Założony w 1997 r.

to@borawski.pl

ISSN 1505-0246
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od niewrażliwości.
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Papież Franciszek.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Targi Edukacyjne, s. 17

V06902

V06701

V05904

Lekturomaniacy, s. 10-11

pizza na telefon, 87-520-31-32

V037a17

B33805

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

V06802

Biegi przełajowe, s. 19

2

Tygodnik Olecki 16/951 - r. 2016

to@borawski.pl

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V07002

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V06313
tel. 507-047-750

W dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i
Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wpracowanie wniosków i podsumowanie tematu „Działalność placówek oświatowych (szkoły miejskie), w tym
funkcjonowanie klas sportowych w szkołach”; 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej; 3. Sprawy
wniesione; 4. Wolne wnioski.

b35401

W dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 13:30
w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie
Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej; 2. Sprawy wniesione; 3. Wolne wnioski.

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

V03009

V07401

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

3 kwietnia od 17.40 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił pożar suchych traw w okolicach
Wieliczek.
3 kwietnia od 19.58 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchych traw w okolicach ulicy Leśnej.
3 kwietnia od 20.33 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
gasił pożar suchych traw w okolicach Rogówka.
4 kwietnia od 3.26 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchych traw w okolicach ulicy Gołdapskiej.
4 kwietnia od 15.51 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchych traw w okolicach ulicy Gołdapskiej.
4 kwietnia od 15.54 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
gasił pożar suchych traw przy zabudowaniach w Golubkach.
4 kwietnia od 16.45 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchych traw przy szosie Ełckiej.
4 kwietnia od 16.56 jeden zastęp OSP Cichy gasił pożar
suchych traw w okolicach Niemst.
4 kwietnia od 19.27 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchych traw przy ulicy Wiejskiej.
4 kwietnia od 19.49 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
suchych traw przy ulicy Leśnej.
4 kwietnia od 21.02 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchych traw przy szosie Ełckiej.
4 kwietnia od 21.04 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
gasił pożar suchych traw na poboczu drogi w okolicach
Rogówka.
5 kwietnia od 12.42 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie gasiły na polu w okolicach Wężewa
pożar ciągnika rolniczego.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
5 kwietnia od 16.46 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w
okolicach Małego Olecka pożar traw.
5 kwietnia od 19.46 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w
okolicach Krupina pożar traw.
5 kwietnia od 20.23 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach Krupina pożar traw.
5 kwietnia od 20.42 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik pożar traw.
5 kwietnia od 20.43 po jednym zastępie JRG PSP, OSP
Cichy i OSP Mazury gasiły w okolicach Niemst pożar traw.
5 kwietnia od 20.50 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Parkowej pożar traw.
5 kwietnia od 22.27 dwa zastępy JRG PSP w Imionkach
zabezpieczały miejsce oraz usuwały skutki wypadku drogowego. Dachowanie opla Astry.
Informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

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
20 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Aktywny pomysł na każdy dzień, biblioteka, ul. Kopernika, spotkanie z cyklu Żyj zdrowo
21 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
Ratusz
19.00 - Bracia, film, kino Mazur (film z cyklu KADR)
22 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
12.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Gry i zabawy dla najmłodszych, hala Lega
17.00 - Kung Fu Panda III, film, kino Mazur
19.00 - Mustang, film, kino Mazur
23 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
10.30 - Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce
Dziewcząt do lat 23, hala Lega
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko LKS Łyna Sępopol, stadion miejski
17.00 - Kung Fu Panda III, film, kino Mazur
19.00 - Mustang, film, kino Mazur
24 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Skladowa 6
10.30 - Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce
Dziewcząt do lat 23, hala Lega
16.00 - Mecz A-klasy piłki nożnej SAS Unia Olecko - SSIR
Pogoń Ryn, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Kung Fu Panda III, film, kino Mazur
19.00 - Mustang, film, kino Mazur
25 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.30 - posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony
Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, Ratusz
26 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Podróże na jedną nutę, Filharmonia Narodowa, sala
kina Mazur
27 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
8.30 - spotkanie autorskie z Renatą Piatkowską, biblioteka,
ul. Kopernika
14.30 - posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej, Ratusz
28 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
16.00 - warsztaty wokalne dla finalistów Gratki dla nastolatka, sala baletowa ROK MG
29 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, sala konferencyjna Ratusza
15.00 - warsztaty wokalne dla finalistów Gratki dla nastolatka, sala baletowa ROK MG
18.00 - Moje wielkie greckie wesele 2, film, kino Mazur
20.00 - Po tamtej stronie lustra, film, kino Mazur
30 kwietnia (sobota)
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

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, NATURHOUSE SP. Z O.O. i LADY FIT FITNESS OLECKO
zapraszają 20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 16.00 na
3. spotkanie z cyklu ŻYJ ZDROWO – RUSZAJ SIĘ I
ODŻYWIAJ PRAWIDŁOWO! pod tytułem
„Aktywny pomysł na każdy dzień”.
Spotkanie poprowadzą: dietetyczka mgr Marta Sierocka i mgr Joanna Fiedoruk oraz trenerka personalna, instruktorka rekreacji ruchowej Jolanta Jarosz.
W programie:
- otyłość i jej konsekwencje
- bulimia/anoreksja - jak z nią walczyć
- wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka
- aktywny pomysł na każdy dzień
- co przed, w trakcie i po aktywności fizycznej
- zapotrzebowanie energetyczne dla poszczególnych grup
- kontrola efektów zmiany trybu życia
- napoje w życiu człowieka
Miejsce spotkania: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6 (czytelnia).
Kontakt: 87 731 40 04

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!

B34503

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

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:

• Marcin Adamski
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Andrzej Dęba
• Nina Naumowicz
• Agnieszka Zabłocka (Zabielne)
• Monika Zimorowicz

K18405

K18107

Zakład Kamieniarsko-budowlany

W dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 14:30 w
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2015 r. Podsumowanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i
Gminy Olecko do roku 2015. 2. Zaopiniowanie projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej. 3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

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

V06702

Kasztanowce puściły liście. Za
kila dni ulica 11 Listopada, chyba najbardziej zielona ulica naszego miasta
odzyska swój kolor. Na początku maja
zaś na kilka dni zrobi się na niej biało od kwiatów. Czyli, że idą matury.
Trzciny na jeziorze zaczęły wychylać
się z wody.
Znów setki kaczek w minioną sobotę przez chwilę wybrało nasze „morze” za wygodne lądowisko, a potem
jako przydrożny bar sałatkowy.
Trawy coraz bardziej mają nasyconą barwę.
Strażacy kilka razy dziennie wyjeżdżają by gasić podpalone suche, zeszłoroczne trawy. Dziesiątki tysięcy owadów, setki małych ssaków ginie w pożarach. Bywa, ze i sam podpalacz
nie zdąży uciec lub przygodny wędrowiec lub obchodzący
swoje pola rolnik się w takim miejscu znajdzie i nieszczęście
gotowe.
Czasami spali się pobliski las lub stojący w suchej trawie
dom. Bywa, że wiatr przeniesie palący się wiecheć na stertę
słomy, siana lub na ułożone na polach jego bele.
Pomimo akcji informacyjnej zawsze na wiosnę rozpoczyna się sezon podpaleń nazywany „wypalaniem traw”.
Dzienny rozkład incydentów dzieli się na czas kiedy dzieci
wracają ze szkół, czyli godziny między dwunastą, a piętnastą
i czas między osiemnastą i dwudziestą drugą, kiedy znudzona
młodzież nie ma co robić. Resztę podpaleń, czyli w innych
godzinach, wykonują „niedoinformowani” tzw. „dorośli”.
Naturalnie jest to mój punkt widzenia oparty na szczegółowej obserwacji „Kroniki pożarniczej” zamieszczanej co tydzień na stronie trzecie „TO”. Często też konsultowałem ten
pogląd z strażakami (pożarnikami).
Ogólnie rzecz ujmując, wynika to z zalegającego gdzieś
w głębi w ludzkiej świadomości atawizmu i zahipnotyzowania ogniem. Wcale nie z genu odziedziczonego po rolniczych
przodkach. Kiedyś paliło się puszczę tylko raz, by zamienić ją
w pola. Potem te pola redlono, orano lub spulchniano ziemię
i mieszano na różne sposoby. Nigdy nie palono. Każda część
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rolnego płodu nadawała się do wykorzystania. Dlaczego
więc ją niszczyć?
O dorosłych sprawcach podpaleń nie chcę mi się nawet
pisać.
Dzieci zaś?
Bo dzieci się nudzą. W czasie deszczu też, ale wtedy
podpalać łąk nie można i w ogóle jest na takim deszczu nieprzyjemnie. Podpaleń nasze pociechy dokonują z nudów, z
ciekawości i z magicznej przyciągającej wzrok siły palącego
się ognia.
Strażacy są bezsilni, policjanci są bezsilni, rodzice są
bezsilni. Przecież może dojść do tragedii i wszyscy sobie z
tego zdają sprawę. Tylko nie dzieci. One wierzą w młodość
i nie wierzą w śmierć. Dla nich śmierć jest nierealną mglistą
możliwością dopadającą ich dziadków, bardzo starych sąsiadów. Tak ogólnie ludzi starych. Oni są niezniszczalni, wieczni i dopiero dosiadają rozbrykanego rumaka życia.
Rodzice, strażacy i policjanci są bezsilni. Nie da się upilnować wszystkich. Nie da się upilnować nawet jednego, a
jak już to przez przypadek.
Trzeba jednak próbować. Więcej pogadanek. Więcej zajęć profilaktycznych. Wycieczki na wiosenne łąki. Pokazywanie wspaniałego życia pośród wyschniętych traw i kiełkujących nowych pędów.
Rodzice powinni zwrócić uwagę na specyficzny zapach
swego dziecka, gdy wróci ze szkoły? Dym palących się traw
jest niepowtarzalny i żeby go usunąć ubranie trzeba wyprać.
Zapałki w kieszeniach lub zapalniczka też jest ważnym
znakiem. Bo albo papierosy albo ognisko. Wystarczy się
zainteresować. Możemy zapobiec niszczącej sile ognia lub
uchronić nasze dzieci przed, co najmniej, poparzeniem.
***
A teraz o polityce.
Co w niej słychać? Ano trawersując stare powiedzenie:
„Że Chińczyki trzymają się mocno” chcę zaznaczyć, że
KOD trzyma się mocno. Co tam mocno?! KOD-u przybywa.
Pewnie i w Olecku wreszcie się zjawi.
A co w polityce wokół?
Mężowie stanu ościennych (z zachodu) państw zaczęli
coraz głośniej upominać rządy „nowych” unijnych państw,
że zachowanie ustaleń z Schengen zależy od podziału kwot
uchodźców i rozpoczęcia ich przyjmowania.
Chyba wszyscy wiedzą, że ustalenia z Schengen dotyczą naszego bezwizowego podróżowania po Europie. I nie
chodzi tutaj o wycieczki do Londynu, Madrytu czy Paryża.
Chodzi o około ośmiuset do miliona Polaków pracujących
za granicą. Wysłaliśmy ich tam tylu, a nie możemy przyjąć
kilku tysięcy?
Chcę zobaczyć minę tych wszystkich, którzy protestowali przeciwko przyjmowaniu uchodźców, kiedy zza
zamkniętych granic zaczną do Polski wracać setki tysięcy
pracujących tam naszych rodaków. Jedni po wizy, inni by
szukać pracy. Co wtedy zrobią nasi obecni przywódcy, co
zrobią ci którzy wychodzili na ulice z rasistowskimi transparentami, by wspomóc politykę PiS w sprawie uchodźców?
Znowu zobaczymy świńskie łby? Czy tym razem na transparentach będą hasła przeciw tym, którzy wracają, by „zabrać
innym pracę”, a dzieci wracających, choć „rodzice nie pracują, będą miały komórki?
I jeszcze jedno. Papież Franciszek prosił by każda katolicka parafia przyjęła jedną rodzinę uchodźców. Tylko w
naszym mieście jest cztery parafie. W powiecie jest ich razem siedem. Możemy uratować siedem rodzin nie oglądając
się na rząd. Tak prosi nas głowa naszego Kościoła. Czy ultrakatolicka Polska z ultrakatolickimi politykami potrafi się
wsłuchać w słowo największego autorytetu w tak katolickim
kraju? Czy raczej tak jak w Anglii czasu Henryka VIII zbudujemy niezależny od Papieża narodowy kościół?
To się Panie narobiło?!?
Bogusław Marek Borawski
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Pożar

W miejscowości Golubie Wężewskie w gminie Kowale
Oleckie spłonęła obora.
Pożar wybuchł w nocy 18 kwietnia.
Pierwsi na miejsce dotarli strażacy ochotnicy z Kowal
Oleckich. Ogniem objęty był już cały budynek. Strażacy
przystąpili do gaszenia płonącego obiektu oraz do obrony
budynków sąsiednich, które były zagrożone rozprzestrzeniającym się pożarem.
Pożar ugaszono, po trwającej ponad 5 godzin akcji gaśniczej, w której uczestniczyło 54 strażaków.
st.kpt. Tomasz Jagłowski

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE
ZEZNANIE PODATKOWE PFR
Od 18 marca 2016 r. udostępnione zostały wstępnie wypełnione zeznania podatkowe:
• PIT-37 za rok 2015, które sporządzane jest na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A, oraz
• PIT-38 za rok 2015 dotyczące rozliczenia przychodów z
kapitałów pieniężnych, sporządzane na podstawie informacji
PIT-8C.
Po raz pierwszy Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return) PIT-37 ubiegłym roku.
Usługa Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego
polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia
rocznego – w tym roku jest to PIT-37 i PIT-38 za rok 2015.
PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi

B34403

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.
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.

wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego
administracja podatkowa.
Usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie - jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie.
Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym
zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także
uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz
kwotę 1% dla wskazaną przez siebie Organizację Pożytku
Publicznego.
Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym.
Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.
Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną
do systemu e-Deklaracje lub papierowo.
Skorzystaj i złóż swoje zeznanie podatkowe za rok
2015 szybko i poprawnie!

to@borawski.pl
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Zapraszam do udziału w

w Olecku, która odbędzie się w
dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego
Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji w
2015 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi
na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów,
Przewodniczących Rad i Zarządów
Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów
oraz innych osób zainteresowanych,
dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,
b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia,
d) przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej,
e) przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019,
f) zmiany uchwały ORN.0007.55.
2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę Olecko,
g) określenia warunków i trybu składania deklaracji
na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny
oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
h) zmiany uchwały Nr ORN.0007.8.2015 z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie reprezentowania Gminy Olecko
w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2015-2019,
i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2016-2024,
k) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu
na realizację inwestycji drogowych.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

K19102

Sesji Rady Miejskiej

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B32508

Rozpoczęcie
kursu

19
maja

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17707
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Między
W Tygodniku Oleckim 2016, nr 9 opublikowałem felieton pt. Chłopska prasówka. Pora
na następny wyciąg z tego, co wydłubałem z
gazet, wyrzuconych już dawno na makulaturę,
oraz książek, które stoją na półce w bibliotece.
*
Piotr Mitzner w „Gazecie Wyborczej” z 7 kwietnia 2016
roku, nr 81 pisze: „Michał Książek idzie pieszo drogą wzdłuż
Bugu. (…) Hymnem na cześć życia jest beztroska pieśń skowronka. Jego trel autor transliteruje jak: „fiu-bździuu” (…).”
Michał Książek, z Oraczowa koło Sieradza, napisał książkę
pt. „Droga 816” (Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015), która
znalazła się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
za reportaż literacki.
Oczywiście, że recenzent „GW” przesadza. Ciężko, choć
rzecz dotyczy leciutkiego skowronka, który wybył z polskiej
poezji (i nie tylko!) jak księżyc. Odleciał ze swym śpiewającym
„prrit”, które można było słyszeć nad łąkami i szczerymi polami. Ta kropka śpiewająco biła, a nie
pospolicie, jak zegar z kukułką.
*
Pan prof. Adam Strzembosz,
wspominając czasy, kiedy startował w wyborach na prezydenta Polski, wspomina: „(…) Moje
sondaże rosły. Ale wkrótce po prawej stronie zaroiło się od kandydatów. Było nas z pół mendla. (…)
(Wszystko dla Jarka, Z Adamem
Strzemboszem rozmawia Grzegorz Sroczyński, DUŻY FORMAT
magazyn reporterów Sprzedaż
łącznie z „Gazetą” 2016, nr 10,
Gazeta Wyborcza z 10 marca 2016
rok, nr 58). Otóż jest to nieścisłość,
bo – przypomnę – mendel to ¼
kopy (60), czyli 15 sztuk. Mendel
chłopski liczył sobie o 2-3 sztuki
więcej. Na przykład: mendel jajek (16-17), zaś mendel, w którym
układano snopki pionowo wokół
siebie, żeby doschły, mógł mieć
nawet 18 i więcej. Chłop nie miał
czasu, żeby liczyć to, co zebrał na
pniu, bo jeszcze go czekał zbiór …
pokłosia ze ścierniska.
*
Kiedy lektoruję gazety, to nieraz wypuszczę z siebie jakieś brzydkie słowo (na granicy przekleństwa i wulgaryzmu).
O czym oni piszą? Że też im nie szkoda papieru i farby
drukarskiej? Dobrze, że w zasięgu rąk mam książki, bo bym
się indyczył i trzeba by wzywać pogotowie ratunkowe.
Im więcej tej głupoty przelewa się przez łamy polskiej
prasy, tym jaśnieje to, co pisał prof. Tadeusz Kotarbiński
(31.03. 1886- 3.10.1981).
Z nostalgią czytam Szkice z historii filozofii i logiki,
Medytacje o życiu godziwym, Traktat o dobrej robocie, czy
Wesołe smutki. To jest jedyny uczony, który mnie nie raził,
kiedy używał słowa – socjalizm, na którym budował swoje
teorie, co runęły jak domek z kart. Należał do tych osób, co
„gładziej i żywiej mówili niż pisali”.
Profesor potrafił napisać lapidarny komentarz i objaśnienie, które było trudne do zrozumienia. Należał do nielicznych uczonych, co z finezją układali ni to wiersze, ni fraszki.
Lubił rysować, malować i … plewić grządki w ogródku („Ja
nie pracuję, ja «przyjemnuję» się w ogrodzie.”).
Był subtelny, wyważony i stonowany. Erudyta, a nie
gaduła, co przeczesuje myśli na własne kopyto. Mówiąc

Felieton

językiem prakseologii, mogę powtórzyć: „co miał do powiedzenia, to kładł słuchaczom, jak to się mówi, łopatą do
głowy, nie licząc się z czasem ani z tym, że niejeden wolałby szybciej rwać naprzód.”
Profesor Kotarbiński spolegliwie przypominał, że „Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem
porządnym człowiekiem”. Poza tym potrafił świetnie pisać. Oto jedno przemyślenie oderwane (na chwilę) od ziemi: „(…) Staje się jasne, że nie ten samolot najbardziej
wart podziwu, na którym w końcu przeleciano Atlantyk,
lecz ten, co niewprawnym skrzydłem, z górki na pazurki,
dokonał pierwszego króciutkiego naiwnego przelotu. (…)”
(Program Bacona, 1932).
Sięgam po książki profesora Tadeusza Kotarbińskiego
i uczulam Graszkę, żeby się czasami nie dziwiła, jak zauważy u mnie odruchy, jakie ma opiekun spolegliwy (bohemizm). Kto to jest? Expressis verbis: „Opiekun wtedy
jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece.
Że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, co do niego należy,
że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie
pewnym oparciem w trudnych okolicznościach. (…)”.
Mam słabość do staromodnych ludzi. Sentymentalnie
rzecz biorąc – trzeba „w miarę
sił robić na złość panoszeniu się
gałgaństwa”. Nie jestem aż taki
naiwny, więc pomny słów Cypriana Kamila Norwida, powtarzam, bo w Polsce jest kiepsko
z pamięcią i zdrowym rozsądkiem: „(…) Filozofom (…) nie
wierzę – będą oni sobie na katedrach systematyzować, ale jak
kto silnie karabinem w ziemię
uderzy albo grubo pieniędzmi
brzęknie, natychmiast pokłonią
się jemu całym narodem swoich
mądrych głów, jak łan kłosów
za wiatrem”.
Czesław Mirosław
Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Paweł Piotr Szczepaniak, Blok z wielkiej płyty
przy ul. prof. Marii Grzegorzewskiej, gdzie żyję, czytam,
rozmyślam, piszę i śnię. Od 3
marca 1981 roku jestem na stałe zameldowany na Ursynowie.
Tu jest nasze z Graszką M-3 i
całe dziedzictwo. Ursynów to
świetne miejsce do pisania. Idealne do wspomnień. W sam raz dla tragarzy słów i garsteczek, i milczków.

KRONIKI 2016, nr 1(26)

KRONIKI WEDŁUG MUZEUM im. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH styczeń-marzec 2016, 2016 nr
1(26), kwartalny dokument wewnętrzny, wydawca: Dział
Kultury Literackiej Suwalszczyzny, redaktor: Zbigniew
Fałtynowicz. Format A4. 32 strony. Gęsto zadrukowane
czcionką (9-11-punktową). Po aptekarsku opracowane.
Górnolotnie mogę napisać, że w lustrze ich wody przegląda się Suwalszczyzna, Warmia, Mazury i dalej. Drobiazgowa robota, bo to fiszki i komentarz. Cytaty, passusy ...
Kronikarski obowiązek nakazuje, żeby zbierać i nie bałaganić. Porządek zawsze wymaga pracy, coś o tym wiem,
bo układam antologie (i nie tylko!). Z przyjemnością przeczytałem, jak to się mówi „od deski do deski”, bo nie są
napisane drewnianym językiem. Nie był to stracony czas.
KRONIKI – mają coś z bajki Konopnickiej i baśni, co spełniają życzenia.
Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl

Na okres trzech miesięcy, za przekroczenie dozwolonej
prędkości w terenie zabudowanym, trzech kierujących straciło prawo jazdy. 54-letnia Niemka oraz 38-letni Rosjanin i
20 letni mieszkaniec Olecka zostali zatrzymani przez oleckich policjantów w czasie prowadzonych działań kontrolno
– prewencyjnych „Prędkość”. Niechlubny rekordzista jechał
w terenie zabudowanym o 89 km szybciej.
W minioną sobotę na terenie powiatu oleckiego funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili działania „Prędkość”. Mundurowi biorący udział w akcji skontrolowali 22
pojazdy. Za popełnione przez kierujących wykroczenia nałożyli 10 mandatów karnych oraz zastosowali 1 pouczenie.
Ponadto policjanci zatrzymali prawo jazdy trzem kierującym,
którzy przekroczyli dozwoloną prędkość jadąc w terenie zabudowanym.
Jako pierwsza swoje prawo jazdy straciła kierująca mercedesem. Była to obywatelka Niemiec Lidia K. Kobieta w miejscowości Pietrasze na drodze wojewódzkiej nr 655 jechała z
prędkością 105 km/h.
Następnie w Lakielach na terenie gminy Kowale Oleckie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego
renaultem. 20-latek jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 139 km/h.
Jako ostatni swoje uprawnienia do kierowania pojazdami
stracił 38-letni Rosjanin. Artak S. jechał osobowym mercedesem w miejscowości Lakiele z prędkością 108 km/h.
Wszyscy troje kierujący, oprócz utraty prawa jazdy na 3
miesiące zostali ukarani mandatami karnymi, a ich liczba posiadanych punktów karnych wzrosła o 10.

Włamał się
do budynku totolotka

Oleccy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o dokonanie włamania do kolektury totalizatora.
Piotr P. wszedł do wnętrza budynku skąd ukradł kilkadziesiąt zdrapek. 21-latek trafili do policyjnego aresztu do wyjaśnienia. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia
przestępstwa.
W sprawie włamania do budynku totalizatora funkcjonariusze wydziału kryminalnego prowadzili intensywne dochodzenie.
Do zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 lutego br. Sprawca
poprzez uszkodzenie konstrukcji budynku wszedł do środka i
zabrał 50 zdrapek. Policjanci pracujący nad tą sprawa początkowo wytypowali krąg osób podejrzanych.
Zabezpieczony monitoring oraz przesłuchania kolejnych
świadków doprowadziły do ustalenia osób mających związek
z tym włamaniem. Przełom w prowadzonej sprawie nastąpił
w miniony czwartek 14 kwietnia. Wtedy to do wyjaśnienia
został zatrzymany 21-letni mieszkaniec Olecka. Był on już
wcześniej znany oleckim kryminalnym.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Piotrowi P. zarzutu popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem. Sam podejrzany nie kwestionował swojej
winy i teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet 10 lat
pozbawienia wolności.
podkom. Tomasz Jegliński
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Protokół z eliminacji do finału
XX edycji konkursu piosenki

„Gratka dla nastolatka”

– 12.04.2016 r.
Komisja w składzie:
Radosław Skrodzki – przewodniczący komisji, Jadwiga
Malinowska – członek komisji, kierownik chóru „Oleckie
Echo”, Anna Duchnowska – członek komisji, instruktor
ROK „MG” stwierdziła, że w eliminacjach do finału XX
edycji konkursu piosenki „Gratka dla nastolatka” uczestniczyło 39 podmiotów wykonawczych. Decyzją Jury do
finału zostają zakwalifikowani:
Kategoria klas I-IV
L.p. Nazwisko i imię / Tytuł utworu / Szkoła / Klasa
1. Nadia Romotowska, Drewniane lalki, SP3 Olecko , III
2. Magdalena Milewska, Aleksandra Chodnicka, Odpowie ci wiatr, ZS Olecko, IV
3. Amelia Sertel, Lato, lato, SP Świętajno, IV
4. Zuzanna Jarosz, Sto uśmiechów na minutę, SP 1 Olecko,
IV
5. Karolina Ciszewska, Poloneza barwny czar, SP 1 Olecko,
III
6. 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. Rafał Gajdek, Nice, Gim. I
3. Weronika Kołodzińska, Nie wierz mi, nie ufaj, SP
Kowale Olec., VI
4. Oliwia Sulima, Odpuść sobie, wrzuć na luz, SP3 Olecko,
V
5. Mateusz Polakowski, Jej portret, SP3 Olecko, V
6. Natasza Wiszniewska, Joszko Broda, SP STO Olecko,
V
7. Julia Dębowska, SP Świętajno, V
8. Marlena Kempisty, Jeśli tylko chcesz to mieć, SP 1 Olecko,
V
Kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie
1. Weronika Mogilska, Granda, Gim. nr 2 w Olecku, III
2. Sandra Świerzbin, O mnie się nie martw, LO Olecko, I
3. Wiktoria Świtaj, Jaka to gra, LO Olecko, III
4. Natalia Szymanowska, Biegnij przed siebie, Gim.
Kowale Ol., III
5. Paulina Zubowicz, Szukaj mnie, Gim. Kowale Ol., III
6. Wiktoria Pawłowska, Dante, ZSLiZ Olecko, II
7. Aleksandra Truchel, Nieznajomy, ZSLiZ Olecko, II
Warsztaty wokalne dla laureatów odbędą się 28 kwietnia
od godz. 16:00 oraz 29 kwietnia od godz. 15:00 w sali
baletowej (I piętro). Prosimy o zabranie ze sobą podkładów
muzycznych.

B34204

Stracili prawo jazdy
za przekroczenie
dozwolonej prędkości
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„LEKTUROMANIACY”
po raz czwarty

„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału
do ksiąg nie ostudzi” – ta refleksja Jana Kasprowicza przyświecała nam 8 kwietnia podczas IV Regionalnego Turnieju
Czytelniczego „LEKTUROMANIACY”, który odbył się w
Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
Ideą konkursu jest rozbudzanie pasji czytelniczych
uczniów oraz zamiłowania do literatury, motywowanie gimnazjalistów do czytania i rozwijania umiejętności odbioru
dzieł literackich, doskonalenie umiejętności wypowiadania
się na temat przeczytanych lektur czy kształtowanie kreatywnych postaw uczniów. Nauczeni trzyletnim doświadczeniem
jesteśmy pewni, iż formuła konkursu po raz kolejny pomogła
uczniom przenieść się w niezwykłą podróż czytelniczą, podczas której młodzież doświadczyła wielu ciekawych wrażeń,
zaprezentowała oraz wzbogaciła wiedzę z dziedziny literatury poprzez różnorodne metody i formy współpracy zespołowej i indywidualnej, a przede wszystkim będzie się dobrze
bawiła, współtworząc atmosferę zdrowej rywalizacji.

Nasze przedsięwzięcie wspierała od strony organizacyjnej i promocyjnej Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaj Kopernika w Olecku – Barbara Taraszkiewicz, która
z nieukrywaną dumą i radością podkreśliła fakt, że turniej
czytelniczy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem:
„Pragnę zauważyć, że dzisiejszy turniej idealnie wpisuje się w priorytetowe zadanie naszego systemu edukacji.
Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2015/2016 określonych przez Ministra
Edukacji Narodowej jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży. Cieszy fakt, że młodzi ludzie wiedzą, że czytanie
ze zrozumieniem i prawidłowy odbiór tekstu czytanego to
kompetencje, które wykorzystujemy przez całe życie. Drodzy Lekturomaniacy – jesteście wyjątkowi, nie poddajecie
się masowym trendom, zachowujecie swoje wartości i pasje,
odważnie i mądrze dążycie do realizacji swoich celów. W
nowatorski sposób umiecie wykazać się swoimi zaintereso-

waniami czytelniczymi, dając przykład innym jak mądrze
łączyć naukę z zabawą”.
Objęcie turnieju honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Olecka oraz po raz pierwszy przez Starostę Powiatu Oleckiego i
Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pokreśliło wyjątkowy charakter
przedsięwzięcia oraz nadało mu szczególną rangę.
O upowszechnienie wydarzenia zadbała lokalna prasa
– „Głos Olecka” i „Tygodnik Olecki” sprawujące Patronat
Medialny nad turniejem.

Konkurs oficjalnie otworzył uhonorowany tytułem
Przyjaciela Dwójki Burmistrz Olecka Wacław Olszewski,
który wyraził nadzieję, że organizowany czwarty już rok
turniej na stałe wpisze się w historię szkoły:
„Nie sposób nie zgodzić się ze słowami wybitnego
poety Johanna Wolfganga von Goethego, że dzień bez
przeczytania strofy wiersza jest dniem straconym. Warto
czytać, z lektury książek czerpiemy same korzyści. Czytanie rozwija naszą wyobraźnię, poszerza słownictwo, uczy
zasad ortografii i interpunkcji. Im więcej czytamy, tym bardziej jesteśmy wrażliwi, wykształceni i łatwiej nam zrozumieć otaczający nas świat”.

to@borawski.pl
Zmagania gimnazjalistów poprzedził występ grupy teatralnej z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
działającej pod kierunkiem Agnieszki Śnieżyńskiej. Spektakl
„Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia…” przeniósł nas w świat
groteskowego dowcipu i absurdalnego poczucia humoru.
W tegorocznych zmaganiach o miano „LEKTUROMANIAKÓW” rywalizowało 6 trzyosobowych drużyn z trzech
powiatów. Były to mianowicie:
• Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
reprezentowane przez: Aleksandrę Leszczyńską, Piotra Simienkiewicza i Julię Wysocką;
• Gimnazjum nr 4 w Ełku reprezentowane przez: Annę
Helenę Koronkiewicz, Natalię Bizio i Małgorzatę Lewczuk;
• Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich reprezentowane przez: Karolinę Kiarszys, Karolinę Skarżyńską, Natalię Szymanowską;
• Zespół Szkół w Judzikach reprezentowany przez: Weronikę Sienkiewicz, Piotra Korotko i Mateusza Rzepę;
• Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
Jana Twardowskiego w Olecku reprezentowane przez: Julię
Omilian, Weronikę Karczewską i Aleksandrę Kapuścińską;
• Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku reprezentowane przez: Martę Kisielewską, Weronikę Rudzińską i Macieja Marchewkę;
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W IV Regionalnym Turnieju Czytelniczym „LEKTUROMANIACY” nie było uczniów przegranych, wszyscy
brali bardzo aktywny udział w konkursie i dzięki tak zaangażowanej postawie każdy z uczestników może być dumny
ze swojej wiedzy.
Dzięki sponsorom – lokalnym przedsiębiorcom z powiatu oleckiego, żaden uczestnik turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych zmaganiach wszyscy
otrzymali dyplomy, upominki książkowe, a zawodnikom
zwycięskiej drużyny wręczono elektroniczne czytniki książek.
Wydarzeniem towarzyszącym turniejowi był wykład
pracownika naukowego Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt.
„Tolkien kontra Sapkowski”.

Realizacja turnieju to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne, które jest sukcesem całej społeczności Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły – pani Barbary
Taraszkiewicz, pracy zespołu nauczycieli języka polskiego,
informatyki, plastyki, muzyki, biblioteki i innych pracowników gimnazjum udało się zrealizować wszystkie cele przedsięwzięcia, którego główną ideą jest rozbudzanie w młodzieży miłości do literatury.
Magdalena Nyga
Młodzież zaprezentowała wysoki poziom wiedzy, a niecodzienny sposób weryfikacji ich możliwości zmobilizował
uczestników do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji. Działania uczniów zasługują na podziw i pochwałę. Uczestnicy
wykazali się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami humanistycznymi, ale również plastycznymi, aktorskimi oraz redakcyjnymi, dzięki którym na nowo odkryli uniwersalne historie
zapisane na kartach ksiąg.
Podczas turnieju panowała przyjazna atmosfera, warto
wspomnieć o widowni, która oglądała turniej z wielkim zaciekawieniem. Kibice przygotowali również hasła skutecznie
dopingujące zawodników: „ Tak jak Kopernik wiedział, co
krąży we wszechświecie, tak my znamy wszystkie lektury na
świecie”, „Lekturomaniaków wygramy, bo lektury w małym
paluszku mamy”, „Lekturomaniacy z Dwójki ze sprawdzianu
z lektury nie mają żadnej trójki”, „ Czytania nadszedł czas,
niech czyta każdy z was”.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny z
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana
Twardowskiego w Olecku przygotowywanej przez Mariolę
Zdancewicz i Emilię Piliszek. Drugie miejsce zajęła drużyna
z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przygotowywana przez Renatę Kołdys, trzecie miejsce przypadło
drużynie z Gimnazjum nr 4 w Ełku, którą opiekowała się Iwona Milewska.

Serdeczne podziękowania za życzliwości i finansowe wsparcie udzielone podczas organizacji
turnieju składamy: panu Wacławowi Olszewskiemu
– Burmistrzowi Olecka, panu Marianowi Świerszczowi – Staroście Powiatu Oleckiego, panu Romanowi Prawdzie Prezesowi Zakładów Produkcyjno-Usługowych „Prawda”, pani Dorocie Malickiej
– dyrektorowi operacyjnemu Domu Książki – oddział w Olecku, panom Wojciechowi Makowskiemu
i Bogusławowi Milewskiemu – współwłaścicielom
sklepu spożywczego „Sam”, panu Przemysławowi
Atkielskiemu – właścicielowi firmy handlowo-usługowej D@RKOMP, panu Jerzemu Miliszewskiemu
– właścicielowi Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców, panu Sławomirowi Gorlo – właścicielowi
Firmy Handlowo-Usługowej „GOS”, panu Janowi
Staniszewskiemu – właścicielowi Piekarni-Cukierni
Staniszewski, państwu Agnieszce i Piotrowi Bielenica – właścicielom kwiaciarni „Irys”. Panu Arnoldowi Hościłło – właścicielowi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sklep Spożywczy Arnold Hościłło,
panu Stefanowi Taraszkiewiczowi – właścicielowi
Firmy Budowlanej w Olecku, panu Pawłowi Giełazis
– radnemu Rady Miejskiej w Olecku.
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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 V06323
* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-3232 V06353

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V06503

V02810

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 V03607

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V02610

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

V02909

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B35102

V05734

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

L96601

V07301

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 B33904
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03408

V03807

12

Tygodnik Olecki 16/951 - r. 2016

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul.
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06363

MOTO-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03617
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02820
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V06333
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V05514
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35201
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02510
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

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

B32708

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V05305

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34004
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35601
* „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
V03109
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34104

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

V02710

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B33905
* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07012
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32408
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35301
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

K18902

B35701

V037a07

PIZZA NA TELEFON

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 L96502
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33505

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V06403

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05714

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V07411
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17509
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B34802

V03308

USŁUGI

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01912
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V037a27

to@borawski.pl
Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V05405

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
V05804
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K17607

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07611
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L96403

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

V04007

V05504

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B34902

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

SPRZEDAM
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B33406

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02830
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B35501
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B33306
* 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 V03218
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V06343
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K17807
* 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 V05724
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V05814
MOEY
O
K
PRA w
CJ

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B34603
* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17907

PRACA
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07112
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V027a47
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18007

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B35801
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B35002
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K18605
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K18505
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06712
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 B32209

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V07803
i okładzin schodowych

INNE
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WYNAJEM
* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaplecze socjalne, tel. 502-264-901 V06603
* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17508
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B33206
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V05415

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V037a37

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K18814
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Odblaski ratują życie!

We wtorek 12 kwietnia Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach odwiedzili Naczelniczka
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinspektor
Ewa Papadopulu i podkomisarz Tomasz Jegliński z
Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Spotkanie specjalistów z uczestnikami Domu miało
na celu zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się pieszych na drodze. Zwrócili szczególną uwagę
na potrzebę noszenia przedmiotów odblaskowych, kamizelek, możliwość noszenia odzieży, kurtek z elementami odblaskowymi. Z uwagą obejrzano multimedialną
prezentację pt. „Bezpiecznie na drodze. Odblaski ratują
życie!”
Zarówno uczestnicy, jak i kadra, mieli możliwość
zadawania pytań, na które funkcjonariusze starali się

wyczerpująco odpowiadać. Na zakończenie spotkania podinsp. Ewa Papadopulu przekazała do ŚDS
kamizelki odblaskowe, które będą używane przez
uczestników podczas wycieczek pieszych i rowerowych.
Bądźmy widoczni na drodze!
M. D.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki,
Blanki
Czecha, Czesława, Florencjusza,
Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja,
Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomiły, Drogomiry, Konrady, Sandry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomiła, Drogomira, Feliksa,
Jarosława, Konrada, Żelisława
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida,
Łukasza, Sotera, Strzeżyma, Strzeżymierza, Strzeżymira, Teodora
23 kwietnia (Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich UNESCO)
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty,
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Idzisława, Jerzego, Wojciecha
24 kwietnia (Międzynarodowy Dzień

Solidarności Młodzieży)
Bony, Debory, Deotyny, Elżbiety,
Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta,
Erwina, Feliksa, Fidelisa, Grzegorza,
Horacego, Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia
Elwiry, Erwiny, Estery, Jarosławy,
Sławy, Wiki
Dariusza, Jarosława, Kaliksta, Marka,
Radociecha, Szczepana, Wasyla
26 kwietnia (Dzień transportowca i
drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii,
Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza,
Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego, Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny,
Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bożebora,
Kastora, Piotra, Sergiusza, Teodora,
Teofila, Żywisława

Nasz przepis
Pieczeń z młodej baraniny

75 dag combra baraniego, 4 ząbki
czosnku, 5 dag słoniny, 1 łyżka mąki,
sól, pieprz, 1 szklanka bulionu
marynata: pół szklanki octu winnego,
liść laurowy, tymianek, oregano
Niecałą szklankę wody gotujemy z
octem i ziołami. Studzimy.
Tą marynatą zalewamy mięso i pozostawiamy w chłodnym miejscu przez
12 godzin. Po tym czasie nacieramy solą
i pieprzem.
Rumienimy na stopionej słoninie.
Dusimy godzinę w głębokim naczyniu, podlewając marynatą i wywarem.
Po godzinie dodajemy roztarty czosnek
i dusimy jeszcze pół godziny.
Wyjmujemy i kroimy. Do pozostałego w naczyniu sosu dodajemy mąkę i go
zagotowujemy. Polewamy nim porcje
mięsa.

Brzoskwinie
z cytrynowym twarożkiem

6 brzoskwiń, 40 dag tłustego białego
sera, 10 dag naturalnego jogurtu, 3
łyżki cukru, łyżka startej skórki z limety
lub cytryny, łyżka soku z cytryny, 2
laski wanilii lub cukier waniliowy, listki
melisy
Laski wanilii rozkrajamy i wyskrobujemy z nich miąższ.
Ser mielimy dwukrotnie, a następnie
miksujemy z jogurtem, cukrem, wanilią
lub cukrem waniliowym, skórką i sokiem z cytryny.
Odstawiamy do lodówki na godzinę.
Brzoskwinie myjemy, a następnie
osuszamy. Przepoławiamy na pół i usuwamy pestki. Masę serową nakładamy

do szprycy z końcówką w kształcie
gwiazdki. Napełniamy nią połówki
owoców i dekorujemy melisą.

Warzywa zapiekane
z serem i jajkami

4 jajka, 2 łyżeczki octu, pęczek szparagów, 2 małe cukinie, 1 bakłażan,
4 małe cebulki dymki lub szalotki, 4
ząbki czosnku, 24 dag sera żółtego
pokrojonego w kostkę, 3 łyżki oliwy,
łyżeczka soku z cytryny, sól, pieprz
Szparagi czyścimy i odcinamy
zdrewniałe końce. Myjemy i kroimy w
4-centymetrowe kawałki.
Cukinie myjemy i kroimy w 1-centymetrowe plastry.
Bakłażany myjemy i kroimy w grubą kostkę.
Dymki lub szalotki obieramy i myjemy.
Czosnek obieramy, a ząbki przekrajamy na pół.
W żaroodpornym naczyniu mieszamy warzywa z oliwą. Doprawiamy pieprzem i solą.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C i pieczemy około 20 minut mieszając od czasu do czasu.
Dodajemy sok z cytryny, mieszamy
i pieczemy jeszcze 10 minut.
Teraz przygotowujemy jajka.
Rondelek napełniamy do połowy
wodą. Zagotowujemy. Zmniejszamy
ogień tak, żeby woda leciutko wrzała i
dolewamy ocet.
Jajka wbijamy pojedynczo do miseczek i pojedynczo wlewamy je do
wrzątku i gotujemy pod przykryciem 3
do 4 minut. Wyjmujemy je łyżką cedzakową i wykładamy na papierowe ręcz-
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Cytaty na ten tydzień
Każdy kto działa jedynie z myślą
o sobie, jest skazany na cierpienie.
Działaj dla innych by się cieszyć
wraz z nimi.
Johan Wolfgang Goethe
...podstawową przyczyną naszej
potrzeby miłości jest uczucie
osamotnienia i wynikające zeń
pragnienie przezwyciężenia niepokoju wywołanego tym osamotnieniem poprzez uczucie zespolenia.
Erich Fromm,
O sztuce miłości
... nie, to niemożliwe; niepodobna dać komuś żywego pojęcia
o jakiejkolwiek epoce swojego
istnienia – o tym, co stanowi jej
prawdę, jej znaczenie – jej subtelną i przejmująca treść. To niemożliwe. Żyjemy tak, jak śnimy
– samotnie...
Joseph Conrad,
Jądro ciemności
Należałoby umieć być samotnym,
... Julio Cortazar, Gra w klasy
mam swoją radość i ból swój mam
a wszystko to mam – samotnie
Reiner Maria Rilke,
Poezje, „Ostatni”

PRZYS£OWIA
Gdy Łukasza (22 IV) przybędzie, zielono już wszędzie.
Ile razy przed Wojciechem (23 IV)
zagrzmią pola, tyle razy po Wojciechu
zabieli się rola.
Deszcz na św. Marek (25 kwietnia ),
to ziemia jak skwarek.
Kiedy Marek (25 kwietnia) ciepłem
darzy mróz ogrody jeszcze zwarzy.
Kiedy Marek (25 kwietnia) przypieka
– człek na ziąb ponarzeka.
Kiedy zleje nas Marek (25 kwietnia),
będzie ziemia jak skwarek.
Świętego Marka buchnie ciepło jak z
garnka.
Po Marku (25 IV), gdy słońce dogrzewa, zwykle potem ubolewa.
niki żeby odsączyć je z wody.
Upieczone gorące warzywa rozkładamy ostrożnie do 4 żaroodpornych wysokich kokilek i dość dużej średnicy. Z
wierzchu posypujemy je kawałkami sera
i ponownie wstawiamy do piekarnika.
Zapiekamy do chwili aż ser się stopi i
lekko zarumieni.
Po wyjęciu na każdej porcji układamy jajko i doprawiamy pieprzem.
Danie powinno być podawane na gorąco.

Przechowywanie
cebuli i czosnku

Cebulę rozkładamy cienką warstwą
na podłodze ze słomy lub na półkach
siatkowych. Cebulę i czosnek dobrze
przechowuje się splecione w warkocze
ze słomy zawieszone pod sufitem.
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Szeszki i pomnik przyrody
na Szeskiej Górze
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Kowale Oleckie - Chełchy - Szeszki
Szeszki to niewielka miejscowość w gminie Kowale
Oleckie założona w 1561 r.
Posiada ciekawą zabudowę – budynki inwentarskie i niektóre domy zbudowane są z kamienia polnego (ławy i ściany
fundamentowe murowane z kamienia), głazów narzutowych,
cegły i drewna; dachy kryte czerwoną dachówką. Przez wieś
prowadzi droga brukowana.
W pobliżu wsi wznosi się Szeska Góra (309 m n.p.m.) –
najwyższe wzniesienie Pojezierza Mazurskiego.
Na jej szczycie znajduje się punkt widokowy w postaci niewielkiego drewnianego podestu, a kilkanaście metrów
niżej Pomnik przyrody – Cis pospolity, nr ewidencyjny 982;
rok uznania 2014.
W pogodną i częściowo słoneczną niedzielę, 3 kwietnia
2016 r. w Szeszkach byli, na Szeską Górę weszli i pomnik
przyrody widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
_______________________________
Cis pospolity – gatunek wiecznie zielonego iglastego
drzewa lub dużego krzewu z rodziny cisowatych. Jest rośliną
wolno rosnącą, trującą (taksyna) i długowieczną (może żyć
maksymalnie do
2-3 tysięcy lat).
Najstarszym
cisem pospolitym
w Polsce jest cis
rosnący w Henrykowie Lubańskim na Dolnym
Śląsku, którego
wiek ocenia się
na 1200 lat.
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V Targi Edukacyjne

14 kwietnia po raz piąty odbyły się Targi Edukacyjne w
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana
Twardowskiego w Olecku.
Jest to wydarzenie na skalę powiatową. Uczniowie z
okolicznych szkół gimnazjalnych zjechali się, aby zobaczyć
co zaprezentują nam na nowy rok szkolny: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Zakład
Doskonalenia Zawodowego. Dyrektorzy oraz reprezentanci
uczniów przedstawili nam swoją ofertę, zachęcając do podjęcia nauki w ich szkole oraz przygotowali drobne atrakcje,
takie jak tworzenie fryzur, komputerowe przerabianie zdjęć,
różnego rodzaju przekąski, pyszny tort.
Spotkanie okazało się bardzo pomocne dla wielu z nas.
Mieliśmy szansę lepiej poznać okoliczne szkoły, ich funkcjonowanie, zaplecze edukacyjne i pozalekcyjne i potwierdzić
(bądź podjąć) wybór w dużej mierze decydujący o naszej
przyszłości i karierze edukacyjno-zawodowej.
Uczennica klasy III b
Weronika Karczewska
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Podobnie jak każdej wiosny, tak i w tym roku, spławikowe mistrzostwa koła Okoń odbyły się na Mazurce, rzeczce
wpadającej do jeziora Łaźno, która wypływając jest już Łaźną Stugą.

Rzeczka zawsze wita
nas rybami. Może nie są to
ryby okazałe, ale na zawody spławikowe idealne. Łowienie szybkościowe drobnej rybki jest po zimowej
przerwie wielką przyjemnością. Wędka maksymalnie 6 m , ale nawet 4 m w
zupełności wystarcza. Głębokość około 1,5 m. Łatwe
i przyjemne łowienie.
Woda zimna, więc roślinność jeszcze nie zdążyła się rozwinąć. Płotek, uklejek,
a także wzdręg i krąpi sporo. Dwie tury, każda po trzy godziny. Mogliśmy się więc wyłowić.
Trochę zimny i momentami porywisty wiatr utrudniał
łowienie, ale to jedyna nieprzyjemność jaka nas spotkała.
Po zawodach pod przyjaznym daszkiem pobliskiego
„grzybka” upiekliśmy boczek, karkówkę i kiełbaskę. Łączne z surówką colesław, smakowało wybornie.
Pogadaliśmy godzinkę o rybach i nie tylko. I żal, jedynie że było nas dziesięciu. Miejsca na Mazurce jest więcej.
Może za rok. A w tym roku wyniki były takie:
1. Krajewski Krzysztof		
2 pkt
3935 g
2. Hościłło Arnold		
3 pkt
8825 g
3. Majchrowski Michał
5 pkt
4090 g
4. Makowski Józef		
5 pkt
3360 g
5. Chodnicki Robert		
6 pkt
4940 g
6. Gojlik Mieczysław		
6 pkt
4590 g
7. Ponikiewski Ryszard
7 pkt
2750 g
8. Wasilewski Bogusław
7 pkt
2530 g
9. Rynkowski Ryszard		
9 pkt
2245 g
10.Danielczyk Eugeniusz
10 pkt 1485 g
Razem złowiliśmy ponad 38 kg ryb. Całkiem przyzwoicie. Za rok gorzej nie będzie.
Już dzisiaj zapraszam na nasze spławikowe zawody.
Sa otwarte dla wszystkich. W obecnych startowali dwaj
koledzy z Raczek, za co serdecznie dziękujemy. Jeszcze
do 15 kwietnia można zapisać się na spiningowe otwarcie
sezonu. Tradycyjnie Biebrza 1 maja.
Zapraszamy.
z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło

„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,
Hanna Kempisty (1e),
Jesienny spokój
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Biegi Przełajowe

V07501

Bagińska, Wiktoria Daniłowicz, Wiktoria Warejko, Wojciech Kukliński, Kacper Kłoczko, Jakub Miszkiel, Erwin
Oleszczuk, Krzysztof Bielawski.
Wszystkie drużyny z każdej kategorii otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie sztafety puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
W zawodach uczestniczyło 100 zawodniczek i zawodników.
Paweł Maksimowicz

V06373

V07102

4. SP Gąski (opiekun: Wiesław Zalewski)
Klasy VI SP:
1. SP 3 Olecko (opiekunowie: Artur Szarnecki i Wojciech
Rejterada)
2. SP 1 Olecko (opiekunowie: Krzysztof Zaniewski i Kamil
Szarnecki)
Składy zwycięskich sztafet:
Klasy IV SP 3: Wiktoria Jackiewicz, Zuzanna Krakowska,Aleksandra Kozłowska, Aleksandra Bartkowiak,
Wiktoria Bogdan, Maciej Wondołowski, Brajan Szczecina, Olaf Antkiewicz, Dawid Kosiński, Kacper Łapiński.
Klasy V SP 3: Klaudia Jackiewicz, Daria Dźwilewska,
Kinga Czerwińska, Aleksandra Rudzińska, Natasza Wiszniewska, Franciszek Antkiewicz, Błażej Gabruś, Marek
Nowakowski, Bartosz Gdak, Wiktor Zamojski.
Klasy VI SP 3: Kinga Kuklińska, Melania Reszuta, Pola

K19002

13 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego SZS w Mieszanych Sztafetowych
Biegach Przełajowych dla klas IV, V i VI szkół
podstawowych. Sędziowali Robert Markowski
i Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
Klasy IV SP:
1. SP 3 Olecko (opiekunowie: Artur Szarnecki i
Wojciech Rejterada)
2. SP 4 Olecko (opiekunowie: Dorota Miszczak
i Marzena Jasińska)
3. SP 1 Olecko (opiekunowie: Krzysztof Zaniewski i Kamil Szarnecki)
SP Gąski (opiekun: Wiesław Zalewski) - DNF
(sztafeta nie ukończyła biegu)
Klasy V SP:
1. SP 3 Olecko (opiekunowie: Dariusz Dźwilewski i Zbigniew Polakowski)
2. SP 1 Olecko (opiekunowie: Krzysztof Zaniewski i Kamil Szarnecki)
3. SP 4 Olecko (opiekunowie: Dorota Miszczak
i Marzena Jasińska)

20

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 16/951 - r. 2016

PO KOKARDĘ (265)

Event
Idiotka. Wariatka. Tylko tak potrafiła siebie nazwać po tym, co zaszło, a raczej, co poczuła.
A że poczuła, tego jest pewna. Poczuła to, co kobieta czuje po jednym muśnięciu, po dotyku, który pobudza zmysły. Dotyku, który rozpozna kobieta, od którego robi się zamęt w głowie i zmysłach. Dotyk, którym
mężczyzna daje sygnał.
Nawet nie potrafi tego opisać słowami. Gładził jej
plecy, musnął nie zauważonym przez nikogo gestem,
ale ona to czuła. Czuła jego delikatność, czułość. I zaskoczenie. Bała się wykonać jakikolwiek gest, żeby nie
spłoszyć, więc przyjęła te czułości i trwała. Za jakiś
czas powtórzył.
A może jej się wydawało?
Może to było niechcący, tak po przyjacielski. Cholera! Teraz ma żal do siebie, że zachowała się jak idiotka.
Zastanawiała się, co dalej, co teraz ma zrobić.
Przecież nie zadzwoni z pytaniem: Halo, to ja. Czy to,
co poczułam, to jest właśnie to, czy mi się tylko zdawało? Pomyślała, że przemilczy, bo wyjdzie na jeszcze
większą idiotkę, niż jest. A to, że jest, była tego pewna.
Właśnie dziś, po tamtej nocy.
Tak naprawdę nie stało się nic. Impreza. Duża. Bal
na sto par, jak w piosence, choć większość była pojedynczo, bo nie zaproszono połówek. Takie eventy pracownicze. Kwiaty, przemówienia, sztywne uśmiechy.
Przy pierwszych stolikach, najbliżej sceny rozlokowani
zostali ci najważniejsi, czyli VIP-y. I taka jest kolejność
rzeczy. Pod koniec, gdzie było jej miejsce, byli ci, których najlepiej, żeby nie było z ekonomiczno–oszczędnościowego punktu, ale z konieczności musieli zasilić
imprezę, czyli zrobić tak zwany tłum.
Koncert nader poważny przedłużał się, więc co
odważniejsi dali sygnał, że można zacząć. I poleli „po

pierwszym”. Potem na „drugą nóżkę”, a potem to już
poszło.
Siedzieli zbyt daleko od sceny, żeby dopasowywać profil do fleszy. A i tak dziennikarze polowali na
większe tuzy, więc mogli swobodnie stukać się kieliszkami i przełamywać nieśmiałości.
Przy ich okrągłym stole siedziało siedmiu facetów i ona jedna, pozostałe kobiety nie przyszły.
Po prawicy siedział osobnik dekadę młodszy, po
lewicy – dwie dekady młodszy, a na wprost – dużo
starsi od niej. Ci młodsi kurtuazyjnie ciągnęli rozmowę, ale co chwilę ćwiczyli kręgosłupy i łypali okiem
na młodsze. To niemiłe zajęcie uświadomić sobie,
że… faceci wolą młodsze. Skoro tak – to polewaj,
chłopcze.
Po wstępnej fazie rozpoznawczej zjawił się on.
Jak zwykle dowcipny, choć złośliwy, z nutką
wyniosłości i tej bezczelnej inteligencji. Wiedział o
tym, jak również to, że jest przystojny.
Najbardziej bała się jego uszczypliwości. Doskonale wiedział, że bił ją na głową inteligencją,
oczytaniem i całą resztą. Polewał, pił, dowcipkował.
I – wbrew wyobrażeniom – nie stało się nic. Nie
padło już żadne słowo. Wyszli niemal jednocześnie,
ale każdy złapał taksówkę w swoją stronę.
Minęła noc. I dzień. A ona nadal dostaje dreszczy na wspomnienie czułego, ale zdecydowanego
śladu na swoim ciele – dotyku, który został w jej trzewiach jak sygnał.
Nie chce niczego, prócz pewności, że ma rację,
że to nie był przypadek, że nie zakpił sobie z niej.
Cholera!
Nie, nie wykona żadnego gestu, nie padną żadne
półsłówka, nie zdemaskuje się, nie!
Jest wyniosły, szorstki, niedostępny. Tak, to
określenie jest najtrafniejsze – niedostępny.
Nie chce słów, nie chce wiedzieć. Chce przeżyć
jeszcze jedno takie muśnięcie. Bo to, że coś znaczy,
wie na pewno.
Marusia

