km/h i więcej		
400-500 zł
10 p
ZAGROŻENIE NA DRODZE
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, a strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
kwota mandatu przypisana za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200-500 złotych.
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, a strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie
zagrożenia bezpieczeństwa przez osobę w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka:
kwota mandatu przypisana za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300-500 złotych.
PRZEWÓZ OSÓB
Przewożenie dziecka w pojeździe
poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do
przewożenia dzieci 150 złotych
w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzna dla pasażera 150 złotych
przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa 100 złotych
przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
od 100 złotych (jedna osoba) do 500 złotych (5 i więcej osób)
ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Niezastosowanie się do znaków:
„zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych” 250 złotych
„zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z z przyczepą” 250
złotych
„zakaz postoju” 100 złotych
„zakaz zatrzymywania się” 100 złotych
„pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka” 100
złotych
„nakaz jazdy” 250 złotych
niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem „stop”
100 złotych
ŚWIATŁA
Niezastosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
od zmierzchu do świtu 200 złotych
od świtu do zmierzchu 100 złotych
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
złotych
w tunelu, niezależnie d pory doby 200 złotych
pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe
i do jazdy dziennej 100 złotych
nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania się lub postoju przy niedostatecznej widoczności od
150 do 300 złotych
OMIJANIE I WYPRZEDZANIE
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz
zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszy 500 złotych
wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 złotych
zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 złotych
wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 złotych
Naruszenie zakazu wyprzedzania:

na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 200
złotych
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 złotych
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
złotych
na skrzyżowaniach 300 złotych
na przejazdach kolejowych i tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 złotych
PIERWSZEŃSTWO
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu
się na przejściu dla pieszych 350 złotych
nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 złotych
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
pojazdom szynowym 250 złotych
podczas zmiany pasa ruchu 250 złotych
podczas włączania się do ruchu 300 złotych
uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi
(trolejbusowi) sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu
lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 złotych
COFANIE, ZAWRACANIE
naruszenie zakazu zawracania 200 złotych
Naruszenie zakazu cofania:
na drodze ekspresowej lub autostradzie 300 złotych
w tunelu, na moście lub wiadukcie 200 złotych
ZATRZYMANIE I POSTÓJ
zatrzymanie lub postój na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu
300 złotych
Zatrzymanie pojazdu:
na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na
skrzyżowaniu lub w odległości do 10 m od nich 300
złotych
na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości do 10 m przed tym przejściem
lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch
pasach ruchu - także za nimi od 100 do 300 złotych
w tunelu, na moście lub wiadukcie 200 złotych
przy lewej krawędzi jezdni 100 złotych
na pasie między jezdniami 100 złotych
oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w
ruchu 50 złotych
INNE
naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 100 złotych
jazda wzdłuż pod chodniku lub przejściu dla pieszych
pojazdem silnikowych 250 złotych
wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 złotych
holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 złotych
holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 złotych
naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu
wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
200 złotych
kierowanie przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami 500 złotych
kierowanie przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego typu pojazdu 300 złotych
ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej
większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego
rodzaju pojazdu ciągnikowego od 100 do 300 złotych
zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych,
tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo
znaków, które powinny być widoczne od 100 do 200 złotych

to@borawski.pl

72 Rajd Polski na nowych
trasach w powiecie oleckim

72 Rajd Polski (w dniach 2 lipca - 5 lipca 2015 r) na nowych trasach w powiecie oleckim i gołdapskim. Opublikowano najnowszy Rally Guide 1 z harmonogramem oraz mapą
LOTOS 72. Trasa rajdu liczy 1204,65 km w tym 19 odcinków specjalnych o długości 325,15 km. Próby sportowe, które przebiegają wśród malowniczych mazurskich jezior oraz
wzgórz morenowych, zostały zmienione niemal w dziewięćdziesięciu procentach w porównaniu z ubiegłoroczną edycją
polskiego klasyka.
W Mikołajkach oczywiście nie zabraknie najważniejszych
aktorów sportowego spektaklu, jakim jest światowy czempionat, reprezentantów czterech fabrycznych ekip, czyli Volkswagena, Hyundaia, Citroena i M-Sportu (Forda).
Do grona faworytów polskiego klasyka możemy zaliczyć
trzech muszkieterów dysponujących Volkswagenami Polo R
WRC, czyli urzędującego mistrza świata i zwycięzcę zeszłorocznej edycji polskiego klasyka Sebastiena Ogiera, a także
Jari-Matti Latvalę oraz Andreasa Mikkelsena – drugiego na
mecie w Mikołajkach przed rokiem.
Najliczniej reprezentowanym zespołem fabrycznym będzie Hyundai. Ekipa z Alzenau już ogłosiła, że oprócz dwójki
etatowych kierowców, czyli Thierry’ego Neuville’a (trzeci rok
temu w Polsce) i doświadczonego Hiszpana Daniego Sordo,
na Mazurach powalczą także Nowozelandczyk Hayden Paddon (mistrz świata w kategorii samochodów produkcyjnych z
2010 r.) oraz holenderski kierowca Kevin Abbring. Ten ostatni
ma już za sobą zwycięstwo w Rajdzie Polski. Były zawodnik
Peugeot Rally Academy w 2009 r. triumfował w kategorii Junior WRC.

Technik hotelarstwa

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku uczący się w kierunku technik hotelarstwa w ramach
kształcenia zawodowego realizują zajęcia w najnowocześniejszej w powiecie pracowni obsługi konsumenta i gościa
hotelowego, gdzie nabywają umiejętności m.in. z zakresu
przyrządzania napojów bezalkoholowych, parzenia kawy
oraz obsługi kasy fiskalnej, terminalu dotykowego i programu
komputerowego typu CHART.
Dodatkowo reprezentanci klasy pierwszej
uczestniczący w zajęciach prowadzonych w
ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą
Modeling i stylizacja
odbywają ćwiczenia w
sali fitness.
Od września 2015 r.
osoby planujące rozpoczęcie nauki w zawodzie
technik hotelarstwa będą
mogły uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach
Barman/ barista.
Przemysław
Michniewicz
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Uroczysty start rajdu nastąpi w czwartek, 2 lipca 2015 o
godzinie 16:00 w centrum Mikołajek. Tego samego dnia o
godzinie 19:05 pierwsze kilometry rywalizacji na torze Mikołajki Arena.
W piątek, 3 lipca na zawodników czeka 8 odcinków specjalnych o długości 161,20 km. Ocinki znajdują się w powiecie gołdapskim Babki i Stańczyki).
W sobotę 4 lipca kolejnych 7 oesów, ale tym razem o
długości 132,25 km zostanie rozegranych w większości w
naszym powiecie. Wyścigi na tych trasach mogą zdecydować o wynikach 72 Rajdu Polski.
OS 10
Mazury – 1
17,70 km
08:25
OS 11
Wieliczki – 1
12,87 km
09:30
tankowanie w Olecku
OS 12
Świętajno – 1
21,25 km
10:30
OS 14
Mazury – 2
17,70 km
15:38
OS 15
Wieliczki – 2
12,87 km
16:43
tankowanie w Olecku
OS 16
Świętajno – 2
21,25 km
17:43
W niedzielę, 5 lipca ostatnie trzy odcinki LOTOS 72.
Rajdu Polski w tym między innymi superoes (Mikołajki
Arena) oraz kończący rywalizację Power Stage z dodatkowymi punktami (3-2-1) dla trzech pierwszych zawodników.
Meta rajdu o godzinie 14:00 i podobnie jak uroczysty start,
w tym roku także w urokliwym centrum Mikołajek.
Szczegóły dotyczące rajdu, harmonogramu oraz mapy
rajdu dostępne są na stronie: www.rallypoland.pl
Józef Kunicki

Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

LUX MED Diagnostyka zaprasza kobiety na bezpłatne
badanie mammograficzne w (mammobusie):
• 12, 15, 16, 17 czerwca 2015r. - przy szpitalu w Olecku,
ul. Gołdapska 1
• 14 czerwca 2015 r. – na parkingu przy placu w centrum
Olecka, podczas festynu rodzinnego pn. „Zdrowa rodzina szczęśliwa rodzina”.
Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku:
1) 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi, refundowane kobietom co 2 lata
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla
kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
2) 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badanie wykonywane jest w ramach Projektu „Poprawa
dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”
współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia dostępności do badań, Firma LUX MED zapewnia paniom nie
kwalifikującym się jeszcze / lub już do Programu finansowanego przez NFZ, bezpłatną mammografię. Wymagane
jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na
stronie: www.fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center
czynne jest 7 dni w tygodniu.
Mammografia trwa jedynie kilka minut. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych
(guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo
wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, a co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
opracowała: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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AUTO-MOTO

V02718

AUTO LAND

V09306

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 V11803

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V03217

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B13701

V07140

SERWIS OGUMIENIA

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

K08807

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

K05010

Mieszalnik Farb Samochodowych
K05810
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10607
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11004

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

B11406

* Auta używane, tel. 501-611-961 V09635
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11813
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09316
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09625
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06920
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B13501
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V11403

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

V12501

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

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

B12304

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

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
V12401

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B12403
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B11705
* „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
V09905
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B11605

B13401

PIZZA NA TELEFON

V11703

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 B13202
* skrzypaczka zagra na ślubie, tel. 660-584-848 K06305
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B13601
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11913

* 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 K04710a

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07709

Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B13002
V08408

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09006
* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09106
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B11805
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08418
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12802
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B12902
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

V09206

V09815

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07130
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V11713
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12612
V14110z

to@borawski.pl
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V09615

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12301

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
V06810
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B12702
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11905
K06703

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

V11603

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07909

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L92203

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L92302
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11743
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06803

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B12503
* brama przesuwna 3m, przęsło 3 m, bramka 98 cm. Stal,
teownik. W komplecie rolki, zawiasy, rolka najazdowa, rolka
trzymająca ze słupkiem, listwa zębata (moduł zęba 4mm - napędy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B12603
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b01
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B11206
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10811
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K10821
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SPRZEDAM
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K06714
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b01
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09326
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V07010
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B12204
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B11109
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b01
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06830
* 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 V07120
MOEY
O
K
PRA w
CJ

V09416

V06910

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V11313
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 V06820
* 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.
600-953-143 K06903

WYNAJEM

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07002
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12311

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V11723

* pokoje, tel. 500-708-095 K07002

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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Tydzień dla Ziemi

W ramach akcji „Tydzień dla Ziemi” uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich gimnazjum przygotowali gazetkę ścienną, transparenty o tematyce ekologicznej, a następnie przeszli ulicami Kowali Oleckich na stadion
gminny, by tam uczestniczyć w rywalizacji klas „Biegu dla
Ziemi”.
Ponadto w ramach obchodów „Tygodnia dla Ziemi” młodzież podjęła zadanie zbiórki zużytych baterii oraz poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Najbardziej efektywnym zbieraczem elektrośmieci okazał się uczeń klasy III b
M. Brzozowski, który zebrał 4 kg. Ogólnie łączna ilość ze-

branych elektrośmieci wyniosła 54 kg.
Młodzież Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich zaangażowała się też w poszukiwanie alternatywnych
źródeł energii. Początkowo wydawało się, że na terenie
gminy Kowale Oleckie są jedynie dwa wiatraki znajdujące się w miejscowości Szarejki. Stan faktyczny okazał się
jednak inny. Oprócz wiatraków na terenie gminy, mamy
dwa gospodarstwa korzystające z pompy cieplnej, dwa
gospodarstwa mające kolektory słoneczne oraz siedem gospodarstw mających system solarny.
Uwieńczeniem akcji „Tydzień dla Ziemi” była wycieczka uczniów klas II do miejscowości Blenda koło Przerośli.
Uczniowie zwiedzali farmę kolektorów fotowoltaicznych
oraz wiatraki. W miłej atmosferze poznali technologię wytwarzania energii z odnawialnych źródeł - słońca i wiatru.
T. Gryncewicz

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Wysokie obcasy

Pantofle i sandałki na wysokim obcasie oraz skarpetki, podkolanówki i rajstopy zakończone mocną
gumką lub pasem przyspieszają powstawanie żylaków. Idąc do pracy, w której musimy dużo chodzić,
zakładajmy obuwie na płaskim obcasie.

Klej i krochmal z kasztanów

Z kasztanów otrzymujemy bardzo dobry klej i krochmal. A oto przepis na klej:
Kasztany należy obrać z brązowej skórki, zmielić bardzo drobno w mikserze, a następnie dolać zimnej wody
i parę kropel formaliny, a następnie dobrze wymieszać.
Przyrządzenie krochmalu zajmie nam nieco więcej
czasu, ale to się nam opłaci, ponieważ krochmal z kasztanów jest bardzo wydajny i dobry.
Wysuszone kasztany moczymy w wodzie około 8 godzin. Następnie obieramy ze skórek i kroimy w cienkie
paseczki. Następnie znowu podsuszamy. Można to zrobić
w piekarniku. Następnie bardzo dokładnie rozdrabniamy.
Rozkruszone kasztany zalewamy zimną wodą. Wodę
tę odlewamy kilkakrotnie, aż masa będzie zupełnie biała.
Wtedy masę tę rozkładamy równomiernie na płótnie.

Mączkę kasztanową możemy również używać do mycia rąk i szorowania naczyń.

Myjcie owoce

Owoce cytrusowe przed obraniem należy dokładnie
myć i szorować w ciepłej wodzie. Przechodzą one przez
wiele rąk, a poza tym producenci zawijają je w bibułki
nasycone chemicznymi środkami konserwującymi.

Leki roślinne - succus echinaceae

Jest sokiem ze świeżego ziela jeżówki purpurowej.
Stosuje się go w profilaktyce i leczeniu przewlekłych i
ostrych infekcji bakteryjnych i wirusowych, takich jak
grypa czy stany zapalne górnych dróg oddechowych.

Leki roślinne – extractum thymi
fluidum

Jest wyciągiem z ziela tymianku, z dodatkiem amoniaku i gliceryny. Preparat wykazuje silne działanie bakteriobójcze. Stosuje się go również przeciwko niektórym
szczepom bakteryjnym odpornym na antybiotyki.
Jest cennym lekiem w przewlekłych nieżytach gardła,
krtani i oskrzeli.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
2 czerwca
Blandyny, Jarmiły, Marceliny, Marianny, Marii, Marzanny, Marzenny,
Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza, Jaromiła, Marcelego, Marcelina, Mikołaja, Ottona, Piotra, Racisława, Radosty
3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, Laurentyna, Leszka, Łukasza,
Macieja, Tomasza, Wawrzyńca
4 czerwca (Boże Ciało)
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomiły
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka, Gościmiła, Gościsława, Karola,
Karpa, Kwiryna, Lutomira, Pacyfika,
Saturnina, Wernera
5 czerwca (Światowy Dzień Ochrony
Środowiska)
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery,
Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromiła,
Dobromira, Juliana, Kazimierza, Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumiły, Dominiki, Doroty,
Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny,
Sydonii

Artemiego, Artemiusza, Cichomira,
Dominika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza, Laurentego, Nikifora, Norberta, Sydoniusza, Symeona, Więcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy,
Lukrecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira, Gustawa, Hieronima, Jarosława,
Roberta, Wiesława
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny,
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma,
Maksymiliana, Medarda, Medora,
Sewera, Seweryna, Wilhelma, Wyczesława, Wyszesława, Wyszosława
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny,
Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa,
Kanimira, Niemsta, Normana, Pelagiusza, Prosimira, Ryszarda, Sławoja,
Stanisława, Waltera
10 czerwca
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Małgorzaty, Rafaeli
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksyma, Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza

Nasz przepis
Sałatka z fasolką

Główka sałaty radicchio, kilka liści
sałaty lodowej, pół puszki białej fasoli,
pół puszki fasoli czerwonej, 3 pomidory,
ząbek czosnku, sok z cytryny, 3 łyżki
oliwy, kilka igiełek świeżego rozmarynu,
łyżeczka cukru
Radicchio i sałatę płuczemy, osuszamy i rwiemy na kawałki.
Fasole odsączamy i płuczemy na sicie.
Pomidory płuczemy i kroimy w
cząstki.
Wszystkie warzywa delikatnie mieszamy w salaterce.
Czosnek obieramy i rozcieramy z
solą, cukrem oraz sokiem cytryny do
smaku. Łączymy z oliwą i dokładnie
mieszamy. Sosem tym polewamy sałatkę, a całość dekorujemy igiełkami rozmarynu.

a brzegi sklejamy.
Olej rozgrzewamy w rondlu. Koperty wkładamy na głęboki tłuszcz i
smażymy od 3 do 4 minut.
Ciastka wyjmujemy łyżką cedzakową i odsączamy na papierze kuchennym. Posypujemy cukrem.

Pasztet po staropolsku

30 dag surowego boczku, 30 dag wołowiny, 50 dag szynki wieprzowej, 50
dag wątróbki wieprzowej, 2 cebule, 2
bułeczki, 3 jajka, marchewka, pietruszka, kilka suszonych grzybów, liść
laurowy, ziele angielskie, imbir, gałka
muszkatołowa, 6 ziaren jałowca, sól,
pieprz, kilka plasterków słoniny
Mięso podlewamy dwiema szklankami wody i dusimy około 40 minut.
Dodajemy warzywa, grzyby i zioła.
Gdy mięso i jarzyny są miękkie
mielimy je razem z namoczonymi w
Smażone koperty
sosie bułkami. Do mięsnej masy dodajemy przecedzony sos, żółtka, pianę
Opakowanie ciasta francuskiego (45
dag), pół kg gruszek, opakowanie cukru ubitą z białek, sól, imbir i starta gałkę
muszkatołową.
waniliowego, 4 łyżki cukru kryształu,
Wyrabiamy i wkładamy do wyłożoolej do smażenia (0,5 l)
Ciasto francuskie lekko rozmrażamy, nej słoniną foremki i pieczemy około
rozwałkowujemy i kroimy w kwadraty. godziny.
Gruszki obieramy i kroimy w plaMakaron zapiekany
sterki, a każdy plasterek na 4 części.
z warzywami
Na każdym kwadracie ciasta układamy 3 lub 4 kawałki gruszek, posypujemy 12 dag makaronu, cebula, 2 marchewcukrem waniliowym. Koperty składamy ki, cukinia, pół małego selera, strąk
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Cytaty na ten tydzień
Uroda nie jest niczym więcej jak
tylko prawdą o każdym z nas.
Carlos Fuentes,
W to wierzę
O błogosławione źródło wszystkich radości moich!
Giovanni Boccaccio,
Dekameron,
Nic równie pięknego, jak to, co
nie istnieje.
Valéry
... nie byłem tak naiwny, aby
wierzyć, że koniec królestwa jest
wynikiem upadku cnoty; wiedziałem, aż nadto jasno, że to upadek
cnoty wynikał z końca królestwa.
Antoine de Saint-Exupery,
Twierdza
Wraz z załamywaniem się wiary
w postęp paczy się obraz prężnej
ludzkości ujarzmiającej przyrodę
i wyruszającej na podbój wszechświata, a wyobraźnię zajmują
wizje zdewastowanej planety,
cywilizacji jałowej i schyłkowej.
Ewa Kuryluk,
Podróże do granic sztuki

PRZYS£OWIA
Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się
szykuje.
Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.
Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.
Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkę aż po żniwa.
Gdy czerwiec mokry po zimnym
maju, chłopom jesienią będzie jak w
raju.
Gdy się Medard (8 czerwca) rozpłacze, a Jaś (12 czerwca) nie utuli, popłacze pewnie aż do Urszuli
Czerwiec i na kosę pierwiec.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
papryki, natka pietruszki, olej,2 suchary,
sól, pieprz, gałka muszkatołowa, 5 dag
tartego żółtego sera, 1 dag masła
Makaron gotujemy w osolonej wodzie, tak aby był sprężysty.
Cebulę obieramy, kroimy i szklimy
ba oleju.
Warzywa obieramy, myjemy i kroimy na małe kawałki. Dodajemy do cebuli i razem podsmażamy.
Wsypujemy posiekaną natkę pietruszki i przyprawiamy solą.
Makaron mieszamy z warzywami i
wkładamy do natłuszczonej żaroodpornej formy i przyprawiamy gałką muszkatołową, solą i pieprzem.
Suchary drobno kruszymy i posypujemy nimi oraz tartym serem.
Na wierzchu układamy wiórki masła.
Pieczemy około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.
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VIII DZIEŃ ŚWIATOWY

W środę, 27 maja społeczność Zespołu
Szkół Technicznych w Olecku pod hasłem
„Czego jeszcze nie wiecie o świecie” po raz
ósmy świętowała „Dzień Światowy”. Impreza ta umożliwia uczniom ujawnienie talentów i pomysłów. Jest jednocześnie wspaniałą, zaskakującą lekcją geografii, historii
i sportowej rywalizacji. Młodzież uczy się
tolerancji, poznaje odmienne kultury, które
wbrew pozorom czasem są niezwykle podobne do naszej.
Do corocznego, międzyklasowego turnieju uczniowie przygotowywali się kilka tygodni. O nagrody główne, bony pieniężne walczyło 7 klas prezentując: RPA
(2TBM), Etiopia (1T), Bułgaria (1A), Egipt (2C), Argentyna (2 TIF), Kolumbia(3TEI) i po raz pierwszy wzięła udział 2 klasa gimnazjum Ochotniczego Hufca Pracy
(Jamajka)
Tradycyjnie obowiązkowym zadaniem była prezentacja barw narodowych i nazwy
kraju. Młodzież musiała także pokazać widzom przygotowane wcześniej multimedialne prezentacje na temat kultury i obyczajów
siedmiu państw. Informatycy z klasy 2 i 3
przygotowali zaskakujące, dowcipne filmy o
osobliwościach Argentyny i Kolumbii. Filmy są do obejrzenia na stronie internetowej
ZST.
Przedstawione zostały sławne osobowości i stroje narodowe. Największy aplauz
publiczności zdobyli wojownicy etiopscy i
Bob Marley z Jamajki. Bezkonkurencyjny
w rywalizacji sportowej okazał się bułgarski
bokser, bobsleista z Jamajki i etiopski biegacz. Widzowie poznali zasady gry w krykieta i egzotyczną grę w pato.
Rywalizacja klas była bardzo wyrównana. Ostatecznie zwyciężyli uczniowie z klasy 1T, którzy zaprezentowali Etiopię. Drugie miejsce ex aequo przyznano RPA – 2TBM
i Jamajce 2G.
Wiele emocji wywołał też krótki turniej
sportowy, uczniowie musieli zmierzyć się
w kilku nietypowych konkurencjach. Nagrodzenie zaangażowania i pomysłowości
młodzieży nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów.
Katarzyna Jurewicz-Ward
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Mamy Mistrza Województwa!

Miesiąc po przeprowadzeniu Indywidualnych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów i
Juniorek do lat 9 w szachach sekcja szachowa MLKS Czarni
Olecko zorganizowała w dniach 30-31.05. br. Indywidualne
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów i Juniorek do lat 7.
Do zawodów przystąpiły dzieci z Olsztyna, Stawigudy
k. Olsztyna, Elbląga, Uzdowa k. Działdowa, Giżycka, Ełku
i Olecka. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym i
tempem gry 30 minut na zawodnika. W kategorii dziewcząt
wygrała Magdalena Filipiak ze Stawigudy.
W kategorii chłopców startowało dwóch Olecczan: Michał Bartnik (MLKS Czarni) i Maksymilian Hanc (SP nr
3). Po zaciętej walce pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Województwa zdobył Michał Bartnik (7 pkt z 8 partii; 7 wygranych, 1 przegrana), drugie miejsce zajął Grzegorz Fil
z Giżycka (6,5 pkt/8, 6 wygranych, 1 remis, 1 przegrana),
a trzecie Igor Walczak z Elbląga (6 pkt/8, 6 wygranych, 2
przegrane). Maksymilian Hanc zajął 7. miejsce.
Michał Bartnik oraz Grzegorz Fil podwyższyli także
swoje kategorie szachowe– z piątej na czwartą.
Gratuluję sukcesu
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko
*
Wszystko czego chcę,
to zobaczyć Cię, gdy segregujesz śmieci.
Wszystko, to co mam,
oddam, byś Ty sam segregował śmieci.

V12102

K08108

V09805

We wtorek 19 maja uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku wyruszyli na wycieczkę do Olsztyna. Została ona zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska, jako nagroda za liczne projekty edukacyjne, autorstwa nauczycieli: Elżbiety Orlik-Gogacz i Wojciecha Jeglińskiego.
W stolicy województwa udaliśmy się do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego na koncert
orkiestry symfonicznej pod batutą Piotra Sułkowskiego, zorganizowany specjalnie dla nas - młodych ekologów. Biletem
wstępu było hasło ekologiczne*, które zaprezentowaliśmy
przed wejściem. Jury doceniło wysiłek twórczy naszej grupy
i otrzymaliśmy kolejną nagrodę, ponowny wyjazd do Olsztyna, wizytę na próbie orkiestry filharmonii, z czego jesteśmy
bardzo dumni.
Podczas koncertu zostaliśmy zapoznani z faktami dotyczącymi ekologii oraz Filharmonii W-M. Muzyka na wodzie w
kompozycjach G. F. Haendla, to eliksir duchowości połączonej z ulotnością doczesności. Była tłem do kształtowania proekologicznych postaw wobec przyrody. Magnetyzm płynący z
instrumentów, potęgowała pełna ekspresji dyrygentura Piotra
Sułkowskiego. Okazuje się, że przyroda i muzyka przeplatają
się nieustannie.
Wierzymy, że gdy las śpiewać przestanie, zamilkną również artyści, a do tego dopuścić nie można.
Staramy się więc w ową świadomość zaszczepiać młode
drzewka, z pietyzmem dbając również o te starsze.
Na koniec przedstawiciele różnych szkół województwa
warmińsko-mazurskiego zostali zaproszeni do krótkiego konkursu, o tytuł Muzycznego Mistrza Ekologii. Nasz team reprezentowała Magda Motulewicz z kl. IId. Uczestniczki quizu
wykazały się szeroką wiedzą i otrzymały zestawy upominków.
Pożegnalnym akcentem było obdarowanie każdego uczestnika gali, maleńkim świerkiem - sadzonką do ogrodu. Czyż to
nie drzewa łączą przeszłość z teraźniejszością i zieloną przyszłością? Chętnie weźmiemy udział w kolejnych projektach.
Urszula Kamińska i Gabriela Jeglińska kl.1d
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Wirtualna ekologia
I już wiosna rozgościła się na dobre. A jak wiosna, to
sprzątania te małe - w szafach i każdym zakątku domu, i te
duże – w ogródkach i w mieście. O śnieg już dawno zapomnieliśmy i gdyby nie wiosenna zieleń, byłoby szaro, smutno.
Dookoła psie kupy, na chodnikach piasek i sterty śmieci,
które gna wiatr. Osobiście uważam, że w mieście widać wiosenne porządki i to bardziej niż w latach poprzednich. Może
najbardziej w centrum i na głównych ulicach. Wyjechały już
specjalistyczne wozy, które czyszczą ulice.
Dbają o swoje posesje ich właściciele, coraz ładniej wyglądają sklepy i ich otoczenie wkoło, ale i wiele dobrego
można powiedzieć o osobach sprzątających osiedla przyblokowe. Moje bynajmniej jest sprzątane codziennie i to bardzo solidnie, aż się dziwię i raduję. Nawet dzisiaj widziałam sprzątających uliczne kosze, co wcześniej było raczej
widokiem rzadkim. Kontenery z nieczystościami są opróżniane bardzo często, w miarę potrzeb. Cóż z tego, kiedy po
południu znowu osiedla zawalane są papierzyskami i rano...
znowu jest brudno.
A jak to wygląda ciut dalej? Sprawa ma się o wiele gorzej
poza miastem, bo w przydrożnych rowach tony śmieci przebijają wiosenne kwiaty.
Widać to w lasach, gdzie pełno worków ze śmieciami.
Ba, jesteśmy na tyle leniwi, że worki ze śmieciami wyrzucamy do kosza pod klatką schodową. A to już jest efekt lenistwa i najzwyklejszego niechlujstwa. Niektórzy może mieli
nadzieję, że organizowana akcja sprzątania świata, więc i
dzieci i młodzież załatwią sprawę. Ale główny problem chyba nie leży w opieszałości służb.
Większą winę widziałabym w najzwyklejszym, elementarnym wychowaniu i braku nawyków. Skończyły się czasy,
gdzie wszystko było państwowe, więc niczyje. Najwyższa
pora wyleczyć się z tego poglądu – wszystko jest finanso-

wane z kasy miasta, więc z naszych podatków, czyli z
naszych portfeli.
Korzystając z pięknej, słonecznej pogody nadarzyła
mi się okazja wyjazdu poza miasto. Jakie było moje przerażenie, kiedy jadąc na całej trasie w przydrożnych rowach
walało się mnóstwo śmieci.
Wcześniej nie rzucało się to tak w oczy. Być może była
to zasługa leżącego śniegu, który maskował ten paskudny
widok. Wina leży nie tylko po stronie przejeżdżających,
którzy przez okno swych „pięknych nowoczesnych wehikułów” wyrzucają wszystko co zbędne po konsumpcji.
Na całej trasie nie ma jednego porządnego parkingu,
nie mówiąc o koszach czy kontenerach na śmieci.
Nie wspomnę o normalnej toalecie. Nadal załatwianie
potrzeb fizjologicznych przez podróżnych odbywa się na
zasadzie „panie na prawo, panowie na lewo”. Wycieczka
w głąb lasu była jeszcze bardziej przerażająca. Mogłam
dokładnie poznać na przykład gusty trunkowe krajan;
wszędzie walające się butelki, że preferowany jest bynajmniej nie wyrób z Polmosu.
Wyrzuca się do lasu dosłownie wszystko: zbędne sedesy, zużyte opony, gruz oraz worki foliowe pełne śmieci z
gospodarstw domowych. To już nie jest zwykłe niechlujstwo, ale po prostu chamstwo.
Lansowane tak od kilku lat pojęcie ekologii jest abstrakcyjne i w nasze społecznej świadomości ma charakter
wirtualny. Ale przecież już maj, dzieci i młodzież przy
okazji akcji sprzątania świata w kwietniu pozbierała z
grubsza te sterty śmieci.
Tylko co z tego wynika? Nic.
Wina leży nie tylko po stronie odpowiednich służb, ale
przede wszystkim po stronie braku dostatecznej świadomości i nawyków do dbania o czystość wokół siebie. Myślę, że to ciężka praca raczej na przyszłe pokolenia. Może
ciężar odpowiedzialności przenieść ze sprzątających na
wychowanie? Ogromne zadanie mają więc (znowu!)
nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, ekolodzy, ale
przede wszystkim rodzice, by ekologia u nas nie była…
wirtualna.
Marusia

