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Powinno się być dobrym jak chleb.
św . Brat Albert

W ŚWIECIE POEZJI WANDY 
CHOTOMSKIEJ , s. 10

Policyjna nowa Kia Ceed, S. 7
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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
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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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Tyle pozostało ze 
spalonego przez wandali 
toy-toy’a postawionego 
przy Wiewiórczej Ścież-
ce.

Policja prowadzi do-
chodzenie w tej sprawie. 
Podobnież byli świad-
kowie podpalenia.

fot. arch gis

V Poezji Gram
To już piąty festiwal, skierowany do miłośników poezji 
śpiewanej.
Zapraszamy w dniach 20-21 listopada 2015 r. do sali kina 
„Mazur”.

W programie:
20 listopada

18:00 – Antoni Muracki
19:00 – Piotr Bukartyk

21 listopada
18:00 – Zabrocki
19:00 – Nosowska

Wstęp:
- bilet jednodniowy - 40 zł
- karnet na 2 dani - 55 zł
Sprzedaż karnetów od 12.11.2015 r. w kasie ROK „MG” 
Olecko.
Więcej na stronie internetowej www.przystanek.pl

Lenarty
W Lenartach utworzono plac zabaw dla dzieci. Zostały 

zakupione 3 urządzenia zabawowe: huśtawka, bujak oraz 
zjeżdżalnia z drabinkami. 

W realizację projektu również zaangażowani byli 
mieszkańcy wsi, którzy brali czynnie udział m.in. w przy-
gotowaniu terenu pod plac zabaw, montażu urządzeń zaba-
wowych i porządkowaniu terenu po wykonaniu inwestycji. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 14 285 zł. um 
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Zdzisław Beksiński, grafika, 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, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  800 do 2000

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,25 zł
ON Arctic ................. 4,45 zł
Pb 95 ........................4,38 zł
PB 98 ........................4,58 zł
LPG ...........................2,02 zł
Olej opałowy ..............2,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

10 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - uroczysta akademia „Moje miejsce na Ziemi jest tu, 
gdzie z popiołów odrodził się dom”, sala kina „Mazur”
19.00 - Mecz Charytatywny Olecko - BLS, hala Lega
11 listopada (środa)\
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Msza święta w intencji Ojczyzny, Kościół pw. NMP KP
12 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Mistrzostwa  rejonu SZS w piłce ręcznej dziewcząt 
ze szkół ponadgimnazjalnych, hala Lega
13.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej RM, Ratusz, pokój 13
16.00 - Finał XI Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, 
sala kina „Mazur”
17.00 - spotkanie Koła Miłośników Ziemi Oleckiej, Olecka 
Izba Historyczna. 
13 listopada (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
15.00 - Winx Club: Tajemnica morskich głębin - film, kino 
Mazur
17.00 - Strategia mistrza - film, kino Mazur Mazur
19.00 - Ugotowany - film, kino Mazur Mazur 
14 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15.00 - Winx Club: Tajemnica morskich głębin - film, kino 
Mazur
17.00 - Strategia mistrza - film, kino Mazur Mazur
19.00 - Ugotowany - film, kino Mazur Mazur 
15 listopada (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - Winx Club: Tajemnica morskich głębin - film, kino 
Mazur
17.00 - Strategia mistrza - film, kino Mazur Mazur
19.00 - Ugotowany - film, kino Mazur Mazur
16 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17 listopada (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
18 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
19 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
20 listopada (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18.00 - koncert Antoniego Murackiego, cykl Poezji Gram, 
sla kina Mazur
19.00 - koncert Piotra Bukartyka, cykl Poezji Gram, sla kina 
Mazur
21 listopada (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
18.00 - koncert Zabrockiego, cykl Poezji Gram, sla kina Ma-
zur
19.00 - koncert Nosowskiej, cykl Poezji Gram, sla kina Ma-
zur
22 listopada (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
23 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
24 listopada (wtorek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V
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26 października od 16.33 dwa zastępy 
JRG PSP gasiły w Jaśkach pożar samochodu 

dostawczego.
Informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

30 października od 20.55 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił 
w Sobolach pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

1 listopada od 18.03 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w 
Połomie pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

2 listopada od 17.14 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Doliwach. Opel 
Zafira w rowie.

2 listopada od 18.35 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym 
OSP Mazury i OSP Cichy gasiły w Szwałku pożar opału w 
piwnicy domu mieszkalnego.

2 listopada od 19.51 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

3 listopada od 9.26 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy 
Zamostowej pożar altany ogrodowej.

informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

Wyrwany słupek zabezpieczający przed wjazdem samo-
chodów na Wiewiórczą Ścieżkę. Spacerowicze i rowerzyści 
alarmują, że pojawiły się na niej quady jadące z dużą pręd-
kością.

fot. arch gis 

Domy całoroczne drewniane
pod klucz, 1200 zł m.kw

tel. 500-225-457
K15501
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Anna Aleksandrowska

• Robert Bebko (Supraśl)
• Marek Całkiewicz

• Michał Kalicki
• Adam Kaperski

• Mariusz Zamalewski
Upominki ufundowali:

	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 	√	Zofii Siemaszko,
	 √	Majster, aleje Lipowe 1B
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A	
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	 	
	 	√	TERNET, pl. Wolności 26 
	 √	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, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Wypadek drogowy w Szczecinkach
Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogo-

wego, do którego doszło w Szczecinkach. Kierujący samo-

chodem zasnął za kierownicą i straciwszy panowanie nad 
pojazdem dachował w przydrożnym rowie. 66-letnia pasa-
żerka została przetransportowana do szpitala w Suwałkach.  

Do wypadku doszło 5 listopada około godz. 13:30.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstęp-

nie ustalili, że kierujący osobowym chevroletem zasnął za 
kierownicą, na łuki drogi w prawo zjechał na lewa stronę 
drogi  i dachował w przydrożnym rowie. Pasażerka z ura-
zem głowy i klatki piersiowej została przetransportowana 
do szpitala w Suwałkach natomiast kierowca został zabra-
ny na obserwację do szpitala w Olecku

Badanie alkomatem wykazało, że 70-letni kierujący był 
trzeźwy.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz udzieleniu nie-
zbędnej pomocy medycznej osobom poszkodowanym. W 
akcji udział brało 10 strażaków z jednostki w Olecku oraz 
ochotnicy z Szczecinek

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

 PSP kpt. Piotr Talkowski
fot. archiwum PSP 
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W niedzielę o szóstej obudził 
mnie deszcz. Krople kapały nie-
równo na blaszany parapet. Wiatr 
świstał i zawodził, a potem deszcz 
przestał padać i kilka minut przed 
ósmą wyszło słońce. Wiatr dalej 
gonił obłoki po niebie. Za oknem: 
już nie złota polska jesień ale, jak 
się przyzwyczaić, całkiem ładne 
widoki. Na niektórych drzewach 

dzielnie trzymają się jeszcze ostatnie liście. Pod drzewa-
mi zaś coraz ich mniej. Miejskie służby pracują dzielnie.

Szczególnie cieszy to przy kasztanowcach. Dzięki 
akcji „Pomóżmy kasztanowcom”, którą zainicjowała w 
2011 będąca wówczas wicestarostą Maria W. Dzieni-
siewicz, mamy na terenie gminy najzdrowsze drzewa w 
tej części Polski. 

Trzeba wiedzieć, że w związku z ociepleniem klima-
tu niektóre tzw. inwazyjne gatunki przenoszą się. I tak 
do naszego kraju zawędrował maleńki motylek szrotó-
wek kasztanowcowiaczek. Śmieszna nazwa, prawda? 
Ale gdy zaatakuje drzewo, to jeśli się nic nie zrobi, w 
ciągu dziesięciu lat drzewo umiera. Tak dzieje się na po-
łudniu kraju.

Walka z tym szkodnikiem jest nad wyraz prosta. 
Trzeba po prostu zebrać liście i najlepiej je spalić. W 
nich otulone włochatym kokonem zimują larwy tego 
motyla. Można też drzewa szczepić. „Zastrzyk” kosztuje 
około 10 złotych.

W 2011 najpierw zinwentaryzowano wszystkie kasz-
tanowce, a później przystąpiono do akcji ochronnej. 
Wzięły w niej wszystkie szkoły: podstawowe, gimnazja 
i średnie z terenu olecka oraz Gimnazjum w Sokółkach. 

Tak więc dzięki współdziałaniu i zaangażowaniu 
mamy najzdrowsze w kraju drzewa. 

Z tą profilaktyką jest w całym naszym powiecie 
nieźle. Chociażby taka akcja badań profilaktycznych w 
walce z rakiem szyjki macicy u kobiet. Mamy najwięk-
szy w kraju procent przebadanych pań. Badania zaś, 
praktycznie prowadzone są regularnie i coraz więcej 
kobiet bierze w nich udział. Zapewne co najmniej kil-
kanaście z nich zawdzięcza programowi to, że kuracja 
została podjęta w porę i uratowała im życie. 

Akcja została podjęta za starostowania Stanisława 
L. Ramotowskiego i Marii W. Dzienisiewicz, konty-
nuowana przez starostów Andrzeja Kisiela i obecnie 
Mariana Świerszcza. W starostwie technicznie akcję 
prowadzi Halina Kasicka. 

Olecko z konsekwencją tworzyło i tworzy infra-
strukturę sportową i rekreacyjną. Zainwestowano w 
szkolnictwo i jego infrastrukturę. W ostatnim dwudzie-
stoleciu przybyło nam obiektów i podniósł się poziom 
usług związanych z tymi kierunkami rozwoju. 

Obecna ekipa rządząca miastem przyłożyła się do 
tego należycie i z zapałem. 

Czas najwyższy teraz na kulturę i turystykę. Nakła-
dy finansowe na program kulturalny miasta w porówna-
niu z wydatkami na sport są żenująco małe. Przystanek 
Olecko jest niedofinansowany i stracił swój rozmach. 
Trwa zbyt krótko. To jest bardzo powszechny pogląd. 

Miasto nie jest zainteresowane w rozwijaniu tury-
styki i pomocy tym, którzy prywatnie się taką dzia-
łalnością zajmują. To przecież turyści, najprościej 
ujmując są potencjalnymi klientami Legi. Jeżeli ich 
w Olecku nie ma, to i hala może co najwyżej liczyć 
na pieniądze mieszkańców, a z takiego postępowania 
większych dochodów wyciągnąć się nie da. Turysty-
ka, to jest działanie zbiorowe: razem przedsiębiorcy, 
burmistrz, starosta i instytucja wspomagające. U nas 
nic takiego nie ma. W kraju koordynacja akcji przy-
padła Lokalnym Organizacjom Turystycznym. U nas 
powszechnie sprawdzony i zaakceptowany pomysł 
został potraktowany przez samorządy „asertywnie”. 
Nie damy na to kasy, bo nie! I tak każdy sobie rzepkę 
skrobie.

Za małe mamy fundusze na promocję miasta i 
ościennych gmin, czy powiatu. Są śmieszne w porów-
naniu z innymi. 

Centrum informacji turystycznej zatrudnia tylko 
jedną osobę. A przecież trzeba dać jej urlop. Wtedy 
na zastępstwo przychodzi ktoś inny i instytucji innej i 
musi połączyć dwa etaty w jeden. Tutaj znowu kłania 
się zbyt mały fundusz przeznaczony na kulturę. Prze-
cież Centrum Informacji Turystycznej musi prowadzić 
dom kultury. Skąd ma wziąć pieniędzy na jeszcze je-
den etat? Każdy orze jak może. 

W innych miastach takie centra prowadzą Lokalne 
Organizacje Turystyczne. Jeśli się je dofinansuje, to są 
one w stanie taki punkt IT pociągnąć. Brakuje jednak 
wyobraźni. Każdy z nas przecież kiedyś dochodzi do 
kresu możliwości kreacyjnych. Jeżeli wtedy nie połą-
czy sił z innymi, to będzie tylko powielał swoje stare 
pomysły, które się w końcu towarzystwu, które wokół, 
znudzą. 

Czas też najwyższy na kreacyjne podejście do ca-
łokształtu istnienia i rozwoju. Dobra i równomiernie 
dofinansowana infrastruktura jest podstawą sukcesu. 
Przedsiębiorcy, jeżeli się im nie będzie przeszkadzać, 
poradzą sobie sami. 

Bogusław Marek Borawski
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K14806
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EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie od-
nosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie 
musi być koszmarem. 

Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i mło-
dzieży.

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwier-
dzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga 
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce. 

Większość trudności w nauce można wyeliminować 
lub zminimalizować. 

Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem. 
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do 

lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem 
lęku.

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej at-
mosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym 
terminie. 

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku 
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale 
łodzi motorowych)  ; wymagania : staż na danym 
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas 
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wy-
nagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia 
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony, 
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34
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iPAD AIR 2
LENOVO ThinkPad

OPEL
INSIGNIA

OPEL
ASTRA

WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!

1.  Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon fi skalny.
2.  Zarejestruj paragon fi skalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3.  Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony fi skalne!

Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług potwierdzonych
paragonem  skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.

DO WYGRANIA:

Loteria_paragonowa_plakat_B2_480x680_prod2.indd   1 10.09.2015   16:53

Weź udział w Narodowej Lo-
terii Paragonowej

Samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne lapto-
py i ipady czekają na uczestników pierwszej w Polsce loterii 
paragonowej, która ruszyła 1 października 2015r. Najnowsza 
akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów zachęca Polaków do 
wydawania i brania paragonów fiskalnych oraz ma im uświa-
domić, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodar-
czym. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 
18 lat i  paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować 
go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera 
nowe okno w innym serwi-
sie).

Loteria ma przekonać 
Polaków, że codzienne wyda-
wanie i branie prawidłowych 
paragonów fiskalnych pod-
czas zakupów, w restauracji, 
barze czy u fryzjera ma zna-
czenie nie tylko przy docho-
dzeniu praw przez klientów 
w sytuacjach problemowych, 
ale także dla uczciwej kon-
kurencji i stanu wspólnego 
budżetu. To przekłada się na 
lepsze funkcjonowanie kraju i 
finansowanie oświaty, służby 
zdrowia, sportu czy kultury.

Co warto wiedzieć?
1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 

2016 r.
 2.Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub 

usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym pa-
ragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za 
pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.
gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. 
Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon 
można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty za-
kupu.

4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a 
raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowo-
czesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2.

5. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obej-
rzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też 
dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

6. Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.
loteriaparagonowa.gov.pl/wynik (link otwiera nowe okno w 
innym serwisie) w dniu losowań.

7. I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii 
Paragonowej są zwolnione z podatku!

Wszystko o loterii na stronie http://www.loteriaparagono-
wa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 

Podatek rolny
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-

tystycznego z dnia 19 października 2015 r. ogłoszona średnia 
cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzają-
cych kwartał przed rokiem podatkowym 2016 wynosi 53,75 
zł za 1 q i jest niższa o 7,62 zł w stosunku do roku ubiegłego, 
czyli spadek o 12,42 %.  Podatek rolny za 1 ha przeliczenio-
wy w bieżącym roku wynosi 153,43 zł.

Przy ogłoszonej średniej cenie żyta podatek rolny w 2016 
roku wynosiłby 134,38 zł. Spadek o 19,05 zł za 1 hektar prze-
liczeniowy. um
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, 
wszystko w siedzibie klienta.
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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

Sprawca 
kradzieży diamentów wykryty

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańco-
wi gminy Świętajno, który z mieszkania swojej konkubi-
ny dokonała kradzieży 10 diamentów. Dzisiaj Mariusz G. 
usłyszał zarzut.

W październiku br oleccy policjanci zostali powiado-

Policyjna nowa Kia Ceed
Na drogi powiatu oleckiego wyjedzie nowy oznako-

wany radiowóz. Samochód został zakupiony z pieniędzy 
przekazanych przez samorządy i Komendę Główną Poli-
cji. Kia Ceed trafi do oleckich policjantów ruchu drogo-
wego i będzie wykorzystywany w codziennej służbie. 

5 listopada przed budynkiem Komendy Powiatowej 
Policji w Olecku odbyło się uroczyste przekazanie nowo 
zakupionego radiowozu. Oznakowana Kia Ceed został 
zakupiona dzięki środkom przekazanym ze Starostwa Po-
wiatowego w Olecku, gminy Olecko, Kowale Oleckie, 
Świętajno i Wieliczki. Pozostała część kwoty została dofi-
nansowana z budżetu Komendy Głównej Policji. 

Kluczyki do nowego radiowozu przekazał na ręce asp. 
Łukasza Bronikowskiego, policjanta ruchu drogowego 
Starosta Olecki Marian Świerszcz. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych  oraz policjanci. 

Jak podkreślił w swoim krótkim przemówieniu Ko-
mendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafał Klauza, 
zakup radiowozu nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie i 
zaangażowanie władz samorządowych. Dobra współpraca 

przekłada się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa 
w powiecie oraz lepsze warunki pracy oleckich policjantów.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

mieni, iż z mieszkania jednej z mieszkanek gminy Olecko 
dokonano kradzieży 10 brylantów o wartości około 2500 zł. 
Kryminalni pracujący nad ta sprawą szybko ustalili, iż sprawcą 
przedmiotowej kradzieży jest konkubent córki pokrzywdzonej. 

Dzisiaj Mariusz G. został dowieziony do komendy poli-
cji, usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do winy.  

Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel

Maximix Sp. zo.o. zatrudni kierownika sklepu, za-
stępcę kierownika oraz osoby na stanowisko kasjer- 
sprzedawca do nowo otwartego sklepu Maximix 
w Olecku. CV z dopiskiem „Olecko-sklep” proszę 
przesyłać na adres: 

maximixbiuro@maximix.pl

V
26

50
1

12 listopada w Oleckiej Izbie Historycznej 
odbędzie się zebranie 

Koła Miłośników Ziemi Oleckiej 
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Plereza 
nie z tej ziemi

Było to w latach 90. XX w. 
Przyjechałem do Kopanej, poczta 
Tarczyn, bo wzięła mnie nostalgia. 
Zostałem na noc, żeby dłużej pobyć 
w okolicach Kwitnącej Jabłoni. Pod 
wieczór zaszedłem do siostry, która 
mieszka przy matce z rodziną. Ma-

rzenka, jej córka, chodziła do LO. Była panienką, która nie 
sprawiała kłopotów, choć miała swoje zdanie, jak jej tata, Ję-
druś. Z jej pokoju dobiegła mnie znajoma muzyka. Grali Led 
Zeppelin. Siostrzenica rozpromieniona opowiada, że przygo-
towuje pracę plastyczną na konkurs radia Kolor. Na parkiecie 
leżał duży karton bristolu, kredki, pędzelki, farby, słoiczek z 
wodą. W radio nadawano rock z najwyższej półki. Po prostu, 
grali Led Zeppelin. Kiedy wszyscy byli razem: Robert Plant 
(wokalista), Jimmy Page (gitara), John Paul Jones (gitara 
basowa, keyboard), John Bonham (perkusja). Napisać, że to 
co wykonywali było świetne, to nic nie napisać. Marzenka 
powiedziała: „Wujku, jest konkurs z nagrodami. Trzeba zilu-
strować piosenkę Stairway to Heaven… To ta, co teraz leci 
w radio Kolor”, powiedziała. I przystąpiła na kolanach do 
rysunku. Biedziła się nad ilustracją. Na wielkim kartonie zo-
baczyłem stopnie schodów lekko szaśnięte ołówkiem dobrze 
zatemperowanym. Niepewnie się rozrysowywała, to znaczy-
ło, ze zaczęły się schody. Led Zeppelin wykonywali Stairway 
to Heaven, 8 minut i 3 sekundy. 

Słuchałem 
Powróciły wspomnienia ze szkolnej dyskoteki z Elek-

tronika w Zduńskiej Woli, gdzie puszczałem na szkolnych 
dyskotekach m.in. 
Imigrant Song (Pieśń 
emigranta, 2 minuty i 
23 sekundy) i Whole 
Lotta Love (Tak wiele 
miłości, 5 minut i 34 
sekundy) i Rock and 
Roll (3 minuty i 40 
sekund). Było to na 
początku lat 70. XX w. 

Kiedy nadawano 
kolejną ich piosen-
kę, powiedziałem: 
Marzenko, zetrzyj te 
schody, które nary-
sowałaś u podnóżka 
ziemi, bo one stoją jak 
drabina. To nie jest ten 
szczebel! 

Córka siostry 
ociągała się, żeby 
gumką wytrzeć to, co 
tak starannie zaznaczyła ołówkiem. Aż mnie korciło, żeby 
opowiedzieć jej anegdotkę, ale ... ugryzłem się w język, bo 
dziewczynie nie wypada opowiadać tego, co mężczyźnie. 
Byłem starszy, więc nie Powinienem się posuwać się za da-
leko. Dzisiaj żarcik brzmi bardzo naiwnie. Posłuchajcie tego, 
czego nie opowiedziałem licealistce. Peter Grant, ponad 
140-kilogramowy chłop, z brodą, był wrestler, pełnił funkcję 
music managera zespołu. To właśnie on twardo negocjował, 
ile się im należy kasy. Dzięki swej posturze potrafił nastra-
szyć tych, co mieli węża w kieszeni (i nie tylko!). Nikt mu 
nie podskoczył. Zmarł w 15. rocznicę rozpadu Led Zeppelin. 
Był uzależniony od heroiny, niestety. Oto anegdota o Peter 
Grantcie (5.01.1935-21.09.1995). Kiedyś za Robertem Plan-
tem szli dwaj marynarze i pluli na jego długie kręcone włosy, 
i zaczepiali. Zauważył to Peter Grant i pobiegł na odsiecz. 
Rzezimieszków chwycił za mundurki (czyli za tzw. wsiarz) 
i podniósł do góry, i zapytał grzecznie: Kurwa, macie jakiś 
problem? I nagle okazało się, że nie było sprawy.

Po chwili powiedziałem do Marzenki: zamiast tak 
„kawa na ławę”, narysuj schody do nieba z falujących wło-
sów, jakie mieli Robert Plant i Jimmy Page. I to wystarczy 
za schody i poręcze, dodałem.

Wyszedłem z pokoju, żeby nie wypłoszyć natchnienia 
młodej licealistki. Chciałem, żeby na spokojnie to przemy-
ślała w pokoju, od wschodniej strony.

Zza ściany słyszałem utwór, który po polsku tak nie-
pozornie brzmi, ale nie wymagajmy za dużo od piosenki:

O, ta dama tam wie, złotem, co świeci się,
i  kupuje schody do nieba.
Kiedy pójdzie tam już, że choć zamknięta na klucz,
starczy słowo, a wszystko otworzą.
Och, och, kupuje schody do nieba.
Choć na ścianie jest znak, chce pewności wszak,
słowa czasem dwuznaczne być mogą.
Przy strumieniu zaś z drzewa, na gałęzi ptak śpiewa,
myśli można opatrznie zrozumieć.
Zastanawiające,
ach, wielce zastanawiające.
Gdy od zachodu wiew budzi myśli mej zew,
moja dusza do lotu się zrywa.
Wokół drzew gęsty dym snuje się w mózgu mym,
słyszę głosy stropionych gapiów.
Zastanawiające, 
och, wielce zastanawiające.
Po jakimś czasie wpada do nas siostra na Ursynów i 

jak to bywa wśród rodziców, rozmowa schodzi na dzieci. 
Bożenka, ni stąd, ni zowąd, opowiada, że jej córka jest taka 
zdolna, że mówili o niej w radio Kolor, bo wygrała konkurs 
na rysunek do piosenki, której nie pamięta. 

To sukces! – mówię. I muszę dobrze kombinować, żeby 
nie puścić pary z ust, że to było według mego pomysłu. 

Żeby czasami nie po-
myślała, że nagroda 
należy się po połowie. 
Zrozumiałem wtedy, 
że młode pokolenie lu-
dzi cierpi na zanik pa-
mięci. A może to przez 
skromność nie chce się 
przyznać, kto za ich 
sukcesem stoi. Jeże-
li tak, to takie schody 
nie prowadzą do nieba. 
Zeppelinów schody 
prowadzą do (zimne-
go) piekła i nieba, co 
jest gorące; nie ma w 
nich miejsca na czy-
ściec. Takie to są scho-
dy tych, co grali rock 
and roll, pili, ćpali, 
nadużywali sexu. Bez 
nałogów nie było to, 

co w Polsce nazwano big beatem. Idole sprzed lat czasami 
na starość bywają śmieszni, gdy chcą zagrać to, co im tak 
łatwo przychodziło z młodości. Robią głupi żart i wcho-
dzą zamiast zejść ze sceny. W blasku świateł wyglądają jak 
Mupety, którym wiosna uderzyła do głowy. I zaczynają się 
wtedy schody, które prowadzą do rozczarowania. Zastana-
wiające, / och, wielce zastanawiające. 

I proszę, z 8 minut i 3 sekund zrobiło się wspomnie-
nie. O wartości sentymentalnej. Powiedzmy. Więc kończę, 
żeby nie wpaść w rzewność. Za mało mam czasu, żeby 
pierniczyć. O kręceniu loków na łysienie najwięcej do 
powiedzenia mają myśli nieuczesane, co nie znają granic, 
progów i schodów. 

Czesław Mirosław Szczepaniakw
Postscriptum 
Fot. Ireneusz Szczepaniak, Jaskółki na drutach tele-

graficznych w Pawłowicach 
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Delphia Yachts
4 listopada wykładowcy Zespołu Szkół Technicznych w 

Olecku złożyli wizytę w stoczni jachtowej Delphia Yachts. 
Goście zapoznali się z organizacją produkcji, parkiem ma-
szynowym oraz poznali bliżej poszczególne działy i stano-
wiska pracy, jakie funkcjonują w stoczni.

Zebrane informacje posłużą nauczycielom do przygoto-
wania podstawy programowej dla nowej specjalności, jaka 
ma powstać w ZST: mechanik maszyn i urządzeń stoczni 
jachtowych.

Wizyta jest kolejnym etapem działań w ramach zawar-
tej umowy o współpracy pomiędzy  ZST w Olecku a Del-
phia Yachts. Głównym celem współpracy jest podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy 
ZST oraz zwiększenie liczby absolwentów szkoły, którzy 
byliby dobrze przygotowani pod względem praktycznym 

i merytorycznym do podjęcia pracy w oleckiej stoczni. 
Dodatkowym założeniem porozumienia jest zwiększenie 
zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i tech-
nicznymi, a co za tym idzie kształceniem zawodowym i 
technicznym.

Dzień po wizycie wykładowców ZST w Olecku w 
stoczni pojawili się kolejni goście. Delphia zorganizowała 
spotkanie ze swoimi przedstawicielami na rynkach zagra-
nicznych.

Dilerzy z Francji, Niemiec, Rosji, Turcji i Włoch w 
trakcie dwudniowej wizyty rozmawiali o planie wystaw 
na sezon 2016 oraz produkcji nowych modeli. 

Mieli również okazję zwiedzić stocznię i porozmawiać 
z pracownikami działów, z którymi na co dzień kontaktują 
się najczęściej jedynie mailowo.

Iwona Karandziej
fot. arch DY

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zapra-
sza dzieci i młodzież na  

KONKURS NA KOMIKS - 
„KSIĄŻKOWO KOMIKSOWO” 

Konkurs ma na celu propagowanie literatury poprzez 
promocję zaintereso-
wań i fascynacji pla-
stycznych 

wśród dzieci i mło-
dzieży.

Przedmiotem Kon-
kursu jest wykonanie 
komiksu, w którym 
uczestnicy zilustrują 
ulubioną książkę przy 
pomocy środków sty-
listycznych właści-
wych komiksowi.

Prace należy prze-
syłać lub dostarczyć 
osobiście do 30 listo-
pada 2015 roku na 
adres: Miejsko-Po-
wiatowa Biblioteka 
Publiczna w Olecku, 
ul. Kopernika 6, 19-
400 Olecko.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stro-
nie internetowej www.przystanek.pl

Konsultacje społeczne
Od 3 do 17 listopada br. trwać będą konsultacje społecz-

ne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego.

W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie  do po-
wyższego projektu uchwały .

Formy konsultacji przyjęto następujące:
a) umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej  

www.olecko.pl w zakładce konsultacje społeczne;
b)  umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informa-

cji Publicznej;
c) zbieranie  pisemnych opinii lub uwag od zainteresowa-

nych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust.3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny 

d) dyżury pracownika odpowiedzialnego za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi - możliwość indywidualnego 
zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji w terminie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego w Olecku, przy ul. Placu Wolności 3, pok. 
nr 8 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30.-15.30 z wyłą-
czeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych.

e) spotkanie konsultacyjne w okresie trwania konsultacji, 
tj.: 6 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Olecku, Plac Wolności 3, w godzinach 13.00-15.00;

Opinie i uwagi, o których mowa w punkcie  pkt c należy  
wnieść na załączonym formularzu konsultacyjnym.

Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 listopada br. przed-
stawiony zostanie również formularz oceny merytorycznej 
ofert składanych do otwartych konkursów ofert ( do zapozna-
nia się w załączeniu).
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W dniach 5-6 listopada odbył się Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Tere-fere Wandy Chotomskiej”, zorganizowa-
ny przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku 
oraz Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – Powiatową 
Bibliotekę Pedagogiczną w Olecku.

Celem konkursu było propagowanie piękna poezji Wan-
dy Chotomskiej, doskonalenie umiejętności recytatorskich 
oraz propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W kategorii I (klasy 0-3) do konkursu zgłoszono 47 osób, 
zaś w kategorii II (klasy 4-6) uczestniczyło 39 osób.

Jury w składzie: Zofia Szczubełek (przewodnicząca), 
Krystyna Karczewska, Elżbieta Mazurek, Renata Dunaj, 
Elżbieta Domasik, kierując się kryteriami takimi, jak: dobór 
repertuaru, kultura słowa, interpretacja oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny, postanowiło przyznać następujące nagrody:

- w kategorii I:
I miejsce (ex aequo): Marianna Jeżewska i Marek 

Zaniewski; II miejsce: Olivier Nartowicz; III miejsce (ex 
aequo): Nikola Jurek i Krzysztof Puźniak.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Paulina Marcin-
kiewicz, Wiktoria Milewska, Anita Czaplejewicz, Joanna 
Nalewajko, Hanna Chodnicka, Oliwia Sawicka, Kacper 
Truchan, Wiktoria Szypulska.

- w kategorii II:

W ŚWIECIE POEZJI WANDY CHOTOMSKIEJ 
– POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI PO RAZ TRZECI

I miejsce (ex aequo): Karina Leonarczyk i Błażej Sta-
siewicz; II miejsce (ex aequo): Julia Chmielewska i Julia 
Dębowska; III miejsce (ex aequo): Zofia Kozłowska, Ja-
kub Mackun i Karolina Żuryńska.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Karolina Maja 
Czerwińska, Oliwia Sulima, Eliza Jarosz i Natasza 
Wiszniewska.

Nagrodę Starosty Powiatu Oleckiego za dogłębne 
zrozumienie tekstu i dojrzałą interpretację zdobyła Julia 
Chmielewska.

Jury Powiatowego Konkursu recytatorskiego „Tere-fe-
re Wandy Chotomskiej” podkreśla duże zaangażowanie za-
równo uczestników, jak i ich opiekunów w przygotowaniu 
recytacji wspaniałej poezji Wandy Chotomskiej. Życzymy 
im dalszych sukcesów i powodzenia w tego rodzaju kon-
kursach!

Ewa Omilian
fot. arch. 
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Złamanie ustawy i co dalej
Najpowszechniej komentowanym wydarzenie w mieście 

jest treść pisma jakie wpłynęło 30 października do Przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne zarzuca w nim Burmistrzowi Wacławowi Olszewskiemu 
przekroczenie przepisów ustawy antykorupcyjnej poprzez 
jednoczesne pełnienie swej funkcji z prezesowaniem Kołu 
Łowieckiemu.

Problem z interpretacją przepisów dotyczących tej ustawy 
w stosunku do burmistrza trwał praktycznie rok 2014-2015.

Zaraz po wyborach okazało się bowiem, że komitet wy-
borczy burmistrza Mała Ojczyzna Olecko nie dysponuje 
większością głosów. Znaczyło to, że przy kluczowych głoso-
waniach, takich, na przykład, jak wybór przewodniczącego 
Rady „opozycjoniści” mogliby wybrać nie tego kogo trzeba. 
Że tak może być pokazało głosowanie w tej sprawie. Rywali-
zowali o stanowisko przewodniczącego Maciej Juchniewicz 
i Krzysztof Sobczak. Zapowiadało się, że zwycięzcą zostanie 
M. Juchniewicz. Ale tak się nie stało. Radny Jarosław Ba-
gieński, reprezentujący klub wyborczy OKO przeszedł do 
obozu burmistrza i głosował za K. Sobczakiem, który został 
Przewodniczącym Rady Miejskiej. 

Pomimo wygranej potyczki okazało się, że każde ważniej-
sze głosowanie jakie chciałaby przeprowadzić Mała Ojczyzna 
Olecko musi być poprzedzone wieloma działaniami wymaga-
jącymi i czasu i ustępstw. Postanowiono rozegrać to w sposób 
bardziej jednoznaczny. 

Nagle okazało się, że radna Renata Dunaj korzysta z pla-
cu, który jest własnością gminy. Czyli, ze przekroczyła prze-
pisy ustawy antykorupcyjnej. Swego czasu R. Dunaj właści-
cielka przedszkola zwróciła się do miasta o to, by zaniedbany 
trawnik sąsiadujący z jej firmą zamienić na plac zabaw dla 
dzieci. Radna wyposażyła go na swój koszt. Zwróciła się jed-
nocześnie o możliwość ogrodzenia placyku żeby psy i koty 
nie mogły na jego teren wejść i zanieczyszczać piaskownicy. 
Placyk był otwarty dla wszystkich mieszkańców i ich dzieci, 
a urządzenia miały być remontowane na koszt przedszkola. 

Teraz, gdy było potrzeba zmienić rozkład sił w Radzie 
Miejskiej okazało się, że jest to naruszenie ustawy antykorup-
cyjnej. Zarzut ten okazał się jednak bzdurą. Nie zniechęciło to 
jednak szukających haka na R. Dunaj. Podjęto jeszcze jedną 
bzdurną próbę, ale za trzecim razem trafiono. Okazało się, że 
gmina Olecko zrealizowała wspólny projekt z przedszkolem 
prowadzonym przez R. Dunaj. Choć projekt napisała właści-
cielka przedszkola, a miasto nie dołożyło do niego ani grosza 
wojewoda zażądał od Rady uchwały odwołującej radną z jej 
funkcji. Rada co prawda nie wyraziła zgody, ale wtedy woje-
woda wydał odpowiednie zarządzenie. Radna odwołała się do 
sądu i tak to w tej chwili wygląda. 

Sprawa interpretacji prawnej tego przepisu przez wojewo-
dę ma jednak jeszcze inny aspekt. Każdy kij ma dwa końce. 
Dotyczy ona co najmniej trzech radnych z komitetu „Małej 
Ojczyzny Olecko” – Wojciecha Rejterady, Jarosława Ba-
gieńskiego i Krzysztofa Fidlera. Możliwe są więc dalsze ro-
szady w Radzie.

Działanie wobec R. Dunaj spowodowały więc lawinę, któ-
ra może rozsławić nasze miasto w kraju. 

Wracając do pisma CBA. Burmistrz Wacław Olszewski 
stwierdził na jednej z wiosennych Sesji Rady Miejskiej, że 
sprawę jego prezesowania Kołu Łowieckiemu i jednoczesne-
mu burmistrzowaniu sprawdziło prawnie Centralne Biuro An-
tykorupcyjne pod koniec 2014. Nie czytałem tego pisma i nie 
zostało ono przedstawione podczas obrad. 

Działania wokół odwołania radnej Renaty Dunaj spowo-
dowały jednak to, że grupa radnych, skierowała pismo do 
CBA o zbadanie prawnej sytuacji burmistrza Olecka. Radni 

podpisali się pod pismem i nie można tutaj mówić o jakimkol-
wiek donosie. I wcale tutaj nie drwię, jeśli określę to, postawa 
obywatelską. 

Wcześniej jednak, gdy po raz pierwszy wypłynął pro-
blem piastowania dwóch przeciwważonych funkcji przez 
burmistrza pojawiły się cztery ekspertyzy prawne. Zaraz po 
wyborach szereg wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
piastujących jak W. Olszewski te dwie funkcje zgłosiło do sej-
mowej komisji prawnej prośbę o interpretację ustawy antyko-
rupcyjnej. Ta jednoznacznie wykazała, że funkcji nie można 
łączyć. Dwie pozostałe sejmiku województwa i sądownicza 
były w swych wykładniach identyczne. Jedyna opinia, która 
tak jak opinia urzędnika z CBA, który nie widział żadnego 
naruszenia prawa, była przychylna. Była to wykładnia praw-
na Wojewódzkiego Związku Łowieckiego. To te dokumenty 
wprowadziły burmistrza w błąd i spowodowały, że sprawy 
mają się tak jak dzisiaj.

Niejasna sytuacja wynikła też z decyzji jaką podjął woje-
woda w sprawie burmistrza. W zasadzie było to przesunięcie 
decyzji w czasie, bo ni mniej, ni więcej zwrócił się do Rady 
Miejskiej „o zajęcie stanowiska”. Z prawnego punktu widze-
nia było to pierwsze w kraju takie pytanie: „Kochana Rado 
Miejska Olecka, czy uważacie, że Wasz burmistrz przekro-
czył ustawę antykorupcyjną czy nie? Dobrze byłoby abyście 
to rozpatrzyli z uwagą”. Dla mnie, to nic innego jak parasol 
ochronny nad burmistrzem. Po przegranych wyborach parasol 
znika i dlatego się wszystko zaczęło.

Dziwi mnie natomiast fakt, że tak ważna i rzetelna anali-
za prawników sejmowych nie została wzięta pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji przez W. Olszewskiego. Nazwałbym 
to, brakiem instynktu samozachowawczego. Bo czym jest 
funkcja prezesa KŁ wobec piastowania urzędu burmistrza? 
Jaki ważny powód jest by narażać siebie i miasto, którym się 
rządzi, na taki wątpliwy rozgłos? Ile planów, które były do 
zrealizowania będzie realizował ktoś inny? Czy ta skórka była 
warta wyprawki?

Myślę też, że gdy się rządzi tyle lat, to w pewnym sensie 
zatraca się właśnie instynkt samozachowawczy. Prawdopo-
dobnie myśli się o nieomylności. Dwór zaś stworzony wokół 
siebie te przeświadczenie podsyca. Ważni są też współpra-
cownicy, którzy podsuwają pomysły i decyzje. To poprzez 
nich widać jak na dłoni styl sprawowania władzy. 

Zawsze jest tak, że jakiś pomysł, idea czy cel pozwala sku-
pić wokół siebie ludzi. Nie zawsze są to jednostki wybitne 
i mądre. Kiedy jednak zjednoczy się działania cele stają się 
osiągalne. Jednak wystawianie kogokolwiek z wspólpracow-
ników poza nawias dzieli całą grupę. I sprawy się walą. 

Do sytuacji w jakiej jest teraz burmistrz i Rada Miejska 
doprowadził styl rządzenia i brak chęci porozumienia i współ-
pracy. Naturalnie, w większości kwestii porozumienie jest 
pełne. Ale są też sprawy, które Radę dzielą. Np. wybór prze-
wodniczącego, priorytety rozwoju miasta czy wdrażanie po-
mysłów innych niż komitetu burmistrza. Podzieliły też Radę, 
i to mocno, działania skierowane przeciw radnej Renacie Du-
naj.

Jaki będzie dalszy rozwój wypadków? Uwarunkowany 
jest on procedurami. Pismo przesłane przez CBA zobowiązuje 
Radę Miejską do podjęcia decyzji jeszcze na najbliższej Sesji. 
Jeśli ona tego nie zrobi decyzję o pozbawieniu mandatu po-
dejmie wojewoda. W każdym z wypadków Wacław Olszew-
ski może odwołać się od tej decyzji do sądu. Wtedy to wymiar 
sprawiedliwości osądzi zasadność wykorzystanego do jego 
odwołania argumentów. W każdym bądź razie na rozstrzyga-
jące decyzje przyjdzie czekać co najmniej z pół roku. Myślę 
jednak, ze na pewno skończą się one ponownymi wyborami 
burmistrza.

Bogusław Marek Borawski
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NIE!!! DLA CZADU  
- ZAINSTALUJ CZUJKĘ!!!

Problem zatrucia czadem wzrasta szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, chociaż do akcji związanych z tlenkiem 
węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu całego roku. Tragedie 
ludzkie bywają często konsekwencją niewiedzy. Sposoby 
na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do 
zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co 
może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak napraw-
dę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się 
bardziej bezpieczne.

Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miej-
sce po zatruciach lekami i alkoholem. Warto w domu lub 
mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku 
węgla. Podstawową funkcją czujki tlenku węgla jest wykry-
wanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji 
wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi 
ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza 
ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji 
zagrożenia życia. Tego typu czujki powinny znaleźć się w 
pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszcze-
niach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi 
podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warszta-
tach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpie-
czeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego 
sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy wte-
dy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru. Nie należy 
montować czujek przy oknie, kratkach, przewodach wenty-
lacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewłaści-
wie dobrane ustawienie czujki może negatywnie wpłynąć na 
jej pracę i skuteczność. Zalecane umiejscowienie czujek, jak 
również lokalizacje, których należy unikać, znajdują się w 
instrukcjach dołączonych do ww. urządzeń. Na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, w okresie od 1 września 
2014 do 30 kwietnia 2015 r. odnotowano 322 zdarzenia zwią-
zane z emisją tlenku węgla. Na skutek zaczadzenia zginęły 3 
osoby!, 120 osób zostało poszkodowanych.

W ubiegłym sezonie oleccy strażacy interweniowali kil-
kukrotnie do zdarzeń, w których istniało prawdopodobień-
stwo przekroczenia stężenia tlenkiem węgla powyżej war-
tości alarmowej.  Z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla 
do szpitala trafiło łącznie dwie osoby w tym jedno dziecko. 
Na szczęście nie zanotowaliśmy na terenie naszego powiatu, 
przypadków zatrucia ze skutkiem śmiertelnym.

Apelujemy do mieszkańców o niebagatelizowanie zagro-
żenia związanego z śmiertelnym działaniem tlenku węgla i 
dostosowanie się do poniższych zaleceń. W razie jakichkol-
wiek podejrzeń związanych z obecnością tlenku węgla w po-
mieszczeniu prosimy o niezwłoczny kontakt na numer alar-
mowy 998. Dysponujemy odpowiednim sprzętem za pomocą 
którego jesteśmy w stanie ustalić stężenie tlenku węgla w po-
mieszczeniu i stwierdzić, czy istnieje zagrożenie zatruciem. 
Dodatkowo namawiamy do zaopatrzenia się w czujnik tlenku 
węgla (czadu) szczególnie w przypadku gdy posiadamy: ko-
minek, piec co, piec kaflowy, gazowy podgrzewacz wody lub 
jakieś inne urządzenie gazowe lub palone drewnem, węglem 
itp.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, 

do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są 
okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawa-
nie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie 
na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomiesz-
czenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość 
stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca 
gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) 
oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie 
sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być 
źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji 
gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz 
kanałów nawiewnych.

Pamiętaj aby:
dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentyla-

cyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy 
używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz 
na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opa-
łowego - nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku 
lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wen-
tylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiego-
kolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą 
spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiew-
nych,

przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzy-
stać z usług wykwalifikowanej osoby,

użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których 
odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta 
kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

stosować urządzenia posiadające stosowne dopusz-
czenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach 
wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez pro-
ducenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, 
tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji tech-
nicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego 
urządzenia,

w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić po-
prawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są naj-
częściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wenty-
lacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do otworu,

    często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się 
proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy ga-
zowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnie-
nie okien,

    rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w 
której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na za-
mkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają 
odpowiedniej wentylacji,

nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silni-
kiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle 
i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osła-
bienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż 
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej 
sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w 
którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osła-

bienie - lekkie zatrucie,
- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świado-

mości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przy-
śpieszony, zaburzenia rytmu serca - średnie zatrucie,

- drgawki, utrata przytomności - ciężkie zatrucie.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zabu-

rzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że 
jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadze-
nia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie 
mu z pomocą - umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
. należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czyste-

go powietrza,
. jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bez-

pieczne miejsce, na świeże powietrze,
. rozluźnić poszkodowanemu ubranie - rozpiąć pasek, 

guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić 
do jego przemarznięcia,

. wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe 
- 999, straż pożarna - 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu 
na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy nie-
zwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania 
i masażu serca.

źródło:http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216
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Informacja o kwalifikacjach do 
wojskowej służby zawodowej 
Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje ko-

lejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w 
korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzone w 
dniach: W każdy poniedziałek i środę aż do 30.11.2015r. po-
czątek o godz. 10.00...   newsletter UM

Jabłka z policyjnego sadu trafiły 
do wychowanków Domu im. Janusza 

Korczaka 
i pacjentów 

Zakładu Opieki Długoterminowej
W miniony piątek policjanci oleckiej komendy przekazali 

nietypowy prezent wychowankom Domu im. Janusza Korcza-
ka w Olecku oraz pacjentom Zakładu Opieki Długotermino-
wej w miejscowości Jaśki. Jabłka – bo o nie chodzi, pocho-
dziły z sadu przy Komendzie Powiatowej Policji w Olecku, 
prawdopodobnie jedynego takiego w województwie, z owo-
ców którego korzystają policjanci i zaprzyjaźnione placówki.   

W miniony piątek policjanci oleckiej komendy pojawili 
się w dwóch placówkach działających na terenie naszego po-
wiatu. Tym razem nie była potrzebna żadna interwencja czy 
pomoc. Mundurowi przywieźli do Domu im. Janusza Korcza-
ka w Olecki i Zakładu Opieki Długoterminowej w miejscowo-
ści Jaśki z niecodzienny prezent – jabłka. Przekazane owoce 
pochodziły z sadu znajdującego się na zapleczu oleckiej ko-

mendy. 
Od lat pracownicy dbają o ogród, a z uzyskanych owo-

ców korzystają nie tylko policjanci ale także zaprzyjaźnione 
placówki. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

fot. arch. KPP Olecko

Gmina Olecko
Producentom rolnym wypłacono w środę 28 październi-

ka kwotę 280.593,10 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. um
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V22107

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
33
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PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24903

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B21303

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21608

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2

08
10

V2
13

09

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V21708

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V215068

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02339

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V25901

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22506

V139200

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25132

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 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...

V
23

00
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V22227

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22715

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V21718

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22237

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V25312

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B20504

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B19707

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel. 
605-201-942 V21618

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L94403

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B22101

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20405

* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy 
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14207

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V22308

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14308

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B20006

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B20305

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V22328

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23415

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

B20802

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20704

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28003

K
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* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21908

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B19607

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V20820

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B20903

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B21802

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L94502

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25122

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V23335

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V22705

V
22

40
6
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05   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V25202

V2
53

02

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26001

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V22815

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V25402

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

K
14
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V25003

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V23814

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

V22217

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B22201

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B20604

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nie-

świadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem 
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościo-
wych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po so-
bie 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 sło-
wach 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 prze-
stępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje 
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejo-
nowego.

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

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B21403

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K15005

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21203

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V23355

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K14804a

* dom do rozbiórki koło Olecka, cegła, dachówka, 
7000 złotych, tel. 518-558-160 K15401

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20205

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b23

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B21502

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K14503

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K14603

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b21

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B19906

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V21728

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B22001

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L94106

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b21

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 30 m.kw., Lesk, piwnica, tel. 606-355-813 
K13907

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K14905

* 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 V25112

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V25212

* 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 or-
ganizacji transportu. 600936589.

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V25013

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V23325

* wynajem mieszkań, apartament, Zielona 33, tel. 502-
264-901 K15102

* wynajmę lokal użytkwy 54 m.kw. w Olecku, tel. 
721-643-708 K15301
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CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę 

oraz chronić przed nią innych 
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, 
ponadto: 
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kasz-

lu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel 

do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roz-
tworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapew-
niają możliwości częstego mycia rąk, 

• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skoń-
czyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie 
zostaną skażone wirusem, 

• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzeb-
nego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia, 

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi po-
dróżnymi, 

 

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wy-
stąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, 
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia 
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

• unikaj masowych 
zgromadzeń, 

• zadbaj, aby również 
twoje dziecko przestrze-
gało powyższych zale-
ceń. 

Praca wolontariuszy 
na Warmii i Mazurach 

– konkurs na najlepszy film
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza 

do udziału w konkursie na najlepszy film ukazujący pracę 
wolontariuszy w instytucjach, organizacjach pozarządowych 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Film po-
winien oddawać specyfikę pracy wo-
lontariuszy oraz uwzględniać walory 
społeczne i obywatelskie wolontaria-
tu. 

Konkurs jest adresowany do 
mieszkańców, instytucji i organiza-
cji pozarządowych z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Każdy uczestnik, instytucja czy 
organizacja pozarządowa może przedstawić maksymalnie 2 
filmy. Forma filmu jest dowolna. Istotny jest pomysł i sposób 

jego realizacji. Czas trwania filmu maksymalnie do 5 mi-
nut. Film powinien zostać zapisany w popularnym forma-
cie cyfrowym (avi, wmv, mpg, mov, mp4).

Film należy dostarczyć z kartą zgłoszeniową do Re-
gionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku 
Jaszczurczego 17/26, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Konkurs 
– FILM” do 19 listopada 2015 r. do godz. 15:00. Uczest-
nicy konkursu, których filmy zostaną wybrane otrzymają 
nagrody, za: 

• I miejsce – 500,- zł w formie bonu towarowego,
• II miejsce – 300,- zł w formie bonu towarowego,
• III miejsce – 200,- zł w formie bonu towarowego.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową na 

http: 
/ / c e n t r u m e l b l a g . p l / s t r e f a - w o l o n t a r i a t u /

aktualnosci/274,konkurs-na-najlepszy-film-ukazujacy-
prace-wolontariuszy-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-
mazurskiego

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Zaproszenie na kongres 
Asia Trade Know-How

19-21 listopada odbędzie się kongres Asia Trade Know-
-How w kompleksie targowo-konferencyjnym EXPO Arena 
Mazury w Ostródzie. 

Kongres Asia Trade Know-How ma charakter biznesowy. 
Jego celem jest wskazanie nowych możliwości rozwoju dla 
polskich przedsiębiorstw oraz dostarczenie kompleksowej 
wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w zakresie nawiązywania 
kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi. 

Konkretne informacje na temat rynków poszczególnych 
krajów azjatyckich, ich stref ekonomicznych, sprawdzonych 
form nawiązywania współpracy biznesowej będzie można 
uzyskać w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawiciela-
mi ambasad i w trakcie paneli dyskusyjnych.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział tra-
dycyjną pocztową za pomocą formularza lub darmowego 
biletu pobranego na www.expobilety.pl. 

Więcej szczegółów na www.asia-trade.pl.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Gąski
W Gąskach utworzono plac zabaw dla dzieci. Zostały za-

kupione 4 urządzenia zabawowe: huśtawka, 2 bujaki spręży-
nowe, karuzela oraz 2 drewniane ławki i 2 kosze na śmieci. 

W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy wsi, 
którzy czynnie uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych 
w ramach projektu pracach, m.in. w przygotowaniu terenu 
pod plac zabaw, montażu urządzeń zabawowych, ławek i ko-
szy, sadzeniu roślinności, wykonaniu malowideł ściennych 
oraz porządkowaniu terenu po całej inwestycji. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 14 300 zł. Przygo-

towanie terenu i częściowe wyposażenie placu zabaw po-
kryto dodatkowo ze środków funduszu sołeckiego. um

Siejnik II
Ukończono zagospodarowanie terenu zielonego na Os. 

Siejnik II tzw. Podkowa.
W ramach prac wykonano trawnik  na powierzchni ok. 

0,4 ha, posadzone zostały 34. drzewa ozdobne, ustawiono 
4 ławki, kosz  na śmieci, 2 betonowe donice na kwiaty, a 
wiosną na tym terenie postawione będą 3 kwietniki - wieże 
kwiatowe. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła  67 
880,00 zł. um
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, 
Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, 
Bogurada, Bożydara, Czcibora, Go-
rzysława, Ludwika, Nestora, Oresta, 
Ścibora, Teodora, Ursyna, Waltera 
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, 
Luby, Ludmiły, Natalii, Nel, Neli, 
Nelly, Nimfy 
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomi-
ra, Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto 
Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, Feli-
cjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, 
Prota, Spycisława, Teodora, Waldemar
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Kry-
styny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emi-
liana, Flawiana, Flawiusza, Izaaka, 
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada, 
Krystiana, Krystyna, Marcina, Mate-
usza, Ścibora, Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Wa-
lentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, 
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, 
Kryspiana, Krystyna, Mikołaja, Sta-
nisława, Walentyna, Wiktora, Wodzi-

sława
14 listopada (Światowy Dzień Walki 
z Cukrzycą)
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, 
Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Se-
rafina, Ścibora, Świerada, Wawrzyńca, 
Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopol-
dy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, 
Leopolda, Przybygniewa, Roberta, 
Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgo-
rzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Ed-
munda, Leona, Marka, Niedamierza, 
Pawła, Piotra, Radomira
17 listopada (Dzień Wcześnika)
Elżbiety, Flory, Drogomiry, Hildy, 
Salomei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, Dro-
gosza, Floryna, Grzegorza, Hugona, 
Napoleona, Ottona, Sulibora, Walere-
go, Zbysława 
18 listopada (Europejski Dzień Wie-
dzy o Antybiotykach)
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, 
Klaudyny, Romany
Cieszymysława, Odolana, Odona, Ot-
tona, Romana, Stanisława, Tomasza

Dobry nauczyciel literatury nie 
wymaga od ucznia, by wiedział, 
w którym roku umarł Homer, a w 
którym urodził się Mickiewicz, 
ale uczy rozpoznawać piękno, 
a tym samym mnożyć przyszłe 
przyjemności konsumenta piękna. 

Jerzy Płażewski, Język filmu
Piękno należy tylko do tego, kto 
je rozumie, nie do tego, kto je 
posiada. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Artysta wie, że nie ma piękna bez 
formy, ale wie także, że kształt 
piękna zależy od ideału danej 
kultury.

 Carlos Fuentes, W to wierzę

Gdy w listopadzie liść na szczytach 
drzew trzyma, to w maju na nowe liście 
spadnie jeszcze zima.

Jaka pogoda listopadowa, taka i mar-
cowa.

Na św. Teodora ściągaj krupy do cha-
łupy (9 listopada).

Gdy listopad suchy, zima pełna plu-
chy.

Gdy liście przed Marcinem nie opa-
dają, to mroźną zimę przepowiadają. (11 
listopada).

Na św. Marcina (11 listopada) lód, na 
Trzy Króle wody w bród.

Gdy św. Marcina (11 listopada)  po 
wodzie – Boże Narodzenie po lodzie.

Dzień św. Marcina (11 listopada)  
dużo gęsi zarzyna. (Tradycyjnie był to 
termin bicia gęsi).

Na Marcina (11 listopada)  gęś na sto-
le, którą nade wszystko wolę. (Z koloru 
kości ptaków prognozowano przebieg 
zimy – biała oznaczała mróz i śnieg).

Wiatr od południa na św. Marcina (11 
listopada) – Będzie lekka zima.

Wszyscy Święci gdy jasnością uro-
czą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11 
listopada) nam też nie zawieje, wówczas 
bracie, miej nadzieję, że w Ofiarowanie 
(21 listopada) masz piękne zaranie, a na 
Niepokalaną (8 grudnia) rzeki nam nie 
staną, a do Wilii na to – dotrwa babskie 
lato.

Święty Marcin pije wino, wodę pozo-
stawia młynom.

Na Stanisława Kostkę (13 listopada) 
ujrzysz śniegu drobnostkę, a na Ofiaro-
wanie (21 listopada) przydadzą się sa-
nie..

Pogoda i mróz z listopada, mokry sty-
czeń zapowiada.

Gdy w listopadzie grzmi – rolnik do-
brze śpi.

Jeśli kret jeszcze późno w listopadzie 
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie po 
bryje.

Od Salomei – zima w nadziei (17 li-
stopada).

Kawa po włosku
Dolną część kawiarki napełniamy 

zimna wodą, do filtra wsypujemy 
średnio zmieloną kawę.

Podgrzewamy. 
Para przepływa przez kawę i w 

górnej części kawiarki zbiera się 
napar.

Mielone mięso z kapustą białą
Jedna średnia główka kapusty (ok. 1 
kg), sól, 25 dag mięsa mielonego, 25 
dag zmielonej kiełbasy, szklanka ro-
sołu (może być z kostki), jajko, pieprz, 
pół łyżeczki sproszkowanego majeran-
ku, jedna duża cebula (ok. 10 dag), 
jedna łyżka tłuszczu do wysmarowania 
naczynia, 6 łyżek tartego żółtego sera

Główkę kapusty obieramy z przy-
więdłych liści. Myjemy i zalewamy 
osoloną wrzącą wodą. Gotujemy około 
10 minut.

Wymyjemy, odsączamy i wycina-
my głąb i zdejmujemy liście i usuwa-
my z nich grube żyły.

Do mięsa dodajemy połowę roso-
łu, jajko, szczyptę pieprzu, majeranek, 
drobno posiekaną cebulę. Solimy do 
smaku i dobrze razem wyrabiamy.

Głębokie naczynie smarujemy 
tłuszczem. Układamy w nim warstwę 

liści i warstwę mięsa na przemian. Ukła-
damy tak aby wierzch stanowiła gruba 
warstwa liści. Teraz polewamy drugą czę-
ścią rosołu i posypujemy serem.

Przykrywamy i wstawiamy do pie-
karnika nagrzanego do 180°C i pieczemy 
około godziny.

Nad którąś środkową warstwą kapusty 
można ułożyć warstwę gotowanych ziem-
niaków.

Kiełbaski mięsne z rusztu
40 dag mielonego mięsa wieprzowego, 20 
dag mielonego mięsa wołowego, 1 łyżecz-
ka mielonego kminku, jajko, cebula, sól, 
pieprz do smaku

Cebulę obieramy i płuczemy. Sieka-
my bardzo drobno i mieszamy z mięsem. 
Dodajemy jajko, kminek i doprawiamy do 
smaku solą i pieprzem. Odstawiamy na 
kilka godzin do lodówki.

Z masy formujemy wałeczki o długo-
ści 8 cm, a grubości 2,5 cm i pieczemy na 
ruszcie. 

Podajemy z frytkami, ogórkami kon-
serwowymi lub innymi marynatami.

Kamień z czajnika
... i ekspresu do kawy usuwamy wodą 

z octem. Dwie części wody jedna octu. 
Wlewamy płyn do naczynia, podgrzewa-
my i pozostawiamy na pół godziny. Potem 
dokładnie płuczemy.  
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Wyniki XI Gminnego Konkursu 
Pieśni Patriotycznej

I grupa wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym:
Miejsce I: 
Hanna Miłun z Niepublicznego Przedszkola „Jedy-

neczka” w Olecku – utwór „Rozkwitały pąki białych 
róż”

Miejsce II:
Zespół wokalny „Słoneczka” z Przedszkola Niepu-

blicznego „Smyk” w Olecku – utwór „Defilada”
Skład zespołu: 
Andryszczyk Wiktor, Daniłowicz Hanna, Dą-

browska Natasza, Derencz Wiktor, Konopka Roma, 
Kamiński Aleksander, Milewska Wiktoria, Muraw-
ski Gracjan, Obiedzińska Laura, Plaga Mateusz, 
Sadowski Kornel, Smokowski Kamil, Świrydowicz 
Julia, Skorowenda Tymoteusz, Zaniewska Nadia, 
Niedziejko-Ziółkowski Janusz, Skrzypiec Karol, 
Maksimowicz Kamil, Reczkowski Tomasz, Jawo-
rowski Fabian, Choromańska Aleksandra

Miejsce III:
Zespół wokalny „Ekoludki” z Przedszkola z Od-

działami Integracyjnymi w Olecku – utwór „W domu 
ojczystym”

Skład zespołu:
Czuper Antoni, Derman Szymon, Domańska We-

ronika, Drabik Aleksander, Gajda Zuzanna, Gajda 
Jacek, Hołownia Julia, Jabłońska Amelia, Jurewicz 
Mateusz, Kropiwnicki Paweł, Murzyn Przemysław, 
Naruszewicz Emil, Ostrowska Joanna, Panuszko 
Lidia, Pardo Daniel, Popławska Nikola, Pskowska 
Lena, Retel Julia, Rudzińska Karolina, Sadowski 
Konrad, Słowińska Agnieszka, Walentukiewicz Łu-
kasz, Wasilewska Oliwia, Wiśniewska Zofia, Wło-
darski Franciszek, Zagacki Norbert

Wyróżnienie:
Zespół wokalny „Motylki” z Przedszkola z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Olecku – utwór „Warszawska 
Syrenka”

Skład zespołu:
Anulewicz Dominik, Budzińska Agata, Nowa-

kowska Amelia, Padlikowska Martyna, Sawicka 
Julia, Truszczyńska Iga, Zieliński Piotr, Pałka Seba-
stian

II grupa wiekowa: uczniowie klas I-III szkół pod-
stawowych:

Miejsce I: 
Amelia Jarosz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Olecku – utwór „Jedzie jedzie 
na kasztance”

Miejsce II:
Zespół wokalny „Nutki” ze Szkoły Podstawowej Nr 

1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – utwór „Pała-
cyk Michla”

Skład zespołu:
Sadłowska Natalia, Gorlo Rafał, Chodukiewicz 

Maksymilian, Bartkowiak Gabriel, Chmielewska 
Anna, Derencz Natalia, Kownacka Aleksandra, Wa-

rakomska Julia

Miejsce III:
Dominika Kosakowska ze Szkoły Podstawowej 

Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – utwór „Jesteśmy 
stąd”

Wyróżnienie:
Dominik Piotrowski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardow-
skiego w Olecku – utwór „To nasza ojczyzna”

III grupa wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych:

Miejsce I: 
Zuzanna Jarosz, Dominik Jackiewicz ze Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olec-
ku – utwór „Czerwone Maki”

Miejsce II:
Eryk Czaplejewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardow-
skiego w Olecku – utwór „W listopadzie”

Miejsce III:
Zespół wokalny „Biedroneczki” ze Szkoły Podsta-

wowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w Olecku – utwór „Dziś idę walczyć 
mamo”

Skład zespołu:
Chodnicka Aleksandra, Bednarska Joanna, 

Milewska Magdalena, Dziokan Hanna Malwina, 
Olszewski Maciej

Wyróżnienie:
Bartosz Miliszewski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – utwór „Sanita-
riuszka Małgorzatka”

IV grupa wiekowa: uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I: 
Karol Jasiński z Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku – utwór „Ojczyzna”

Miejsce II:
Weronika Mogilska z Gimnazjum nr 2 im. Mi-

kołaja Kopernika w Olecku – utwór „Powrócisz tu”

Miejsce III:
Zespół wokalny „Andante” z Gimnazjum Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku – utwór „Piechota”
Skład zespołu:
Głębocka Maria, Domel Klaudia, Szrajbert 

Sara, Płazińska Wiktoria, Kamińska Urszula, 
Leonarczyk Kinga, Skowrońska Julia, Kempisty 
Nikola, Wiszowata Gabriela, Trocka Beata, Mi-
lewska Julita, Liburska Monika, Kabak Zuzanna, 
Chajęcka Anna, Jurewicz Daria, Kozłowska Joan-
na, Jankowska Paulina, Kamińska Paulina

Wyróżnienie:
Aleksandra Openchowska ze Społecznego Gim-

nazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w 
Olecku – utwór „Rozkwitały pąki białych róż”
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w minisiatkówce „trójek 

4 listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego 
SZS w minisiatkówce „trójek”chłopców szkół podstawowych. 
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.

Do zawodów przystąpiły dwie drużyny ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i 3. 

Zwyciężyła drużyna „Trójki” 2:1 (11:25, 13:25), której 
opiekunem jest Zbigniew Polakowski. 

Skład zwycięskiej drużyny: Franciszek Antkiewicz, 
Damian Juchniewicz, Wiktor Zamojski, Paweł Kuszew-
ski, Błażej Gabruś, Bartosz Prusko, Marek Nowakowski, 
Bartosz Gdak.

Drużynę „Jedynki” prowadzi Kamil Szarnecki.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, na-

tomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufundo-
wanymi przez Starostwo Powiatowe w Olecku.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 16 zawodników.
Paweł Maksimowicz

Gmina ukończyła:
budowę ulicy Chopina w Olecku. Ogółem koszt: 171 363,00 PLN,
budowę oświetlenia Biała Olecka. Ogółem koszt: 104 979,75 PLN,
budowę oświetlenia i odwodnienia terenów zielonych 

przy ul. Broniewskiego,
budowę ul. Syrokomli. Wartość robót -  104.000,00 zł.  
budowę boiska wielofunkcyjnego Ślepie Zadanie zreali-

zowane przy pomocy Fundusz Sołecki. um

Podatek
15 listopada mija termin zapłaty czwartej raty podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości. um



Tygodnik olecki 45/928 - r. 2015
20 to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (244)

Pięć centymetrów dobra

Jak wszedł, tak mówił przez półtorej godziny. Nie prze-
konywał nikogo do wyższości swoich racji, i że tylko jego 
wiara jest jedyna i najważniejsza, że tylko jego Bóg jest ła-
skawy i najsprawiedliwszy. Mówił o błędach, które przez 
wieki popełniał Kościół jako instytucja i o własnych sła-
bościach, wątpliwościach i rozdrożach, poszukiwaniach.  I 
przez półtorej godziny mówił o aniołach, Bogu, modlitwie, a 
przede wszystkim o czynieniu dobra dla drugiego człowieka. 

Tak zwyczajnie – idź na ulicę i czyń dobro, zauważ czło-
wieka w swoim miejscu pracy. Według jego teorii nie trzeba 
zbawiać całego świata od razu,  wystarczy „uszczęśliwić” 
pięć centymetrów świata, które się ma obok siebie. Ładne i 
mądre, prawda? 

Zafascynowany jest człowiekiem. Każdym. Tymi żebrzą-
cymi również. Zanim alkoholikowi dołoży się do „klina”, to 
„zmusza” go do rozmowy. Dzięki temu poznał wielu fanta-
stycznych ludzi, który z różnych względów nie radzą sobie z 
życiem. Rozmawia z nimi, pochyla się nad nimi.

Założył Fundację, która pomaga biednym w Afryce. 
Biednym, to za mało powiedziane – głodnym, chorym, umie-
rającym. Walczą o każdy dzień godnego życia dla dzieci i ich 
rodzin. Gdzieś głęboko w Zambii polskie siostry zakonne, 
misjonarki, prowadzą Dom Dziecka i są dla tamtych dzieci 
wszystkim. Sierociniec jest i domem z kuchnią, i ambulan-
sem, szkołą, wsparciem w każdej dziedzinie. Fundacja przyj-
muje z radością każdą złotówkę, bo każda jest wydawana 
na jedzenie, leki, ubrania, możliwość nauki. I to może zro-
bić każdy z nas nie czekając na kolejną spektakularną akcję 
charytatywną. Zadał też retoryczne pytanie, kto już od dziś 
chciałby wpłacać regularnie 5 zł? Przekonywał, że to jest 
cenne – regularność. 

Czym się więc różni ta Fundacja od wielu, które można 
spotkać na firmamencie stron Internetowych? Tym, że co-
dziennie można sprawdzić na ich stronie, co się dzieje tam 
daleko u podopiecznych, zapoznać się z raportami, sprawoz-
daniami. Siostry tam pracujące mają obowiązek (to też nie-
właściwe określenie) przesyłania informacji i zdjęć z tego, co 

robią. Każda złotówka jest więc przejrzana na wylot i na 
bieżąco „rozliczana” przed ofiarodawcami. Padło pytanie 
o wiarygodność. 

Jak jeszcze przekonać się do Fundacji, jeśli nie rozli-
czeniem, PIT-ami, zdjęciami, bieżącą korespondencją z 
siostrami zakonnymi prowadzącymi Sierociniec w Za-
mbii? Pozostaje już tylko… wiara. Wiara w to, że te dzia-
łania są prowadzone, że wpływające na konto Fundacji 
złotówki pomagają komuś przetrwać. I co najważniejsze 
– wiara w to, że chce się czynić dobro. Teraz i tutaj, nie 
dla całego kraju i świata, tylko dla konkretnych biednych i 
głodujących, chorych.

A tak naprawdę nie przyjechał naprawiać świata ani 
go zbawiać, nie przyjechał, by przekonywać, by porzucili 
swoje ciągle za mało luksusowe życie i znaczną część pen-
sji przeznaczyli na wspomnianą Fundację. 

Przyjechał, by opowiedzieć, co on robi, jak on czyni 
dobro, jak odnalazł drogę do Boga, bo o Bogu mówił wiele. 
I – co ważne – nie wstydził się mówić o tym publicznie.

Jakaś dobra energia przepływała pomiędzy prelegen-
tem, a słuchaczami, których w pewien wieczór nazbierało 
się niemało. 

Jakaś szczerość i dobro pojawiało się na sali, choć Gość 
wyraził uwagę, że za chwilę wszyscy się rozejdą i wrócą 
do swojego świata i tyle będzie z czynienia dobra. I miał 
świadomość tego, o czym też głośno powiedział, że wiele 
osób przyszło po to, by zobaczyć go na żywo, bo znają go 
z telewizji. O kim mowa? 

W pewien październikowy wieczór dane mi było być 
na spotkaniu autorskim z Szymonem Hołownią. Tak, tak 
ten sam Szymon, który prowadzi program „Mam Talent”. 
To dziennikarz i publicysta, laureat nagród, autor książek 
(polecam „Ludzie na walizkach” na początek, a potem całą 
resztę) i założyciel Fundacji KASISI. 

Kogo tam zabrakło, niech żałuje. Tak prosto, zwyczaj-
nie, z wielkim polotem i wiedzą, zajmująco i przejmująco, 
żartobliwie i osobliwie, szczerze i z miłością do Człowieka 
i Boga opowiadał zwyczajny Człowiek – Szymon Hołow-
nia. Po prostu wierzy i czyni dobro. Takie proste, prawda? 
Też bym tak chciała. 

I po raz kolejny ten Ktoś z obłoków dał mi znak, że nie 
ma przypadkowych spotkań i ludzi.

Marusia


