Założony w 1997 r.

to@borawski.pl

Nie odmawiaj sobie radości.
H. Jackson Brown, Jr.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 47
(930)

cena 2,00 zł

25 listopada 2015 r.

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

B21904

V22909

V22210

Nr 47 (930)

ISSN 1505-0246

Zielone Flagi przyznane, artykuł na s. 2
Oleckie Morsy, fot. ruw
ZST, s. 18

K14110

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

V26303

V26102

V25705

pizza na telefon, 87-520-31-32
V23318

2

Tygodnik olecki 47/930 - r. 2015

to@borawski.pl

ZIELONE FLAGI ZNÓW PRZYZNANE

Wszystko miało swój początek w roku 1994, kiedy to rozpoczęto działania oparte na Programie Eco-Schools, który za
nadrzędny cel przyjął wzbudzanie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, za pomocą
działań na rzecz racjonalnego wykorzystywania surowców i
energii, jak również rozważnej gospodarki odpadami. Powyższy program jest realizowany na całym świecie i jak do
tej pory zainspirował do działania około 15 000 placówek
wychowawczych.
W Polsce wszystko odbywa się pod nadzorem Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna posiada szereg przywilejów aby honorować kandydatów certyfikatem
Zielonej Flagi. Międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi
jest najwyższą nagrodą przyznawaną placówkom wykazującym najlepszy poziom działań na rzecz praktycznej edukacji
ekologicznej.
Olecko jest również zaprzyjaźnione z ekologiczna formą
wychowania. Rok szkolny 2014/ 2015 dla trzech placówek

z naszego miasta był rokiem wytężonej pracy i mobilizacji. Niepubliczne Przedszkole Jedyneczka, Przedszkole z
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II aby ubiegać się o certyfikat
musiały kierować się metodą 7 kroków:
1. Powołanie lokalnego komitetu/grupy roboczej. 2.
Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i
końcu działań). 3. Opracowanie kodeksu ekologicznego.
4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja). 5.
Monitoring prowadzonych działań. 6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja. 7. Integracja z programem nauczania.
Starania zostały docenione. Niepubliczne Przedszkole
Jedyneczka oraz Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Olecku zostały nagrodzone certyfikatem Zielonej Flagi
na okres jednego roku, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Jana Pawłą II cieszyć się będzie nagrodą przez kolejne
3 lata. 				
Sylwia Gajewska

MSZE I NABOŻEŃSTWA
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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

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

3

OLECKI TERMINARZ

8 listopada od 17.44 jeden zastęp OSP Lenarty i OSP Filipów usuwały w Bialskich Polach drzewo powalone na jezdnię.
8 listopada od 17.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Pieńkach konar drzewa powalony na jezdnię.
8 listopada od 18.44 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
przy ulicy Kopernika naderwany dach na bibliotece miejskiej.
8 listopada od 17.48 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym
OSP Borawskie i Szczecinki zabezpieczały w Sedrankach budynek gospodarczy, z którego wichura zerwała dach.
8 listopada od 20.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Gordejkach konar drzewa powalony na jezdnię.
9 listopada od 9.05 dwa zastępy JRG PSP i jeden OSP
Plewki usuwały w Babkach Oleckich drzewo powalone na
drogę.
10 listopada od 12.09 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały
lądowanie śmigłowca ratowniczego na placu Wolności.
10 listopada od 12.14 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym OSP Kowale Oleckie i OSP Lakiele zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego, do którego doszło
w Danielach.
10 listopada od 13.35 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
w Cimochach naderwany piorunochron nad linią energetyczną.
10 listopada od 16.24 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Wieliczki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej w Wieliczkach. Zderzenie motoroweru i innym
pojazdem.
12 listopada od 9.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
ulicy Kolejowej zadymienie z budynku wielorodzinnego.
12 listopada od 16.03 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał w Piastowie konar drzewa powalony na jezdnię.
13 listopada od 20.24 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa OSP
Świętajno usuwały w Połomie zadymienie z budynku mieszkalnego.
14 listopada od 14.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał z
jezdni placu Wolności skutki kolizji drogowej.
informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki

Domy całoroczne drewniane pod klucz,
1200 zł m.kw.,
tel. 500-225-457
K15503

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,34 zł
ON Arctic ................. 4,59 zł
Pb 95......................... 4,44 zł
PB 98......................... 4,64 zł
LPG............................ 2,09 zł
Olej opałowy............... 2,90 zł (powyżej 1000 litrów)
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

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

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

WYSTAWY STAŁE
• Sztuka Jadalna, 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 Fotografii „Klatka”, ROK MG
25 listopada (środa)\
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - konferencja „Wyjść z cienia przemocy” w ramach II
Oleckiej Kampanii Białej Wstążki, sala kina Mazur
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w halowej piłce nożnej dziewcząt ze szkół podstawowych, hala Lega
14.00 - posiedzenie komisji kultury i oświaty RM, pokój nr
13, Ratusz
14,30 - posiedzenie komisji planowania RM, pokój nr 13,
Ratusz
26 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, sala konferencyjna
17.00 - Działalność i ujawnienie Obwodu Olecko-Gołdap
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wykład Zbigniewa
Kaszlej, Olecka Izba Historyczna, ROK „MG”
19.00 - 11 minut, film z cyklu KADR, kino Mazur
27 listopada (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Mistrzostwa rejonu SZS w halowej piłce nożnej
dziewcząt ze szkół podstawowych, hala Lega
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - spotkanie z Andrzejem Malinowskim, biblioteka pedagogiczna
17.00 - Rabusie fistaszków - film, kino Mazur Mazur
18.30 - Andrzejki na hali Lega, Andrzejki na basenie hali
Lega
Andrzejki w Mazurskim Dworze w Siejniku
19.00 - Spectre - film, kino Mazur Mazur
28 listopada (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Edkar Grand Prix Olecka - I runda (tenis stołowy),
hala Lega
17.00 - Rabusie fistaszków - film, kino Mazur Mazur
19.00 - Spectre - film, kino Mazur Mazur
20.00 - Andrzejki w restauracji „Astra”
29 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Rabusie fistaszków - film, kino Mazur Mazur
19.00 - Spectre - film, kino Mazur Mazur
30 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
1 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
2 grudnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
3 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
4 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
15.00 - Sawa. Mały wielki bohater - film, kino Mazur
17.00 - Igrzyska śmierci: Kosogłos, część 2 - film, kino Mazur Mazur
19.40 - Listy do M, 2 - film, kino Mazur Mazur
5 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Warmia i Mazury pływają, pływalnia przy hali Lega
15.00 - Sawa. Mały wielki bohater - film, kino Mazur
17.00 - Igrzyska śmierci: Kosogłos, część 2 - film, kino Mazur Mazur
19.40 - Listy do M, 2 - film, kino Mazur Mazur
6 grudnia (niedziela)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zaproszenie do współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych
W październiku 2015 r. rozpoczęło działalność Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, którego celem jest:
• podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie
środowiska prywatnych właścicieli lasów;
• reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia
wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
• współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi
na terenie kraju i zagranicy,
które w swojej działalności uwzględniają problematykę
zagospodarowania lasów prywatnych;
• działalność edukacyjna w zakresie ochrony lasów oraz
środowiska przyrodniczego.
Stowarzyszenie zaprasza właścicieli lasów prywatnych z
terenu powiatu oleckiego wszystkich zainteresowanych do
współpracy oraz przystąpienia do organizacji. Dane kontaktowe: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Roje 17, 14-310 Miłakowo, e-mail: wmlasyp@gmail.com, tel. 698 637 437.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

W dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godzinie 14:30 w
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku. Podczas posiedzenia opiniowane będą projekty uchwał na Sesję oraz stan wykonania
zadań z zakresu zadań inwestycyjnych – przetargów, na
projekty: budowa ścieżek rowerowych, koncepcja zagospodarowania Jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Legi w
mieście, przebudowy targowicy miejskiej.

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:

K14406

• Jakub Bałucki
• Igor Błaźeński
• Michał Borecki
• Janina Izbicka
• Magdalena Walejko
• Marian Zachwacki

Redakcja

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

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, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

to@borawski.pl
Jest ranek 24 listopada. Wczoraj wieczorem zaczął delikatnie
sypać pierwszy śnieg. Dzisiaj,
patrząc przez okno, widzę nieśmiałą jego warstwę na zaparkowanych samochodach i delikatną powłokę na dachach domów.
Spadło go tyle, że nawet nie spowodował paniki wśród klientów
zakładów wymiany opon samo-

V26103

chodowych.
Idzie zima. Teraz to widać, a nie tylko kolejne
kartki spadają z kalendarza.
Odkąd jeżdżę samochodem zawsze obawiałem się
zimy. Ze względu na śliskie jezdnie, zaspy i wszystkie „radości”, które niesie ona z sobą. Śnieg i mróz
stał się z ewentualnego sprzymierzeńca formy rozrywki, przeciwnikiem. Takie postrzeganie było jednak krótkie. Bo nadal przecież lubię spacery w mroźne, słoneczne dni, śmiganie bojerem po zamarzniętej
tafli jeziora, a narty i sanki to przyjemność. Po prostu
poznałem wreszcie smak zimowej ostrożnej jazdy samochodem... nabyłem doświadczenia.
Rozmawiając, czytając artykuły i książki wnioskuję, że większość z nas ma w sobie ukrytą obawę przed
mającą nadejść albo nadchodzącą zmianą. Ten strach
sprawia, że zaczynamy myśleć i działać irracjonalnie.
Nie staramy się poznać istoty nadchodzącej, czasami
nieuchronnie, zmiany, a walczymy o status quo.
Nic nie jest wieczne. Sama wieczność jest też cezurą czasu. Jest taki krótki wiersz czeskiego poety:
Czemu płaczesz i złościsz się dziewczyno?
... że padało cały dzień?!
Pomyśl o jętce jednodniówce.
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Padało przez całe jej życie.
Czas jest względny zarówno naukowo jak i poetycko. Czym jest czas naszego życia, naszego pokolenia czy istnienia naszej cywilizacji wobec wieku
naszego wszechświata, który gdyby był istotą żywą
nie zauważyłby nawet naszego istnienia? Przecież
fakt, że w ciągu sekundy w naszym organizmie rodzi
się tysiące bakterii i po kilku chwilach umiera, znają
zaledwie niektórzy z nas. Zaś obchodzi to tylko chorych i ich lekarzy.
Zmiana jest czymś nieuchronnym. Istotą zawartą
w każdym istnieniu, w każdym czasie i w każdym
momencie, zdawałoby się, naszego niewzruszonego
trwania.
Motorem, który nakazuje nam trwać niewzruszenie jakby nic wokół nas się nie zmieniało jest strach.
Normalny ludzki strach przed nadchodzącą niewiadomą. Ludzkie reakcje na zmianę są przeróżne i zależne od miejsca w społecznej hierarchii. Dla rządzącego w demokratycznym polityka nadchodzące
wybory są mobilizacją do skonsolidowania działań
mających na celu ponowne jego wybranie. Dla satrapy sprawującego władzę przy pomocy armii, dekretów i policji politycznej mające nadejść zmiany
są pretekstem do zwiększenia represji, manipulacji
przy konstytucji, produkcji nowych dekretów czy
wreszcie fizycznym rozprawieniem się z podnoszącymi głowy.
Jest też różnica podejścia do zmian. Inaczej podchodzą do nich politycy, a inaczej ich wyborcy.
Pierwsi myślą ile władzy pozwolą zgromadzić w ich
rękach, zmiany. Drudzy myślą o tym co będą z tych
zmian mieli. W naturze państwa demokratycznego
jest to, aby nowe prawa miały jednocześnie furtki,
poprzez które można byłoby polityków kontrolować.
W krajach satrapów nowe prawo zawsze zwiększa
zakres władzy i ogranicza prawa obywateli.
Tak samo jest z władzą lokalną. Z jednej strony
przecież prezydent, burmistrz czy wójt jest tylko
wykonawcą uchwał swojej rady miasta czy gminy.
Z drugie strony stoją mieszkańcy, którzy zainteresowani są wysokością podatków, właściwego poziomu
ich rozłożenia oraz stabilności ich egzekucji i wykorzystania w budżecie.
W stabilności istnienia miasta czy gminy nie ma
miejsca na marzenia czy zachcianki. Nie ma miejsca
na pomniki dla władzy. Powinna być twarda kalkulacja co może przynieść nam jutro i co może przynieść
nam każda inwestycja. Dlatego jedne samorządy
działają lepiej, inne gorzej. Jedne samorządy konsultują z mieszkańcami potrzebę powzięcia inwestycji.
Natomiast inne tylko ogłaszają konsultacje starając
się ukryć informację na internetowych stronach.
Jak już wspomniałem. W rządzeniu nie ma miejsca na marzenia. Marzenia prezydenta, burmistrza i
wójta, to jego prywatna sprawa. Takie same marzenia,
które się urzeczywistnią muszą mieć pozostali członkowie wspólnoty albo ich demokratyczna większość.
Wymaga to wielu zabiegów i wiele wysiłku trzeba
w te zabiegi włożyć. Potrafią tego dokonać tylko
najwybitniejsze jednostki zdolne do kompromisów i
mające w sobie empatię wobec społeczeństwa. Osoby mające w krwi demokratyczne zasady.
Jedno jest pewne, zawsze w końcu wygrywa demokracja i prawo.
Bogusław Marek Borawski
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Dołącz online
do Karty Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na www.rodzina.gov.pl i www.
empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak
się zgłosić? Wystarczy wypełnić e-deklarację poprzez wskazanie między innymi jakie zniżki chce się zaoferować. Po
uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki
Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Nowy
moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces i usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.
Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak
wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych
klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a
prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w
Polsce jest 3,4 osób w rodzinach
wielodzietnych.
Dodatkowo
partnerzy mogą posługiwać się
znakiem „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny” w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy
już ponad 1.000 firm i instytucji,
które oferują zniżki dla rodzin w
ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
Do programu dołączyli już między innymi sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki
Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli
w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply
Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw
LOTOS i ORLEN.
Nie trzeba być dużą firmą, by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także między innymi
PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne
„Krasnal” w Olsztynie.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu człon-

EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

B27201

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie odnosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie
musi być koszmarem.
Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i młodzieży.
Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwierdzoną 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.

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, wynagrodzenie 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
kowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio,
dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez
względu na dochód.
Deklarację można złożyć na https://empatia.mpips.gov.
pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XII Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz.
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku,
przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na
lata 2016 – 2025.
8. Informacja Starosty Oleckiego o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy
zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 Rady Powiatu w
Olecku z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego.
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2027;
d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015.
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym
terminie.

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy
na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul.
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

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

mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K14808

K14306
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Kronika policyjna

3 promile alkoholu

Oleccy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę.
52- letni mieszkaniec gminy Kowale Oleckie na trasie
Stożne – Sokółki uderzył w przydrożne drzewo. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 3 promile w jego
organizmie. Józef G. prosto z ulicy trafił do policyjnego
aresztu.
19 listopada około godz. 22.40 patrol prewencji interweniował na trasie Stożne –Sokółki. Zgłoszenie dotyczyło
zdarzenia drogowego. Kobieta, która zadzwoniła na telefon alarmowy poinformowała, że kierujący osobowym
nissanem uderzył w przydrożne drzewo. Policjanci po
przyjeździe na miejsce potwierdzili ten fakt i zabezpieczyli
miejsce zdarzenia. Zastali także mężczyznę, który kierował
samochodem.
Po wylegitymowaniu okazało się, ze jest to 52-letni Józef G. mieszkaniec gminy Kowale Oleckie. Przeprowadzone badanie wykazało, że prowadził on auto mając ponad
3 promile alkoholu. Ponadto policjanci po sprawdzeniu
w bazie danych ustalili, że nie posiada on uprawnień do
kierowania pojazdami. 52-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.
Po wytrzeźwieniu Józef G. usłyszy zarzut prowadzenia
pojazdu w stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 		
podkom. Tomasz Jegliński
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Zatrzymano uciekiniera
z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego

Poszukiwanego 16-latka, uciekiniera z Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego zatrzymali oleccy policjanci.
Jeszcze tego samego dnia został odwieziony do placówki
wychowawczej.
19 października około godziny 11.10 policjanci zostali
wezwani w związku z kradzieżą do jednego z oleckich marketów.
Na miejscu pracownik ochrony ujął nieletniego, który
ukradł 6 batonów. Policjanci po wylegitymowaniu ustalili,
że jest to Mateusz B. mieszkaniec powiatu gołdapskiego.
Ponadto po sprawdzeniu nieletniego w policyjnych systemach informatycznych okazało się, ze jest on poszukiwany.
16-latek powiedział, ze uciekł kilka dni wcześniej z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Augustowie. Następnie na rowerze kolegi zamierzał dojechać do Gołdapi.
Nieletni został odwieziony do placówki, z której uciekł,
a za kradzież sklepową będzie odpowiadał przed sądem dla
nieletnich.
podkom. Tomasz Jegliński

Włamywacze do altanek
ogrodowych aresztowani

Oleccy policjanci ustalili i następnie zatrzymali dwóch
mężczyzn podejrzanych o kradzieże i włamania do których
dochodziło na terenie oleckich ogrodów działkowych. Do
policyjnego aresztu trafili 22-letni Kamil R. oraz 19-letni
Mateusz G.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w sprawie
kradzieży i włamań do altanek prowadzili intensywne dochodzenie zmierzające do wytypowania osób podejrzanych.
Przeprowadzone czynności procesowe pozwoliły w dniu 18
i 19 listopada na zatrzymanie dwóch mieszkańców Olecka.
Do policyjnego aresztu trafili znani już wcześniej kryminalnym 22-letni Kamil R. i 19-letni Mateusz G. Jak ustalili policjanci pracujący nad tą sprawą mężczyźni działali wspólnie
w dwóch zdarzeniach, które dotyczyły kradzieży i włamania.
Ich łupem padły min. sprzęt rtv, namiot, butla gazowa,
alkohol o łącznej wartości blisko 2 tyś. złotych. Ponadto Kamil R. odpowie za usiłowanie włamania, którego dopuścił się
samodzielnie w listopadzie br. W trakcie przesłuchań podejrzani przyznali do winy.
Teraz za popełnione przestępstwa będą odpowiadać
przed sadem. Grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.			
podkom. Tomasz Jegliński

Oleckie Morsy, fot. ruw

B22503

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.

B21106

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.
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A.M.

1. Przypomnę, bo w III RP jest
kiepsko z pamięcią. Z raportów wynika, że ludzie nie czytają, wolą dopalacze. Obywatelom urywają się filmy. TV
(prywatna i państwowa) ma do widzów
stosunek … przerywany przez reklamy.
Na świetlicy w szkołach porozumiewają się już za pomocą megafonu. Na scenie polskiej jest tak, jak w instrukcja obsługi gaśnicy terenowej:
Pali się? Niech się pali, a my spokojnie… A więc: śpieszmy się
powoli, żeby nas diabli nie wzięli. W obcym języku takie spowolnienie nazywa się Slow Life.
2. Uprzejmie proszę P.T. Czytelników o uważne przeczytanie zdania, które specjalnie pogrubiłem: Adam Mickiewicz ( 24
grudnia 1798, Zaosie-26 listopada 1855, Konstantynopol, Turcja).
O co chodzi? Po raz drugi proszę, żeby obliczyli, ile lat minęło
od śmierci wieszcza – szlachciury polskiego słowa? Dla ułatwienia podaję, jak to zrobić: trzeba od 2015 odjąć 1855. I wyjdzie,
ile to lat minęło, jak nie żyje Adam Mickiewicz. A więc: czapki,
berety, kapelusze, chusteczki z głów. Proszę z rac nie strzelać,
zostańcie w domu, polskie ulice mają dość martyrologii, wystarczy, że chodniki drżą ze strachu, bo tam, gdzie marsz pokojowy
wojenne nastroje. Po co dodatkowe szmery i piski. Nie mieszajmy w to drzew: brzozy, osiki, dębu itd. Nie szastajmy karabelą.
Wystarczy rocznica. Okrągła jak koło losu.
3. Adam Mickiewicz nie ma sobie równych w polskiej literaturze pięknej. Szkoła tak go przesiała, że po latach nie chcemy czytać lektur obowiązkowych. Mickiewicz broni się tym, co
napisał. I mogą sobie pleść różne krytyki dziennikarskie na jego
temat. Nie sposób podważyć tego, co sygnował swoim imieniem
i nazwiskiem. Można z tym dyskutować, ale … takiego poety w
Polsce nie było. Jak Polska Polską, a Litwa Litwą.
4. Mickiewicz ukończył studia na Uniwersytecie Wileńskim,
ale nie miał stopnia magistra, gdyż jego rozprawę magisterską De
criticae usu atque praestantia (nie dochowaną) Groddeck i Borowski odrzucili.
5. Był bałaganiarzem. Gubił rzeczy, zapominał. Roztargniony,
jakby chwytał dwa arbuzy na raz. Żył w straszliwym pośpiechu.
Oczywiście, że potrafił zadbać o siebie, nie był to jakiś tam fajtłapa. To był figlarz, który miał słabość do niewiast. Niby taki niski,
a ile było w nim potencji. Nie tylko twórczej. Miał „korzeń”, jakby powiedział Jan Kochanowski z Czarnolasu.
Mickiewicz miał farta w życiu. Dostawał połowę pensji profesorskiej (2500 franków rocznie) oraz 1000 franków wciąż mu
wypłacanych za fikcyjne katalogowanie rękopisów słowiańskich
w Bibliothéque Royale. Na odsiecz z pomocą ruszali m.in. Julian
Ursyn Niemcewicz, Zygmunt Krasiński, Konstancja Łubieńska i
inni.
6. Miał bzika na punkcie Andrzeja Towiańskiego (17991878); zgłupiał jak neofita. Religia i towiańszczyzna zawróciła
mu w głowie, że na dłuższą metę tego nie dało się słuchać, czytać,
i w ogóle. Szajba na całego! Od tego czasu nie umaczał pióra w
atramencie i nic znaczącego nie napisał; jeżeli chodzi o utwory, za
to w listach się rozpisywał albo streszczał. W ciągu życia napisał
ponad 1246 listów. Imponujące.
Sprawa Boża. Towiańczycy. Bzik religijny. Albo jak kto woli
– opium. Zwał to jak zwał. Jaka stąd dla nas nauka? Ano taka,
że artysta powinien spiepszać tam, gdzie politycy i różnego autoramentu duchowni, co grzebią w chmurach kijem, co ma dwa
końce. Mickiewicza otaczali ludzie niezrównoważeni, ślepo zapatrzeni w Towiańskiego jak w obrazek albo lustereczko. Cierpieli na tzw. lustrzycę (dzisiaj byśmy powiedzieli, że mają ciąg na
szkło jak celebryci). I ten kult Napoleona. Nieraz korespondencję
podpisywał: Adam Napoleon [1817], Napoleon z Nowogródka
[1818]. Należał do ekipy narwańców, dziwaków, którzy ciężko
przesadzali. Jak zimni ogrodnicy. We wszystkim. Byli na granicy normy i patologii. Rozhisteryzowani. Wielu z nich skończyło
obłędem. A potem ten bzik, żeby wziąć sztandar z wersalikiem
ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ. Sprawy innych były pretekstem do walczenia o swoje, ale … obce państwa wyzyskiwali ich

do swoich interesów. Po prostu, zostali wyrolowali. Te zrywy,
gdy się o nich czyta, przerażają, że zabrakło trzeźwej kalkulacji.
Te wszystkie kategorie: Brat, wódz budzą zdziwienie. Te mowy
pełne patosu, napuszone i sztuczne, jakby połknęli kijaszek od
miotły, co pod dywan zamiata. Można się nimi wzruszyć, ale
ramionami. Z odsieczą 12-osobowego wojska ruszyli na Zjednoczenie Włoch, jako żołnierze Chrystusa. W składzie tego
Legionu byli malarze, architekci, artyści. Czyli ludzie, którzy
nie są przysposobieni do wszelkich wojen; w czasach pokoju
różnie sobie radzą, a w czasie zagrożenia trzęsą się im nie tylko
portki.. I to prężnie mięśni, pohukiwanie, nie mierzenie sił na
zamiary. Być ciągle w obcych rękach, to bardzo niewygodna
pozycja. Ostatecznie Legion został skierowany do … wykonywania robót publicznych. Na Sycylii budowali drogi dla tuziemców. Inni się rozproszyli. Przepadli. Kiedy o tym czytałem,
to nie miałem czasu złapać się za głowę. Pogubiłem się, bo nie
wiedziałem, gdzie męczyciel, a gdzie męczennik? Kpina. Żart
o politycznej nieobliczalności.
7. Adam Mickiewicz potrafił pisać świetne objaśnienia,
dziś byśmy to nazwali przypisami. Skomprymowane, z kapką
liryzmu. Czuć w nich dużą erudycją. Oczywiście, że był niesamowicie oczytany, trawestował, czerpał pełnymi garściami z
mitologii, filozofii, literatury, przysłów i innych. To, co wziął,
szlifował. Jak swoje. Opanował styl literacki i dziennikarski.
Świetnie sobie radził ze słowem polskim. Komentarze biblijne
troszeczkę nużą i są już nieco zwietrzałe, delikatnie mówiąc.
Mogą być, ale … to już chyba trzeba wrzucić do lamusa.
8. Poezja Mickiewicza broni się pięknem stylu, polszczyzną, jaką żadem z poetów polskich nie pisał. Z taką biegłością.
Że zapiera dech. To był mistrz, majster i rzemieślnik. W jednej
osobie było ich trzech. A poza przy musiał to być dowcipny
gość, bo smutas coś takiego nie skreśli: (…) Jeżeli Tomasz
może pisać, życzę mu serdecznie, ale nie przymuszam, bo pisać
nie jest to buty szyć na zakaz. Ja pisałem, bo były okoliczności sprzyjające muzie, a teraz znowu hultaję. (…) (Adam Mickiewicz, DO JANA CZECZOTA I TOMASZA ZANA [MOSKWA], 5/17 STYCZNIA 1827).
Z wrodzonym poczuciem humoru wzdychał: (…) Ciężka to
jest walka o życie! Doświadczycie sami rzeczy dziwnej: rozkosze i przyjemności, które uciekają od nas, kiedy gonimy za
nimi, skoro zaczniemy wyrzekać się ich, zaczną gonić z nami.
Człowiek może przyjść do tej strasznej potęgi, że ledwie okiem
rzuci na błyskotkę, na twarz piękną, znajdzie je wnet przed
sobą; cisnąć się będzie świat do niego przez drzwi zamknięte.
(…) (Do Hieronima Kajsiewicza i Leonarda Rettla, Paryż, 16
grudnia 1833 roku)
I tak mógłbym cytować wypisy Mickiewiczowskie, które
szkoła przemilcza, czyniąc szkodę uczniom. Wkuwanie na tzw.
blaszkę nie zachęca do literatury pięknej, która jest po to, żebyś
inaczej myślał, tj. nie dał się wywieść w pole albo w tłum, gdzie
łeb przy łebku.
Pan Tadeusz nie ma sobie równych w polskiej literaturze.
Nie sposób go przetłumaczyć na obce języki. Aby go zrozumieć, trzeba się nauczyć języka polskiego. Literackiego. Jeżeli
się chcesz zmyć z wszelkich obcości, czytaj Mickiewicza. Częściej wpadaj do Soplicowa, które jest centrum: Tam się człowiek
napije, nadysze Ojczyzny! (Pan Tadeusz, Rada, Księga Siódma)
Kończę, bo wpadam, kolejny raz, w zachwyt. Spuścizna
Adama Mickiewicza jest świetna. Nie piszę tego, że jest rocznica funeralna. Zapomniana. Napisałem felieton, bo jest mi
wstyd, że jest tak cicho wokół A.M.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Jeżeli kogoś swoją pisaniną zdemoralizowałem, to przepraszam. Na swoją obronę mam tylko to, że Próżna ufność w
marmurze, / próżna i w żelezie, / To trwa do skonu świata, / co
na papier wlezie. (Wacław Potocki 1625-1696). Powiedzmy.
Papier też wykrusza się, ma tzw. wżery miedziowe. Dziurawi
go stary atrament-żelazowo-galusowy z jonami żelaza. Papier
się kwasi. Aby papier trzymał się nieźle, trzeba go wytwarzać
ze szmat. W przeciwnym razie rozpadnie się na strzępy. Nie
przesadzajmy z tą trwałością. Życie ma coś z rozkurzu mąki.
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Niepodległej… Ślubujemy!

Ten wymowny napis widniał na dekoracji towarzyszącej
uroczystościom Święta Szkoły obchodzonym 12 listopada w
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Gąskach. Święto Szkoły jest dla naszej społeczności dniem
szczególnym – rocznicą nadania szkole imienia, obchodami
Święta Niepodległości, ale również symbolicznym przyjęciem w szeregi uczniowskie pierwszoklasistów.
Uroczystości rozpoczęliśmy mszą św. z udziałem Pocztu
Sztandarowego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Gąskach. Następnie podczas podniosłej
akademii uczniowie oddali hołd Patronowi i wszystkim walczącym o niepodległą Polskę. Szczególnie w obchody wpisali się pierwszoklasiści pod okiem wychowawców – Iwony
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Grabek i Marty Liszewskiej-Banas. Uczniów, rodziców i
zebranych gości zaskoczyli dostojnymi walcami w strojach
stylizowanych na lata dwudzieste ubiegłego wieku. Licznie
przybyli rodzice z zapartym tchem podziwiali swoje pociechy, które za moment stały się pełnoprawnymi członkami

społeczności szkolnej. 35 uczniów ślubowało kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, swym
zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Każdy z nich został oficjalnie pasowany na ucznia przez dyrektorkę szkoły Janinę Rękawek. Tatusiowie robili zdjęcia,
a mamy ukradkiem łzy wzruszenia ocierały.
Ten pełen emocji dzień zakończył się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców pierwszaków. ig

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
i Olecka Izba Historyczna zapraszają 26 listopada (czwartek)
o godzinie 17:00 na spotkanie ze Zbigniewem Kaszlejem pt.

Działalność i ujawnienie Obwodu Olecko-Gołdap Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Olecko, miasto w dawnych Prusach Wschodnich, po
przejściu frontu w styczniu 1945 roku zostało wcielone do
Polski na mocy ustaleń przywódców koalicji antyhitlerowskiej podczas konferencji w Teheranie. Pierwsi osadnicy zaczęli napływać wiosną z pobliskich powiatów: suwalskiego,
augustowskiego, sejneńskiego, później także z innych regionów Polski, powracali z zsyłek ze Związku Radzieckiego i Niemiec. Wśród tych nie tworzących jeszcze wspólnoty
mieszkańców powiatu oleckiego zawiązywały się formalne
grupy oporu wobec nowych władz państwa. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość nie działało jednak na terenie nowych
powiatów długo.
O strukturach ugrupowania, jej członkach i losach na obszarze powiatu oleckiego i gołdapskiego opowie Zbigniew
Kaszlej, historyk, członek Zarządu Klubu Historycznego im.
Armii Krajowej w Augustowie, badacz powojennych dziejów
Polski Północno-Wschodniej.
Zapraszamy.
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Mazurski Dwór w Siejniku (1)

Zapewne, gdyby nie dobra kuchnia i gościnność nie byłoby majątku Elisenhöhe na Siejniku. Historia założenia i
zbudowania dworu oraz zabudowań gospodarskich, mimo że
rozpoczyna się w roku 1840 ma jednak znacznie wcześniejszy swój, jakby to powiedzieć, prapoczątek.
Na początku XIX wieku zaraz po wojnach napoleońskich
przy Rynku rodzina Zimmermann wybudowała hotel, później nazwany „Königlicher Hof”. Dobra kuchnia, wygodne
pokoje i wyszkolona służba były słynne w całych Prusach.
Chętnie też zatrzymywali się w nim najznamienitsi goście.

trowym produkująca prąd.
Obszerny dziedziniec dworu otaczały budynki gospodarcze: stodoły, chlewnie, stajnie i obory. Zaraz przy wjeździe na podwórzec stanął budynek administracyjny, a przy
drodze okalającej bagnisko stanęły domki osób zatrudnionych w gospodarstwie.

Mapa niemiecka z 1880 roku, która obrazuje położenie
budynków przed wybudowanie kolei wąskotorowej

Portret protoplasty Zimmermann’a
Hotel przeżywał swoje najświetniejsze chwile, gdy rządziła nim Elise Zimmerman. Była to połowa XIX wieku.
Elise była osobą bardzo przedsiębiorczą i dalekowzroczną. Postanowiła, że dochody z hotelu przeznaczy na wybudowanie od podstaw majątku ziemskiego z dworem, zabudowaniami gospodarskimi oraz założeniami ogrodowymi.
Zakupiła więc w pobliżu Margrabowej (tak wtedy nazywało
się Olecko), przy drodze do Ełku grunt. Oddzielało go od
szosy nieprzebyte podczas deszczy bagnisko. Dojazd stanowiła droga od strony dzisiejszego Kukowa.

Jedynym mankamentem w zaplanowaniu, usytuowaniu
i komunikacji dworu z Margarbową było owe bagno odcinające od drogi do niego. Jednak praktyczna i przedsiębiorcza Elisa Zimmerman i z tym umiała sobie poradzić.
O tym trochę później.
Nazwę Elisenhöhe co w wolnym przekładzie oznacza
Wzgórze Elżbiety nadała zabudowaniom Elisa Zimmerman dopiero w 1853. Stało się to po tym, jak król Fryderyk
Wilhelm IV wraz z żoną odwiedził Margarbową. Ten właśnie król lubił podróżować po kraju. W Olecku był tylko
jeden raz. Jednak, to ten jedyny raz w roku 1845 i oczarowanie kuchnią hotelową sprawiło, że dwór na Siejniku
otrzymał nazwę „Elisenhöhe”. Został nazwany tak na cześć
przeuroczej królowej Elisabeth, która towarzyszyła monarsze w tej podróży. Zapewne obie panie przypadły sobie do
gustu żeby w tak wymowny sposób jedna z Elżbiet uczciła
pobyt drugiej. W naszych czasach obrotność pani Zimmerman i wykorzystanie pobytu monarchy do reklamy swego
hotelu i miejsca zamieszkania nazwano by marketingiem.
Wtedy jednak, była to czysta wdzięczność i duma z goszczenia takich znamienitości.

Tak wyglądał budynek dworu „Elisenhöhe” w połowie
XIX wieku
Dwór zbudowano na wzgórzu i stylu klasycystycznym.
Jeden roboczy podjazd wybudowano od strony zabudowań
gospodarskich z obszernym gankiem ze schodami. Drugi,
reprezentacyjny podjazd do dworu znajdował się od strony
ogrodu. Przeszklone pomieszczenie zabudowanej werandy
stanowiło zarazem hol wejściowy oraz dodatkowy pokój letni. Z niego wychodziło się bezpośrednio do ogrodu. Nad nim
zbudowany został plaski taras ograniczony czworokątnymi
w przekroju kolumnami między którymi rozmieszczono
żelazne bariery ochronne. Budynek dworu praktycznie nie
zmienił się od tamtej pory. Obok stała wieża ze śmigłem wia-

Powitanie króla Fryderyka Wilhelma IV i królowej
Elżbiety w Margrabowej. Wita ich Elisa Zimmerman,
która stoi z prawej strony obrazu
Elisa Zimmerman nie poprzestała na nazwaniu wzgórza. Wspaniałe wędzone mazurskie sielawy wysyłała jako
podarki pruskiemu królowi, a ten okazując wdzięczność
słał listowne z podziękowaniami. Owe listy były wystawiane na widok publiczny w witrynie oleckiego hotelu.
Wreszcie dzięki królowi i jego słabości do kuchni pani

to@borawski.pl
Elisabeth, która poskarżyła się monarsze, została usypana
grobla prowadząca bezpośrednio do dworu od szosy ełckiej.
Usypali ją na królewski rozkaz żołnierze ełckiego garnizonu.
Szeroka droga została obsadzona lipami. Piękne potężne lipy
zostały uwiecznione na zdjęciu sto lat później.
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dowieść dosłownie około dwustu metrów do stacji kolejki
wybudowanej po przeciwnej stronie szosy ełckiej. Kolejką
można było dowieść sprzedane zboże np. do Wronek lub
Olecka i tam przeładować na pociągi dalekobieżne, które
wiozły je w głąb Prus lub Rzeszy.
Ród Papendieck’ów był jednym z najbogatszych w powiecie oleckim i co za tym idzie najbardziej wpływowym.
Umiejętności zaś łączenia wiedzy rolniczej, ekonomicznej
i praktycznej w prowadzeniu gospodarstw rolnych były powszechnie doceniane. Gdy w 1907 powstaje w Margrabowej
szkoła rolnicza jej jednym z trzech kuratorów jest właśnie
Papendieck.

Aleja lipowa prowadząca do dworu
Zapewne na dworze w Siejniku w 1864 urodził się Arthur Zimmerman. Najsłynniejszy z rodziny. Przed pierwszą
wojną światową sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy oraz minister spraw zagranicznych Cesarstwa Niemieckiego w latach 1916-1917.

Mapa niemiecka z 1920 roku. Widać na niej jak blisko
dworu znajdowała się stacja przeładunkowa
kolejki wąskotorowej
W 1908 Elisenhöhe na Siejniku zaczyna zarządzać zięć
Papendieck,a , a po jego śmierci w 1934, żona Frieda Fähser
z Papendieck’ów. Od 1908 roku gospodarstwo jako główny
kierunek produkcji rolniczej wprowadziło hodowlę zarodową bydła niemieckiej rasy czarno-białej. Ten kierunek trwał
aż do wkroczenia armii sowieckiej.

Arthur Zimmerman
Na początku lat osiemdziesiątych Zimmermanowie sprzedają dwór wraz z gospodarstwem Karolowi Schielke. Od tego
czasu gospodarstwo szybko podupada. Na poczet długów
przejmuje je Bank Drezdeński.
W 1887 Ernst Papendieck (ówczesny generalny naczelnik
powiatowy) spłaca bankowi zadłużenie dworu oraz gospodarstwa i w ten sposób nabywa prawa własności.
E. Papendieck był członkiem ogólnoniemieckiego Centralnego Towarzystwa Gospodarstwa Wiejskiego dla Litwy i
Mazur, które z inicjatywy ziemian z powiatu oleckiego powstało 1821. Propagowało ono idee nowoczesnego rolnictwa.
Do zadań towarzystwa należało również reklamowanie nowoczesnych maszyn rolniczych i tworzenie gospodarstw wzorcowych.
Już następnego roku w 1888 Ernst Papendieck 1 i 2 czerwca organizuje w Margrabowej (Olecku) zjazd Towarzystwa,
a na dziedzińcu zabudowań gospodarczych Siejnika oraz na
oleckim rynku pierwszą w naszym regionie wystawę maszyn
rolniczych. Wystawa taka odbyła się również na dziedzińcu
oleckiej szkoły gospodarstwa wiejskiego.
Rozkwit gospodarstwa i dworu w Siejniku rozpoczyna się
właśnie od tego momentu.
Ważnym dla rozwoju i dochodów dworu stało się wybudowanie sieci kolejowej oraz sieci kolei dojazdowych. Teraz
wszelkie produkty powstałe w gospodarstwie trzeba było

Wyląg kurcząt w inkubatorach

Szklarnie zbudowane za budynkami gospodarczymi
od strony Kukowa
opracował Bogusław Marek Borawski
materiały archiwalne Józef Kunicki, B. M. Borawski
dobór map, starych fotografii oraz fotografie współczesne
Józef Kunicki
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MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZRZESZENIA LZS SZKÓŁ
GMINNYCH I MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ
W TENISIE STOŁOWYM 2015

18 listopada w hali Lega odbyły się Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym.
Sędzią głównym była Marzena Jasińska
WYNIKI:
Szkoły Podstawowe:
Dziewczęta:
1. Sandra Michalska (Działdowo)
2. Katarzyna Sinkiewicz (Sępopol)
3. Wiktoria Berk (Dywity)
Chłopcy:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Mateusz Rutkowski (Działdowo)
3. Jakub Kacprzak (Susz)

Chłopcy:
1. Kamil Jarmołowicz (ZSR Ostróda)
2. Krystian Kawiak (ZSR Ostróda)
3. Patryk Jankowski (Lubawa)
Gra podwójna dziewcząt:
1. LO Węgorzewo
2. ZSB Braniewo
3. ZSZ Braniewo

Szkoły Gimnazjalne:
Dziewczęta:
1. Aleksandra Grzebska (Działdowo)
2. Izabela Blautenberg (Kozłowo)
3. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
Chłopcy:
1. Wojciech Chojnowski (Działdowo)
2. Marek Lekenta (Biała Piska)
3. Kacper Kamiński (Kozłowo)
Szkoły Ponadgimnazjalne:
Dziewczęta:
1. Zuzanna Woźniak (LO Węgorzewo)
2. Justyna Waraksa (ZSKSiA Giżycko)
3. Karolina Szablińska (ZSZ Braniewo)

PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Zaprasza
nauczycieli geografii, przyrody
i wiedzy o społeczeństwie
oraz wszystkich zainteresowanych
do udziału w seminarium nt.

„Kanada i Republika Buriacji”
Spotkanie odbędzie się
w piątek 27 listopada 2015 r. o godz. 16.30
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej
ul. Armii Krajowej 30, tel. 87 523 53 93;
biblioteka_olecko@op.pl
prowadzący:

Andrzej Malinowski

Gra podwójna chłopców:
1. ZSR Ostróda
2. LO Węgorzewo
3. Lubawa
Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii
otrzymało pamiątkowe dyplomy i medale. Trzy najlepsze Gminy uhonorowano pucharami. Wszyscy otrzymali
wejściówki na pływalnię.
Paweł Maksimowicz

to@borawski.pl

Trzy interwencje wobec awanturników domowych i dwie
kolizje drogowe – weekend w
powiecie oleckim
Do pierwszej kolizji drogowej doszło w miniony piątek
przed godziną 16:00 w Kowalach leckich. Jak ustalili policjanci kierujący samochodem ciężarowym marki Man, podczas włączania się do ruchu z lewego pobocza, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu dla kierującego fordem w wyniku
czego doszło do zderzenia. Piotr K. został ukarany mandatem
karnym w wysokości 500 zł.
Drugie zdarzenie drogowe miało miejsce w sobotę 21 listopada po godz. 13:00 w Olecku. Kierujący osobową skodą
nie zachował należytej ostrożności w trakcie włączania się do
ruchu, w wyniku czego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
kierującemu osobowym oplem, który wykonywał manewr
wyprzedzania innego pojazdu. W wyniku zderzenia nikt nie
ucierpiał. Kierujący oplem został ukarany mandatem karnym
w wysokości 500 zł.
Pierwsze zgłoszenie o awanturze domowej oleccy policjanci otrzymali w minioną sobotę przed godz. 9:00. Mieszkanka gminy Wieliczki powiadomiła, że jej nietrzeźwy mąż
wrócił do domu i wszczął awanturę, wyzywał ją słowami
wulgarnymi, popychał oraz groził, że zrobi jej krzywdę. Mężczyzna w obawie przed konsekwencjami uciekł z mieszkania
przed przybyciem funkcjonariuszy.
Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu trafił w miniony piątek. Oficer dyżurny oleckiej komendy
otrzymał zgłoszenie, że nietrzeźwy syn dobijał się do mieszkania rodziców po czym wtargnął do środka. Grzegorz N.
wyzywał ojca słowami wulgarnymi, groził mu pobiciem oraz
pozbawieniem życia. Mężczyzna podczas interwencji funkcjonariuszy nadal był agresywny w związku z czym został zatrzymany do wytrzeźwienia. Rodzina została objęta nadzorem
w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Drugie zgłoszenie o awanturze domowej oleccy policjanci
otrzymali w niedzielę około godz. 19:30. Mieszkanka gminy Świętajno powiadomiła funkcjonariuszy, że jej konkubent
będąc pod wpływem alkoholu wszczął awanturę, groził jej,
że ją zabije. Podczas podejmowanej interwencji mężczyzna
był agresywny wobec domowników jak i funkcjonariuszy, nie
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reagował na polecenia do uspokojenia się. W związku z tym
Kazimierz S. został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2
promile alkoholu.
Jako ostatni do policyjnego aresztu trafił Jarosław W.
Mężczyzna wszczął awanturę w domu, wyzywał matkę słowami wulgarnymi oraz odgrażał się, że ją zabije. Zgłaszająca obawiała się pozostać z synem w mieszkaniu w związku
z czym został on zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało
w organizmie 28-latka ponad promil alkoholu. Ta rodzina
również została objęta nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprasza dzieci i młodzież na

KONKURS NA KOMIKS „KSIĄŻKOWO KOMIKSOWO”

Konkurs ma na celu
propagowanie literatury
poprzez promocję zainteresowań i fascynacji plastycznych
wśród dzieci i młodzieży.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie komiksu, w którym uczestnicy
zilustrują ulubioną książkę
przy pomocy środków stylistycznych właściwych komiksowi.
Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 30
listopada 2015 roku na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6, 19-400 Olecko.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej www.przystanek.pl

Informacja o kwalifikacjach do
wojskowej służby zawodowej

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje kolejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w
korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzone w
dniach: W każdy poniedziałek i środę aż do 30.11.2015r. początek o godz. 10.00... 		
newsletter UM

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B23302

Rozpoczęcie
kursu

19
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L94802

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

to@borawski.pl

AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

AUTO LAND

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

V27101

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 V22708

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

V27001
V26203

V25135

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20707
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22509
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22230
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22718
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27111
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22240
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V25315
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23002
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V02342

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B23102
K15605

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

V26702

SERWIS OGUMIENIA

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

B21306

V23008

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V26403
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B23402

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B22603
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B22104
* „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
V22110

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V23308

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20408
* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14210
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V27211

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14310
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L94901
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22902
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V27221
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23417

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21911
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...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

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

V26901

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 L94703
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26413
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B22703
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B27101
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B27001

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V25904

V22409

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
V24906

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B20806

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26812

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25125
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V23338

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V25006

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
V25205
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26112
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V22220

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

K14708

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B22204

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B26901
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SPRZEDAM
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b25
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B22802
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V25405
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27121
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B22004
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B22303
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b24
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K14908
* 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 V25115
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V26113
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

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

V23208

V25305

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V25215
* 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.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26004

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B23202
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K15008

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21206
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V23358
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K14727

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B22403
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b26
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B21505
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K14506
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K14606

WYNAJEM

* kawalerka do wynajęcia, Orzeszkowej, tel. 508-247483 K15602
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V25016

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V23328

* wynajem mieszkań, apartament, Zielona 33, tel. 502264-901 K15105
* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel.
721-643-708 K15304

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,
KPP Olecko
to nie możemy czuć się bezkarni.			
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. (piątek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów
uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka,
b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r.
Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-

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 powinien oddawać specyfikę pracy wolontariuszy oraz uwzględniać walory
społeczne i obywatelskie wolontariatu.
Konkurs jest adresowany do
mieszkańców, instytucji i organizacji 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

go,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej 3 lat,
d) wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków
trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.,
e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej,
Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul.
Leśnej w Olecku,
f) zmieniająca uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko
z tytułu zaległego czynszu,
h) określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
i) uchylająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej
w Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów,
j) opłaty targowej,
k) uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej oraz w
sprawie uchylenia uchwały w
sprawie miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową,
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na
lata 2015-2024,
ł) zmiany budżetu gminy na
2015 rok,
m) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu,
n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na
realizację projektu pn. „Rozwój
profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie powiatu oleckiego”.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący RadyMiejskiej
Krzysztof Sobczak
jego realizacji. Czas trwania filmu maksymalnie do 5 minut. Film powinien zostać zapisany w popularnym formacie cyfrowym (avi, wmv, mpg, mov, mp4).
Film należy dostarczyć z kartą zgłoszeniową do Regionalnego 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. Uczestnicy 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:
//centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/
aktualnosci/274,konkurs-na-najlepszy-film-ukazujacyprace-wolontariuszy-na-terenie-wojewodztwa-warminskomazurskiego
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Kalendarz imion
25 listopada (Światowy Dzień Pluszowego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Bettiny, Dajany, Elżbiety, Giocondy, Kai,
Katarzyny
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima,
Józefata, Katona, Klemensa, Tęgomierza, Tęgomira
26 listopada
Delfiny, Konrady, Lechosławy, Leonardy, Lesławy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemiesła, Jana,
Jonatana, Konrada, Lechosława, Leona,
Leonarda, Lesława, Michała, Sylwestra
27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii,
Żanety
Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba, Jarosława, Franciszka, Leonarda,
Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa,
W7alerego, Waleriana, Waleriusza,
Wirgiliusza
28 listopada
Berty, Bianki, Blanki, Lesławy, Natalii,
Romy, Zdzisławy
Gintera, Gościerada, Gościrada, Grzegorza, Jakuba, Lesława, Radowita,

Romana, Rufusa, Stefana, Zdzisława
29 listopada (Dzień Podchorążego)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemysławy, Saturniny
Błażeja, Bolemysła, Filomena, Fryderyka, Przemysła, Przemysława,
Saturnina, Siedlewita, Waltera
30 listopada (Andrzejki) (Dzień
Rybaków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury,
Zbysławy
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna,
Konstantego, Liberiusza, Ludosława,
Ondraszka, Zbysława
1 grudnia (Światowy Dzień Walki z
AIDS)
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy,
Iwy, Iwony, Natalii, Sobiesławy
Arnolda, Bronisława, Edmunda,
Eligiusza, Mariana, Natalisa, Platona,
Ryszarda, Sobiesława, Szymona
2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bibiany, Bibianny, Bibiany, Blanki, Budzisławy, Pauliny, Wiwiany
Budzisława, Hipolita, Ksawerego, Paula, Piotra, Rafała, Sulisława, Zbyluta

Nasz przepis
Makrela
z majonezem na zimno

80 dag makreli, 1 cebula, sok z cytryny,
2 łyżki octu, sól, pół szklanki śmietany,
2-3 łyżki majonezu, szczypiorek, natka
pietruszki, 2 jajka ugotowane na twardo
Makrelę czyścimy i płuczemy.
Cebulę obieramy, płuczemy i dzielimy na cząstki.
Gotujemy wodę i wkładamy całą
rybę (tak aby była przykryta) oraz cebulę
i doprawiamy do smaku sokiem z cytryny, octem i solą. Gotujemy.
Pozostawiamy rybę w wywarze aż
do ostygnięcia. Rybę wyjmujemy, zdejmujemy z niej skórę, dzielimy wzdłuż i
kładziemy na półmisku.
Śmietanę mieszamy z majonezem,
dodajemy posiekaną zieleninę i zalewamy rybę. Przybieramy ćwiartkami jajek.
Danie podajemy z pieczywem.

Mus twarożkowy

2 opakowania twarożku homogenizowanego, 2 jajka, niepełna szklanka cukru
pudru, kawałek wanilii, otarta skórka
z cytryny (przedtem wyszorowanej i
sparzonej), sok z ½ cytryny, 1 łyżeczka
żelatyny, 12,5 dag śmietanki 18%, 5 do
10 migdałów
Żelatynę zalewamy 2-3 łyżkami zimnej wody, a gdy zmięknie i napęcznieje
rozpuszczamy ją w jak najmniejszej ilości wrzątku.
Wszystkie składniki przeznaczone
na mus włożyć do głębokiej miski lub
dzbanka i dokładnie zmiksować. Musimy otrzymać puszysta masę do której na
koniec dodajemy żelatyną.
Migdały kroimy w paseczki, lekko

rumienimy na suchej patelni.
Mus rozkładamy do szklanych czarek i posypujemy migdałami.

Dieta winogronowa

Stosować mogą ją tylko osoby zupełnie zdrowe i tylko po konsultacji z
lekarzem.
Przez 3 dni jeść po 25 dag owoców 4
razy dziennie, zaspokajając głód surową marchewką. Mleko chude można
pić bez ograniczeń. Przez następne
cztery dni zwiększa się dawkę do 2
kg winogron dziennie. Po tygodniu
kurację należy przerwać. Jej efekt to
spadek wagi ciała do 3 kg.

Surówka pyszności

½ małej główki kapusty włoskiej, ½
małej główki kapusty czerwonej, 10
dkg łuskanych włoskich orzechów, jedno duże winne jabłko, 2 pomarańcze,
1 puszka ryb w oleju (tuńczyk, śledź,
sardynka), sól, pieprz, sok z cytryny,
łyżeczka łagodnej musztardy, gałązka
zieleniny
Szatkujemy oba rodzaje kapusty,
solimy i odstawiamy na 10 minut.
Orzech grubo siekamy.
Odsączone z zalewy ryby dzielimy
na spore kawałki, a sos zostawiamy do
sporządzenia zalewy. Jabłko kroimy w
kostkę.
Przygotowujemy sos rozcierając
odcedzony olej z musztardą, sokiem z
cytryny i solą do smaku.
Teraz łączymy wszystkie składniki
surówki i mieszamy je z sosem. Wkładamy surówkę do półmiska i układamy
na niej cząstki pomarańczy i gałązką
zieleniny.
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Cytaty na ten tydzień
... nikt nie kwestionuje pewnika, że
aby z przyjemnością czytać arcydzieła literatury światowej, pewna
inicjacja w reguły tej zabawy jest
nieodzowna. Choć konsumpcja
spektakli filmowych na całym
świecie wielokrotnie przewyższa
konsumpcję literatury książkowej,
nigdzie jeszcze w wyraźny sposób
nie uznano, że to samo trzeba
zrobić w kinematografii.
Toteż analfabetyzm filmowy jest
daleko powszechniejszy (...). Nie
przejawia się bowiem w zaniechaniu konsumpcji. Raczej przeciwnie – w konsumpcji nadmiernej i
bezkrytycznej.
Jerzy Płażewski, Język filmu
... w sztukach pięknych jest oczywiste od dawna ..., że mamy do
czynienia z niezależnym od wartości przemieszczaniem się punktów
ciężkości, które występuje, a nawet
musi występować równolegle do
dokonujących się przemian umysłowych i społecznych.
Nikolas Harnoncourt, Muzyka
mową dźwięków
... obrazy umierają, podobnie jak
rośliny, kiedy ich moc wyparuje i kiedy się staną podobne do
martwego budulca ścian, gotowych
rozpaść się za chwilę, albo do
próchnicy, na której wyrosną nowe
prądy.
Antoine de Saint-Exupery, Twierdza
Nie powinno się jednak dzieła
sztuki dlatego tylko niżej oceniać,
że zawiera w sobie cechy różnych
etapów stylistycznych...
Peter Meyer, Historia sztuki europejskiej

PRZYS£OWIA
Kiedy słota po Anieli, wkrótce ziemia się zabieli (18 listopada).
Kiedy listopad po śniegu brodzi, zbożom zaszkodzi.
Na świętą Elżbietę (19 listopada)
bywa śnieg nad piętę.
Jaka pogoda na dzień Ofiarowania
(21 listopada) taka cała zima.
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.
Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopada), rolnik o dobrym roku śni.
Kwitną drzewa w listopadzie zima aż
do maja będzie.
Wilia do Katarzyny (24 listopada)
wróży, jaka w lutym pogoda służy.
Dzień Katarzyny (25 listopada) jaki,
cały grudzień taki.
Jak się Katarzyna głosi (25 listopada), tak się Nowy Rok nosi.
Katarzyna (25 listopada) zmienna
dziewczyna, gdy jej ciepło, mróz do Godów trzyma.
Gdy na Katarzynę od południa ryknie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.
Na Katarzynę szykuj dobrą pierzynę.
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ZST startuje w konkursie
„Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”

Od początku roku szkolnego 2015/16 Zespół Szkół Technicznych bierze udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem
konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.
Do kwietnia 2016 r. społeczność ZST wykona dziesięć
zadań, polegajacych m. in. na zbadaniu lokalnego rynku pracy pod kątem wymagań pracodawców, kompetencji personalno–społecznych przydatnych w pracy, analizie prasowych
i internetowych ofert pracy. Uczniowie będą mogli wykazać
się swoimi umiejętnościami zawodowymi w wielu konkursach szkolnych.
Szerszej publiczności swoje zdolności zamkowa młodzież zaprezentuje w Dniu Kształcenia Zawodowego (planowanym na luty 2016). Zorganizowane zostaną także wycieczki do okolicznych zakładów pracy.
Zespół Szkół Technicznych w Olecku ma już za sobą
realizację dwóch zadań. W październiku 2015 r. przeprowadzono we wszystkich klasach sondaż na temat: „Predyspozycje i umiejętności zawodowe szczególnie pożądane przez
pracodawców”. Na podstawie wyników sondażu uczniowie
podzieleni na grupy branżowe wykonali plakaty obrazujące
cechy, których pracodawcy oczekują od swych potencjalnych pracowników. Wszystkie prace są aktualnie eksponowane na szkolnym korytarzu.
W listopadzie 2015 r. w ZST odbyło się pięć spotkań

młodzieży z Krystyną Zdan - doradczynią zawodową,
pracownicą Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji,
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Olecku. W cyklu spotkań na temat „Kompetencje personalno–społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” wzięli
udział uczniowie klas trzecich i czwartych technikum oraz
klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, którzy już za
kilka miesięcy będą starali się o podjęcie pracy. K. Zdan
wprowadził młodzież w świat rynku pracy i praw nim

rządzących oraz w problematykę kompetencji twardych i
miękkich. Uczniowie posiedli też umiejętność analizowania ogłoszeń o pracę pod kątem jej przydatności w procesie
realizacji własnych celów zawodowych.
Kolejne zadania będą sukcesywnie realizowane w bieżącym roku szkolnym.
Honorata Szwajda
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wały: Dorota Włodarska – bibliotekarka, Elżbieta Borys
– wychowawczyni klasy 1b oraz Karolina Truchan – pedagżka szkolna.
Uczestnicy są bardzo zadowoleni i dopytują, kiedy odbędzie się następne tego typu spotkanie.
dg
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W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika trwa całoroczny konkurs czytelniczy „Cztery pory roku z literaturą”.
W ramach tego konkursu w nocy z 13 na 14 listopada odbyła
się impreza „Zielona noc w bibliotece”. Uczestniczyli w niej
najaktywniejsi łącznicy biblioteczni i uczniowie klasy 1 b.
Uczestnicy brali udział w różnego rodzaju zabawach i
konkursach związanych z rozwijaniem kompetencji czytelniczych i sprawnościowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się „Kalambury” oraz „ Podchody literackie”.
Zaletą tej imprezy była także możliwość poznania biblioteki z innej strony. Uczniowie klasy pierwszej integrowali
się z łącznikami z różnych klas, biorąc aktywny udział we
wszystkich zadaniach oraz grach sportowych, propagujących zdrowy styl życia.
Jednym z ministerialnych priorytetów na bieżący rok
szkolny jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
„Zielona noc w bibliotece” wpisuje się w realizację tego
kierunku polityki oświatowej. Nad całością imprezy czu-
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Magiczna noc z literaturą
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ANDRZEJKI w Mazurskim Dworze w Siejniku
27 listopada zabawa z DJ
70 złotych od osoby

20

Tygodnik olecki 47/930 - r. 2015

to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (246)

Ratalne zakupy
W radiu czy telewizji często zdarza się mi słyszeć
opinię, że jesteśmy nagminnie nabijani w przysłowiowe „bambuko” przez różne podmioty, czy to z dziedziny handlu czy bankowości. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy dokonujemy jakiegoś zakupu na raty, czy
zaciągamy pożyczkę lub kredyt. Aby spełnić swoje
marzenia muszą one być skredytowane przez te instytucje. Wymaga to od nas podpisania umowy... i wtedy
zaczynają się „schody”, które są przyczyną naszych
kłopotów.
Wielu wypowiadających się ekspertów konsumenckich stwierdza, że niezbyt uważnie czytamy i podpisujemy umowy. Polacy nie znają prawa i składają bezmyślnie podpis na różnego rodzaju umowach.
Rozumiem, że nieznajomość prawa szkodzi, ale
wczujmy się w sytuację. Z różnych stron bombardowani jesteśmy różnego rodzaju promocjami: a to telefon
za złotówkę, a to gigantyczny zjazd cen. I jak tu nie
ulec pokusie?
Przecież, pomimo braku gotówki, wszystko jest w
zasięgu ręki. Sprzedawcy sprytnie żerują na różnych
aspektach naszej psychiki. Naładowani przekonaniem,
że tak niewiele brakuje do naszego „szczęścia”, udajemy się do punktu sprzedaży. Oglądamy wymarzony
towar i też nie wiem, czy dokładnie, bo emocje biorą
górę nad zdrowy rozsądek.
Kiedy decydujemy się na jego zakup, dostajemy do
wypełnienia formularz i ogromną bumagę, na której
zapisane są warunki sprzedaży, a wszystko to drobnym
druczkiem. Wielkość liter jest tak mała, że mamy problemy z odczytaniem tego na spokojnie już w domu. A
w sklepie trzeba na szybkiego. Składając podpis wy-

chodzimy z złożenia, że poważna instytucja, o której tak głośno w mediach, nie może zrobić nas „w
konia”.
Później okazuje się, że niewielka klauzula do
umowy napisana najmniejszą czcionką pod koniec
tekstu mogła mieć kolosalne znaczenie dla całej treści. My jednaj przeczytaliśmy ją pobieżnie albo w
ogóle. Wprawdzie zmieniły się warunki umowy w
ciągu trzech dni od daty zakupu można po prostu
zrezygnować z zakupu, ale przepisy, a praktyka to
zupełnie dwie różne rzeczy.
Często jedyną drogą do rozstrzygania owych sporów pozostaje sąd.
No tak, ale jak dochodzić swoich praw, skoro
sami podpisaliśmy na siebie wyrok? Cóż, pozostaje
nam wówczas zacisnąć zęby, popukać się w głowę
i... słono płacić.
Muszę się przyznać, że ja też ostatnio zostałam
nabita w przysłowiowe „bambuko”. I było „standardowo”, czyli w sklepie (przepraszam: salonie) sprzedawca dopasował wszystko jak trzeba. Znalazł ofertę
za kwotę jaką chciałam.
Tyle że cieszyłam się do pierwszego rachunku.
Na nic zdały się tłumaczenia, że byłam u niego
trzy razy, że za każdym razem prosiła o to samo. On
twierdzi co innego, czyli to, co widnieje na umowie.
A umowy przed podpisaniem… nie przeczytałam, bo
mu zawierzyłam na słowo.
O naiwności!! I powinnam napisać: sama nabiłam
się w „bambuko”. A za naiwność i głupotę się płaci.
Ja będę to robiła dwa lata.
Drogi Czytelniku, wypada mi życzyć Tobie i sobie przede wszystkim przemyślanych zakupów, więcej cierpliwości i dobrych okularów udając się na
zakupy w ten (już) przedświąteczny czas.
Marusia

