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Bez względu na okoliczności bądź zawsze tym,
który jest pogodny i optymistyczny.
H. Jackson Brown, Jr.

31 sierpnia 2016 r.

K22603

V16101

Nr 35 (970)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 35
(970)

cena 2,00 zł

Z okazji 35-lecia pracy Gospodarstwo Szkółkarskie „Grünland” zaprasza klientów od 29
sierpnia do 7 października na 35-dniową promocję cenową na dostępne rośliny, w tym:
- drzewa i krzewy iglaste 30%
- drzewa i krzewy liściaste 20%
- byliny i kwiaty 10%
„Grünland”, ul. Produkcyjna 11
tel. 87-523-9009 lub 604-557-693

Olecczanie na półmaratonie
BMW, s. 6

V15303

Nowy komendant policji, s. 2

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14416

K21906

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

B43901

Gabinet dentystyczny Anny Sadowskiej
został przeniesiony z placu Wolności
na plac Zamkowy 5
(budynek byłej Wszechnicy Mazurskiej)
Centrum Handlowe „Impuls”

Centrum Handlowe „Impuls”

V15402

V14505

V14306

Centrum Handlowe „Impuls”

JUBILEUSZ 450-LECIA
KOŚCIOŁA W CICHYM
ANNO DOMINI
2016.08.28, s. 16-17
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

B43502

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

B42904

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem,
tel. 602-709-756

B44101

DODATKOWY ZAROBEK
przy używaniu
i rekomendowaniu
polskich produktów
codziennego uzytku
tel. 508-944-110
e-mail: jmorenoenterprises@gmail.com

K22105

29 sierpnia w Komendzie Powiatowej
Policji w Olecku odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko komendanta powiatowego pełniącego dotychczas obowiązki komendanta inspektora Andrzeja
Żylińskiego.
Nominację w obecności pocztu sztandarowego policji wręczył komendant
wojewódzki policji inspektor Tomasz
Klimek.
Na uroczystość przybyli starosta powiatowy Marian Świerszcz, radny sejmiku wojewódzkiego Edward Adamczyk,
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski,
z-c komendanta powiatowego st. kapitan
Tomasz Jagłowski, przedstawiciele sądu
rejonowego oraz prokuratury, policjanci
oraz pracownicy policji.
W uroczystości wziął udział także dotychczasowy komendant oleckiej policji
inspektor Rafał Klauza, który odszedł na
emeryturę.
Zdj. arch. KPP

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

V12508

V12010

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
11 sierpnia od 18.33 jeden zastęp OSP
Gąski usuwał z budynku gwwospodarczego w Kukówku
gniazdo szerszeni.
12 sierpnia od 17.58 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
z jezdni w Czerwony Dworze powalony na nią konar drzewa.
12 sierpnia od 20.25 jeden zastęp JRG PSP gasił w Jaśkach pożar kokpitu samochodu osobowego.
14 sierpnia od 11.31 jeden zastęp OSP Mazury oraz
trzy zastępy JRG PSP ratowały tonącego człowieka na jeziorze w Borkach.
15 sierpnia od 20.41 jeden zastęp JRG PSP gasił na
osiedlu Lesk pożar śmieci.
informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
16 sierpnia od 16.43 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
ulicy Gołdapskiej gniazdo os z budynku hurtowni.
19 sierpnia od 18.47 jeden zastęp JRG PSP na dachu
domu osiedla Siejnik ratował młodego osłabionego bociana.
20 sierpnia od 8.04 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
fragment ulicy kolejowej, gdzie pokrywa studzienki telefonicznej wpadła do środka.
20 sierpnia od 8.56 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Cichym konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad dachem kościoła.
20 sierpnia od 10.58 jeden zastęp JRG PSP brał udział
w pokazie sprzętu gaśniczego na stadionie miejskim.
20 sierpnia od 13.59 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w
Żydach pożar słomy na rżysku.
20 sierpnia od 16.22 dwa zastępy JRG PSP w Imionkach zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego.
20 sierpnia od 21.43 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy Zyndrama pomagał policji otwierać zatrzaśnięte drzwi
mieszkania.
21 sierpnia od 13.23 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie w Wężewie zabezpieczały miejsce
i usuwały skutki tragicznego śmiertelnego wypadku. Ciągnik przygniótł mężczyznę.
22 sierpnia od 8.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Olszewie konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad drogą.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V15203

ON.............................. 4,29
Pb 95......................... 4,55
PB 98......................... 4,75
LPG............................ 1,77
Olej opałowy............... 2,60
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
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
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
nieczynna Grafiki Pablo Picasso
• 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
31 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego
10.00 - 12.00 - warsztaty plastyczne, pole namiotowe przy
stadionie
11.00 - 16.00 - warsztaty teatralne, pole namiotowe przy stadionie
1 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
2 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 - koniec składania ofert w konkursie Ekologia, Starostwo, (szczegóły TO 34 s. 4)
17.00 - Jak zostać kotem? - film, kino Mazur
19.00 - Boska Florence - film, kino Mazur
3 września (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - Football Festival - turniej rocznika 2008 - 2009 i
młodsi z udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną
murawą
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym
dla Mieszkańców Powiatu Oleckiego korty miejskie
11.00 - 13.00 - Narodowe czytanie, biblioteka, ul. Kopernika 6
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko - KS Pojezierze Prostki, stadion miejski
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko KS Mazur Pisz, stadion miejski
17.00 - MKLS Czarni - KS Śniardwy Orzysz - mecz piłki
nożnej, stadion miejski
17.00 - Jak zostać kotem? - film, kino Mazur
19.00 - Boska Florence - film, kino Mazur
4 września (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Football Festival - turniej rocznika 2008 - 2009 i
młodsi z udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną
murawą
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym
dla Mieszkańców Powiatu Oleckiego korty miejskie
17.00 - Jak zostać kotem? - film, kino Mazur
19.00 - Boska Florence - film, kino Mazur
5 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
6 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
7 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Środa z funduszami, spotkanie informacyjne, Ełk,
(szczegóły TO 34 s. 4)
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko
- KS Pojezierze Prostki, stadion miejski
8 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
9 września (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
10 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
9.00 - Football Festival - turniej rocznika 2006 i młodsi z
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Refundacja składek
na ubezpieczenie społeczne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje:
1. Osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia, tj.:
 emerytalne,
 rentowe.
Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest
od posiadanego stopnia niepełnosprawności:
 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do znacznego stopnia
niepełnosprawności;
 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności;
 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do lekkiego stopnia
niepełnosprawności.
2. Niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników, tj.:
 wypadkowe,
 chorobowe,
 macierzyńskie
 emerytalno-rentowe.
Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania w/w refundacji znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce
obsługa dofinansowań i refundacji → refundacja składek na
ubezpieczenie społeczne.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Otwarty konkurs ofert
– kultura fizyczna 2016

Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa
Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400
Olecko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa
Powiatowego w Olecku (pokój nr 22) do 19 września
2016 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).
Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w
Olecku, tel. 87 520 16 57.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

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:

• Andrzej Borkowski
• Milena Krygier (Ruda Śl.)
• Mikołaj Plato
• Maria Podedworna
• Janina Remiszewska
• Ewa Żywieńska

K22304

K21206

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Środowiskowy Dom Samopomocy we
Wronkach ( gmina Świętajno)
serdecznie zaprasza
w dn. 02.09.2016r
o godz. 10.00
na szóstą edycję
Narodowego Czytania
organizowanego pod honorowym
patronatem Pary Prezydenckiej.
W tym roku czytamy powieść Henryka
Sienkiewicza „Quo Vadis”.
Egzemplarze powieści, które przyniosą
uczestnicy akcji będziemy opatrywać
specjalną pieczęcią.
Zapraszamy!

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

V15801

Ostatni prognozy pogodowe sprawdzają się z jednodniowym
opóźnieniem.
Miało padać w poniedziałek.
Zachmurzyło się ale deszcz
się rozmyślił i postanowił padać gdzieś indziej. Klika kropli spadło na obrzeżach miasta
i okolicznych gminach.
Za to we wtorek wiatr
przygnał potężniejsze chmury i zrobiło się troszeczkę zimniej. Jest ranek i na razie nie pada.
Może nie będzie wcale padało? Trochę zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na przerwę w podlewaniu przydomowych ogródków. Wiadomość zaś
dla tych, którzy są na plaży jest bardzo dobra.
Za to cały tydzień, aż do niedzieli ma być
słoneczny i piękny. Zobaczymy.
W czwartek początek roku szkolnego. Wakacje się skończyły!
Widać to w księgarniach, sklepach z przyborami szkolnymi. Na parkingu przed Centrum
Handlowym „Impuls” tłok. Tak na marginesie, to
bardzo dobry pomysł był z nową organizacją ruchu przed Centrum. Miejsca do parkowania ukośne i jednokierunkowy wjazd od strony Szkoły
Kierowców Jerzego Miliszewskiego. Teraz jest
znacznie więcej miejsca, przejrzyście.
Co prawda są jeszcze kierowcy, którzy nie
umieją trafić między dwie białe linie i tacy, którzy
jeżdżą na pamięć, to znaczy pod prąd. W końcu
jednak wszystko się unormuje.
Pamiętam, i opowiadam to jako anegdotę,
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że po zmianie ruchu na Nocznickiego z dwukierunkowego na jednokierunkowy, jeden z oleckich „znanych ludzi” jeździł cały czas po staremu. Czyli od dołu w kierunku poczty. Starzy
policjanci na pewno to pamiętają. Otrzeźwił go i
pokazał mu znaki dopiero patrol olsztyńskiej policji wspomagający ochronę Przystanku Olecko.
Nic tak nie pomaga na wiedzę dotyczącą przepisów drogowych i przestrzegania znaków jak
uwaga zwrócona przez policjanta.
Nasza powiatowa policja ma nowego komendanta. Został nim pełniący te funkcję już od
kilku miesięcy inspektor Andrzej Zieliński. Do
czasu przeniesienia do pracy w Olecku był komendantem policji w Gołdapi. Wcześniej pracował już w oleckiej policji. Poprzedni komendant
inspektor Rafał Klauza pracował na tym stanowisku dziesięć lat.
Teraz policjanci pochodzą przeważnie z
terenu, w którym pracują. Kiedyś było inaczej.
W czasach przed rokiem 1989, milicjantów tak
jak i żołnierzy służby zawodowej i zasadniczej
kierowano zazwyczaj do bardzo odległych garnizonów od ich miejsca zamieszkania. Miało
to służyć temu, że w razie jakiegoś sprzeciwu
mieszkańców wobec władzy milicjanci jak i żołnierze nie mieli na tym terenie krewnych. Czyli,
gdy otrzymali rozkaz rozpędzenia demonstracji
nie mieli skrupułów, że spotkają na drodze swojej pałki krewnego.
Teraz policjanci, ci nasi, to przeważnie kobiety i mężczyźni stąd. Są wśród nich byli sportowcy, harcerze. Choć podobno harcerzem zostaje się na całe życie. Też tak sądzę. To pewien
sposób myślenia o świecie, o ludziach dalekich i
bliskich i pewien szczególny sposób myślenia o
życiu. I naturalnie i o sobie.
Tak! Kto był harcerzem pozostanie nim na
zawsze.
A harcerstwo w Olecku powoli odżywa.
Ma coraz więcej członków. Wreszcie, jak to powinno być, zaczyna być- organizacją, w której
uczestnictwo staje się elitarne. Ważne społecznie
i przede wszystkim, uczy patriotyzmu. I nie jest
to patriotyzm, który polega na włożeniu koszuli
z orłem albo wzięcia do ręki kija z symbolem
Polski Walczącej. Jest to patriotyzm związany z
nauką historii, kultywowaniu przekazu patriotycznego opartego na autorytetach. Ten patriotyzm polega na szacunku dla wszystkich.
Kto był harcerzem pozostanie nim przez
całe swoje życie. To jest jak aksjomat. Wiąże się
to też z stylem życia. Z prawami jakimi przez
życie należy się kierować.
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
Ps. I pomimo, że niebo straszyło nas ciężkimi czarnymi chmurami we wtorek do wieczora deszcz nie spadł.
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Biegi
w upalne przedpołudnie
29 sierpnia zawodnicy Stowarzyszenia Olecko Biega uczestniczyli w
3 edycji BMW Półmaraton Praski w Warszawie. Cechą charakterystyczną biegu jest trasa wiodąca wyłącznie po prawej stronie Wisły.
W bieżącym roku impreza stanowiła ważny sportowy element programu obchodów jubileuszu 100-lecia przyłączenia do Warszawy trzech
ważnych osiedli Pragi Północ – Grochowa, Saskiej Kępy oraz Gocławia.
Bieg rozgrywany był w upalnej aurze, co zdecydowanie nie sprzyjało biegaczom. Zawody ukończyło 5638 zawodników, w tym wszyscy
olecczanie.
Najszybszym reprezentantem Olecko Biega okazał się Wojciech Sosnowski z wyśmienitym czasem 01:32:12 na
217 miejscu w open.
Pozostali linię mety przekraczali:
826. Jarosław Jasiński 01:43:36
1682. Marcin Piotrowski 01:52:38
3323.
02:06:36

Sławomir

Sienkiewicz

3326. Jan Bagiński 02:06:37
3797. Wojciech Jegliński 02:11:15
3798.
02:11:16

Ewa

Muster-Drażba

Na szczególną uwagę zasługuje
osiągnięcie naszego kolegi Jana Bagińskiego, który w klasyfikacji M-70
zdobył pierwsze miejsce. Pamiątkową statuetkę wręczył Jankowi Jacek
Wszoła, złoty medalista w skoku
wzwyż z Montrealu. Brawo biegacze!
wojeg

to@borawski.pl

Stypendia szkolne

- pomoc materialna
dla uczniów o charakterze socjalnym
Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów można składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r. W
przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy
złożyć w terminie do dnia 15 października 2016 r.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku Plac Wolności 3, pokój nr 12, I piętro, w godzinach 7.30 – 15.30.
Pomoc w zakresie wypełniania wniosku oraz informacje
dotyczące uzyskania stypendium szkolnego udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku,
Plac Wolności 1, pokój nr 11, I piętro, tel. 87 620 10 74 – Monika Chmielewska - Sujata.
Wnioski o stypendium szkolne można składać na zaproponowanym druku, który jest dostępny w załączeniu w wersji elektronicznej i w formie papierowej w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w gminnych szkołach.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i
nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na
terenie Gminy Olecko i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne nie
mają uprawnień do stypendium szkolnego.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
mogą być przyznane na wniosek:
1) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.
3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o
wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Kryteria dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego:
1) dla ucznia samotnie gospodarującego, którego dochód
nie przekracza kwoty - 634 zł
2) dla ucznia w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 514 zł.
Ponadto przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości - 288 zł.
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczny dochód i jego dokumentowanie
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Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:
1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla
ucznia/słuchacza, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie
albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z uwzględnieniem wysokości dochodu na osobę
w rodzinie.
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych uczniów/słuchaczy, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej są:
1) zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia
netto z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenie brutto pomniejszone
o wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne),
2) kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie
renty, emerytury (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
lub aktualna decyzja organu przyznającego rentę lub emeryturę,
3) aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia albo zasiłku
przedemerytalnego,
4) zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia
uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zwierające informacje o potrąconej zaliczce
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,
5) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych położonego
poza Gminą Olecko (o ile informacja ta nie została potwierdzona
w punkcie 7.2),
6) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy informujące
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości pobieranych
świadczeń z funduszu pracy,
7) oświadczenie o braku zatrudnienia,
8) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy
przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł (w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności
gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z
małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia
społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek
na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
lub
- zaświadczenie/oświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu
prowadzonej działalności gospodarczej.
9) zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki
rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
10) dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
11) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia
prawa do stypendium szkolnego.
ZASIŁEK SZKOLNY
Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany
zasiłek szkolny.
Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch
miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.
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Dawna szkoła
Z drewnianą ławką – obsadką ze stalówką,
co miała serduszko – z kałamarzem pełnym
atramentu, w którym maczaliśmy pióra. Pisaliśmy
pierwsze mokre litery, na które chuchaliśmy, jak
na znaleziony pieniążek, co przynosi szczęście.
Do łez nas doprowadzały kleksy, które zbieraliśmy
bibułą, czasami je zamalowywaliśmy szlaczkiem.
(To był taki kamuflaż przed srogim nauczycielem.)
Albo wycieraliśmy gumką, która robiła w zeszycie dziury.
Potem nadeszły długopisy i wieczne pióra z gumką.
Przestaliśmy mieć palce jak zebry. Ze szkolnych ławek
z dziurką zniknęły kałamarze. W zapomnienie odeszła
obsadka. Została tablica, kreda i wilgotna szmatka.
W izbie pamięci drzemie ręczny dzwonek,
z poszczerbionym kapeluszem, jak Włóczykij.

MOJA SZKOŁA ...
Miała być w Pamiątce k/Tarczyna. Szkoła Powszechna
imienia Małżonków Anieli i Wojciecha Górskiego. Na skutek
choroby, zamiast iść do I klasy, zostałem w domu w Kopanie i
czekałem na wyjazd do sanatorium dziecięcego
w Zagórzu k/Starej Miłosnej. Patrzyłem przez
okno, jak moi szkolni koledzy idą do szkoły.
Wyglądałem, czy wracają z lekcji. Siedziałem
przy stole z otwartym Elementarzem Mariana
Falskiego. Zapatrzony. Przez firanki przeciekały słoneczne promienie. Na podłodze kładły się
refleksy. Obserwowałem, jak szary kurz unosi
się do góry. Kuchnia była moją pierwszą klasą.
Nikt z rówieśników mnie nie odwiedził. Żaden z nauczycieli z
Pamiątki za mną się nie upomniał. Dzięki temu szybciej dojrzałem. I miałem przyspieszone dzieciństwo.

PANI Z PIERWSZEJ KLASY

Pani Marianna Jakubowska, emerytowana nauczycielka
klas I-III w Szkole Podstawowej im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w
Pamiątce. Ponad 50
lat niosła ten „kaganek oświaty”. Od
lat mieszka w Pracach Małych koło
Tarczyna, bo tak zadecydowały władze
gminy. To jedyna
nauczycielka, z którą mam kontakt telefoniczny. Pani Maria
obdarowuje mnie
listami. Poza tym
jest mistrzynią w
robieniu na drutach.
Tworzy
cudowne
szale, którymi obdarowuje znajome. W
ten oto sposób przytula i ociepla. Dzięki
Pani Marii więcej
zużywano wełny/
włóczki w okolicach
„Kwitnącej Jabłoni”. Na pewno było
mniej chorób. Dzięki szkole w Pamiątce na wsi było jaśniej. I więcej ocalano marzeń, które lubią iść do miasta, żeby rozwinąć skrzydła.
- Pani Mario, chciałbym Panią zapytać o książki, z których
pani nauczała dzieci. To był „Elementarz” Mariana Falskiego.
Z niego uczyliśmy się czytać i pisać po polsku. Jak pani ocenia
podręcznik z Alą, psem Asem, Olą?
- Długo uczyłam z „Elementarza” Falskiego. Zaczęłam od
niego i chyba na nim skończyłam.
- Co było w tym podręczniku takiego, że z przyjemnością

Felieton

się z niego uczono.
- Bardzo dobrze mi się na nim pracowała, więc z przyjemnością z niego uczyłam.
- A jaka obowiązywała książka do matematyki?
- Do matematyki? Nie pamiętam ...
- Uczniowie pisali w zeszytach, stalówkami, które maczali w kałamarzu. Nieraz ze stalówki spadł kleks i były łzy.
Trzeba było narysować kredkami szlaczek. Jak Pani sobie
radziła w sytuacjach trudnych dla uczniów?
- Na początku uczniowie pisali ołówkiem, żeby nie robić
kleksów. W szkolnych ławkach były otwory na kałamarze i
uczniowie maczali obsadki, i pisali w zeszycie. Każdy chciał
mieć zeszycik najczyściejszy. Czasami zrobił kleksa, którego
zbierano bibułą albo wymazywano gumkę, potem robiła się
dziurka w zeszycie. Dzieciaki prześcigały się w szlaczkach;
w kolorach i kompozycjach. Dzięki szlaczkom, zeszyty były
kolorowe.
- Jakie były dzieciaki? Co im sprawiało największy kłopot?
- Ja się nie skarżę na żadne kłopoty wychowawcze. Dzieci bały się, żeby nie zasłużyć na naganę. To były inne czasy,
nie było wtedy w domu telewizora. Ludzie byli inaczej wychowani. Dzieci lubiły pochwały, jak każde dziecko.
- Czego uczy nauczyciela wieloletnia praca z dziećmi w
klasach I-III?
- Dużo daje zadowolenie, że dzieci powolutku uczą się.
Nauczyciel w klasach I-III jest dla nich wszystkim. I matką,
i panią, i …
- Jakich uczniów Pani najczęściej wspomina?
- Pamiętam buzie uczniów z Pamiątki. Jak byli mali. A
teraz, kiedy mi się kłaniają, zastanawiam się, gdy są już dorośli, czy to te dzieci? Dzieci są zawsze dziećmi. Czasami
popisują się psikusami, pociągną za warkocz, ale … to są
dzieci.
- A jak Pani uczyła się w I klasie, z jakich książek? Jakie
zostały z tego okresu wspomnienia? Jak pani wspomina swoją pierwsza nauczycielkę z I klasy?
- To był trudny czas. Pierwszego września tysiąc dziewięćset trzydziestego
dziewiątego
roku poszłam
do pierwszej
klasy. To był
czas wojny.
We wsi Dziarnów,
gdzie
mieszkaliśmy,
stały
wojska. Ojciec
poszedł
na
wojnę, zostałam z mamą
i starszą siostrą. Ten czas
pamiętam,
jak
przez
mgłę. Moją
pierwszą nauczycielką w
szkole podstawowej we
wsi Borowe
koło Mogielnicy była Pani
Antonina Walszakiewicz, dziedziczka. Pamiętam, że jeździła
bryczką na zajęcia i zabierała nas po drodze, jak szliśmy na
lekcje. „Nasza pani to jest złotko”, mówiliśmy …(śmiech)
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Ireneusz Szczepaniak, Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce koło Tarczyna, ul. Anieli i Wojciecha
Górskich 3. Szkoła otwarta od 1925 roku, gmach wybudowano w latach 1927-28.
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Nagrody i wyróżnienia

Została ogłoszona szesnasta edycja nagród i wyróżnień
Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Przyznawane będą w dwóch kategoriach:
1) indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko–mazurskiego;
2) zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy i
integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa warmińsko–mazurskiego w
obszarze pomocy i integracji społecznej.
Wnioski o przyznanie wyżej wymienionych nagród i wyróżnień mogą do 20 września 2016 r. składać osoby fizyczne,
osoby prawne, instytucje, organizacje społeczne działające w
obszarze pomocy i integracji społecznej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazur-

Popołudniowa Szkoła EduCare

B40508

OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów (egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół
podstawowych – klasy tematyczne (m.in. Zaprzyjaźniamy się z ułamkami zwykłymi, Oswajamy tabliczkę mnożenia, Części mowy – nie takie straszne, Zróbmy zdanie – miesiąc ze składnią).
- lekcje dwa razy w tygodniu
- grupy 4 - 5 osobowe
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.
Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.
Możliwość wakacyjnych zajęć przygotowujących
do egzaminów poprawkowych, lekcje powtórzeniowe
przed powrotem do szkoły.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B39810

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.
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skiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Dodatkowe informacje, druki wniosków oraz regulamin
znajdują się na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl w
zakładce polityka społeczna → pomoc i integracja społeczna.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Zapraszamy na kolejne
bezpłatne spotkania
informacyjne z cyklu
„Środa z funduszami”

Tym razem spotkania adresowane są do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Spotkania z cyklu „Środa z funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca.
Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania
środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w
ujęciu poszczególnych grup odbiorców.
Spotkanie będzie miało miejsce 7 września 2016 roku w
Ełku. Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6,
Początek od godz. 10.00
Formularz zgłoszeniowy, agenda oraz więcej o spotkania
na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/964/sroda-z-funduszami-dla-osob-ktore-planuja-rozpoczeciedzialalnosci-gospodarczej
newsletterUM
Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku
ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” 23 września 2016 roku organizuje
wyjazd na połów dorszy w Ustce na kutrach Amelia Max
i Amelia Bis.
Miejsce na kutrze według kolejności zapisów.
Przedpłata: 250,00 złotych u skarbnika koła, do 15 lipca
2016r.
Wyjazd 22 września 2016 roku w godzinach popołudniowych.
Ilość miejsc ograniczona

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B42204

Rozpoczęcie
kursu

22
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Warto zobaczyć

Kolory, smaki, zapachy i dźwięki Portugalii

część III - Sintra i Algarve

Wybrzeże

Spędzając kilka godzin nocnych w autokarze,
razem z siostrą doszłam do jednego wniosku: Algarve (południowy region Portugalii) zbudowane jest
z samych rond. Nie wiem skąd takie upodobanie do
kręcenia się w kółko, być może moja siostra słusznie
podejrzewa, że to oszczędność na światłach drogowych, ale wiem na pewno, że nie była to najprzyjemniejsza z moich podróży.
Po dotarciu do miejscowości Portimão i próbie
odnalezienia przystanku autobusowego, z którego
miałyśmy dostać się do Alvor, ze ściśniętymi żołądkami, trafiłyśmy do baru nad samą rzeką, otwartego
o tak wczesnej porze. Tam, o dziwo, napiłyśmy się
najlepszej kawy w tym kraju, patrząc na roztaczający się wprost przed nami wschód słońca.
Rozbudzone dotarłyśmy do kolejnej bazy noclegowej w postaci prowadzonego przez całą rodzinę
hostelu. Tam nasze serca skradła ,,Mamuśka”, bo
tylko tak mogłyśmy nazwać właścicielkę, matkę
mężczyzny oprowadzającego nas po budynku. Kobieta tak niezwykle ciepła, z uśmiechem przykrywającym wszystkie niedoskonałości hostelu i sympatią
do gości tak szczerą, że nie można było nie odwdzięczyć
się rozbawionym ,,si” w odpowiedzi na każde kończące się
tym samym słowem pytanie, jest z pewnością największym
atrybutem tamtego miejsca.
Tam też miałyśmy szansę po raz pierwszy spróbować
zerwanej prosto z drzewa cytryny czy limonki, które w Portugalii każdy może sobie zasadzić w ogródku, podczas gdy
w Polsce zastanawiamy się, czy nie przestawić się na herbatę pozbawioną żółtego krążka pływającego w naparze,
ze względu na wciąż rosnące ceny tego kwaśnego owocu.
Pobyt tam miał być odpoczynkiem i spędzaniem większości czasu na plaży, a zaznaczam, że plaże Algarve są
uważane za jedne z najpiękniejszych w całej Europie.
Muszę swoich czytelników jednak zaskoczyć, woda
nie jest niebieska. Nie jest też zielona czy przezroczysta.
Patrząc na ocean spisywałam dostrzegane przeze mnie barwy, od horyzontu, aż do rozlewających się na piasku fal.
W takiej kolejności wypisałam następujące kolory: wrzo-

Nim przedostałyśmy się na południowe wybrzeże Portugalii, odwiedziłyśmy Sintrę, niewielką miejscowość położoną około trzydziestu kilometrów od Lizbony. \
Palácio Nacional de Sintra, czyli po prostu Pałac Narodowy w Sintrze usytuowany jest u stóp najwyższego w tej miejscowości wzgórza. Jest również pierwszą atrakcją na jaką się
trafia po opuszczeniu pociągu. Między zielonymi drzewami
i w otoczeniu urokliwych kamienic, na plan pierwszy wychodzą dwa niezwykłe kominy tam, gdzie tradycyjnie spodziewano by się wież typowych dla pałacu. Te białe, ponad
trzydziestometrowe konstrukcje stały się niejako symbolem
Sintry. Urzekające w pałacu są nazwy pomieszczeń, uzależnione od dekoracji sufitów, jak na przykład Sala Galeonów
czy Sala Łabędzi.
Wzgórze jest jakby odbiciem wielkich gór, jak postać
królowej z głową do doły na karcie do gry. U stóp znajduje się bielutki niczym śnieg na grzbietach większych sióstr
Pałac Narodowy, a na szczycie kolorowy jak roślinność u
podnóży potężnych wzniesień Pałac Pena. Samo zaś wdrapanie się na owe wzgórze to
hektolitry potu, wypitej wody
i sprawdzian wytrwałości w
Palacio Nacional de Sintra
trzydziestostopniowym upale. Po jednym dniu w Sintrze
trzeba jednak było powrócić
do Lizbony, spędzić tam kilka
dni i ruszyć dalej po upragniony odpoczynek.
W żaden sposób nie mogę
przypomnieć sobie jak doszło
do tego, że ostatnie cztery
dni nie chciała nas opuścić
pewna piosenka. Nie jest ona
związana z Portugalią ani
brzmieniem, ani pochodzeniem wokalisty, ani nawet estetyką teledysku. Mimo tego
towarzyszyła nam codziennie
i znalazła się na liście odtwarzania stworzonej na dalszą
trasę podróży. Przez ten czas
Sting uparcie przypominał
nam, że będzie nas nieustannie obserwował, co jest dość
niepokojące, jak to obiecuje
w piosence ,,Every breath you
take”.
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Nawet w oceanie można wędkować
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ta, nawet tych, których sama jeszcze nie widziałam.
Powiem TAK, bo warto podróżować, ponieważ, jak banalnie by to nie zabrzmiało, poszerza to nasze horyzonty,
ubogaca nas, bo jesteśmy naczyniem, w które wlewamy
uczucia, doświadczenia, wspomnienia, sentymenty. Każde
wydarzenie w podróży wydaje się podwojone i obraca się
na naszą korzyść. Sukces staje się ważnym wspomnieniem,
a zawód uświadamia jak wiele wiedzy czeka na nas w zakamarkach tej pięknej, niebiesko-zielonej planety, będącej
domem miliardów domów.
Milena Hościłło
Algarve w skrócie:
kolor: biały jak hostel, bocian i budynki w Faro
smak: limonki
zapach: rozgrzany asfalt i gaz z kuchenki
dźwięk: The Police ,,Every breath you take”

sowo-szary, głęboki morski, miętowy, turkus, jasny pistacjowy, piaskowy z odbiciami pastelowego fioletu, a pomiędzy
tym wszystkim białe bałwany załamującej się wody. PrzyroPowinnam się też pokusić o małe podsumowanie całej
da chroni te barwy jak cenne klejnoty za grubym murem kamiennych klifów. Na nasze szczęście jest w nich jednak wiele Portugalii i jak ona przedstawia mi się w skrócie. Jak ją
przejść, ścieżek, a nawet ukrytych sal, wykutych siłą natury w będę wspominać. Jakimi kolorami, dźwiękami, smakami i
zapachami.
twardych skalach.
Po kilkudniowym leniuchowaniu, dorobieniu się, mimo
Portugalia w skrócie:
naszej ostrożności, oparzeń słonecznych oraz zajadaniu włakolor: biel bijąca z czarującej od pierwszego wejrzenia
snoręcznie przygotowanego w nieco zapuszczonej kuchni
Alfamy
spaghetti, przyszedł czas przygotować się do wyjazdu.
smak: pastéis de Belém, tak pyszne, że już planuję z
Kolejnym, niewielkim acz bardzo ważnym etapem podróży, było Faro, w którym znajduje się lotnisko. Kupiłyśmy pewnością nieudaną próbę odtworzenia ich w domu
zapach: przepocone po jednej godzinie przebywania na
tam pamiątki, wysłałam ostatnią pocztówkę z pozdrowieniami i pokręciłyśmy się w okolicach dworca. Miałyśmy rów- zewnątrz koszulki
dźwięk: stukające talerze w barach i restauracjach.
nież okazję przyjrzeć się potężnym motocyklom, ponieważ w
ogrodzie Jardim Manuel Bivar,
nad samą mariną, trwał akurat
zjazd tych potężnych maszyn.
Chociaż apetyt na poznanie uliczki Sintry u stóp wzgórza
Portugalii wzrastał, czułyśmy,
że czas już wracać do domu.
Samo Faro utwierdziło nas w
tym przekonaniu. Ujrzałam na
ziemi cień znajomego kształtu.
Gdy podniosłam głowę okazało
się, że tuż nade mną przeleciał
bocian, mający swoje gniazdo
w pobliżu kościoła Igreja da Sé.
Chociaż wtedy nazwałam go
zdrajcą, to teraz myślę, że pojawił się tam nie bez powodu.
Przypomniał mi, że dom czeka
na mnie, a ciepło nowo poznanych miejsc zabiorę tam ze sobą.
Jeśli ktoś teraz zastanawia
się, czy odwiedzić Portugalię,
odpowiem: TAK. Jednak prawda
jest taka, że podobną odpowiedź
dałabym zapewne na pytanie o
wiele innych zakamarków świa-
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40009
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V15233

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B42404
V11710

SERWIS OGUMIENIA

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

V02928

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

B43602

V14106

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40708
* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B43303

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12409

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V14704

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L98203
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B41905
* „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
V13308

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

V14406

PIZZA NA TELEFON

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

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

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L98302
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B42704
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42105

V12109

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B41107
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L98401
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B42504
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L98104

B41406

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V15502

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15213

V12309

V13707

B43702

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

K22701

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V12020
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13208
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01931
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V14426
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V14804

B42005

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
V14903
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

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

K21506

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14515
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B42304
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B41706
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22504
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22404
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B43203

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
V15103

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40608

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

V13907

V15003

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B44001
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B43103
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b38
* 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 V15223
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V15811
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V14913

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V15702
i okładzin schodowych

WYNAJEM

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

INNE

KUPIĘ

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K21406
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K21306
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B42604
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,

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

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43003
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22006

V15243

PRACA

V07110k

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21806
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120g
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V14446
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21706
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 43402
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21606

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B41506
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B42804

V14814
V14436
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Mała historia sztuki
(5)
DANIEL
CHODOWIECKI(1726-1801) urodził się w Gdańsku
jako syn kupca i francuskiej emigrantki.
Zasłynął jako grafik. W jego dorobku jest ponad 2000 akwafort, 30 obrazów i ponad 4000 rysunków.
Chodowiecki lustrował dzieła Goethego, Szekspira, Rousseau, Krasińskiego. Do najwybitniejszych dzieł
artysty zalicza się 108 rysunków, które
powstały podczas podróży i pobytu w
rodzinnym Gdańsku. Za wybitne osiągnięcia mianowany rektorem Berlińskiej Akademii Sztuki.
Akwaforta z Elementarwerk, Johan
Basedow z roku 1774.
Dariusz Matyjas
Prezentowana praca pochodzi ze
zbioru kolekcjonera sztuki Dariusza
Matyjasa, założyciela Mazurskiej
Fundacji Sztuki, która ma siedzibę w
Giżycku.

Nabór Komisji Konkursowych
2016 – kultura fizyczna, wkłady własne

B41007

Zarząd Powiatu w Olecku, ogłasza otwarty nabór na
członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty na
realizację zadań publicznych składane w ramach otwartego
konkursu ofert w 2016 r. z zakresu kultury fizycznej i w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów zewnętrznych.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowych muszą
spełniać poniższe warunki:
1) być reprezentantem organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i
prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego bądź

osobą wskazaną przez nie;
2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji
Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego ........... (podać nazwę zadania, tj. wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej lub dofinansowanie
wkładu własnego do projektów zewnętrznych) z krótkim
uzasadnieniem;
3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania
organizacji/ podmiotu;
4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowych nie
mogą reprezentować organizacji/ podmiotu biorącego udział
w otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnego
zadania publicznego w 2016 r. W ocenie merytorycznej i
opiniowaniu ofert złożonych w konkursie na realizację poszczególnych zadań publicznych nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem
mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.
Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane są w formie
elektronicznej na e-mail: turowska@powiat.olecko.pl, starostwo@powiat.olecko.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 z dopiskiem „Komisja Konkursowa 2016/ kultura
fizyczna”, „Komisja Konkursowa 2016/ wkłady własne”
lub osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku. Termin naboru
zgłoszeń do 9 września 2016 r.
W przypadku dużej listy zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowych nie zostanie wyłoniona reprezentacja
sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, Komisje Konkursowe będą działały bez udziału osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe/ podmioty
zrównane zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Kalendarz imion
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony,
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka,
Paulina, Rajmunda, Romualda, Świętosława
1 września (Początek roku szkolnego)
(rocznica wybuchu II wojny światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza, Dzierżysława, Egona, Idziego, Wiktora,
Wiktoriana
2 września
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Ingi,
Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana,
Czesława, Dionizego, Jana, Juliana,
Oliwera, Salomona, Seweryna, Stefana,
Tobiasza, Wilhelma, Wiliama, Witomysła
3 września
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany, Sylwiny
Antoniego, Bartłomieja, Bartosza, Bronisława, Erazma, Grzegorza, Joachima,
Mojmierza, Piusa, Przecława, Sylwina,

Szymona, Zenona
4 września
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julianny, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii,
Lindy, Rozalii, Rozyny, Róży
Bartłomieja, Bonifacego, Laurencjusza, Przemysława, Rocha, Rościgniewa
5 września
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity,
Stronisławy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna,
Laurencjusza, Racisłąwa, Racława,
Stanisława, Teodora, Wawrzyńca,
Wiktora, Wiktoryna
6 września (Dzień Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bolemira, Eugeniusza, Fausta, Lindy,
Magnusa, Michała, Petroniusza,
Saturnina, Uniwieta, Zachariasza,
Zacheusza
7 września
Begonii, Domasławy, Domisławy,
Melanii, Meli, Reginy, Reny, Ryszardy
Domana, Domasława, Marka, Melchiora, Rafała, Ryszarda, Stefana

Nasz przepis
Marynata z owoców nasturcji

Posiekany czosnek rumienimy na
maśle i dodajemy do zupy. Na pozostałym na patelni tłuszczu podsmażaNiedojrzałe, zielone owoce nasturcji my kostki chleba i podajemy je osobno
zalewamy wrzącą wodą. Zagotowujemy w miseczce.
i odsączamy.
Gotujemy 4% ocet dodając do smaCiasteczka fistaszkowe
ku: parę ziarenek pieprzu, ziela angiel11
dag masła, 20 dag cukru białego
skiego, kolendry, szczyptę estragonu,
listek laurowy, goździk, kilka małych lub trzcinowego, 1 jajko, 25 dag mąki,
cebulek, sól, cukier, a na koniec kawa- pół łyżeczki proszku do pieczenia, 15
dag niesolonych orzeszków ziemnych
łem skórki cytrynowej.
Masło ucieramy z cukrem na puOcet studzimy, odcedzamy i zale- szystą masę. Wbijamy jajko i ucieramy
wamy tak przyrządzonym octem owoce dalej aż masa znowu będzie jednolita i
nasturcji i podgrzewamy je aż do wrze- kremowa. Dodajemy mąkę wymieszania nie gotując. Przestudzona marynatę na z proszkiem do pieczenia i krótko
przekładamy do małych słoików.
mieszamy mikserem na najniższych
Dokładnie je zamykamy i przecho- obrotach.
wujemy w chłodnym i ciemnym miejTeraz wsypujemy orzeszki i miescu. Taka nasturcja jest doskonała do śle- szamy łyżką. Należy tak je wymieszać
dzi, majonezów, ostrych sosów i sałatek. aby równo ułożyły się w cieście.
Porcje ciasta (jedna łyżka na jedne
Chłodnik pożywny
ciastko) kładziemy na blaszce wyścielonej pergaminem. Należy zachować
4 szklanki jogurtu, 20 dag chudej
szynki, ogórek, 4 ząbki czosnku, 2 łyżki odstępy, by ciastka się nie zrosły.
Pieczemy na złoty kolor 8 do 10
posiekanej cebuli, 3 łyżki posiekanego
minut
w temperaturze 180°C.
szczypiorku, łyżeczka ostrej musztardy,
4 kromki białego chleba, 3 łyżki masła
Jabłko
roślinnego, koperek, pieprz, sól
Najbogatsza w witaminę C i pektyJogurt wlewamy do garnka i dodaje- ny jest skórka owocu.
my do niego musztardę, sól, pieprz, pokrojony w kostkę ogórek, pokrojoną w
Sałatka bankietowa
paski wędlinę i posiekaną cebulę.
6
frankfurterek,
6 korniszonów, 20
Mieszamy i schładzamy.
dag
łososia
wędzonego
w plastrach,
Nalewamy zupę do talerzy i posypusok z połowy cytryny, 4 łyżki majonejemy szczypiorkiem i koperkiem. Krom- zu, 2 łyżki musztardy, kilka gałązek
ki chleba kroimy w kostkę.
natki pietruszki, 2 łyżki kaparów, kilka
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Cytaty na ten tydzień
Traktować przyjaźń jako niewygasające zaproszenie do akceptowania i bycia akceptowanym. I w
głębi duszy starać się o możliwie
największą doskonałość tej przyjaźni, chronić ją przed nadużyciem.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Różnice zdań powinny wzmacniać
przyjaźń i wzajemny szacunek.
Rozsądne zachowanie przyjaciół
nie dopuszcza do wygórowanych
ambicji, nietolerancji ani małostkowej złośliwości.
Carlos Fuentes, W to wierzę
To oczywiste: dla naszego istnienia wymagamy namiętności, inteligencji albo miłości dostrzegalnej
w spojrzeniu przyjaciela.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Umiejętność pozostawania w
samotności jest nieodzowną i
wzbogacającą nagrodą dla kogoś,
kto umie być z przyjaciółmi.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Słusznie mówił Thoreau, że ma
w domu trzy krzesła. Jedno dla
samotności. Drugie dla przyjaciół.
A trzecie dla towarzystwa.
Carlos Fuentes, W to wierzę
.... Przyjaźń zbiera się jak plony,
ponieważ się ją hoduje. Że nikt
nie pozyskuje sobie przyjaciół, nie
pozyskując jednocześnie wrogów,
ale żaden wróg nigdy nie osiągnie
poziomu przyjaciela.
Carlos Fuentes, W to wierzę
małych pomidorków, sól, pieprz
Plastry łososia kroimy w plasterki i
skrapiamy je sokiem z cytryny.
Korniszony kropimy w kostkę.
W misce mieszamy łososia z korniszonami, korniszonami, kaparami, majonezem, musztardą, solą i pieprzem.
Wstawiamy na 2 godziny do lodówki.
Frankfurterki kroimy w krążki i mieszamy z sałatką.
Wszystko przekładamy do salaterki i
dekorujemy przekrojonymi w pół pomidorkami oraz listkami natki pietruszki.

Kalafior na niedzielę

Kalafior, 5 dag pieczarek, 3 łyżki masła,
łyżka pokrajanych w paseczki migdałów,
sól, pieprz, cukier, łyżeczka mąki
Kalafior dzielimy na różyczki i gotujemy do miękkości w lekko osolonej i
ocukrzonej wodzie. Po wyjęciu kalafiora
pozostawimy pół szklanki wody z gotowania.
Na rozgrzanym maśle rumienimy
migdały. Wyjmujemy je i na tym samym
maśle smażymy pokrojone w paski pieczarki. Kiedy są gotowe dodajemy mąkę,
mieszamy i rozprowadzamy paroma łyżkami wywaru z kalafiora. Zagotowujemy
i doprawiamy solą i pieprzem.
Kalafiorowe różyczki układamy na
półmisku, polewamy sosem, posypujemy
wiórkami masła i migdałami.
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JUBILEUSZ 450-LECIA
KOŚCIOŁA W CICHYM
ANNO DOMINI
2016.08.28

Wieś Cichy istniała już w 1541 roku ale przywilej lokacyjny otrzymała w 1554 roku. Pierwszy kościół wybudowano tu w
1566 roku, na potrzeby zboru ewangelickiego.
W 1656 r. na wieś napadli Tatarzy i spalili ją. Kościół jednak ocalał od zniszczeń, ponieważ polski oficer, towarzyszący
Tatarom, spostrzegł w kościele obraz Najświętszej Maryi Panny
z Dzieciątkiem Jezus, co wskazywało, że trafiono na katolicką
świątynię i to ją uratowało.
Kościół przechodził przebudowy w 1727 oraz 1881 r. Największe zmiany zaszły w 1727r.- wtedy od strony zachodniej
dostawiono wieżę, odnowiono empory (wewnętrzne balkony nad
nawami bocznymi, oparte na ścianach i wewnętrznych filarach)
oraz otynkowano świątynię wewnątrz i na zewnątrz.
Dzisiejszy wygląd zewnętrzny kościoła pochodzi z 1727r.
Jest to budowla jednonawowa (salowa) z drewnianym sklepieniem kolebkowym oraz bocznymi transeptami. Kościół zbudowany został z cegły (grubość muru 1 m) z użyciem kamieni
polnych w podmurówce. Wewnątrz, nad głównym wejściem do
kościoła, znajduje się drewniany, dwupoziomowy chór muzyczny
z szesnastogłosowymi, dwumanułowymi organami z roku 1760,
wytworzonymi najprawdopodobniej w firmie Carla Nowaka w
Królewcu. Współcześnie organy wymagają remontu.
Po II wojnie światowej świątynię w Cichym przejęli katolicy i poświęcili ją najpierw Królowej Polski, a następnie Matce
Bożej Częstochowskiej (na tę pierwszą nazwę nie zgodziły się
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władze państwowe).
Od 1952 r. na stałe przebywał tu duszpasterz. Wtedy też erygowano parafię. W pierwszych latach nowej
wspólnoty zlikwidowano w świątyni boczne empory
oraz usunięto z ołtarza głównego kazalnicę (zabytkową ambonę, w kolorze ołtarza), którą zamontowano na
pierwszym filarze od ołtarza, po stronie południowej. Na
otworze po kazalnicy zawieszono obraz, przedstawiający
Matkę Boską Częstochowską, sprowadzony tu w 1953 r.
W latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych XX
wieku nastąpiło odnowienie kościoła. Wykonano m.in.
dobrze zabezpieczone, pozłacane od wewnątrz, tabernakulum, polichromię (obrazy na ścianach), nową posadzkę, nowe ławki, pokrycie dachu miedzianą blachą, przed
ołtarzem głównym, w prezbiterium, ustawiono masywny
drewniany stół tzw. „ołtarz soborowy”.
Na bocznej ścianie południowego transeptu, zamontowano trzy zabytkowe, kamienne płyty nagrobkowe z lat 1677, 1700, i 1714, które wcześniej znajdowały
się w posadzce przed ołtarzem głównym. Na płytach są
napisy w języku polskim (zaczynające się od słów: „X.
Paweł Giżycki pleban cichowski dla siebie i dla potomków swoich …”).
Spośród zabytków zespołu architektonicznego (kościół, plebania, budynek gospodarczy) największą wartość, także jako jeden z najstarszych zabytków w całej
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diecezji ełckiej, stanowił późnogotycki tryptyk Św. Agnieszki
(ok. 1510 r.), który był umieszczony w lewym, bocznym ołtarzu
północnego transeptu. W 2008 r. został on okradziony z bocznych figurek i teraz szafka tryptyku jest przechowywana w budynku kurii diecezjalnej w Ełku.
Z inicjatywy byłego ks. proboszcza L. Szadkowskiego zostały wybudowane, na terenie parafii, dodatkowe miejsca kultu.
Są nimi filialne kaplice dojazdowe: pw. św. Wojciecha w Mazurach (poświęcona 1983 r.), pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Sokółkach (poświęcona 1985 r.), pw. św. Huberta w Czerwonym Dworze (poświęcona 1994 r.).
Współcześnie trwa wielki remont świątyni. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków unijnych, wyremontowano
budowlę od zewnątrz. Wzmocniono betonem fundamenty, zdjęto pokrycie z blachy miedzianej, wymieniono elementy więźby
dachowej, pokryto dach dachówką, wracając do pierwotnego
wzoru, odnowiono całą elewację zewnętrzną wraz z konserwacją okien i drzwi.
Zagospodarowano również plac przykościelny układając z
ciosanego kamienia chodniki i schody wejściowe.
Teraz na renowację czeka wnętrze świątyni. Jednak do prac
nie można przystąpić ze względu na brak środków finansowych,
a do tego, parafia spłaca zadłużenia po pierwszym etapie remontu kościoła.
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Marszałek województwa
przekazuje pieniądze
na lokalne drogi

Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek
tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek, 25 sierpnia umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem
podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z
całego regionu.
Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy
będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne
- tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę
postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do
konkursu.
- Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych, to największe
wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016 - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin
- Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma
on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do
głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi
to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie
zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.
O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków
o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182
umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65
gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów.
W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg
gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg
wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają
kategorię drogi gminnej publicznej.
- Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznej - mówi członek zarządu województwa Sylwia
Jaskulska - Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów.
Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie
warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści
nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu
inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny:
www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf
W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich
organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w
Olsztynie, 15.09.2016 r. o 10:00, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Marszałka J.
Piłsudskiego 7/9, w sali 52.

Zapraszamy do składania wniosków do projektu
uchwały budżetowej Gminy
Olecko na rok 2017
Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad projektem budżetu Gminy Olecko na rok 2017. Na podstawie
Uchwały Nr ORN.0007.51.2015 Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej mieszkańcy, kluby radnych, radni, komisje Rady Miejskiej, rady jednostek
pomocniczych, organizacje pozarządowe i inne podmioty
mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie zadań, których realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.
Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.
Propozycje i sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem
celowości i możliwości ich wykonania.
Wzór wniosku określono Zarządzeniem Nr
ORN.0050.108.2016 Burmistrza Olecka z dnia 23 sierpnia
2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Olecko. Wniosek można pobrać
na stronie internetowej www.um.olecko.pl, jak również w
Urzędzie Miejskim w Olecku – codziennie w godzinach
otwarcia Urzędu.
Termin składania wniosków upływa 15 września 2016 r.
Miejsce i forma złożenia wniosku:
- na adres pocztowy: Urząd Miejski w Olecku, 19-400
Olecko, Pl. Wolności 3
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku,
Pl. Wolności 3 (sekretariat, pok. 12).
Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

Otwarty konkurs ofert 2016 –
wkłady własne do projektów
z funduszy zewnętrznych

Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego
w 2016 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do
projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub
złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w
Olecku (pokój nr 22) do 19 września 2016 r. do godz. 12:00
(decyduje data wpływu).
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Anna
Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520
16 57.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
Czas spotkania - ok. 3 godzin.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 08.09 2016 r.
na adres e-mail: ujedrych@uw.olsztyn.pl
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie
zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu
12 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
newsletter UM

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Turniej Tenisa
Ziemnego
Zakończenie
Wakacji 2016

K22801

27 sierpnia rozegrany został
Turniej Tenisa Ziemnego Zakończenie Wakacji 2016
Sędzią głównym był Bartosz
Cieśluk
Kategoria OPEN:

1. Tadeusz Cieśluk (Łomża)
3. Jan Kotowski (Łomża)
3. Sylwia Sadłowska (Olecko)
Turniej przebiegał w wyjątkowej, bardzo przyjacielskiej atmosferze. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy
a zwycięscy puchar.
info MOSiR

Piłka nożna

Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko - KS
Pojezierze Prostki Termin i miejsce: 03.09.2016r. (sobota)
godz. 11:00, Stadion Miejski w Olecku

Football Festival - turniej rocznika 2008 - 2009 i młodsi
z udziałem zaproszonych drużyn Termin i miejsce: 0304.09.2016r. (sobota-niedziela) godz. 9:00, Boisko z murawą
sztuczną

Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko - KS
Mazur Pisz Termin i miejsce: 03.09.2016r. (sobota) godz.
13:00, Stadion Miejski w Olecku

Utonięcie

Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko - KS
Śniardwy Orzysz Termin i miejsce: 03.09.2016r. (sobota)
godz. 17:00, Stadion Miejski w Olecku

W środę 24 sierpnia około godziny 13:30 z jeziora Olecko
Wielkie, płetwonurkowie ze straży pożarnej w Olecku wydobyli zwłoki mężczyzny.
To zaginiony w poniedziałek 62 letni mieszkaniec Olecka.
Poszukiwania zaginionego mężczyzny rozpoczęto 23
sierpnia późnym wieczorem. Niestety nie przyniosły one
skutku.
Akcje wznowiono następnego dnia rano. Na podstawie
relacji świadka oraz miejsca pozostawienia rzeczy osobistych, wyznaczono rejon poszukiwań, zarówno na lądzie jak
i na, i pod wodą.
Ciało odnalazł strażak płetwonurek. Znajdowało się ono
6,5 metra pod wodą, około 15 metrów od brzegu.
Dalsze czynności wyjaśniające prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.
rzecznik prasowy PSP
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko - KS
Pojezierze Prostki Termin i miejsce: 07.09.2016r. (środa)
godz. 17:00, Stadion Miejski w Olecku
Football Festival - turniej rocznika 2006 i młodsi z udziałem zaproszonych drużyn
Termin i miejsce: 10-11.09.2016r. (sobota-niedziela) godz.
9:00, Boisko z murawą sztuczną

Tenis Ziemny
Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym
dla Mieszkańców Powiatu Oleckiego
Termin i miejsce: 3-4.09.2016r. (sobota-niedziela) godz.
10:00, Korty miejskie
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Wrześniowe wydatki
Chcemy czy nie – kończy się letnia laba. Wakacje już za nami. Czas wracać do szkoły. Przełom
sierpnia i września to czas wzmożonych zakupów.
Oferta rynku jest bogata. Bardziej przedsiębiorczy organizują szkolne kiermasze, gdzie promocja
goni promocję. Wyekwipowanie dziecka do szkoły
to ogromny wydatek.
I znowu wszystko wróci na swoje tryby.
Zanim jednak to się stanie, trzeba zaopatrzyć
pociechy w niezbędne rzeczy do szkoły.
Wrzesień obok grudnia to chyba dwa najdroższe miesiące w roku. Wystarczy postać trochę
w kolejce na przykład w księgarni, by przekonać
się, jak wielkie jest przerażenie rodziców kupujących podręczniki swym pociechom. Ceny są bardzo wysokie, a jeżeli to wszystko pomnożyć przez
dwoje czy troje dzieci, to wychodzi suma astronomiczna.
A przecież podręczniki, to tylko część wyposażenia ucznia. Nasze dzieci znowu zaczęły uczyć
się z tych samych podręczników, z których my pobieraliśmy wiedzę, choć wiele treści jest ponadczasowych.
Dzieci uczyły się przy tym poszanowania
książek, bo trzeba było przekazać je rodzeństwu.
Kiedy weszły inne podręczniki, ucieszyli się nauczyciele, bo szkoła wzięła nowy oddech.
Jest wiele dodatkowych ćwiczeń, zeszytów
do pracy dodatkowej, indywidualnej, czy samodzielnej pracy w domu. Jednak są one kosztowne.
I tu przyszła zmiana, bo podręczniki są bezpłatne.
Krzyczeliśmy o zachodnie języki obowiąz-

kowe w szkołach. Są, ale teraz krzyczymy, że
ćwiczenia są drogie. Bezpłatna nauka w naszym
kraju, to jeszcze nie jest, ale pięćset plus też ma
w tym wszystkim pomóc rodzicom.
Nauka jest cenna, a że kosztowna, o tym
wiedzą rodzice przez cały rok, choć najbardziej
odczuwają we wrześniu.
Dobra edukacja, to kosztowna inwestycja.
Budżety rodzinne, oprócz wymiany mebli, zakupu samochodu, powinny ją uwzględniać.
Edukacja obecna, to nie tylko podręczniki i
przybory szkolne, ale także dodatkowe kursy, korepetycje, programy komputerowe oraz wszystko, co wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.
Czasy egalitaryzmu, gdzie dostępność do
wiedzy była w zasięgu ręki każdego, należą do
przeszłości. Ci rodzice, którzy zrozumieją to
szybko, wydatnie pomogą swoim dzieciom w
starcie w dorosłe życie.
Nie pomaga tłumaczenie, że w sytuacji
kryzysu gospodarczego i spadku dochodu, brakuje na wszystko. Wydatki z budżetu rodzinnego
powinny ulec przewartościowaniu.
Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że ci,
którzy mają dzieci w szkole podstawowej czy
gimnazjum, powinni już stopniowo gromadzić
fundusze na studia. Nawet jeśli się dostaną na niepłatne studia w uczelniach publicznych, to utrzymanie studenta w dużym mieście dużo kosztuje.
Ale czy wówczas będą one jeszcze niepłatne, gdy dzieci dorosną?
Państwo funduje nam kosztowną i szybką
lekcję nauki pływania na bezkresnym oceanie
zwanym kapitalizmem.
Dobrego startu!
Marusia

