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Niech stanie się twoim przyzwyczajeniem
oddawanie przysług ludziom, którzy się o
tym nigdy nie dowiedzą.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

B33802

pizza na telefon, 87-520-31-32
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www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V01808a

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V01240
tel. 507-047-750

Sparingi oleckich piłkarzy

8 kwietnia

występ chóru
Ełckiego Towarzystwa Muzycznego „Kontrapunkt”
godz. 18:00, Kościół p.w. NMP Królowej Polski
Zapraszamy na koncert chóru Ełckiego Towarzystwa Muzycznego „Kontrapunkt” okazji

1050 rocznicy Chrztu Polski

W repertuarze m. in.:
Bogurodzica
Gaude Mater
J. Świder - Kto szuka Cię, Do Kraju Tego, Wierzę w Boga
N. Blacha - Modlitwa o pokój
A. Koszewski - Zdrowaś królewno wyborna
J. Sykulski - O Matko miłościwa
F. Nowowiejski - Parce Domine
M. K. Ogiński Polonez „Pożegnanie
ojczyzny”
Początek chóru KONTRAPUNKT datowany
jest na rok 1997.
Obowiązki dyrygenta
KONTRAPUNKTU pełni Rafał Sulima.

K18303

Chór
KONTRAPUNKT liczy 50 osób,
są w nim przedstawiciele
różnych środowisk. Tylko niektórzy są związani

Zapraszamy na sparingi oleckich piłkarzy. Walczący o
awans do IV ligi Czarni Olecko rozegrają 5 spotkań kontrolnych. Unia Olecko (również marząca o awansie) zaplanowała aż 7 sparingów.
Sparingi Unia Olecko wszystkie mecze o godz. 16:00
Boisko z murawą sztuczną
2 kwiecień Kowalak Kowale Oleckie
9 kwiecień Polonia Raczki
zawodowo z muzyką, większość to amatorzy. Śpiewanie w
chórze to dla wielu spełnienie marzeń, rozwijanie wspólnych zainteresowań i radość, jaką daje praca, której efekty
oklaskują potem widzowie na koncertach.
Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna,
ale chór chętnie sięga też po inne gatunki muzyki: muzykę
ludową, negro spirituals, muzykę operową i operetkową,
chóralne utwory sceniczne, utwory rozrywkowe, muzykę
polską.
KONTRAPUNKT koncertuje w Ełku i okolicach, tworząc oprawę muzyczną wielu uroczystości, reprezentuje też
miasto za granicą.
Chór koncertował m.in. w Fiffizano we Włoszech, w
Wilnie i Alytusie na Litwie, w Nettetal w Niemczech oraz
w Grodnie na Białorusi.
Organizatorzy koncertu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”
Parafia NMP Królowej Polski w Olecku

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V03006

V02408

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
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OLECKI TERMINARZ

16 marca od 8.54 jeden zastęp JRG PSP
usuwał w Babkach Gąseckich drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
18 marca od 15.25 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Kukowie powalone na drogę drzewo.
18 marca od 20.00 sześć zastępów JRG PSP Olecko, dwa
JRG PSP Ełk, dwa OSP Świętajno oraz po jednym zastępie
OSP Górne, OSP Stare Juchy, OSP Mazury, OSP Gąski, OSP
Wieliczki, OSP Szczecinki, OSP Borawskie i OSP Cichy
gasiły w Giżach pożar poddasza budynku wczasowego.
19 marca od 2.12 dwa zastępy JRG PSP dogaszały pożar
budynku wczasowego w Giżach.
19 marca od 3.00 jeden zastęp JRG PSP Olecko i jeden
OSP Cimochy usuwały skutki i zabezpieczały miejsce kolizji
drogowej w Cimochach. BMW uderzyło w słup.
20 marca od 1.14 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik ognisko pozostawione bez nadzoru.
20 marca od 13.30 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Mazury w Baranach nadzorowały pomieszczenia w których
został uszkodzony kocioł c.o.
20 marca od 21.13 dwa zastępy JRG PSP interweniowały
przy ulicy Składowej. Na dachu jednego bloku był mężczyzna.
21 od 22.15 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy alei
Wojska Polskiego pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
22 marca od 9.12 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Olszewie pożar piwnicy w budynku mieszkalnym.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
25 marca od 0.35 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Nocznickiego pożar motoroweru.
25 marca od 14.10 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Syrokomli pożar suchej trawy.
25 marca od 15,52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei
Zwycięstwa pożar suchej trawy.
25 marca od 18.43 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kościuszki pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnego.
25 marca od 19.31 jeden zastęp JRG PSP gasił w Zajdach
pożar suchej trawy.
27 marca od 15.34 dwa zastępy oraz po jednym OSP
Szczecinki i OSP Borawskie JRG PSP gasiły pożar suchej
trawy przy ulicy Wiejskiej
Informacji udzielił starszy sekcyjny
Radosław Osiecki

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95......................... 4,04 zł
PB 98......................... 4,24 zł
LPG............................ 1,59 zł
Olej opałowy............... 2,35 zł (powyżej 1000 litrów)
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

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
30 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Obława Augustowska w świetle rosyjskich dokumentów, spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej, ROK MG
31 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - Ojcowie i córki, film z cyklu KADR, kino Mazur
1 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
rozpoczyna się sprzedaż biletów na spektakl „Pół na pół”,
kasa kina Mazur
15.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
19.00 - Historia Roja, film, kino Mazur
2 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Warmia i Mazury Pływają, eliminacje VII, hala Lega
11.00 - Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
hala Lega
15.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
16.00 - Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie - sparing,
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
17.00 - Międzynarodowy Dzień Teatru: spektakle „Kotoloty”, „Na pełnym morzu” i „Sofa”, sala AGT
19.00 - Historia Roja, film, kino Mazur
3 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
15.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
17.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
17.00 - kabaret „Czesuaf”, dom Kultury w Gołdapi
19.00 - Historia Roja, film, kino Mazur
4 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
upływa termin zgłoszeń uczestnictwa w konkursie recytatorskim
5 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
6 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
7 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
8 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Rifki Sameem - otwarcie wystawy fotografii, Galeria
im. A. Legusa
17.00 - Seria Niezgodna: Wierna, film, kino Mazur
18.00 - koncert z okazji 1050 lecia chrztu Polski, chór Kontrapunkt (Ełk), Kościół p.w. NMP Królowej Polski
19.15 - Gejsza (PREMIERA!), film, kino Mazur
9 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - IX Międzynarodowy Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w Tenisie Stołowym, hala Lega
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i
Olecka Izba Historyczna
zapraszają 30 marca (środa)
o godzinie 17:00
na spotkanie z Danutą i Zbigniewem Kaszlejami na temat
Obławy Augustowskiej pt.

Obława Augustowska
w świetle rosyjskich dokumentów

Historycy polscy, do grona których należą Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, wciąż poszukują dokumentów i relacji
dotyczących tragicznych wydarzeń z lipca 1945 roku. W lutym tego roku pracownicy IPN w Białymstoku natknęli się
na obszerny zbiór archiwaliów dotyczących działań 50 armii
III Frontu Białoruskiego. Jej jednostki brały udział w operacji przeszukiwania Puszczy Augustowskiej. Analiza odnalezionych dokumentów wyjaśniła już teraz wiele z dotychczasowych niejasności. W nowym świetle jawią się działania
związane z Obławą, a rozgrywające się w okolicach Olecka.
Zapraszamy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku
Burmistrz Olecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku.
Oferty należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2016r.
do godz. 12.00
na adres: Urzędu Miejskiego w Olecku,
Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
( pok. nr 12 - sekretariat).
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

17:00, sala teatru AGT
Wstęp: 15 zł
Zapraszamy na Dni Teatru.
W programie przewidujemy spektakle:
„Na pełnym morzu”
Spektakl wg Sławomira
Mrożka
Obsada: Cezary Sadowski, Paweł Charmuszko,
Hubert Sowul, Norbert Sowul (uczniowie LO Olecko)
Reżyseria: Zbigniew Stefanowski
„Kotoloty”
Grupa teatralna „Pierwiastek z Dwóch”
„Kotoloty” to improwizacyjny spektakl, który nie
powstał w oparciu o żaden
scenariusz. Jest to opowieść o
samotności, pragnieniach, ale
też o odwadze i marzeniach.
Obsada: Paweł Charmuszko, Emilia Ishizaka, Urszula Jasińska, Hanna Karsztun, Daniel Ostrowski, Jakub Skrzypiec, Aleksandra Wilke
Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak
„Sofa”
Teatr „6 i pół” Olecko
W dobie wirtualnych zakupów coraz rzadziej wychodzimy z domu, a przecież to takie przyjemne – oglądanie,
dotykanie, sprawdzanie. Ale czy na pewno?
Obsada: Krystyna Gulbierz, Alina Pawełko, Grażyna Dzienisiewicz, Maciej Juchniewicz, Daria Machnacz, Jakub Dziubiński, Marek Pacyński
Reż. Agnieszka Lewandowska
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak

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:

• Ewa Dobecka (Zambrów)
• Anna Gramadzka
• Andrzej Ladziński
• Michał Ujazdowski
• Monika Zabłocka (Zabielne)
• Adam Zajkowski

K18402

K18104

Zakład Kamieniarsko-budowlany

2 kwietnia – Dzień Teatru

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.

Felieton

to@borawski.pl
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Za oknem słońce grzeje od samego rana. Drzewa jeszcze bez listków,
choć pąki już widać. Ptaki już śpiewają. Przed świętami byłem świadkiem przelotu kilku tysięcy kaczek,
które przedtem odpoczywały na naszym jeziorze.
Jadąc na święta widziałem dwa
żurawie pasące się przy samej drodze na zielonej oziminie. Bocianów
tylko, jak na razie, nie widać. Ale
może to ja tylko ich nie spotkałem?
Bobry w połomskim lesie, na skraju Boreckiej puszczy „spuściły” dwa drzewa. Ale one mogą tak przez cały rok.
Co tu się będę rozpisywał: WIOSNA. Przyszła kalendarzowa, a teraz ta prawdziwa.
Co w polityce?
Ano nic! To znaczy, wszystko po staremu. Każdy okopał
się na pozycjach i strzela.
Premierka Beata Szydło po zamachach w Brukseli wezwała do solidarności w Unii Europejskiej. Bardzo mnie to ucieszyło. Jednak zaraz potem, z rozbrajającym wyrazem twarzy,
czyli z zaciśniętymi ustami i jak zawsze matowym, bez emocji
głosem, podobnym do głosu maszyny, wyjaśniła, ze w tej sytuacji nie widzi możliwości przyjęcia choćby jednego uchodźcy.
Zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii też chcą nie
przyjmować uchodźców. To jeden z motywów propagandy. Zawtórowała im Polska (co prawda słowami swojej premierki).
Zdaje się, że ani Beata Szydło, ani inni zwolennicy zamknięcia granic nie zdają sobie sprawy z tego, że na brytyjskich wyspach mieszka i pracuje od 500 do 800 tysięcy
Polaków, a tylko 5% z nich ma brytyjskie wizy. Jak będzie
brexit, to kilkaset tysięcy ludzi wróci jak bumerang do kraju.
Co potem?
Szacuje się, że pracujący za granicą Polacy dostarczają do
kraju praktycznie równowartość budżetu rocznego. Dodając
do tego unijne pieniądze mamy ten widoczny wokół dobrobyt.
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii ten trend zlikwiduje. Może
też spowodować rozpad samej Unii. Co byłoby dla naszego
kraju katastrofą.
Nasz obecny rząd prze do takiego rozwiązania z uporem
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maniaka.
Odwrócenie sojuszu? Niemcy już nie są naszym najważniejszym sojusznikiem! Lepiej przyjaźnić się z Orbanem, który tylko podpuszcza naszego Jarosława. Robi to tylko po to,
żeby w parlamencie europejskim pokazać, że to co dzieje się
na Węgrzech nie jest wcale takie złe: „Popatrzcie tylko na Polskę!” – i puszcza oko do brukselskich polityków.
Po co przyjaźnić się z Niemcami? Lepiej z Czechami, Słowakami i Węgrami.
Polska była mocarstwem w czasach Jagiellonów. Wtedy,
gdy państwo było wielonarodowościowe.
Polska mocarstwem już nigdy nie będzie! I nie ma co tu
szat rwać. Żeby być potęgą trzeba mieć światły rząd, światłych obywateli, i przede wszystkim być tolerancyjnym. Tolerancja pozwala zjednoczyć naród. Wykluczenie kogokolwiek
ze wspólnoty samą ją ogranicza i osłabia.
Wracając do sojuszy naszego rządu, bo przecież nie narodu, można porównać obecny trend do wodociągu. Możemy
brać wodę przez podłączenie się z rurą do sieci, ale... nie lubimy dyrektora wodociągu. Nosimy więc ją wiadrami z końca
wsi od zaprzyjaźnionego z nami gospodarza, który, nota bene,
bierze ją z tego wodociągu, z którego myśmy zrezygnowali.
Tak to jest jak polityka i bzdurne myślenie zastępuje trzeźwą
ocenę sytuacji.
Nie będziemy mieli w Warszawie centrum wywiadu
NATO, bo Macierewicz włamał się do budynku, gdzie je organizowano. U nas można bagatelizować takie rzeczy, ale nie
w krajach, które z terroryzmem naprawdę walczą. Tam takie
coś jak upublicznienie listy współpracowników wywiadu wojskowego skończyłoby się sądem i wieloletnim więzieniem, u
nas zaś otworzyło możliwość awansu politycznego. W kraju
normalnym nazywa się takie coś co najmniej prowokacją, u
nas postawą obywatelską. Kto takiemu rządowi uwierzy?
Prezydent leci do Nowego Yorku na Szczyt Bezpieczeństwa Nuklearnego. Kiedyś każda wizyta polskiego prezydenta
w Ameryce była pretekstem do spotkania z prezydentem USA
albo co najmniej z sekretarzem stanu. Prezydent „lepszego
sortu” spotka się tylko z prezydentami Turcji, Ukrainy i Gruzji. Tak awansowaliśmy międzynarodowo!
A jak awansujemy jak PiS wyprowadzi nas z Unii? Trzeba
będzie stać w kolejkach w konsulatach po wizę. Do kraju wróci
co najmniej 50% obywateli pracujących w Europie. Kto da im
jakąkolwiek pracę? Na pewno nie rząd, który garściami chce
rozdać dorobek okresu od uzyskania pełnej niezależności naszego kraju. Do tego chce rozdać to tylko swoim, a tzw. kiełbasę
wyborczą tylko po to, by utrzymać władzę.
Że tak może być? Całkiem realne. Polska bierze od Unii
całymi garściami. Wszyscy, nawet sceptycznie nastawieni widzą jak kraj się rozwinął. Mamy do wzięcia jeszcze z dwadzieścia lub więcej miliardów euro. Ale, gdy trzeba przyjąć
uchodźców, to wylega się na place, pokazuje świńskie łby, pali
kukły Żyda, bije ludzi o innym odcieniu skóry. Występuje się
w Sejmie i rozkłada bezradnie ręce, że „nie możemy, kochana Unio, w tym temacie nic pomóc”. Polska to kraj katolicki,
ludzi silnej wiary. Czy wiara ta jest tak powierzchowna, że boimy się obcych w wierze? Że łatwo damy się na inną wiarę
przechrzcić?
Boimy się terrorystów! To prawda. Ja też się ich boję. Ale
wszyscy terroryści byli Europejczykami. Tak więc może już
tu są?! Państwo tzw. islamskie wyprodukowało około 1500
zamachowców. Czytaj – przeszkoliło i wysłało ich do Europy.
Przy takiej organizacji wywiadu jaką mamy nikt ich nie
wykryje, aż do...
BOR po „dobrych zmianach” nie umie ochronić prezydenta. Choć to prezydent „lepszego sortu”, ale prezydent.
Jeszcze czas, by przygarnął resztę Polaków. Od kilku miesięcy nie mamy głównego komendanta policji. Instytut Pamięci
Narodowej zamieniany jest w policję historyczną. Wszędzie
tam, gdzie można, w kluczowych dla bezpieczeństwa Polski
instytucjach wprowadza się na stanowiska kierownicze ludzi
„dobrej zmiany” nie mających pojęcia ani doświadczenia w
organizacji naszego bezpieczeństwa.
Ja też się boję zamachów. Teraz boję się bardziej!
... bo kto właściwie broni naszego kraju?
Bogusław Marek Borawski
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Wiesz, gdzie się kończy twoja wolność?
Tam, gdzie zaczyna się wolność innych

Czyli wolność słowa kończy się tam, gdzie może kogoś
obrazić. Wolność wyznania oznacza, że możesz sobie wierzyć, w co lub kogo ci się podoba. I nikomu nic do tego,
czy to Latający Potwór Spaghetti, czy pierdylion czternaście
indyjskich bóstw... I wara ci od tego, w co wierzą inni.
Wyobrażasz sobie, żeby Świadkowie Jehowy postowali
na Facebooku pod akcją honorowego krwiodawstwa, że to
grzech?!
Albo Amiszowie pod zdjęciem twojej nowej bryki, że to
wbrew prawom Bożym, że zbytek?! No, skandal by był, i
święte oburzenie, i w ogóle marsze w tę i z powrotem...
Zasada jest jedna: żyj i daj żyć innym. W prostszych słowach: odpieprz się i pilnuj swego. Nic ci do tego, czy chcę
być pochowana w całości, czy chcę żeby moje organy poszły
do transplantacji.
Uważasz in vitro za grzech? To sobie go nie rób!
Ktoś chce ślubu? Niech bierze.
Ktoś chce żyć bez ślubu? Nie twój problem.
Wolność innych, pamiętasz?
Dlatego nerw mnie bierze, kiedy ta sama osoba zaprasza
mnie do internetowej wspólnej modlitwy, jednocześnie publikując artykuł, w którym nawołuje się do golenia głów Polkom, które mają dzieci z nie-Polakami. Tu - Jezu Miłosierny, tu - golić łby jak za okupacji. Matko, naprawdę?! Pop....
ło* was?! Nawoływanie do linczu i nienawiści? Bardzo po
chrześcijańsku. Bardzo.
Zresztą, poglądy polityczne jak i wyznanie są jak genitalia. Nie pokazuje się tego każdemu, nie powinno się też tym
epatować przed młodszym pokoleniem.
Ludzi nie należy dzielić ze względu na narodowość,
przynależność partyjną, frakcje, czy też wyznawaną religię.

Ludzi należy dzielić na mądrych i debili. Tylko debile dzielą się według narodowości, przynależność partyjnej, frakcji
i wyznawanej religii.
Mnie nie obchodzi, jaką frakcje uważasz za swoją.
Mnie obchodzi, kim jesteś. A jeśli obrażasz kogokolwiek,
inne wyznanie, frakcje polityczną, czy orientację seksualną, to dla mnie jesteś burakiem. Z tych, co to „moja racja
jest najmojejsza!”...
Zresztą, w tej chwili wszyscy są tak podzieleni, że wyglądają jak szczyle, które w piaskownicy nap....ją* się po
głowach łopatkami, kiedy koty i psy srają im w piasek, a
dzieciaki z sąsiedniego podwórka kradną im zabawki.
Dziel i rządź. Jak ludzie są skłóceni, łatwiej nimi manipulować. Polak lubi mieć wroga, Polak musi mieć wroga,
macha szabelką i czuję się patriotą.
Gówno prawda! Rób swoje, pracuj rzetelnie, płać podatki, szanuj starszych, wychowuj młodszych na dobrych
ludzi, dawaj przykład, nie kradnij, nie zdradzaj, segreguj
śmieci.
Praca u podstaw. To jest patriotyzm.
Palenie zniczy i smętne apele, to nie to, za co przelewali
krew przodkowie. A tym bardziej nie za pianę na pyskach
po każdej z walczących ze sobą frakcji. Bo każda ze stron
wrzeszczy, pluje jadem i ogólnie jest głośna.
Racja jest jak dupa.
Każdy ma swoją.
Ale na litosierdzie pańskie, przestańcie pluć jadem.
Weźcie się do roboty, wychowujcie swoje dzieci tak, żeby
za pokolenie, dwa, nie było tego problemu. Postawcie na
zdrowy rozsądek i mądrość.
Dziękuję za uwagę.
Maja Borawska, Londyn

8 kwietnia
– prelekcja
i wernisaż prac Rifki Sameem

nie nagradzane i publikowane.
Jest jednym z laureatów Międzynarodowego Konkursu
Super Circuit organizowanego w Austrii, za zdjęcie ‘Between lovers’ (Gold Medal of Excellence, 2009).
Dużo podróżuje, szczególnie po krajach azjatyckich,
skąd czerpie inspiracje do swoich prac. W swoich fotografiach stara się uwiecznić te ulotne momenty i zjawiska,
które trwają tylko chwile i często są niezauważalne dla
przypadkowego obserwatora. Główne kierunki jego zainteresowań to krajobrazy, dzika przyroda oraz ludzie z obszarów Azji.
Rifki Sameem mieszka i tworzy w Kolombo (Sri Lanka). Obecnie pracuje przy projektach obejmujących fotografię artystyczną na Sri Lance.

godz. 17:00,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
Zapraszamy na prelekcję i wernisaż wystawy fotografii
Pana Rifki
Sameem fotografika
ze Sri Lanki.
Rifki
Sameem
urodził się
w
1970
roku
w
Kolombo, na Sri
Lance. Od
roku 2006
prezentuje
swoje
prace
na
krajowych
i międzynarodowych
wystawach
i konkursach
fotograficznych, gdzie
jego zdjęcia
są regular-

XXXIV Konkurs Recytatorski
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” zaprasza do uczestnictwa w XXXIV Konkursie Recytatorskim
„SPOTKANIA Z POEZJĄ ‚2016”.
ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ / DOSTARCZYĆ NA ADRES ORGANIZATORA:
Regionalny Ośrodek Kultury w
Olecku „Mazury Garbate”, 19-400
Olecko, Plac Wolności 22, tel. (87) 520
20 59; (87) 520 25 16, www.przystanek.pl, e-mail: rok@przystanek.pl
Wszelkich informacji udziela
instruktor ds. teatru w Regionalnym Ośrodku Kultury
„Mazury Garbate” w Olecku, tel. 87 520 20 59, wew. 34
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.04.2016 r.

to@borawski.pl

Wyróżnienie
Urszuli Kamińskiej
W piątek 18 marca w I LO im. Stefana Żeromskiego w
Ełku odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej o nazwie
Singing Red Bricks. W kategorii gimnazjum, uczennica
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Urszula Kamińska z kl. 2d zdobyła wyróżnienie, doskonale
śpiewając piosenkę francuskiej gwiazdy Indylii „Dernière
Danse”.
Dodatkowo w języku angielskim utwór „I see fire” Eda
Sheerana wykonał zespół Trio (śpiew Wiktoria Płazińska
i Sara Szrajbert, akompaniament gitara klasyczna Oliwia
Maj kl. 2d).
Natomiast w języku rosyjskim piosenkę „Uletayu” grupy A’Studio zaśpiewała Natalia Maciopa (kl. 2a).
Po występie Urszula Kamińska powiedziała, że
„Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wszystkie cieszymy się z wyjazdu, pomimo niezbyt dużych osiągnięć.
Przecież liczy się mile spędzony czas i dobra zabawa!
Mamy nadzieję, że będziemy mogły jeszcze wziąć udział w
podobnych konkursach.”
Wojciech Jegliński,
nauczyciel języka francuskiego

EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia
rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne,
matematyczne, przyrodnicze.
Talent tkwi w każdym dziecku!

B32904

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17704

Tygodnik Olecki 13/948 - r. 2016

7

8

Tygodnik Olecki 13/948 - r. 2016

to@borawski.pl

Gminny felietonista
Zgodnie Konstytucją RP z 1997 r. „Podstawową jednostką samorządu terytorialnego
jest gmina.” I dla tej jednostki, jako obywatel,
piszę felietony (i nie tylko!). Ponieważ nikt z
gminy tego nie zauważył, więc „nie chcem,
ale muszem” o tym sam napisać i jest mi troszeczkę głupio.
Mogę powiedzieć, że jestem lokalny i regionalny, wedle Konstytucji, którą tak się czyta jak wszelkie umowy prawne.
Przeczytałem preambułę i XIII rozdziałów; 243 artykułów,
żeby ktoś nie powiedział, że najbliższe obce. Że szewc bez butów, a krawiec gołą igłą obszywa cały świat. W Art. 227 ust. 5
m.in. napisano: „W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą
Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący
oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, (…)”
Nie wiem, dlaczego nie ma takich wymagań, tj. wyróżniania
się wiedzą, w stosunku do posłów, senatorów. Że ekonomia,
prawa, bankowość, a nie tylko pastewność. To wcale nie jest
margines. Posłowie/senatorowie są tacy jak naród. A naród
takich druków zwartych, jak Konstytucja, nie czyta. Podobna
pół strony maszynopisu to już jest za dużo. Przy 23 stronach
odpada.
Ale nic. Wracam do gminy.
Otóż mam prawo się o nich
wypowiadać, bo piszę, nie szarogęszę się, aż w trzech tytułach
prasowych felietony. Pochlebia mi
to, bo pochodzę ze wsi Kopana,
poczta Tarczyn, powiat Grójec i
wiem, że prowincja jest po to, żeby
ludzie z przedmieść mogli łatwiej
się pozbierać, gdy miasto zacznie
chrupać. Na złe i dobre. Poza tym
malkontentom przypomnę, że prowincję umysłową najlepiej widać w
metropolii.
Oto moje gminy. Podaję w kolejności alfabetycznej, żeby mnie
nikt nie posądzał o kumoterstwo.
1. OLECKO – stolica „Mazur
Garbatych”. Co tydzień wystukuję
teksty z sympatycznym psem, który ma sierść ze schodów. (Olecko dawniej Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, od 1928 r. Treuburg, czyli Wierny Gród)
to sympatyczne miasto. Przed laty Wacław Klejmont pisał: U
nas w gminie wszystko płynie, a przed wyborami pociesza się
w ten sam deseń: „A wy wójta się nie bójta!” (…), Olecko, 5
marca 1990 roku.
2. TARCZYN – powiat piaseczyński, gmina miejsko-wiejska. Na przedostatniej stronie drukuję teksty pod szyldem FELIETONY. Wiadomości Tarczyńskie Niezależny Miesięcznik
Regionalny, prowadzony przez pana Alreda Kohna, je zamieszcza.
3. WLEŃ między Lwówkiem Śląskim, a Jelenią Górą. W
tym miasteczku mieści się siedziba miejsko-wiejskiej gminy
Wleń. Od wielkiego dzwonu moje małe formy literacko-dziennikarskie publikuje Kurier Wleński / nieregularnik lokalny,
wydawany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki. Gdy
mają kasę, to w wydają w wersji papierowej, a kiedy w kasie
pusto – zapisują w formacie PDF, tj. Adobe Portale Dokument
Format. Czyli: wersja elektroniczna. Wleń po 1989 roku zmizerniał i stracił wiele z dawnego blasku. Szkoda. Do miasteczka mam sentyment, jak do wspomnień z dzieciństwa, które
spędziłem w sanatorium PKP „Leśny Dwór”.
4. Mogę napisać, że jestem gminnym pisarczykiem, który
trzyma się zaleceń krawca: strój ma leżeć, nie pić pod pachami
i lekko ściskać w pasie. Podobnie rzecz się ma z tym, co skreślam do gazet. Na miarę piszę li tylko książki. Nie wydane.
Pisać lokalnie, to znaczy trafić w uniwersalizm, ale z
wdziękiem. Żeby za widnokres poszło, ciut dalej od miejsca
skąd wyszło. Nie ważne, że czasami powraca rozczarowane.

Felieton

I odchodzi. Cyprian Kamil Norwid jednym pociągnięciem
pióra szasnął w wierszu pt. Pismo
„A gmin, co jedną ręką szuka dla nas chleba,
Drugą zdrój świeżych myśli wydostaje z nieba!
Poza tym uczulił, że Czytać jest to dogłębiać wyrażenia,
tak jak rzeźbić, to nie jest oblizywać, co też i fala z kamykiem potrafi – tak jak malować to nie jest farbować. Tak jak
żyć i kochać, to nie jest od czasu do czasu spotkać się nosem
w nos i serdecznie uścisnąć” (1881 rok).
5. Od 3 marca 1981 roku jestem na stałe zameldowany na
Ursynowie. Na dawnych ziemiach Juliana Ursyna Niemcewicza, który pozostawił świetny raptularz (Dziennik czynności moich w Ursinowie 1822-1831) i Śpiewnik historyczny,
którego nikt nie śpiewa, i mnóstwo prozy, do której nikt nie
zagląda.
Drzewiej, to była ziemia doniczkowo-warzywnicza.
Czyli: ogrodników, co tak lubią przesadzać. Ponieważ jestem niedoszłym sadownikiem, więc mi nie przeszkadza,
kiedy się (ludzie) sadzą albo szczepią drzewa. Drażni mnie
to epatowanie „słoikami”. To że tak mówią, to znak, że nie
wiedzą, co gadają. Jak to w Polsce nieraz bywa, że nie czytać
leksykonów, słowników, rzecz normalna. W III RP też niepoprawnie klną. Jest rwa ze znakiem jakości q zamiast q… jego
mać! Tak mnie nauczył wujek-sadownik Zygmunt z Kobylina
koło Grójca, który z wdziękiem
klął oraz wujek Tadek z Lasu
Lesznowolskiego, który był gospodarzem-chłopem. Z batem!
Pochodzę rodziny chłopsko-robotniczej. Literacko rzecz biorąc
mogę napisać o antenatach, że w
ich pocie czoła było zapisane to,
co wyorali, zasiali, zebrali i wyłuskali.
6. Mieszkam na lewym brzegu Wisły. Według ekspertyzy
Instytutu na rzecz Ekorozwoju
(InE) PAN w korytarzu, przez
który przechodzą nawałnice.
Deszcz częściej pada, ale mniej
intensywnie i krótko. Są częste tzw. oberwania chmur. W
śródmieściu, gdzie wieżowce,
jest „przeskok chmur” i zamiast
„wysp ciepła” inne dzielnice
mają „cień opadowy”. Stąd być może się bierze u mnie ta
pogoda ducha. No cóż! Tworzy się, żeby coś ożywić.
Pisanie to nie cyzelowanie klamek czy progów. To jest
straszliwy zapieprz. Sam na sam. Dłubie się słowa, fakty
zwilża liryką, i wyciska, i suszy. Sieje się – żnie – zbiera –
wiąże w garście, zawiązuje powrósłem, układa w mendle. I
gdy doschnie, to się młóci, to znaczy oddziela ziarno od plew
i słomy. Powtarza się rytuał. Póki się da.
Przecież nic się nie stanie, gdy nie będę przesyłał tekstów
(e-maili) z akapitem z lewej (z tzw. skrzydłem) do Tygodnika
Oleckiego. Jezioro Wielkie Oleckie nie zaleje mnie, Lega nie
udusi, Wiewiórcza Ścieżka nie zaryje, a plac Wolności nie
zagrozi więzieniem.
W pisaniu obowiązuje zasada, że to, co jest do druku powinno mieć: wstęp, środek i koniec.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Ex libris wykonał Paweł Piotr Szczepaniak, który też
jest autorem winietki z psem, co czuwa nad FELIETONAMI. Nie znaczy to wcale, że mam bzika na punkcie czworonogów, co zerwały się z łańcucha/smyczy. Wystarczy, że
w Sejmie zasiada poseł, co dokarmia koty na warszawskim
Żoliborzu, a w dzieciństwie chciał ukraść Księżyc, dobrze,
że nie świsnął Słońca. Polski parlament jest jak składany scyzoryk Nieobliczalny. Dla nas i dla świata. Nie zapominajmy
o tym, że co się otwiera, z czasem się musi zamknąć. No cóż!
Tępym narzędziem najłatwiej się skaleczyć. Kończę, żeby
ktoś nie pomyślał, że próbuję w locie złapać nóż.
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Wspomnienie
- Myślał o Marianie,
a pisał o Janie

Marian Kociniak (11.01.1936 - 17.03.2016) i Jan Kociniak (08.11.1037 - 20.04.2007) byli braćmi stryjecznymi,
wspaniałymi aktorami. Prawdą jest, że „momenty były” wypowiadał Marian Kociniak do Andrzeja Zaorskiego w radiowej trójce - cykliczna audycja „60 minut na godzinę” Marcina
Wolskiego
Reszta wspomnień autorstwa Czesława Mirosława Szczepaniaka dotyczy Jana Kociniaka (niski i pulchny), który to
wraz z Janem Kobuszewskim (wysoki i szczupły) występowali w telewizyjnym serialu - kabarecie „Wielokropek”.
„Wielokropek” zaistniał na antenie TV w 1963 roku (moja
klasa maturalna) i zniknął z anteny w 1968, a był to rok zdjęcia z afisza „Dziadów” w Teatrze Narodowym (Dejmek zdejmek), rok marca 1968 (studenci do nauki, a syjoniści do Syjonu), dworca Gdańskiego 1968 i wreszcie sierpnia 1968, kiedy
to Układ Warszawski najechał Czechosłowację.
„Telewidzu !... obudź się... zaczynamy” - to zawołanie
rozpoczynające każdy „Wielokropek” mogło być niewygodne.
Wojciech Pokusa

Przepraszam!

Pan Juliusz Uss nadesłał sprostowanie:
W numerze 12(947) Tygodnika Oleckiego zamieszczono
tekst pt. „Marian Kociniak... Wspomnienie” autorstwa Czesława Mirosława Szczepaniaka.
„Wszystko byłoby dobrze, data urodzin i śmierci się zgadza, tylko autorowi pomyliły się zupełnie dwie różne osoby.
W Wielokropku, wraz z Janem Kobuszewskim, występował
Jan Kociniak (zmarły 20 kwietnia 2007 r.), a nie Marian Kociniak (zmarły 17 marca 2016 r.).
Jan Kociniak był stryjecznym bratem Mariana Kociniaka,
ale to jednak dwie zupełnie różne osoby.
Wypadałoby najpierw sprawdzić a dopiero później pisać ...”
Oczywiście, że biję się we własne, chude piersi. Nie mam
nic na swoją obronę. Zaglądałem do Internetu i masz tu chłopie … taką nieścisłość.
Istotnie: Jan Kociniak (8 XI 1937-20 IV 2007), aktor i
niezapomniany Pan Wielokropek. Marian Kociniak (11 I
1936-17 III 2016).
Pisać, że jest mi głupio, to nic nie napisać. Przepraszam.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Kabaret Czesuaf zaprasza
na występ, który odbędzie
się w niedzielę 3 kwietnia
o godzinie 17.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury w Gołdapii. Bilety (w
przedsprzedaży cenie 20
zł i w dniu koncertu 25
zł) do nabycia od wtorku
29.03 w biurze DK. Kabaret zaprezentuje nowy
program “Niebezpieczne
Związki”.
W imieniu kabaretu zapraszają Dom Kultury w
Gołdapi i Stowarzyszenie
Fabryka Cudów

Szczepienia dziewcząt
z rocznika 2002
Gmina Olecko przekaże 33 617,50 zł w formie dotacji

Powiatowi Oleckiemu na profilaktyczne szczepienia
ochronne dziewcząt z rocznika 2002 w kierunku raka
szyjki macicy.
Powiat Olecki realizuje projekt pn.”Profilaktyka
raka szyjki macicy na lata 2009-2020”
W ramach tego programu profilaktyką objęte
będą dziewczęta w wieku 14 lat z terenu Gminy Olecko. Szczepienie ukierunkowane jest na profilaktykę
przeciwdziałania czynnikom ryzyka m.in. raka szyjki
macicy. Cykl szczepień będzie składać się z 3 dawek
podawanych od odpowiednio w 0,2 i 6 miesiącu.
Osobami decyzyjnymi w tej sprawie będą rodzice
lub opiekunowie prawni dziewcząt. Przed przystąpieniem do programu zobowiązani będą do podpisania
zgody na szczepienie.
Zgodnie z danymi z ewidencji ludności , na terenie Gminy Olecko mieszka 113 dziewcząt z rocznika
2002. W tym roku przewidywany koszt zakupu szczepionki dla jednej osoby to 375 zł. Na całkowity koszt
składa się jeszcze koszt wykonania usługi.
Zgodnie z planami Powiat Olecki pokryje 30%
kosztów, pozostałą część czyli 70% - Gmina Olecko.
newsletter UM

L95806

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.

L95905

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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Cukrzyca

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz
ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można
zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia. Dlatego WHO podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy w
ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia
2016 r.
Warto odnotować, że świat dokonał istotnego kroku w
walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób
niezakaźnych, w tym cukrzycy, do
2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym
WHO wspiera państwa wdrażające
polityki mające na celu zmniejszenie
oddziaływania chorób niezakaźnych,
w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia i płuc.
Informacje ogólne Niemal 350 mln. osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej
insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze
spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom
cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do
życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w
krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.
W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około
1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w
państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz
WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów.
Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące
na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej
insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę
w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej
ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają
nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.
Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom
glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i
może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.
Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy
na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem
w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we
krwi.(źródło: www.who.un.org.pl )
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B32505

Rozpoczęcie
kursu

14
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B34201

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wielkanocny Festyn Integracyjny

Czas Wielkanocy niesie nam z sobą wiele radości, ciepłych emocji i dobrych uczuć, budzi to, co w nas najlepsze.
W atmosferze Wielkanocy uczniowie I etapu edukacyjnego, wychowankowie oddziałów przedszkolnych Centrum
Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gąskach spotkali się, aby po raz kolejny
wspólnie bawić się i poznawać tradycje tych pięknych świąt
podczas Wielkanocnego Festynu Integracyjnego.
Goście obejrzeli inscenizację muzyczno-teatralną w wykonaniu najmłodszych uczniów i przedszkolaków, przybliżającą zwyczaje Wielkanocy, po której wszyscy otrzymali upominki w postaci kolorowych naklejek.
Po części artystycznej nadszedł czas na wspólną zabawę.
Dzieci bawiły się w kole z Panią Wiosną, łowiły rybki na wędki z magnesem, pokonywały tor przeszkód, przenosiły jajko
na łyżce, odgadywały wielkanocne zagadki i nie tylko. W tych
zawodach każdy był zwycięzcą. Podczas wspólnej zabawy radość i uśmiech gościł na każdej buzi.
Festyn zakończył słodki zdrowy poczęstunek; pyszne
owoce, które po aktywnie spędzonym czasie wszyscy zjedli
ze smakiem.
Ten, może jeszcze nie wiosenny, dzień był miłym doświadczeniem dla uczestników Wielkanocnego Festynu Integracyjnego i na długo pozostanie w ich pamięci.
Edyta Suchodolska
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AUTO-MOTO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01240

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V02607
V26220

V02807

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V03604

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V05731

V02906

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B33602
V02007a

SERWIS OGUMIENIA

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B33901
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03405

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

B32305

V03804

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03614
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02817
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V27120
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V05511
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32605
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02507
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

B32705

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V05302

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34001
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B33702
* „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
V03106

PIZZA NA TELEFON

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

V037a04

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34101
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31707a
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33502

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

V02707

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B33902
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01519
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32405
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 K18203
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L96301

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V01110

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05711

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02418
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17506
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B33004

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

LICZNE PRZECENY

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01909
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V037a24
2*

V01508a

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

V03305

USŁUGI

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V05402

to@borawski.pl

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V0411
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B31608
K17604

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

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

V04004

V05501

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B33103

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01610
i okładzin schodowych
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SPRZEDAM

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
V05801
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B33403
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V05601

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02827
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B33503
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B33303
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03215
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V01240
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K17804
* 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 V05721
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V05811
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03714
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014,
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847044 B32206

INNE

WYNAJEM

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L96103
* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17904

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17505
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B33203
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

PRACA
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V027a44
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18004

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B34301
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 L96202
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K18602
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K18502
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

V05412

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V037a34

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K18811
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Gospodarka
wodno-ściekowa
tematem lekcji

10 marca w Gimnazjum nr im Mikołaja Kopernika
uczniowie klas realizujących innowację matematyczno-przyrodniczą (1d, 1e, 2d) oraz klasa 2e, wysłuchali prelekcji, której tematem była problematyka gospodarki wodno-ściekowej
w naszym mieście.
Gościem specjalnym był Wiesław Klaus, główny technolog Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olecku.
Gimnazjaliści obejrzeli prezentację z historii oleckich
wodociągów i zostali zapoznani z dzisiejszą specyfiką obiegu
wody i ścieków. Spotkanie wzbogacone zostało przez prowadzącego licznymi ciekawostkami ze świata wody.
Prelekcję zorganizowali nauczyciele biologii Elżbieta
Orlik-Gogacz i geografii Wojciech Jegliński.
Gabriela Jeglińska 2d

Pobór krwi w 2016

W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze
jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut.
Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65
lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem
PESEL wraz z adresem zameldowania).
Szczegółowe informacje dla honorowych dawców znajdują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje .
W 2016 r. Pobór krwi od honorowych dawców odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul.
Gołdapskiej 27 od godz. 800 do godz. 1100 w poniższych
terminach:ww
- 7 kwietnia,
- 5 maja,
- 2 czerwca,
- 7 lipca,
- 4 sierpnia,
- 1 września,
- 6 października,
- 3 listopada.
Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.
opracowała Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Nie podpalaj suchych traw

Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze
względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie
nad ogniem było niemożliwe. Cierpią na tym także zwierzęta. W bezpośrednim zagrożeniu są również budynki i
lasy. Wypalanie traw może skończyć się tragicznie!
W 2015 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do 2761 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 38% wszystkich pożarów. Średnio, co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych
związanych z pożarami traw. W działaniach brało udział
4526 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Najwięcej tego
typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego
roku. Do 23 marca 2016 r., strażacy gasili już 199 pożarów
traw i nieużytków.
W wyniku pożarów traw w 2015 r. w naszym województwie zginęła 1 osoba, 6 osób zostało rannych.
st.kpt. Tomasz Jagłowski
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
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Kalendarz imion
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Częstobora, Dobromira,
Jana, Kwiryna, Leonarda, Lutobora
31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy,
Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili,
Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Myślisława
1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Grażyny, Hugony, Ireny,
Katarzyny, Teodory, Żermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobisława, Wenantego, Wenecjusza,
Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci) (Światowy Dzień
Wiedzy o Autyzmie)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, Władysławy
Arona, Eryka, Franciszka, Sądomierza,
Urbana, Władysława

3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra, Winicjusza, Władysława
4 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatosławy,
Kwiryny, Miry, Wacławy
Ambrożego, Antoniego, Benedykta,
Izydora, Kwiatosława, Kwiryna,
Platona, Wacława, Zdzimierza
5 kwietnia (Dzień Leśnika i Drzewiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny,
Kleo, Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bożywoja, Dobromiła, Fereniusza, Juliana,
Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny,
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina, Marcina, Michała, Piotra,
Sykstusa, Świętobora, Wilhelma,
Williama, Wita, Zachariasza

Nasz przepis
Jajecznica z łososiem
w rogaliku francuskim

plastry łososia, 8 jajek, 120 ml śmietanki
30%, 4 łyżeczki koperku, 4 duże rogaliki
francuskie (croissanty), sól, pieprz
Koperek myjemy, osuszamy i drobno
siekamy.
Plastry łososia kroimy w paski.
Jajka wbijamy do miski. Dodajemy
śmietanę i bardzo starannie trzepiemy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Piekarnik rozgrzewamy do 160°C i
przez 5 minut p[odgrzewamy w nim rogaliki.
Masło roztapiamy na patelni. Wlewamy na nie roztrzepane jajka i zmniejszamy
ogień. Mieszamy łopatką do chwili aż jajka zaczną się ścinać. Wtedy dodajemy paseczki łososia i posiekany koperek.
Smażymy do chwili aż jajecznica osiągnie pożądaną przez nas konsystencję.
Rogaliku przecinamy wzdłuż, z każdej
części wydrążamy nieco ciasta, a na jego
miejsce układamy jajecznicę.
Podajemy.

Folię szczelnie zawijamy.
Warzywa wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy 45 minut.

Kluski mięsne kładzione

3 szklanki mąki, 3 jajka, 15 dag
mielonego mięsa, sól, łyżka natki
pietruszki, 1,5 szklanki wody
Do mąki dodajemy żółtka, wodę i
wyrabiamy ciasto.
Białka ubijamy na pianę i mieszamy z wyrobionym ciastem.
Dodajemy do niego zmielone jakiekolwiek gotowane mięso , natkę
pietruszki. Solimy do smaku.
Do wrzącej wody łyżką kładziemy nieduże kluski. Można również
ciasto ulepić w wałek, ułożyć na deseczce i kroić je wprost do wrzątku.
Nóż lub łyżkę należy maczać za
każdym razem w wodzie.
Podajemy z surówką lub zieloną
sałatą.

Seler Jak przechowywać

Nać ścinamy, a korzenie układamy w kopczyki w poziome warstwy.
3 średnie papryki, 2 bakłażany, 5 ziemnia- Każdą z warstw przesypujemy wilków, por, 3 marchewki, 4 pomidory, łyżka gotnym piaskiem. Pryzmę przykrywamy piaskiem. Piasek od czasu do
masła, olej, oregano, pieprz, sól
Bakłażany przekrajamy wzdłuż. Po- czasu zwilżamy.
sypujemy solą i odstawiamy na godzinę.
Potrawka
Po tym czasie odsączamy sok i kroimy w
... to jasne mięso (kurczak, cielęcina,
plasterki.
Z pomidorów zdejmujemy skórkę i jagnięcina, królik), ugotowane w
kroimy na cząstki. Dusimy w maśle aż niewielkiej ilości wody z dodatkiem
warzyw i podane w tym wywarze,
masa zgęstnieje.
Na folii aluminiowej układamy war- podprawionym jasną zasmażką i
stwami ziemniaki, pora, marchewkę, ba- śmietaną lub żółtkiem z odrobiną
soku z cytryny.
kłażany i paprykę.
Polewamy sosem pomidorowym i ole- Zwykle dodatkiem do potrawki jest
jem. Oprószamy oregano, pieprzem i solą. ryż na sypko.

Warzywa pieczone w folii
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Cytaty na ten tydzień
Przecież jeśli człowiek prosi o
radę, to z pewnością nie po to, by
mu jej udzielono. Chce raczej, by
ktoś był obok, kiedy mówi sam do
siebie.
Terry Pratchett,
Bogowie, honor, Ankh-Morpork
Gdy natomiast każdy kamień jest
na swoim miejscu i służy świątyni, ważna jest tylko cisza, która
króluje wewnątrz, i modlitwa,
która się tam rodzi. A o kamieniu
któż by chciał mówić?
Antoine de Saint-Exupery,
Twierdza
... nic gorszego ze mną stać się
nie może, jak z prochem, którego
wiatr albo z ziemi poderwie, albo
gdy go uniesie, porywa go w górę
często miejsce mu daje ponad głowami ludzi, nad koronami królów
i cesarzy, niekiedy nad dachami
zamków i wież wysokich. A jeżeli
z wysokości pył spada, to tylko na
ziemię, od której oderwany został,
a nie niżej.
Boccaccio,
Dekameron
Są też wśród nas artyści.
Sztuka dla sztuki,
ład dla ładu.
Dla nich się kredą czyści
zrudziałe ścieżki sadu.
Tadeusz Nowak

PRZYS£OWIA
Śnieg marcowy, owocom niezdrowy.
Co marzec wypiecze, to kwiecień
wysiecze.
Kto jarzynę gęsto sieje rzadko zbiera.
Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, świat się cieszy
majem.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pola śnieg zawieje.
Dobrze się tam dzieje, gdy dwóch
orze, jeden sieje.
Kwiecień rozmaicie plecie, bywa, że
śniegu do dziur namiecie.
Gdy brzoza pęka, słońce grzeje, to
się najlepiej sieje.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają.
Grzmot w kwietniu dobra nowina,
już szron roślin nie pościna.
Grom wszystko dobre znaczy, gdy
będzie słyszany.
W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej.
Jak skowronek zaświergoli, myślą
chłopi o roli.
Znacznie rzadziej terminu „potrawka”
używa się na określenie samego sosu
powstałego podczas gotowania jasnego
mięsa z warzywami.
Najpopularniejsze dania potrawkowe
to: potrawka z królika, z kurczaka,
potrawka cielęca i kura w potrawce.
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Stare i Nowe
Leśne Bohatery
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Augustów - Siółko Kopczany - Stare i Nowe Bohatery.
Stare i Nowe Leśne Bohatery, to niewielkie miejscowości położone obok siebie (w odległości 1 km) w gminie Lipsk
w województwie podlaskim, na skraju
Puszczy Augustowskiej, tuż przy granicy z Białorusią. Obecnie Stare Bohatery
liczą 75. mieszkańców, a Nowe – 61. W
przeszłości było ich kilka razy więcej.
Na uwagę zasługują po 3 krzyże (2
bardzo wysokie) stojące obok siebie przy
wjeździe do miejscowości, a także niszczejąca już kapliczka upamiętniająca Tolerancję religijną w Starych
Bohaterach. Na dwóch krzyżach napis: Za zdrowie całej wsi.
W czasie przynależności tych terenów do Imperium Rosyjskiego miejscowa ludność unicka została zmuszona do
przejścia na prawosławie. Dopiero w 1905 r. dekret carski
o tolerancji religijnej pozwolił na wybór pomiędzy katolicyzmem, a prawosławiem.
Mieszkańcy prawie w całości przyjęli katolicyzm. Do
dzisiaj posługują się gwarą białoruską.
Nazwa wsi może pochodzić z języka białoruskiego – bogaty człowiek, albo od nazwiska Bohatyrowiczów, wymienionych m.in. w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” – wywodzących się z drobnej szlachty, osadzonych
tutaj w XVI w. przez monarchów jako tzw. osoczników –
zarządców królewskich. Ich zadaniem było pilnowanie przestrzegania zakazów na terenie osoki – części puszczy, którą
musieli co jakiś czas objechać lub obejść. Brali oni także
udział w przygotowaniach do polowań królewskich.
Obecnie historyczne Bohatery podzielone są na Stare i
Nowe (Nowe powstały, kiedy na przełomie XVIII i XIX w.
starą wieś zniszczył pożar).
To typowe ulicówki. Każde gospodarstwo składa się z
kilku zabudowań inwentarskich, rozplanowanych na wąskich, długich działkach. Za nimi pola uprawne. Domy w
większości drewniane, z płotami. Zadbane.
Na terenie Starych Bohaterów odkryto pozostałości
wczesnośredniowiecznego grodziska.
W pochmurną, ale ciepłą sobotę, 27 lutego 2016 r. w Starych i Nowych Bohaterach byli: Konrad Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Unici – chrześcijanie wywodzący się
z różnych Kościołów
wschodnich, którzy
uznawali dogmatykę
i jurysdykcję (prawo
sądzenia) Kościoła
rzymskokatolickiego (wraz z prymatem
papieża), zachowując
własną liturgię, ustrój kościelny, duchowość i specyfikę
kościelno-prawną.
„Nad Niemnem” – powieść pozytywistyczna Elizy
Orzeszkowej.
Ukazuje panoramę polskiego społeczeństwa XIX
wieku nawiązując
jednocześnie do
powstania styczniowego.
Ulicówka –
typ wsi, jednodrożnej o zwartej
zabudowie po obu
stronach
drogi,
wieś o zabudowie
rozciągniętej, z
budynkami z jednej lub dwu stron
drogi. Wyglądem
przypomina miejską ulicę.

to@borawski.pl

Tragiczne święta

Jedna ofiara śmiertelna i 16 pożarów to bilans „niespokojnych” świąt jaki zanotowali oleccy strażacy.
Pomimo apeli i trwającej akcji „STOP – pożarom traw!”,
bezmyślni podpalacze nie dają za
wygraną stwarzając zagrożenie dla
ludzi, zwierząt, budynków, lasów i
samych siebie. Tylko w świąteczną
niedzielę i poniedziałek na terenie
powiatu oleckiego, do pożarów traw
zadysponowano łącznie 29 zastępów
jednostek ochrony - 118 strażaków.
W nocy z niedzieli na poniedziałek w pożarze prowizorycznego szałasu zbudowanego z poukładanych
bloczków przykrytych wykładzinami zginął człowiek. Strażacy podczas gaszenia pożaru natknęli się na
zwęglone zwłoki. Na miejsce została
wezwana policja i prokurator, którzy
ustalą okoliczności i przyczyny tego
tragicznego zdarzenia.
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traw i to nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo.
Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe. Cierpią na
tym także zwierzęta.
W bezpośrednim zagrożeniu są również budynki i lasy.
Wypalanie traw może skończyć się tragicznie!
st.kpt. Tomasz Jagłowski
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Apelujemy kolejny raz o ostrożność w posługiwaniu się ogniem i
prosimy o rozwagę i nie wypalanie

„Decydujesz, pomagamy”

– nabór zgłoszeń rozpoczęty
Masz ciekawy pomysł, na to jak zmienić otaczającą Cię

okolicę? Opisz go i wygraj grant w wysokości 5 000 zł na realizację swoich działań. Od 7 marca rusza nabór zgłoszeń do programu
„Decydujesz, pomagamy”. Autorzy 160 najciekawszych projektów,
które zdobędą uznanie i glosy klientów Tesco, otrzymają grant w wysokości 5 000 zł.
Mechanizm zgłaszania projektu jest niezwykle prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy oraz uzupełnić formularz o krótki opis planowanego przedsięwzięcia. Wnioski można
składać do 3 kwietnia 2016 roku. Nie ma ograniczeń dotyczących
tematyki projektu. Mogą to być różnorodne inicjatywy np. edukacyjne, artystyczne, integracyjne, ekologiczne, sąsiedzkie czy dotyczące
zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ważne jednak, by angażowały one mieszkańców i miały realny wpływ na zmianę najbliższego
otoczenia na lepsze. Do programu mogą przystąpić zarówno organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne. W ten sposób
organizatorzy – Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - wychodzą naprzeciw podmiotom, które chcą wcielić w życie
ciekawe inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności.
Fundacja Tesco Dzieciom od 5 lat z sukcesem realizuje różnorod-

ne programy grantowe. Bazując na naszym doświadczeniu postanowiliśmy zaangażować się w program „Decydujesz, pomagamy”,
którego działania obejmą całą Polskę. „Razem możemy więcej”,
dlatego jesteśmy przekonani, że we współpracy z Tesco będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać społeczności lokalne i zgodnie
z hasłem Fundacji „dziś dbać o lepsze jutro” – mówi Katarzyna
Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom,
Partnera Strategicznego programu.
W I etapie programu, specjalna Komisja Grantowa wybierze
3 najlepsze projekty w każdym ze 160 okręgów – na tyle obszarów podzielona została Polska, aby w ten sposób stworzyć równe
szanse
dla organizacji zarówno z dużych, jak i małych miejscowości.
Kryterium podziału było rozmieszczenie sklepów Tesco, ponieważ
to tam będzie można głosować na najlepsze projekty. Już w maju
we wszystkich sklepach sieci Tesco, tj. w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się otwarte głosowania. To właśnie
ich mieszkańcy zadecydują o tym, która organizacja z ich regionu otrzyma grant w wysokości 5 000 zł na realizację zgłoszonego
działania. W sumie organizatorzy przekażą łącznie 800 000 zł dla
160 najlepszych projektów z całego kraju.
Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy”
można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy
oraz Twitterze: twitter.com/TescoMediaPL
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Szansa
dla klubów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program
„KLUB”, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych
środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności fizycznej, miejsce identyfikacji i kształcenia
talentów sportowych. W 2016 r. na realizację tego programu
Ministerstwo przeznacza 15.000.000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cele programu to w szczególności:
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie
do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych,
optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego
przez samorządy lokalne w zakresie aktywizacji sportowej
dzieci i młodzieży.
Program jest skierowany do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wymagane
jest, aby klub prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS/ ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na
siedzibę klubu).

Wyniki kolejnej rundy
Impuls Liga Squash’a - Lega Olecko
2015/2016

Tomasz Wieloch x Karol Lemański		
Krzysztof Szczepaniak x Marcin Roszko
Krzysztof Bajkowski x Tomasz Wieloch
Dariusz Stefanowski x Kamil Kowalewski
Józef Bućwiński x Krzysztof Szczepaniak
Dariusz Stefanowski x Tomasz Wieloch
Krzysztof Bajkowski x Adam Brzoziewski

0:3
0:3
3:0
3:1
0:3
3:0
1:3

W ramach Programu „KLUB” będą dofinansowane
podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego, tj. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów
sportowych i zakup sprzętu sportowego. Zadanie może być
realizowane wyłącznie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia
2016 r.
Łączna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 10.000,- zł w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz
15.000,- zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż
jedną sekcję. Kosztorys zadania musi przewidywać udział
środków własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania.
Udział własny może być pokryty ze środków jednostek
samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z
określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów
lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Termin składania wniosku o dofinansowanie upływa 15
kwietnia 2016 r. Wniosek z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie
elektronicznym AMODIT MSiT. Więcej szczegółów o
Programie „KLUB” na https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenieprogramu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzezwspieranie-przedsiew.html
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl
W dniu 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 14:15
w pokoju Nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie

Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Nazewnictwo obiektów fizjograficznych.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

„Nad Wigrami
płynie,
nie płynie czas?”
– rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika rozstrzygnięto Szkolny Konkurs
Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie,
nie płynie czas?”. Konkurs został przeprowadzony wśród uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej.
Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie prezentujące przyrodę lub
dziedzictwo kulturowe Wigierskiego
Parku Narodowego.

II miejsce,
Łukasz Chjnacki (1c),
Suchar z ukrycia
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imprezy sportowe
2 kwietnia - Wojewódzkie Halowe
Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
9-10 kwietnia - Klubowy Puchar Polski
w pływaniu w płetwach
16 kwietnia - II Amatorskie Zawody Wspinaczkowe
„Na Wędkę”
23 kwietnia - Mistrzostwa Polski Niesłyszących
w Siatkówce Dziewcząt do lat 23
29 kwietnia - 6 maja - Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Sportach Umysłowych, hala Lega

22 marca grupa nauczycieli bibliotekarzy szkolnych wzięła udział w kolejnym już spotkaniu samokształceniowym, które odbyło się w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia
Nauczycieli Bibliotekarzy.
Tym razem mieliśmy przyjemność spotkać się w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w
Olecku, gdzie gospodarzem była Zofia Szczubełek, nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka.
Dla nas bibliotekarzy, była to szczególna okazja by, zaczerpnąć z wiedzy i wieloletniego doświadczenia w pracy bibliotekarskiej oraz pogłębić swój warsztat, m.in. w obszarze
ciekawych form pracy z uczniem.
Drugą część spotkania poprowadziła Małgorzata Burba,
nauczycielka konsultantka W-M ODN w Olsztynie Filii w
Olecku, prezentując ciekawe i różnorodne propozycje z zakresu metody dialogowej, która w połączeniu z tekstem literackim daje wiele możliwości w pracy z uczniem.
Bardzo dziękujemy prowadzącym spotkanie paniom Zofii
i Małgorzacie, za gościnność, otwartość oraz za wszelkie inspiracje do dalszej pracy.
PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Agnieszka Makarewicz

4-5 czerwca - Mistrzostwa Polski Niesłyszących
w lekkiej atletyce, stadion miejski

Harmonogram 73. Rajdu Polski

czwartek 30 czerwca
OS1 Mikołajki Arena, godz. 19.08 (2,5 km)
Piątek 1 lipca
OS2 Chmielewo 1 7.15 (6.55 km)
OS3 Wieliczki
19.00 (12.87 km)
OS4 Świętajno 1 10.00 (21.25 km)
OS5 Stare Juchy 1 10.45 (13,7 km)
OS6 Chmielewo 2 13.45 (6.55 km)
OS7 Wieliczki 2 15.30 (12.87 km)
OS8 Świętajno 2 16.30 (21.25 km)
OS9 Stare Juchy 2 17.15 (13.7 km)
OS10 Mijkołajki Arena 19.08 (2.5 km)

Sobota (2 lipca)
OS11 Matuszek 1 8.10 (9,5 km)
OS12 Gołdap 1 10.05 (14.75 km)
OS13 Stańczyki 1 11.35 (26.9 km)
OS14 Babki 1
12.20 (23.8 km)
OS15 Stańczyki 2 14.55 (26,9 km)
OS16 Babki 2
15.40 (23.8 km)
OS17 Gołdap 2 16.50 (14.75 km)
OS18 Mikołajki Arena
19.08 (2.5 km)
Niedziela 3 lipca
OS19 Baranowo 1 8.20 (21.10 km)
OS20 Sady 1
9.08 (8,9 km)
OS21 Baranowo 2 10.50 (21.10 km)
OS22 Sady 2 (Power Stage) 12.08 (8,9 km)
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Spotkanie w ramach dobrych
praktyk w Bibliotece I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego
w Olecku

19 maja - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
Lega Dance Cup 2016 o Puchar Burmistrza Olecka
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Poświąteczne refleksje
Bez względu na to, czy jest kryzys, czy dobrobyt
- powinniśmy oszczędzać. I państwo i ja, jako „ja”.
Do rozrzutnych nie należę, ale kiedy usłyszałam
opowieść mojej znajomej o jej znajomej, to stwierdziłam, że nie tylko oszczędna nie jestem, ale można
powiedzieć, że rozrzutna. Otóż owa znajoma, mojej
znajomej jest szefem nieźle prosperującej firmy, której nazwy oczywiście nie wymienię. Firma ma się dobrze, a wręcz kwitnie.
Oczywiście, jest to zasługą właścicielki, która
pracuje naprawdę ciężko i uczciwie, więc po latach
firma rozwinęła skrzydła. Prawie dorosłe dzieci są już
ustawione, w czym dopomogła owa znajoma, gdyż
przez lata odkładała właśnie na to, by dzieci miały
dobry start.
- Stać ich na wiele - dodaje moja znajoma - ale
oni nie afiszują się. Ubierają się skromnie, jeszcze
skromniejsze mają samochody. Jednak kiedy usłyszałam, jak bardzo oboje z mężem są oszczędni, to aż się
zawstydziłam.
Nie, żeby nie dojadali. Skądże znowu?
Nie jeździ tzw. taryfami. Woli poczekać lub
przejść się pieszo. Skoro na autobus podmiejskiej komunikacji można wydać najwyżej 2,20, to po co dziesięć złotych na taryfę? I tu mnie zaskoczyła.
Oj, zgrzeszyłam, zgrzeszyłam, bo niejednokrotnie łapałam taksówkę, by zdążyć do pracy, bo ranek
okazał się za krótki. A trzeba było wstać wcześniej, a
nie trzeba było tyle się malować i kawkę poranną w
peniuarach popijać. No właśnie.
Nie byłoby narzekania, że do pierwszego jeszcze
tak daleko. Ale czy od jednej czy kilku taryf można aż
tyle zaoszczędzić?
Inny przykład.
Do kosmetyczki, wyżej wspomniana bohaterka,
żeby zrobić paznokcie, też nie chodzi, bo można sa-

memu wziąć pilniczek i inne cuda, i zrobić co trzeba. I tak dalej i tak dalej.
Najpierw pomyślałam, że to dziwactwo, potem,
że przesada, bo nikt się jeszcze nie dorobił majątku
na oszczędzaniu, tu złotówki, a tam dwóch złotych.
Potem moje zdziwienie przeszło w fazę dedukcji.
A jeśli…?
A może trzeba przeglądać każdą złotówkę z
dwóch stron i dokładnie zastanowić się nad jej wydaniem?
A może nie zaczynać od oszczędzania tysięcy,
bo skąd je wziąć(?), ale od tych złotówek?
Pewien Anglik, jak doniosła telewizja, od
pierwszego dnia pracy odkładał codziennie po jednym funcie. I na emeryturze był bogaty.
Zmartwiło mnie to okrutnie, bo pracę zaczęłam, oj, dawno temu i niestety nie odkładałam codziennie, bo mi ciągle brakowało. A trzeba było.
Przykład z Anglii i miejscowy dowodzi, że
oszczędzać warto, choćby po złotówce. A przydałaby się, oj, przydała jakaś gotówka.
Kiedy Amerykanów dopadł kryzys i już o tym
głośno mówiono, wówczas dyrektor jednego z upadających banków powiedział, że trzeba oszczędzać
na wszystkim. Nawet każda kartka papieru ma być
rozsądnie wykorzystana, zgaszona każda niepotrzebna żarówka, itd.
Może to jest sposób. Spróbuję.
Każda kartka papieru, każda kropla płynu i
proszku do prania. Rozsądne zakupy z ołówkiem w
ręku, itd.
Czy potrafię? Czy wytrzymam? Spróbuję.
Tylko ile trzeba tak oszczędzać, by cokolwiek
zaoszczędzić?
Marusia
Ps. Dopadła mnie taka refleksja przy uginającym się świątecznym stole. Tradycja czy oszczędzanie?
I nie powiem, co wybrałam.

