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Wojewoda przysłał Zarządzenie
zastępcze stwierdzające
„Wygaśnięcie mandatu
Burmistrza Miasta Olecka –
Pana Wacława Olszewskiego”
Czytaj na s. 7
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o

Warsztaty rękodzielnicze
w Kukowie, s. 11

V04104

V05902

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

B33803

pizza na telefon, 87-520-31-32

V037a15

V03905

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V01810

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V06311
tel. 507-047-750

Sparing oleckich piłkarzy

Bibliografia Olecka

K18304

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem
internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Zapraszamy na sparing oleckich piłkarzy. Walczący o
awans do IV ligi Czarni
Sparing Unii Olecko mecz o godz. 16:00
Boisko z murawą sztuczną
9 kwiecień Polonia Raczki

W
tegorocznych konkursach
przedmiotowych
organizowanych
przez Warmińsko_
Mazurskie Kuratorium Oświaty w
Olsztynie uczeń II klasy Społecznego Gimnazjum STO w
Olecku Jan Ogonowski odniósł duży sukces. Zdobył on
tytuł laureata konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie. Do
konkursu przygotował go Mariusz P. Bartnicki.
Gratulacje.

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

V03007

V02409

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

27 marca od 16.16 jeden zastęp JRGPSP oraz jeden OSP
Borawskie gasiły przy ulicy Kościouszki pożar suchej trawy.
27 marca od 16.42 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki gasiły przy ulicy Leśnej pożar suchej trawy.
27 marca od 19.53 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Leśnej pożar suchej trawy.
27 marca od 23.35 dwa zastępy JRG PSP gasił przy
alei Zwycięstwa pożar szopy, w której znaleziono zwęglone
zwłoki człowieka.
28 marca od 13.11 dwa zastępy OSP Świętajno gasiły
pożar suchej trawy w okolicach Zabielna.
28 marca od 13.14 jeden zastęp OSP Cimochy gasił w
Cimochach pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
28 marca od 14.03 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Lenarty gasiły przy ulicy Wiejskiej pożar suchej trawy.
28 marca od 14.40 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
suchej trawy na osiedlu Siejnik.
28 marca od 17.08 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
suchej trawy przy szosie do Świętajna.
28 marca od 17.59 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy przy ulicy Parkowej.
28 marca od 18.22 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy na osiedlu Lesk.
28 marca od 18.46 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
suchej trawy na osiedlu Siejnik.
28 marca od 20.06 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
suchej trawy przy ulicy Leśnej.
29 marca od 0.50 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej trawy w Imionkach.
29 marca od 9.49 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej trawy przy ulicy Leśnej.
29 marca od 13.47 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do Giżycka. Zderzenie dwóch
pojazdów. Dwie osoby w szpitalu.
Informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki
29 marca od 16.40 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku
drogowego w okolicach Dunajku.
29 marca od 19.17 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego na koloni w Olecku.
30 marca od 17.03 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

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............... 2,25 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
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
9.00 - IX Międzynarodowy Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w Tenisie Stołowym, hala Lega
10.00 - Klubowy Puchar Polski w pływaniu w płetwach,
hala Lega
16.00 - Unia Olecko - Polonia Raczki- sparing, boisko ze
sztuczną murawą
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko MBKS Victoria Bartoszyce, stadion miejski
17.00 - Seria Niezgodna: Wierna, film, kino Mazur
19.15 - Gejsza, film, kino Mazur
10 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
9.00 - IX Międzynarodowy Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w Tenisie Stołowym, hala Lega
10.00 - Klubowy Puchar Polski w pływaniu w płetwach,
hala Lega
17.00 - Seria Niezgodna: Wierna, film, kino Mazur
19.15 - Gejsza, film, kino Mazur
11 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
12 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.15 - posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej, ratusz
17.00 - eliminacje do finału „Gratki dla nastolatka”, sala
kina „Mazur”, s. 17
13 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Mieszanych
Sztafetowych Biegach Przełajowych dla klas IV, V i VI
Szkół Podstawowych, obiekty MOSiR
14 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Półfinał Mistrzostw Województwa WM SZS
w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych, boisko ze
sztuczną murawą
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Białystok. Biała siła, czarna pamięć, spotkanie z
Marcinem Kąckim, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności
22
15 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

IX Memoriał I. Jasieluna
i F. Pietrołaja

w tenisie stołowym
pod patronatem Burmistrza Olecka.

odbędzie się 9 i 10 kwietnia (sobota-niedziela) na hali
LEGA
Organizatorami są MOSiR Olecko, MLKS ,,Czarni” Olecko, Warm.-Maz. Związek Tenisa Stołowego
Harmonogram gier:
sobota (9.04.2016r.):
9.00 - niepełnosprawni,
10.00 - open kobiet i mężczyzn
11.00 - uroczyste otwarcie zawodów
13.00 - powyżej 50 lat kobiet i mężczyzn
14.00 - powyżej 60 lat kobiet i mężczyzn
15.00 - VIP
16.00 - gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn
i gra podwójna weteranów powyżej 45 lat
od 17.00 - gry mieszane.
niedziela (10.04.2016r.):
9.00 - 2007r. i młodsi dziewcząt i chłopców
10.00 - 2005r. i młodsi dziewcząt i chłopców
11.00 - otwarcie zawodów,
11.10 - 2003r. i młodsi dziewcząt i chłopców
12.00 - 2000r. i młodsi dziewcząt i chłopców
14.00 - 1997r. i młodsi dziewcząt i chłopców
System gier: do dwóch porażek lub w przypadku małej
ilości zawodników w danej kategorii w grupach lub „każdy z
każdym”. Obowiązują przepisy PZTS.
Uwaga!: zawodnik może wystąpić tylko w dwóch kategoriach wiekowych oraz w jednej grze podwójnej.
Wpisowe do każdej kategorii indywidualnej osobno:

wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Zapraszamy wszystkich chętnych !!!

Kronika policyjna
Od piątku 1 kwietnia do niedzieli 3 kwietnia br. oleccy
policjanci musieli interweniować aż 40 razy.
W trakcie pełnionych służb funkcjonariusze wylegitymowali i skontrolowali na drodze 89 osób.
12 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi
natomiast wobec 15 zastosowano pouczenie.
Odnotowano 1 kolizję drogową i zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących.
4 kwietnia natomiast około godziny 18.45 w Gąskach
doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierującego
osobowym volkswagenem.
Na miejscu policjanci ustalili, że 26-latek zjeżdżając z
drogi krajowej nie zachował ostrożności w wyniku czego
uderzył w zaparkowany inny pojazd. Po sprawdzeniu stanu
trzeźwości okazało się , że Marek K. jechał samochodem
mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podejrzany
został zatrzymany w policyjnym areszcie i 5 kwietnia usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Za to przestępstwo grozi kara nawet 2 lat pozbawienia
wolności.
podkom. Tomasz Jegliński

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:

• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Marek Cymański (Niepołomice)
• Bożena Danaka (Zambrów)
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Henryk Milewski
• Jan zawadzki (Niepołomice)

K18403

K18105

Zakład Kamieniarsko-budowlany

10 zł – dzieci i młodzież ucząca się,
20 zł – osoby dorosłe.
(wpisowe obejmuje udział w turnieju oraz korzystanie
z basenu).
Nagrody: za zajęcie I-III miejsca – pamiątkowe dyplomy, medale lub statuetki lub puchary, upominki.
Zapisy: w dniu turnieju, nie później niż na 30 min.
przed rozpoczęciem danej kategorii.
Osoba odpowiedzialna:
Paweł Maksimowicz
tel. 606-106-773

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
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Znowu stary tydzień zamknął
drzwi. Odszedł.
Czas, to są godziny, dni i lata...
Tak czuje pojedynczy człowiek.
Może czasami dzieli jeszcze czas
na dekady. Mniejsze jednostki
czasu używa nauka. Większe, to
historia albo futurologia.
Istnieje jeszcze czas ten, obecny, który dziej się kiedy Państwo
czytacie te słowa. Tego jednak w
zasadzie nie zauważamy. Nasze myśli wyprzedzają go,
gdy na coś czekamy, lub wracają do wspomnień. Bardzo
rzadko jesteśmy tu i teraz. Świadomie.

V03705

Obchodzimy 1050 lecie wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce. To taka w zasadzie nieokrągła i zarazem
okrągła cezura czasowa. Bo jak się pomyśli o Tysiącleciu, to jest to coś co waży. Pięćdziesiąt lat dodane do
takiego okresu..., waży mniej.
Jednak pojedynczy człowiek żyjący właśnie w pówieczujest jednak świadomy wagi rocznicy. Poza tym
tylko nieliczni czterdziestolatkowie doczekają 1100-lecia.
Warto więc świętować, bo to pozwala spojrzeć na
historię z pewną dozą obiektywizmu. Dlaczego piszę
„pewną”? Bo historia stale jest interpretowana. Fakty
pozostają faktami ale ich interpretacja zmienia się bez
przerwy. Tak, Proszę Państwa, świętowanie to nic innego jak popatrzenie na przeszłość. Wyciągnięcie wniosków. Ponowne interpretowanie faktów.
Przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa było nie
tylko aktem religijnym. Było przede wszystkim doniosłym aktem politycznym. Aktem, który zaważył na naszej, czyli polskiej świadomości narodowej. Skutki tego
politycznego zamysłu odczuwamy w chwili obecnej.
To Mieszko I wprowadził nas do Europy. Dalsze po-
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kolenia świadomość naszej europejskości uzasadniły
i umocniły. Świadomość narodowa połączyła się ze
świadomością przynależności do szerszej niż tylko naród grupy. To pozwoliło nam jako narodowi przetrwać
okres zaborów, a później utworzyć niezależny państwowy byt. I choć trwał on krótko, to jednak pozwolił
na późniejsze odbudowanie państwowości.
Zawdzięczamy to wszystko Mieszkowi I i jego wizji miejsca państwa w Europie.
Władca miał do wyboru: albo przyjąć chrzest z
błogosławieństwem katolickiego papieża i cesarza Europy, albo z rąk patriarchy Konstantynopola. Wybrał
papiestwo.
Jesteśmy więc w tym miejscu i z tą wiarą, a przede
wszystkim z takim pojmowaniem świata. Brzydzimy
się przemocą, w zasadzie popieramy demokracje, jesteśmy za cywilizacyjnym rozwojem społeczeństwa.
Wierzymy w wartości chrześcijańskie niezależnie od
tego czy jesteśmy praktykującymi katolikami, ateistami, cyklistami, LGB czy kociarzami.
Bo to nie wiara czyni z nas społeczeństwo. Ludzi
społecznych tworzy z nas etyka. To ją jako wiedzę
przekazali nam rodzice, pedagodzy, przyjaciele. Innej
etyki niż chrześcijańska większość naszego społeczeństwa nie zna. Dlatego właśnie u nas został obalony „po
dobroci” komunizm (zwany socjalizmem). Dlatego
mamy wśród na takich wielkich ludzi jak Jan Paweł II
i Lech Wałęsa.
Przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa było najdonioślejszym aktem politycznym w naszych dziejach.
Stworzyło podwaliny prawne państwowości, która w
chwili obecnej ma jakieś już 1200 lat. Bo istniała przecież dużo wcześniej przed Mieszkiem.
Gdyby nie odwaga władcy, możliwym jest, że Polski by nie było. Państwo Wiletów sąsiadujące z Polanami było najpotężniejszym w tym czasie organizmem
państwowym nad Bałtykiem, z którym liczyli się i cesarz i margrabiowie. Nigdy jego władcy nie przyjęli
chrześcijaństwa. I co z tego państwa zostało? Rdzenie
nazw własnych w kilkudziesięciu określeniach geograficznych i szczątki archeologiczne w muzeach.
Z tym wprowadzeniem chrześcijaństwa jako religii
państwowej nie było wcale tak łatwo. Pogaństwo było
wyprowadzane z kraju Polan mieczem. Świadczy o tym
chociażby fakt, że w zasadzie nic nie wiemy o tamtych
wierzeniach. Tak skuteczna była ta krucjata. Pozostały
mgliste zapiski u ościennych kronikarzy, wiadomości z
badań archeologicznych. Wiadomo również, że jeszcze
w XII wieku wybuchły dwa powstania ludowe, których
celem, mi. in. było przywrócenie pogaństwa. Niektóre
ze świąt kościelnych są też odpowiednikami dawnych
świąt pogańskich. Zamieniono ich przesłanie ideowe
aby sprawniej wprowadzić nową wiarę.
Tak więc obchodzimy w tym roku najdonioślejszą
rocznicę w dziejach naszej państwowości. Łączy ona w
jedno dwie sprawy: wartość wiary i wartość państwowości. Obie one opierają się jednak na czymś bardziej
uniwersalnym. Na wizji Europy jaką mieli ówcześni
władcy i dzisiejsi prezydenci niezależnych narodów.
Daleka i krwawa droga prowadziła do obecnego
zjednoczenia. Systemy społeczne zmieniały się od niewolnictwa do demokracji. Zmieniały się też umysły.
Dwa tysiące lat chrześcijaństwa zmieniło Europejczyków. I choć narody się zlaicyzowały, to jednak wartości chrześcijańskie wzbogacone o wartości demokratyczne utworzyły świadomość, którą można nazwać
europejską.
Bogusław Marek Borawski
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Tragiczny 29 marca

Jedna osoba nie żyje, a druga ciężko ranna w wypadku
samochodowym na drodze numer 655 w miejscowości Dunajek.
Do wypadku doszło 29 marca około godziny 16:40.
Kierujący samochodem Mazda 6 z niewyjaśnionej przyczyny zjechał z drogi na lewe pobocze, następnie do przydrożnego rowu i uderzył dachem w przydrożne drzewo.
Wewnątrz uwięzieni zostali dwaj mężczyźni. Strażacy przy użyciu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych
uwolnili z wraku nieprzytomnych mężczyzn i przekazali
zespołom ratownictwa medycznego. Poszkodowani w stanie
ciężkim zostali zabrani do szpitala do szpitali w Ełku i w
Giżycku. Niestety w skutek odniesionych obrażeń kierujący
samochodem Janusz D. zmarł..
W akcji trwającej ponad 3 godziny brały udział 3 zastępy
straży pożarnej z Olecka i Świętajna, pogotowie ratunkowe

i policja.
Trzy godziny wcześniej na skrzyżowaniu drogi krajowej 65 z drogą 655 doszło do zderzenia dwóch pojazdów
VW Passat i VW Transporter. Samochodami podróżowało łącznie 7 osób. Jeden z pasażerów passata został ranny
i zabrany do szpitala. Utrudnienia w ruchu trwały około
godziny. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli
pojazdy z drogi i uprzątnęli jezdnie z pozostałości po zderzeniu.
Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać
szczegółowe okoliczności zdarzenia.
na podstawie informacji
st.kpt. Tomasz Jagłowskiego z-a Komendanta Powiatowego PSP
oraz rzeczniczki prasowej KPP młodszej aspirantki Justyna Sznel
fot. archiwum PSP Olecko

Regionalny Ośrodek Kultury w
Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 14
kwietnia (czwartek) o godzinie 17:00
na spotkanie z Marcinem Kąckim,
autorem książki Białystok. Biała siła,
czarna pamięć.
Białystok jest pięknym i nowoczesnym miastem. Miastem ludzi młodych, działa w nim 17 uczelni i szkół
wyższych. Liczne instytuty badawcze
i placówki kulturalne, zabytkowe kamienice, kościoły, pałace i parki dodają
mu splendoru i uroku. Według rankingów żyje się w nim dobrze. Podobno
lepiej niż w Warszawie, czy Barcelonie! A Podlasie, region, którego Białystok jest stolicą, stał się symbolem
wielokulturowości. Budowali ją Po-

8 kwietnia
– prelekcja
i wernisaż prac Rifki Sameem
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,

lacy, Żydzi, Tatarzy, Ukraińcy i Białorusini.
Wielonarodowość i różnorodność religijna
tworzy szczególny, mistyczny, jak mawiają
niektórzy, klimat tego miasta.
Jaki Białystok zobaczył Marcin Kącki?
Co dostrzegł za fasadą oficjalnych deklaracji
i odnowionych kamienic? Co przetrwało z
miasta, w którym współbrzmiały języki, religie, kultury? Dlaczego dziś jego symbolem
stały się podpalane mieszkania, swastyki na
murach, wybryki kibiców i grupy neofaszystów.
Na spotkaniu będzie można kupić książkę Marcina Kąckiego „Białystok. Biała siła,
czarna pamięć”.
Premiera książki odbyła się w październiku 2015 r.
Zapraszamy do rozmowy

gdzie jego zdjęcia są regularnie 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.

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 14/949 - r. 2016

7

„Wygaśnięcie mandatu
Burmistrza Miasta Olecka
– Pana Wacława Olszewskiego”

SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY
MUZYCZNEJ

12 i 13 marca w Anyksciai (Litwa) odbył się V Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych Muzyczne
Akwarele.
W najliczniejszej kategorii B2 – trio w składzie: Weronika Sadowska, Anna Skindzier, Natalia Kamińska
uzyskało III miejsce. W najmłodszej zaś kategorii B1 –
duet: Anna Skindzier i Julia Szlaszyńska – otrzymały I
miejsce. Należy dodać, iż oba zespoły podczas Regionalnych Przesłuchań Zespołów Dętych Centrum Edukacji Artystycznej w Łomży ( 19 stycznia b.r.) otrzymały bardzo
dobrą ocenę: 23 punkty. Zespoły przygotowała Weronika
Kordowska.
Serdecznie gratulujemy oleckim klarnecistkom i Weronice Kordowskiej życząc kolejnych wspaniałych sukcesów!
Wojciech Borowik

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!

B34501

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 K17705

Wojewoda pismem z 31 marca b.r. przesłanym do
Urzędu Miejskiego stwierdził wygaśnięcie mandatu
burmistrza. W obszernym, liczącym 5 stron Uzasadnieniu, wyjaśnia przyczyny swej decyzji.
We wstępie wyjaśnia, że wójt, burmistrz, prezydent
miasta w okresie pełnienia funkcji nie może prowadzić
działalności gospodarczej. Zakazuje tego ustawa antykorupcyjna.
Dalej wyjaśnia, że burmistrz Wacław Olszewski
od 18 kwietnia 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję
Prezesa Koła Łowieckiego „Sarna”.
Polski Związek Łowiecki, którego członkiem jest
koło „Sarna” prowadzi według prawa działalność gospodarczą. W statucie PZŁ jest też wyszczególnione,
że do zadań koła (łowieckiego) należy m.in. „prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz działalności gospodarczej i rolniczej w celu realizacji statutowych zadań
koła”. Ponadto stwierdza, że koło łowieckie posiada
osobowość prawną. Zaznacza również, że „o prowadzeniu działalności gospodarczej świadczy nie formalny zapis, lecz jej charakter. Za gospodarczą uznaje się
bowiem działalność zorganizowaną i prowadzoną w
sposób ciągły oraz o zarobkowym charakterze, choć
niekoniecznie w celu osiągnięcia zysku”.
Stwierdza też, że z przedstawionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dokumentach z kontroli
działalności Burmistrza wynika, że koło prowadziło
działalność gospodarczą i osiągało zyski. Jako dowód
działalności powołano się na składane w latach 20112015 do Urzędu Skarbowego w Olecku sprawozdania
finansowe z działalności. Na przykład od 1 kwietnia
2014 do 31 marca 2015 koło uzyskało przychód 155
524 złote.
Pismo wyjaśnia dalej przyczyny podjęcia decyzji
przez wojewodę.
M.in. czytamy w nim, że „typowo antykorupcyjny
charakter (...) przepisu ma na celu nie tylko wyeliminowanie realnego nadużywania stanowiska publicznego dla osiągnięcia prywatnych celów gospodarczych,
lecz przede wszystkim wyeliminowanie potencjalnej
możliwości takich nadużyć”.
Wojewoda powołał się też na precedens prawny,
że „bycie członkiem zarządu podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą jest prowadzeniem tej działalności w rozumieniu przepisów antykorupcyjnych”.
(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie).
Konkludując, że prowadzenie wg prawa przez Koło
Łowieckie działalności gospodarczej „powoduje wygaśnięcie mandatu Burmistrza Olecka”. Pismo kończy
wyjaśnienie, że „Od niniejszego zarządzenia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia jego
doręczenia”.
Z wcześniejszych wypowiedzi Burmistrza Wacława
Olszewskiego wynika, że będzie się od tej decyzji odwoływał.
Opracował Bogusław Marek Borawski
Ps. pismo otrzymali Przewodniczący Rady Miejskiej,
Burmistrz oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Olsztynie. Odpisy elektroniczne otrzymali również
wszyscy radni miejscy.
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69. rocznica urodzin
Wacława Klejmonta
(6 IV 1947 - 13 V 2011
W 2009 roku, kiedy opracowywałem indeks osobowy do
książki pt. „Wypisy oleckie Wacława Ewarysta Klejmonta”,
dowiedziałem się, że mama Wacława ma na imię Jadwiga, zaś
tata Kazimierz.
W 2015 roku, gdy zadzwoniłem do Danusi Klejmont, żeby
zapytać, w jakiej jest kondycji?, odpowiedziała, że babcia Jadwisia, mama Wacława, mówiła, że „Dupcia koszuli nie dogania”. To znaczyło, jak jest zabiega. Czyli: goni w piętkę. Riposta mamy świadczyła o tym, że Wacław z jej mlekiem wyssał
dar, żeby czasami „w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie” napisać. Nie zapominajmy, że matka jego matki, czyli Bronisława Klejmont (z d. Grzęda), miała świetny dowcip językowy. O
babci będzie oddzielna cząstka.
Najpierw trzeba zacząć o rodzicach. Czyli: od tego, co po mieczu (przekutym na lemiesz) i po
kądzieli.

Matka
Nie należę do osób, które
pytają o rodziców. Raczej mnie
nie interesuje drzewo rodzinne.
Czyli zachowuję się jak nie-Polak. Jeżeli ktoś mi opowiada o
mamie i tacie, to słucham i nie
zadaję pytań. Wacław o matce
pisał jak syn: „Gdy Mama już
mogła wrócić do domu, poprosiłem kolegę, aby odwiózł
wszystkich samochodem do Hańczy. Zredukowali go z pracy,
więc czasu ma aż za dużo i zgodził się ochotnie. Teraz boję się,
że mama znów zacznie świadczyć usługi dla sąsiadów, co przy
jej stanie zdrowia jest gwałtownym dobijaniem siebie. Dawniej jeszcze życzliwie przyjmowała nasze uwagi i krytycznie
patrzyła na własne [?] prace. Ostatnio zaraz po wyjściu ze
szpitala pomagała sąsiadce o wiele młodszej od siebie robić
przetwory, bo było świniobicie. To znaczy – Mama robiła, a
tamta jeździła w tym czasie do lekarza do Suwałk. Komu innemu zaoferowała pomoc w szyciu. Ojciec wygadał się, czego
później nie mogła mu darować, że przed szpitalem wieczorami
i nocami przędła wełnę … A lekarz powiedział mi ostatnio, że
nawet wysiłek wchodzenia na schody przy jej „bawolim sercu”
może spowodować śmierć. W matce tyle było zawsze wiary i
nadziei. Teraz pojawiła się nieoczekiwanie nieufność. To dobija …” [list z 1990 roku]
Pora na następny wtręt: „...ostatnio poszerzyliście z Pawłem koci fotoharem Julii, za co jest wdzięczna niepomiernie.
Zobowiązała się pilnować w ramach rekompensaty wielkich
snowadeł w Hańczy, gdy tylko udamy się na wyprawę snowania przędzy, którą mama moja w tajemnicy przed ojcem usupłała minioną zimą na swoim „kołku”, bo tak u nas kołowrotek
nazywają w gwarze suwalskiej. Inne rekwizyty przędzalnictwa
domowego to: siery, wituski, talka…” [Olecko, 5 września
1990 roku]
Pozostańmy jeszcze przy osnowie: „Tydzień temu byłem
w Hańczy. Między deszczami dokopaliśmy z Ojcem ostatnie
redliny kartofli. Potem siedziałem w poczerniałej od dymu
wiekowej kuchni zaplątany w rodzicielskiej jesieni. Wysnuwaliśmy jak roztrojone Parki wełniane kłębuszki na Twojego
pająka. Ja odwijałem nić z talki. Foremniejszy zwitek wyszedł

Felieton

Ojcu. Mocniej się życia trzyma, choć odchorował pobyt u
siostry pod Poznaniem. Drugi kłębuszek formowały drżące
ręce mamy, która też chciała mieć swój udział w snuciu serdecznej pajęczyny. Byłem mierniczy, ale oboje mnie nakazali, abym odwijał z nawiązką. Ponieważ wytropiliśmy dwa
odcienie szarości wełny, zwinęliśmy je oddzielnie. Niech
tam Twoja pajęczarka w supełki oczu naszą pamięcią zwiąże” [Olecko, 4 października 1990 roku]
Po matce i ojcu Wacka mam kłębuszki wełny. Wacek
mi przesłał, bo prosiła mnie o to pewna zacna Pani z Łodzi,
która chciała zrobić mi łowickiego pająka. Z pająka wyszły
nici. Dlaczego? Bo jakoś tak urwał nam się kontakt. Pozostały szare, maleńkie kłębuszki wełny, które drzemią sobie
w mojej bibliotece. Czasami spadają na mozaikę parkietową,
gdy wyciągam książkę. Mogę chyba napisać, że są dla mnie
taką magdalenką z Hańczy.

Ojciec
O ojcu, podobnie jak o matce, dobrze się pisze. Szkoda, że nasi rodzice tak szybko odchodzą. Ale widocznie w
tym wszystkim jest jakiś
zamysł, którego jeszcze nie
potrafimy zrozumieć. W kilku listach do mnie znaleźć
można wtręty Wacka, jak
na przykład: „wypadłem w
tym osobliwym roku ze Stachurowego wędrowania na
Węglową Górkę dotknięty
nagłą chorobą Ojca, który
niespodziewanie z sił opadł,
wcześniej w zapamiętałej
kośbie położywszy osobliwą dżunglę zielska, podchodzącego pod nasz stary dom
w Hańczy. Odwiedzający
go ludzie dziwili się temu
uporowi, pod którym legły
sięgające dachu i osobliwie
wybujałe dziworosty. Jeszcze raz postawił na swoim, nie
oglądając się na nic i nikogo. Ale siły z dnia na dzień zaczęły go opuszczać i znajomy mleczarz zawiózł go do doktora,
który długo szukał karty zdrowia z ostatnim wpisem sprzed
20 lat, nim dał skierowanie na badania w Suwałkach. Sonda, co miała wykazać, wykazała. Pozostaje odliczanie dni w
Wierze, Nadziei i Miłości.” [Olecko, 3 sierpnia 1999 roku]
Kiedy mój ojciec, Czesław, umarł, tylko Wacław zdobył
się na słowa konsolacyjne. In memoriam!
„Kochany Czesiu!
Rozpacz jak robak gnieździ się w sadach naszego dzieciństwa. Z latami odchodzą najbliżsi, jeszcze tak niedawno
drodzy przez dotyk ręki, ciepłego słowa … Ten ostatni dotyk,
to ostatnie słowo zawieszone w bezkresnej rzece czasu, łączy
nas z Najbliższymi.
Łączymy się z Tobą, Czesiu, w żalu po przedwczesnej
stracie Najdroższego Twego Ojca. Nie żyje … Trudno znaleźć właściwe słowa pociechy. Dzień Zaduszny wydłużony o
jeden chybotliwy płomień więcej.” Olecko, 1 grudnia 1986
roku
Cytuję fragmenty większej całości z listów. Aż się nie
chce wierzyć, że wszyscy (matka, ojciec i Wacław Ewaryst)
są już po stronie wspomnień. Drugiej.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Zdjęcie z 2010 roku. Wacław Klejmont przy stole, w
domu rodzinnym w Hańczy. Fot. Henryk Sienkiewicz z
Olecka.
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„Pokonaj cukrzycę!”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7
kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku wybierany jest temat przewodni z
zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga
szczególnej uwagi. W roku 2016 tematem przewodnim dnia
jest cukrzyca.
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

Nowy przewoźnik
na lotnisku w Szymanach

1 kwietnia o 10.30. w Regionalnym Porcie Lotniczym
Olsztyn-Mazury w Szymanach koło Szczytna odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany zostanie
nowy kierunek lotów oraz nowy przewoźnik - Adria Airways.
Adria Airways ma połączenia z 23 krajami, głównie w Europie. Należy do sojuszu Star Alliance, skupiającego największe linie lotnicze na świecie, i dzięki temu połączenia z Olsztyna do Monachium będą odbywać się w formule code-share
z Lufthansą. Oznacza to, że na jednym bilecie będzie można
lecieć do dowolnego portu lotniczego na świecie z przesiadką
w Monachium.
Prosimy o potwierdzenie mailowo przybycia przedstawicieli Państwa redakcji d.markowski@mazuryairport.pl
Biuro Prasowe UM
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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.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olecku włączając się w obchody Światowego Dnia Zdrowia podjęła, we współpracy z p.
Alicją Nowik - edukatorem cukrzycowym, szereg działań mających na celu upowszechnianie
wiedzy o cukrzycy. Było to m.in. przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych dla członków Klubu Seniora „Wrzos”, działającym przy Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej i Ochrony
Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku, czy też szkolenie dla
przedstawicieli jednostek organizacyjnych systemu oświaty
oraz pracowników instytucji działających na terenie powiatu
oleckiego.
(źródło: www.who.un.org.pl)
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
opracowała Katarzyna Krasnoborska

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B32506

Rozpoczęcie
kursu

14
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B34401

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.

L95906

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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Wycieczka do Olsztyna

Uczniowie Zespołu Szkół STO razem z opiekunami
wybrali się na jednodniową wycieczkę dydaktyczną do
Olsztyna. Na początku obejrzeliśmy przedstawienie „Świętoszek” w Teatrze im. Stefana Jaracza.
W tym samym czasie najmłodsi udali się do kina Helios na film animowany dla dzieci. Następnie zwiedzaliśmy
Muzeum Warmii i Mazur, a potem Starówkę, gdzie zjedliśmy pyszny obiad.
Ostatnim punktem wycieczki był spektakl „Podróż do
miliarda Słońc” w olsztyńskim planetarium. To był bardzo
udany wyjazd, do Olecka wróciliśmy zadowoleni i pełni
wrażeń.						
ssp

Tegoroczna XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży odbywa się pod hasłem
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Dotyczy on kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród
dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce,
podczas nauki i zabawy. Organizatorem konkursu jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędów Wojewódzkich.
Do Starostwa Powiatowego w Olecku wpłynęło łącznie
38 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
powiatu oleckiego. Wyniki eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W trosce o nasze bezpieczeństwo” przedstawiają się następująco:
I grupa – uczniowie kl. I-III szkół podstawowych:
I miejsce: Rozalia Mikielska, Zespół Szkół w Olecku,
II miejsce: Wiktoria Szypulska, Zespół Szkół w Babkach Oleckich,
III miejsce: Julia Jabłońska, Szkoła Podstawowa w
Wieliczkach,
wyróżnienie: Zuzanna Pęcak, Zespół Szkół w Judzikach
i Michalina Kalinowska, Zespół Szkół w Olecku;
II grupa – uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce: Tymoteusz Malinowski, Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
II miejsce: Anna Skindzier, Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku,
III miejsce: Kinga Czerwińska, Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Olecku,
wyróżnienie: Mateusz Polakowski, Szkoła Podstawowa

nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku i Martyna Pietuch, Zespół Szkół w Olecku;
III grupa – uczniowie gimnazjum:
I miejsce: Kamila Szypulska, Zespół Szkół w Babkach Oleckich,
II miejsce: Dawid Kapuściński, Zespół Szkół w Olecku,
III miejsce: Marcel Makal, Zespół Szkół w Olecku.
Prace plastyczne powyższych uczniów zostały przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na eliminacje
wojewódzkie. Lista laureatów zostanie zamieszczona w
czerwcu 2016 r. na www.straz.gov.pl.
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

B34202

W trosce o nasze bezpieczeństwo

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 14/949 - r. 2016

11

Warsztaty rękodzielnicze
w Kukowie
W marcu w świetlicy wiejskiej w Kukowie wspólnie
dzieci, młodzież i dorośli z sołectw Kukowo i Sedranki
uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych, prowadzonych przez Jadwigę Wasilewską, mieszkankę Se-

jakim jest słodki mazurek.
Całą świetlicę wypełnił zapach ciasta i wszyscy z
wielkim zniecierpliwieniem czekali na upieczoną porcję mazurka wg przepisu Wioletty Żukowskiej.
Na talerzu nie zostało nawet jednego okruszka.
W czasie spotkania panowała miła i życzliwa atmosfera. W kwietniu zaplanowane są warsztaty ekologiczne, na które serdecznie zapraszam już dziś.

Beata Jarmołowicz
- opiekunka świetlicy

drank.
Na pierwszym spotkaniu uczestnicy własnoręcznie wykonali różnokolorowe wiosenne kwiaty z bibuły, które
stały się znakomitą dekoracją świetlicy. Był też czas na wykonanie kolorowych serwetek i zakładek do książki.
Na drugim spotkaniu już w przedświątecznej aurze uczestnicy zapoznali się z tradycyjną metodą ozdabiania i
malowania jajek. Z wielkim zaangażowaniem ozdabiali je woskiem, a po
chwili kolorowali w barwniku wytworzonym z kolorowej bibuły.
Powstały cudowne ozdoby, które
wprowadziły wszystkich w wielkanocny czas. Pisanek było na tyle dużo, że
starczyło na przyozdobienie domowego i świetlicowego stołu.
Nie zabrakło też zrobionego przez
uczestników wielkanocnego specjału,

to@borawski.pl

AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06321
* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-3232 V06351

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V01510
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LICZNE PRZECENY
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V02608

V02808

V06501

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

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-

szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V03605

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V05732

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V02009

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 B33902
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03406

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul.
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06361

V02907

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B33603
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

B32306

V03805

MOTO-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03615
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02818
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V06331
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V05512
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32606
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02508
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

B32706

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
V05303

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34002
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B33703
* „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
V03107

PIZZA NA TELEFON

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

V037a05

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34102
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 B31709
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33503

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

V02708

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B33903
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01520
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32406
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 K18204
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L96302

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V06401

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05712

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02419
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17507
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B33005

V03306

USŁUGI
* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01910
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V037a25

to@borawski.pl
Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V05403

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
V05802
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V0412
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L96401
K17605

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B33104

SPRZEDAM
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B33404

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02828
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B33504
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B33304
* 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 V03216
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V06341
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K17805
* 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 V05722
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V05812
MOEY
O
K
PRA w
CJ

V05502
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03715
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01610a
i okładzin schodowych

WYNAJEM

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

V04005

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* 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 B32207

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B34601
* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17905

PRACA
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V027a45
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18005

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B34302
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 L96203
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K18603
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K18503
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaplecze socjalne, tel. 502-264-901 V06601
* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17506
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B33204
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V05413

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V037a35

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K18812
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Drodzy gimnazjaliści!

Niedługo przed wami trudne wyzwanie – wybór szkoły
ponadgimnazjalnej. Naszym zadaniem jest pomóc Wam w
podjęciu tej decyzji.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym krokiem
w dorosłe życie. Już na tym etapie zaczyna się kształtować
droga dalszego rozwoju zawodowego. To właśnie teraz jest
czas na zadanie sobie pytań: „Czy zależy mi na jak najszybszym zdobyciu zawodu?”, „Czy po szkole ponadgimnazjalnej chcę dalej kontynuować naukę?”, „Czym powinienem/
powinnam kierować się przy wyborze szkoły?” Na te i wiele
innych pytań postaramy się pomóc Tobie znaleźć odpowiedź.
Podczas wyboru szkoły młodzież najczęściej sugeruje się
tym, co w danej chwili szkoła ma do zaoferowania. Jednak
czy nie ważne jest, aby placówka dawała możliwość rozwoju
indywidualnych zainteresowań? Dyrektorzy szkół, planując
nabór na dany rok szkolny, nie są w stanie przewidzieć dokładnie czym tym razem będzie interesowała się młodzież,
co będzie wydawało się atrakcyjne i co sprawi, że właśnie
to moja szkoła odpowie na wszystkie potrzeby ucznia. Szkoły publiczne najczęściej oferują zajęcia, w których od lat
się specjalizują. Czasami zdarza się, że próbują „iść z duchem czasów” i do swojej oferty wprowadzają (ich zdaniem)
atrakcyjny kierunek. Ale czy jest on atrakcyjny właśnie dla
Ciebie? Może lepiej jest poszukać szkoły, która jest w stanie
zaproponować zajęcia dodatkowe dostosowane do Twoich
potrzeb?
Liceum czy technikum? A może szkoła zawodowa?
Powszechnie panuje przekonanie, że po liceum trzeba iść
na studia. Nic bardziej mylnego. To, że wybierzesz liceum
ogólnokształcące wcale nie oznacza, że nie będziesz mieć
możliwości zdobycia konkretnych umiejętności, które mogą
okazać się przydatne podczas poszukiwania pracy tuż po
zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Wystarczy
wybrać taką placówkę, która oprócz kształcenia szkolnego w
swojej ofercie posiada również usługi szkoleniowe. Dzięki
temu w każdej chwili możesz zdobyć interesujące Cię uprawnienia lub doskonalić się w konkretnym zawodzie. Poza tym,
jeśli po ukończeniu liceum stwierdzisz, że jednak chcesz
zdobyć konkretny zawód, istnieje możliwość kontynuowania
nauki (nawet bez matury!) w szkole policealnej.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo. W
polskich szkołach dochodzi do blisko 80 tysięcy wypadków
rocznie, w tym kilkudziesięciu śmiertelnych. Główne przy-

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,
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

czyny to brak standardów i niedoinwestowanie budynków
szkolnych, a także przepełnienie szkół. Dodatkowo zmorą
wielu placówek jest poczucie zagrożenia u młodzieży, ze
strony innych uczniów. W szkołach nasilają się „tradycyjne” formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo
rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. W takiej sytuacji
warto zastanowić się, czy szkoła, w której lasy liczą sobie
po 30 uczniów zapewni mi poczucie bezpieczeństwa oraz
stworzy odpowiednie warunki do nauki?
Szkoła płatna czy „bezpłatna” szkoła publiczna? Najwyższy czas zerwać ze stereotypem. Panuje ogólne przekonanie, że z uwagi na opłaty czesnego, szkoły niepubliczne
są drogie. Jest to mylne przekonanie, ponieważ w szkołach
publicznych rodzice również ponoszą koszty, np. za dodatkowe zajęcia, korepetycje, basen itp. Często zdarza
się, że wydatki te niejednokrotnie przewyższają czesne w
szkołach niepublicznych. A na co idą opłaty czesnego? Na
pewno nie są „przepustką” i gwarancją promowania do klasy wyższej lub na ukończenie szkoły! Szkoły niepubliczne
w ramach opłat proponują swojemu uczniowi wiele dodatkowych zajęć rozwijających ich zdolności, zainteresowania oraz są pomocne w poszukiwaniu nowych pasji.
Podsumowując: najlepszym wyborem wśród szkół ponadgimnazjalnych może okazać się płatne liceum ogólnokształcące, które posiada mało liczne klasy, nowoczesną i
umożliwiającą naukę w warunkach bezpiecznych bazę dydaktyczną, bogatą ofertę kursową oraz możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ale czy taka szkoła istnieje i to w naszym
regionie? Teraz już tak – Liceum Ogólnokształcące ZDZ w
Olecku, ul. Armii Krajowej 22a.
Dyrektor Szkół ZDZ w Olecku – Katarzyna Nalbach
Dzień otwarty 16 kwietnia 2016 r. oraz wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Olecku w dniach 28-29
kwietnia 2016 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, iż w
ramach akcji rozliczania podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2015 r. Urząd Skarbowy w Olecku
organizuje

„Dzień Otwarty”
w dniu 16 kwietnia 2016r.

W tym dniu sala obsługi podatnika w Urzędzie Skarbowym w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7
oraz w Punkcie Obsługi Podatnika w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3
będzie czynna w godzinach od 9.00 do 13.00, gdzie będzie można:
• uzyskać informacje związane z rozliczeniami podatkowymi,
• pobrać druki zeznań,
• złożyć zeznanie podatkowe,
• dokonać aktualizacji danych identyfikacyjnych,
• skorzystać ze stanowiska i pomocy pracownika przy
wysłaniu zeznania drogą elektroniczną,
• pozyskać informacje w zakresie Narodowej Loterii
Paragonowej.
Ponadto w dniach 28 - 29 kwietnia 2016 r. pracownicy tut.
Urzędu zapewniają obsługę podatników
na sali obsługi w Urzędzie Skarbowym w Olecku, ul.
Wojska Polskiego 7, w godzinach od 7.15 do 18.00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że
w związku z rozliczeniem podatkowym za 2015r. została
uruchomiona strona internetowa www.szybkipit.pl. Na
stronie tej znajdziecie Państwo informacje niezbędne do
sporządzenie rozliczenia podatkowego za 2015 r. oraz
przesłania go drogą elektroniczną (e-Deklaracje), bez
konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. W razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozliczeniem
PIT, możecie Państwo, za pośrednictwem tej strony, zadać
pytanie ekspertowi z Ministerstwa Finansów.
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Kalendarz imion
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny,
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina, Marcina, Michała, Piotra, Sykstusa, Świętobora, Wilhelma, Williama,
Wita, Zachariasza
7 kwietnia (Dzień Pamięci o Holocauście) (Dzień Pracownika Służby
Zdrowia) (Światowy Dzień Zdrowia)
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, Róży
Armina, Donata, Grzegorza, Hermana,
Herminiusza, Jana, Lotara, Przecława,
Przemysława, Rufina, Saturnina
8 kwietnia
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany,
Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego, Dionizjusza, Gawryły, Januarego, Juliana, Marcelego, Radosława,
Seweryna, Waltera
9 kwietnia
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobrosława, Dominika,
Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego, Marcina, Wadima

10 kwietnia
Borysławy, Małgorzaty, Maruszki,
Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela, Ezechiela, Fulberta, Grodzisława,
Henryka, Makara, Makarego, Makariusza, Michała, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bartłomieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza, Jaromira, Leona, Marka, Rajnera,
Stanisława
12 kwietnia
Herty, Lubosławy, Saby, Wiktoryny,
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana,
Juliusza, Konstantego, Lubosława, Ludosława, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia (Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej)
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Małgorzaty, Przemysławy
Artemona, Denisa, Długomiła, Jana,
Justyna, Marcina, Przemysława

Nasz przepis
Chlebek kukurydziany
z jajecznicą

Chlebek: 15 dag mąki pszennej (1
szklanka), 1 łyżka cukru pudru, 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżeczka
soli, 11 dag polenty (kaszki kukurydzianej), 2 jajka, 250 ml maślanki,
75 ml oleju (4 łyżki), 6 dag startego
żółtego sera typu Cheddar, 2 łyżki posiekanych ziół (szczypiorek, koperek,
pietruszka)
Jajecznica: 6 jajek, 90 ml śmietanki
30% (6 łyżek), niecała łyżka masła,
sól, pieprz
Dekoracja: cztery rzodkiewki
Przygotowanie chlebka: do miski
przesiewamy mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i sól.
Dodajemy polentę, ser, zioła, olej
oraz roztrzepane jajka i maślankę.
Całość dokładnie mieszamy.
Gotową masę wkładamy do lekko natłuszczonej prostokątnej formy i
wstawiamy do piekarnika rozgrzanego
do 180°C i pieczemy około 45 minut
do chwili aż wierzch się zarumieni. Patyczek wbity w chleb po wyciągnięciu
ma być suchy.
Chleb wyjmujemy z piekarnika,
studzimy i wyjmujemy z formy.
Rzodkiewki myjemy, osuszamy i
kroimy w plasterki.
Przygotowanie jajecznicy: Jajka
roztrzepujemy ze śmietaną. Doprawiamy solą i pieprzem.
Na patelni rozgrzewamy masło i
wlewamy na nie jajecznicę. Smażymy
do chwili aż uzyska konsystencję jakiej
oczekujemy.
Jajecznicę podajemy na kromkach

chleba udekorowanych rzodkiewką.

Łosoś zapiekany z ryżem
i szpinakiem

25 dag dzikiego ryżu, pół litra rosołu,
60 dag filetów z łososia, 30 dag szpinaku, masło, 2 ząbki czosnku, 4 dag
mąki, pęczek koperku, 250 ml śmietany
kremówki, 250 ml mleka, 4 łyżki soku
z cytryny
Do żaroodpornego naczynia wkładamy wcześniej ugotowany ryż. Na
nim układamy szpinak zmieszany z
posiekanym czosnkiem i przyprawami.
Z tłuszczu, mąki, mleka i śmietany
robimy sos do którego dodajemy koper. Częścią sosu polewamy szpinak.
Na wierzchu układamy filety i polewamy resztą sosu.
Pieczemy pół godziny w mocno nagrzanym piekarniku.
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Cytaty na ten tydzień
Czasami akt był wyzwaniem
rzuconym społeczeństwu. Jeżeli malarz odkrywał jedną pierś
portretowanej kobiety, wszystko
w zasadzie było w porządku... ale
gdy ów malarz malował portret
kurtyzany Ninon de Lenclos jako
Madonny karmiącej, to już nie był
tylko skandal. To była obelga rzucona społeczeństwu. Iluż bowiem
z mężczyzn mogło się spokojnie
modlić przy tym portrecie bez
erotycznych iluzji? Iluż z adoratorów i bywalców jej buduaru
widziało więcej niż pokazywał
święty obraz?
BMB
... ponieważ przestali sypiać, głupota ich rosła.
Antoine de Saint-Exupéry,
Twierdza
... życie tylko wtedy ma sens,
kiedy się je przemienia po trochu
w coś, co jest poza nami. Śmierć
ogrodnika w niczym nie zagraża
drzewu.
Antoine de Saint-Exupery,
Twierdza
...lepiej pokutować za to, czego się
użyło, aniżeli żałować tego, czego
się nie zaznało.
Boccaccio,
Dekameron
Po co żyje człowiek, jeśli fakt
jego istnienia nie zmienia nic w
dziejach świata?
Robin Hobb,
Królewski skrytobójca

PRZYS£OWIA

Kiedy mokre role, nie chodź z pługiem w pole.
Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uważały grzmoty, burze
kwietniowe za prognozę urodzajnego
roku. Podobnie kwietniowe śniegi dawać
miały zdrowie trawie i zwierzętom.
Ciepła deszcze w kwiecień rokują
pogodną jesień.
Kwiecień, gdy deszczem plecie,
mniej wystroi w kwiecie.
Kwiecień kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.
Kwiecień, gdy suchy – nie daje otuJak przechowywać
chy.
Kwiecień – plecień bo przeplata, tropietruszkę
chę zimy, trochę lata.
Nać ścinamy, a korzenie układamy
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
w kopczyki w poziome warstwy. Każ- kwiecień mokry, rok niegłodny.
dą z warstw przesypujemy wilgotnym
piaskiem. Pryzmę przykrywamy pia- my je cukrem i odstawiamy na 15 minut.
skiem. Piasek od czasu do czasu zwilPo tym czasie dodajemy do nich
żamy.
mąkę, jaja, proszek do pieczenia, sodę,
olej, dżem, zapach cytrynowy, i rodzynCiasto „Próżniak”
ki.
5 dużych jabłek, szklanka cukru, 3
Mieszamy wszystko łyżką. Dokładjaja, 2 szklanki mąki, 1 łyżeczka sody, nie wymieszaną masę wykładamy na
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 3
blachę posmarowaną tłuszczem i posyłyżki oleju, 3 łyżki dżemu, 5 dag rodzy- paną bułką tartą.
nek, zapach cytrynowy
Pieczemy około 45 minut w piekarniJabłka kroimy w kostkę. Zasypuje- ku nagrzanym do 180°C.
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Łąki Staświńskie
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Wydminy - Szczepanki
Łąki Staświńskie to rozległe torfowisko (na północ od
wsi Szczepanki) o powierzchni 25 km2, otoczone wzgórzami morenowymi o wysokości dochodzącej do 150 m n.p.m.
z pokładami gytii.

Łąki zostały zmeliorowane przed rokiem 1939. Wcześniej w tym miejscu znajdowało się Jezioro Staświńskie,
które spuszczono za panowania Fryderyka Wilhelma III
(1797-1840) z powodu poszukiwań nowych terenów pod
użytki zielone. Osuszając jezioro uzyskano ponad 1500 ha
łąk. Jezioro Staświńskie było jeziorem eutroficznym, płytkim o maksymalnej głębokości ponad 2 m. Przez jezioro
przepływała rzeka Staświnka, która została uregulowana i
pogłębiona (powstał kanał).
Dziś łąki w dużej mierze nie są użytkowane, porasta je
m.in. trzcina. Występuje bogactwo roślin i zwierząt, w tym
śmiałek darniowy, wierzba szara, wierzba purpurowa, cietrzew, żuraw, derkacz, orlik krzykliwy, gęś zbożowa, wodniczka, łoś i dzik.
W pogodną niedzielę, pierwszego dnia astronomicznej
wiosny, 20 marca 2016 r. na Łąkach Staświńskich byli, żurawie i gęsi widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Gytia – osad organiczny lub organiczno-mineralny powstający na dnie jezior, zwłaszcza eutroficznych, o barwie
szarej. Materiał organiczny reprezentowany jest przede
wszystkim przez szczątki organizmów. W odróżnieniu od
torfów, materia gromadzi się całkowicie pod wodą, zwykle poza strefą szuwarów, a cała materia organiczna jest
pochodzenia alochtonicznego tzn. powstaje poza osadem,
w toni wodnej.
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Uczestnicy eliminacji do finału
XX edycji konkursu piosenki „Gratka dla nastolatka”
– 12.04.2016 r.
Kategoria klas I-IV
(L.p. Nazwisko i imię, Tytuł utworu, Szkoła, Klasa)
1. Nadia Romotowska, Drewniane lalki, SP3 Olecko, III
2. Dominika Kosakowska, Para, nie do pary, SP3 Olecko, III
3. Magdalena Milewska, Aleksandra Chodnicka, Odpowie
ci wiatr, ZS Olecko, IV
4. Zespół „Stokrotki”, Wspólny weekend, SP 4 Olecko, II
5. Dawid Sawicki, Ruch, ruch, ruch, SP Świętajno, III
6. Amelia Sertel, Lato, lato, SP Świętajno, IV
7. Agata Frydryk, Teatr, SP Świętajno, III
8. Zuzanna Jarosz, Sto uśmiechów na minutę, SP 1 Olecko, IV
9. Karolina Ciszewska, Poloneza barwny czar, SP 1 Olecko, III
10. Martyna Borys, A ja patrzę, a ja słucham, SP 1 Olecko, III
11. Wiktoria Szypulska, Dorosłe rady, SP Babki Oleckie, III
12. Maja Szakiel, Wiosenne przebudzenie, SP Babki Oleckie, III
13. Biedroneczki, Duszki leśne, SP4 Olecko, I
Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Angelika Dietrich, Oliwia Wiszniewska (gitara), Zanim
pójdę, Gim. Świętajno, I
2. Gabriela Klewicka, Kołysanka dla nieznajomej, Gim.
Świętajno, I
3. Weronika Kołodzińska, Piosenka drewnianych lalek, SP
Kowale Oleckie, VI
4. Oliwia Sulima, Odpuść sobie, wrzuć na luz, SP3 Olecko, V
5. Katarzyna Witkowska, Żyj do przodu, SP3 Olecko, V
6. Mateusz Polakowski, Jej portret, SP3 Olecko, V

Świętowanie zamiast debaty
Rok 2015 był 25-leciem polskiego samorządu. Niestety
hucznym obchodom nie towarzyszyła pogłębiona dyskusja.
Tymczasem Polska stoi przed równie poważnymi wyzwaniami, jak te, które w innych państwach europejskich zapoczątkowały reformy samorządowe. Fundacja Batorego prezentuje
obraz polskiej samorządności na tle europejskim. Jaki samorząd świętować będziemy w Polsce za kolejnych 25 lat?
Z jednej strony - mocna pozycja konstytucyjna, stosunkowo
wysokie zaufanie społeczne, duże możliwości rozwojowe
związane ze środkami z UE. Z drugiej strony - niska reprezentatywność władz, brak zarządzania partycypacyjnego,
ograniczona samodzielność finansowa i koncentracja wyłącznie na infrastrukturze. Tak w skrócie scharakteryzować
można polski samorząd, wyrosły na bazie prawnych ram
reformy administracyjnej oraz ogólnoeuropejskich tendencji
komercjalizacji systemu usług publicznych.
Gdy 25 lat temu w Polsce odrodziła się samorządność, w
Europie trwał proces jej przemian. Choć europejskie modele
samorządu terytorialnego znacznie się od siebie różnią, w reformach, którym podlegały w ostatnich dziesięcioleciach, odnaleźć można podobne kierunki. Podstawowym z nich było
wprowadzenie rynkowego sposobu zarządzania, zwłaszcza w
obszarze usług publicznych (m.in. w Szwecji poprzez zlecanie usług firmom i system voucherów, w Niemczech poprzez
system kontroli, prywatyzację i komercjalizację). Kolejne
zmiany, uzasadniane kryzysem finansowym, zmierzały do
obniżenia wydatków samorządów. Elementem reform stało
się też przejście „od rządzenia do współzarządzania”, czyli
wprowadzenie nowatorskich metod udziału obywateli w
życiu publicznym (budżety obywatelskie, rozwinięte formy
konsultacji społecznych, rola NGO w dostarczaniu usług).

7. Zuzanna Bagan, Śpiewam i tańczę, SP3 Olecko, V
8. Natasza Wiszniewska, Joszko Broda, SP STO Olecko,
V
9. Kamila Domel, Drewniane lalki, SP4 Olecko, VI
10. Anna Kowalewska, Zawsze jest pogoda, SSP STO, V
11. Julia Dębowska, SP Świętajno, V
12. Marlena Kempisty, Jeśli tylko chcesz to mieć, SP 1
Olecko, V
13. Samuel Bokuniewicz, Pomimo burz, Gim. Kowale Ol.,
II
14. Kinga Burzyńska, Nie zakocham się w tobie, SP Babki
Oleckie, VI
Kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie
1. Weronika Mogilska, Granda, Gim. nr 2 w Olecku, III
2. Rafał Gajdek, Nice, Gim., I
3. Ewelina Szymanowska, Przeżyj to sam, LO Olecko, II
4. Sandra Świerzbin, Cykady na Cykladach, LO Olecko, I
5. Wiktoria Świtaj, Jaka to gra, LO Olecko, III
6. Weronika Mogilska, Granda, Gim. nr 2 Olecko, III
7. Karolina Skarżyńska, Nie daj mi odejść, Gim. Kowale
Ol., III
8. Natalia Szymanowska, Biegnij przed siebie, Gim.
Kowale Ol., III
9. Paulina Zubowicz, Szukaj mnie, Gim. Kowale Ol., III
10. Karol Bertman, Dziewczyna z naprzeciwka, ZSLiZ
Olecko, IV,
11. Wiktoria Pawłowska, Dante, ZSLiZ Olecko, II
12. Aleksandra Truchel, Nieznajomy, ZSLiZ Olecko, II
Tam, gdzie efekty wprowadzanych zmian okazały się rozczarowujące, w kolejnym kroku zaczęto jednak odchodzić
od komercjalizacji systemu usług i odzyskiwać nad nimi
kontrolę. Według badań z 2011 roku przynajmniej 1/5
fińskich samorządów odeszła od outsourcingu. Pojawiły
się również tendencje centralizacyjne. Na przykład Dania
i Norwegia, dla wzmocnienia standaryzacji przywróciły
państwową kontrolę nad szpitalami. Z kolei węgierskie
reformy samorządowe Viktora Orbana mają de facto na
celu sprowadzenie samorządu do roli wykonawcy polityki
centralnej.
W Polsce okazją do podjęcia debaty nad koniecznymi
zmianami w ramach polskiego systemu samorządu terytorialnego, była przypadająca w zeszłym roku 25 rocznica
przyjęcia ustawy o samorządzie. Polscy decydenci szansy
tej nie wykorzystali. Tymczasem obecne problemy i wyzwania stawiają przed nami pytania wymagające przemyślanej odpowiedzi i reakcji:
Jaki kształt przyjąć powinny relacje między władzą
centralną, a samorządem? Czy warto wzmacniać przywoływane już niekiedy inspiracje polityką Orbana?
Co stanie się z budżetem polskich samorządów po 2020
roku, gdy ograniczony zostanie napływ środków unijnych? Jak rozwiązać problem zadłużenia samorządów?
Co z demokracją lokalną? Jak rozwiązać problemy
takie jak niska pozycja radnych wobec władzy wykonawczej i mała rola mieszkańców w zarządzaniu gminą?
Przy braku debaty wokół polskiej samorządności wszystkie te pytania pozostaną bez odpowiedzi.
Katarzyna Rakowska
Biuro Prasowe „Masz głos, masz wybór”
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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).
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 wię-

„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.

cej 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/2016ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramachrozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Nogrodzone prace dzieci w konkursie
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

III miejsce,
Amelia Żylińska (1c),
Perspektywa z lotu ptaka
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BESTIOS OPEN – OTWARTE MISTRZOSTWA BIAŁEGOSTOKU
W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

Około 100 zawodników z klubów z województwa Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz z Białorusi uczestniczyło w zawodach dzieci w Taekwondo
Olimpijskim.
W turnieju udział wzięła 16 osobowa ekipa LUKS „HIDORI” Olecko. Podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak spisali się bardzo dobrze, zajmując odpowiednio:
Filip Rubin – 1 miejsce techniki specjalne, 2 miejsce kyorugi /walka sportowa/
Rozalia Mikielska - 3 miejsce techniki specjalne, 3 miejsce kyorugi /walka
sportowa/

Otwarte Mistrzostwa Litwy
w Taekwondo Olimpijskim

V04204

W Wilnie rozegrano 17 edycję Otwartych Mistrzostw
Litwy w Taekwondo Olimpijskim. Tegoroczne mistrzostwa
rozegrano w Wileńskiej Sali Koncertowej, gdzie na co dzień
wystawiane są opery, teatry, koncerty.
Olecko reprezentowali podopieczni Doroty i Tomasza
Miszczak z LUKS „HIDORI” Olecko.
Z mistrzostw wrócili z jednym brązowym medalem Filipa Rubina w kategorii do 53 kg.
Pozostali reprezentanci: Antoni Miszczak, Jakub Wróblewski, Konrad Kamiński uplasowali się na miejscach
poza podium. Wszyscy oni są uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku.

V06371

LITHUANIA OPEN

Olga Czeszkiewicz - 1 miejsce techniki
specjalne
Jakub Wróblewski - 1 miejsce techniki
specjalne,
Lena Piętko - 4 miejsce techniki specjalne,
Gabriela Koronkiewicz - 3 miejsce techniki specjalne,
Maksymilian Fiedorowicz -4 miejsce
techniki specjalne,
Bartosz Zabłocki - 4 miejsce techniki
specjalne,
Antoni Miszczak - 3 miejsce kyorugi /
walka sportowa/
Mateusz Żukowski - 3 miejsce techniki
specjalne,
Wiktor Raszkowski - 4 miejsce techniki specjalne, 3 miejsce kyorugi /walka
sportowa/
Gabriela Putra - 2 miejsce techniki
specjalne,
Michał Putra - 2 miejsce techniki specjalne,
Konrad Kamiński - 3 miejsce techniki specjalne, 2 miejsce kyorugi /walka
sportowa/
Kamila Dziadolik - 4 miejsce techniki
specjalne,
Julia wButkiewicz - 2 miejsce techniki
specjalne,
Wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku, przy ktorej działa klub
„HIDORI” Olecko
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PO KOKARDĘ (263)

Au...!
Był niedzielny poranek. Konferencja, którą rozpoczynała

krótka część artystyczna w wykonaniu dzieci.
Recytowały.

Nie spojrzę ci w oczy.
Mam swój magiczny świat.
Nie wyciągaj mnie z niego na siłę, pozwól mi
					
tam trwać.
Nie wytykaj mnie palcami.
Jestem taki sam, tylko inny
Au... to symbol chemiczny popularnego pierwiastka. Jakiego? Pożądanego przez (niektóre) panie na
przegubie dłoni, na palcu, szyli, czy na nodze. Już nie
będę męczyć przypominaniem lekcji chemii w ogólniaku. Au… to złoto.
I pewnie Ktoś większy od Ciebie i ode mnie, obdarzył część dzieci tym symbolem. Bo „Au” to… autyzm.
Ten Ktoś namaścił niewielki procent społeczeństwa
innym systemem operacyjnym w mózgu.
Dzieci te, a później dorośli, „czują” za dużo hałasu,
zapachów, jest im za jasno, za duszno. Nie lubią być
dotykane, nie lubią słońca, metki przy ubraniach drażnią tak, że trzeba się z nimi natychmiast rozprawić.
Nagromadzone emocje mogą wyrażać machając
„śmiesznie” rękoma, potrafią obsesyjnie mówić ten
sam wyraz, bo im się w danej chwili podoba, bo czują
potrzebę jego wypowiadania, mogą kiwać się, kręcić
palcami kosmyki włosów, obgryzają paznokcie. Mogą
mieć zainteresowania i pasje, które stają się wręcz ich
obsesją.
Zachowują się głośno, rozwijają się nie tak samo jak
ich rówieśnicy, którzy je odtrącają, nie chcą się z nimi
bawić.
Jak wyjść z nimi do ludzi? Są przecież inne. Ale są.

Są naszymi sąsiadami, uczniami w klasie, bratankami… naszymi dziećmi.
Dzieci (i dorośli) chorujący na autyzm odcinają się od innego człowieka i świata zewnętrznego.
Mają ograniczoną wymianę informacji ze środowiskiem, subiektywne poczucie odizolowania.
Autyzm może oznaczać wewnętrzną pustkę lub
olbrzymie bogactwo przeżyć wewnętrznych. To definicja naukowa.
W niedzielny poranek można było wysłuchać
zwierzeń dorosłych autystyków i ich rodziców. Pewna młoda kobieta, nazwijmy ją Maria, opowiadała
o tym, jak w szkole była wyśmiewana, odtrącona
i zagubiona. Sama z wielkim jak słoń problemem.
Matka dbała o to, by radziła sobie ze światem, ale
do końca chyba nie zaakceptowała jej odmienności.
Potem była długa, gorzka opowieść matki dorosłego syna „naznaczonego”. Naznaczonego tą
dziwną chorobą. I jej ogromna walka o to, by świat
nie bał się jej syna i innych dzieci, żeby społeczeństwo nie zamykało się na inność. Jej się udało. Jej
syn skończył studia, pracuje, podróżuje, zna języki
obce, ale wcale nie było tak różowo.
Ile wysiłku ją to kosztowało, jej walki i przeogromnej miłości, to tylko wie ona i jej syn.
Siedziałam, słuchałam i nie mogłam wyjść z podziwu, co kryje ludzki mózg.
I ile jeszcze nie wiemy, jak szybko możemy kogoś źle ocenić. Jeszcze dzisiaj brzmią mi w uszach
słowa piosenki śpiewanej przez dzieci:
„Kiedy zamykam oczy, pięknieje świat…”
Prosta rada od rodzica dziecka z „Au”:
Miłość to akceptacja.
Proste, prawda.

Marusia
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