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Nigdy nie mów mężczyźnie, że łysieje.
On już to wie
H. Jackson Brown, Jr.
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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

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14417

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

Centrum Handlowe „Impuls”

Centrum Handlowe „Impuls”

V15403

V17001

V14307

K22801

Centrum Handlowe „Impuls”

B43902

Gabinet dentystyczny Anny Sadowskiej
został przeniesiony z placu Wolności
na plac Zamkowy 5
(budynek byłej Wszechnicy Mazurskiej)

K21907

V15304
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

to@borawski.pl

Mistrzowie Warmii i Mazur

Podczas XX Sesji Rady Powiatu Oleckiego, 24 sierpnia ratownicy
medyczni spółki „Olmedica” w Olecku otrzymali listy gratulacyjne i
nagrody rzeczowe za zdobycie tytułu Mistrza w XIV Mistrzostwach
Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym. Listy gratulacyjne wręczyli Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu, Danuta Maciejewska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Marian Świerszcz
– Starosta Olecki.
Tytuł Mistrza Warmii i Mazur w ratownictwie medycznym zdobył
3-osobowy zespół w składzie: Izabela Gorlo, Łukasz Jermak i Marcin
Mielniczek. Marcin Mielniczek nie mógł odebrać nagrody osobiście.

Posiedzenie Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej

B43503

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

B42905

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

B44102

W dniu 7 września 2016 r. (środa) o godzinie 13:30 w po-

XIV Mistrzostwa Warmii i Mazur
w Ratownictwie Medycznym odbyły
się 8-10 czerwca b,r, w Olsztynie. Ich
organizatorem była Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Mistrzostwa miały
na celu przede wszystkim sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania medycznego,
umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych, umożliwienie współzawodnictwa zespołów
ratownictwa medycznego oraz wyłonienie Mistrza Warmii i Mazur.
XIV Mistrzostwa Warmii i Mazur
w Ratownictwie Medycznym były
eliminacjami do Mistrzostw Krajowych. W związku z tym olecki zespół
ratowników będzie reprezentował
nasz powiat w XV Otwartych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie
Medycznym, które odbędą się 14-17
września 2016 r. w Supraślu i Białymstoku.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
osiągnięć.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

koju Nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na Sołtysa Sołectwa Łęgowo.
3. Sprawy wniesione.
4. 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

V12509

V17501

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
22 sierpnia od 14.08 dwa zastępy JRG
PSP zabezpieczały miejsce i usuwały skutki
wypadku drogowego. Zderzenie samochodów na obwodnicy Olecka.
22 sierpnia od 15.52 jeden zastęp JRG PSP w Kukowie
zabezpieczał miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego. Samochód Seat Toledo uderzył w drzewo. Jedna osoba
poszkodowana.
22 sierpnia od 17.53 jeden zastęp JRG PSP usuwał
konar drzewa zwisający niebezpiecznie nad jezdnią placu
Wieży Ciśnień.
23 sierpnia od 12.57 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Świętajnie.
23 sierpnia od 20.25 jeden zastęp JRG PSP poszukiwał
na Wiewiórczej Ścieżce zaginionego mężczyzny.
24 sierpnia od 8.30 cztery zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Borwskie poszukiwały na jeziorze Oleckie Wielkie
zaginionego mężczyzny.
24 sierpnia od 18.56 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Dunajku.
25 sierpnia od 9.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał powalony na jezdnię ulicy Gołdapskiej konar drzewa.
25 sierpnia od 13.46 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały miejsce, a później usuwały skutki neutralizacji walizki pozostawionej na dworcu w Olecku. Wysadzenie walizki przez saperów.
26 sierpnia od 9.45 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie gasiły pożar budynku w Kowalach
Oleckich.
26 sierpnia od 12.05 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały w Kowalach Oleckich
miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego. Zderzenie
samochodu ford i volvo. Jedna osoba poszkodowana.
26 sierpnia od 16.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał z
domu mieszkalnego przy ulicy Tunelowej gniazdo os.
27 sierpnia od 17.09 jeden zastęp OSP Ciche usuwał z
domu mieszkalnego w Niemstach gniazdo os.
29 sierpnia od 11.45 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał naderwaną rynnę na budynku wieży ciśnień przy placu Wieży Ciśnisń.
29 sierpnia od 17.58 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał z domu mieszkalnego w Dybowie gniazdo os.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V15204

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
7 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Środa z funduszami, spotkanie informacyjne, Ełk,
(szczegóły TO 34 s. 4)
13.30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, ratusz
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
17.00 - Projekt Pomysodajnia, Galeria im. Andrzeja Legusa
10 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
9.00 - Football Festival - turniej rocznika 2006 i młodsi z
udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną murawą
11 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - Football Festival - turniej rocznika 2006 i młodsi z
udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną murawą
12 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
14 września (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
upływa termin składania wniosków do budżetu gminy Olecko na 2017 (szczegóły TO 35, s. 18)
16 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17 września (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - XXV Oleckie Otwarte Biegi, stadion miejski
16.00 - MKLS Czarni - LKS Łyna Sępopol - mecz piłki
nożnej, stadion miejski
18.00 - Muzyka polska (M. Karłowicz, F. Chopin, K. Szymanowski, sala kina Mazur
18 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - 18.00 - Świto Plonów, festyn dożynkowy, Rynek
placu Wolności
19 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
20 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
21 września (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 września (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
23 września (piątek)
apteka dyżurna Zielona 15
24 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
Europejski Dzień Współpracy, mecz piłkarski Polska - Li-
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Na szkolenia dla dorosłych

We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na działania
związane z rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. Do podziału jest blisko 4 mln zł. Środki na wsparcie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.
Nabór wniosków rozpocznie się 30 września i będzie
trwał do 21 października. Dofinansowanie można zdobyć na
szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.
O wsparcie mogą się starać wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Więcej informacji o konkursie na stronie rpo.
warmia.mazury.pl.
Biuro Prasowe Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Marszałkowskiego

29 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku
odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko komendanta
powiatowego pełniącego dotychczas obowiązki komendanta
inspektora Andrzeja Żylińskiego.
Chochlik drukarski wkradł się do nazwiska komendanta.
„TO” przeprasza i jeszcze raz publikuje fotografię, na której
nominację komendantowi wręcza komendant wojewódzki
policji inspektor Tomasz Klimek.
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Wkrótce rozpoczną się konkursy mające na celu rozwój
przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach – jeden na profesjonalizację usług ośrodków innowacji i drugi na inkubowanie przedsiębiorstw.
W pierwszym konkursie do podziału są ponad 43 mln
zł. Wsparcie skierowane jest na przygotowanie, rozwój i
dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb
odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji
województwa.
Możliwe jest także dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę – laboratoria, sprzęt, urządzenia na potrzeby nowych i znacząco ulepszonych usług służących rozwojowi
takich specjalizacji. Priorytetowo będą traktowane projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.
W konkursie na inkubowanie przedsiębiorstw do podziału jest ponad 92 mln zł. Na pomoc mogą liczyć wyspecjalizowane podmioty niedziałające dla zysku na rzecz
rozwoju i pomocy przedsiębiorców z regionu, dysponujące
profesjonalną kadrą trenerów biznesu i własnym zapleczem biurowym lub badawczym. Inkubacja wspierana w
ramach tego konkursu ma się opierać na pomocy firmom
w początkowej fazie rozwoju, czyli działających na rynku
nie dłużej niż 3 lata.
Termin naboru w obydwu konkursach to 29 września
– 28 października, a realizacja musi zostać zakończona do
30 września 2018 roku. Więcej informacji na stronie rpo.
warmia.mazury.pl.
Biuro Prasowe Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Marszałkowskiego

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

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

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:

• Jan Gliński
• Leokadia Mariańska
• Jan Nietupski
• Andrzej Nowak
• Agnieszka Okupska
• Michał Zdancewicz

K22305

K21207

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Na wsparcie przedsiębiorczości

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
Jednym słowem: WYKRAKAŁEM.
W jednym z poprzednich felietonów pisałem o uchodźcach, o tym, że
ich nie chcemy. O tym również, że
mamy podwójną moralność. Bo ci,
którzy ich nie chcą, twierdzą, że nasi
rodacy w Wielkiej Brytanii, to zupełnie co innego. Okazuje się jednak, że
niektórzy Anglicy myślą podobnie i
również Polaków w Anglii traktują

V15802

jak uchodźców ekonomicznych.
Ostatnie zabójstwo i pobicia dwóch naszych rodaków
mogą o tym świadczyć.
Cytowałem już, że „kto sieje wiatr, zbiera burzę”. Bo tutaj
nawet nie chodzi o to, że nawet uchodźców chrześcijan nie
chcemy, ale o argumentację dlaczego „nie”.
Rozumiem strach przed terrorem. Nie rozumiem jednak,
że wszyscy są terrorystami, albo argumentacji, że wśród nich
może być terrorysta. Najmniej rozumiem argumentację, że
wprowadzą inną wiarę, stworzą enklawy muzułmańskie, które rozrosną się i pochłoną z kretesem nasze parafie, kościoły przekształcą w meczety i tym podobne bzdury. Czy wiara
katolicka jest w naszym narodzie tak słaba, ze nie wytrzyma
konfrontacji z innymi wyznaniami? Czy nasza kultura jest
tak mało atrakcyjna, że można ją zniszczyć pstryknięciem z
palców? To nasze wychowanie w tolerancji, w poszanowaniu
praw człowieka i szeroko rozumianej koncepcji humanizmu
stworzyło dobrobyt i atrakcyjność naszego systemu na tyle
silną, żeby przyciągać do nas zarówno uchodźców politycznych jak i ekonomicznych z krajów biednych, rządzonych
przez satrapów czy ogarniętych wojną.
Cały nasz naród został zmanipulowany zagrożeniem terrorystycznym. Ono faktycznie istnieje lecz nie jest takie jak
chcą nam je przedstawić politycy.
Oni po prostu chcą i skutecznie zastraszają społeczeństwo
bo chcą wygrać następne wybory.
Teraz ministrowie z rządu PiS jadą do Wielkiej Brytanii,
by dowiedzieć się o postępach śledztwa wyjaśniającego za-
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bójstwo i pobicia Polaków. To taka podwójna moralność. W
Polsce sprawa podpalenia mieszkań rodzin uchodźców w
Białymstoku choć znaleziono sprawców leży i czeka w prokuraturze. Gdy pobito cudzoziemców w innych miastach,
to tylko prezydenci tych miast potrafili przeprosić za czyny
rasistów.
A co się dzieje, gdy w naszym kraju leją lub chcą lać za
przekonania? Policja, tak jak na uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku nie potrafi obronić zaatakowanych członków KOD. Prosi ich aby nie zaogniali sytuacji i wyszli z
kościoła! To nie przestępcy mają się ukorzyć przed władzą,
a prześladowani.
Z czego się to bierze? Z jednej strony policjanci po tym
jak sam minister zajmujący się prawem w kraju każe przesłuchiwać policjantów za interwencje i zatrzymanie córki
radnej PiS w Gdańsku. Zamiast bronić swoich podkomendnych?!? Z drugiej strony bezkarność działań ugrupowań
profaszystowskich: spalenie kukły Żyda, rasistowskie hasła
na stadionach, noszenie zakazanych prawem emblematów i
odznak.
Większość obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
nie zdaje sobie sprawy z tego co się dzieje. Zapatrzeni w
500+, zadufani w siłę demokracji, zamknięci w swoim małym świecie nie widzą zmieniającej się i brunatniejącej rzeczywistości. To co się dzieje w Sejmie jest abstrakcyjną odległą od ich rzeczywistości bajką, czymś nierealnym i mało
ważnym.
Widzę jak to się zmienia. Jak zmieniają się moi niedawni
przyjaciele i znajomi. Jak powoli z ideowców PiS stają się
jego demagogami. Jak ze specjalistów w swych dziedzinach
i trzeźwych erudytów stają się piewcami „faktów”, które
wcześniej ich śmieszyły i denerwowały swoją absurdalnością.
Świat, Polska wokół nas się zmienia. Jeszcze tego w
takim jak nasz grajdołku nie widać. Ale już po nas idą. W
Sejmie pracują nad ustawą zabierającą samorządom dochody, czyli nad ustawą zabierającą podstawy samorządności.
To Pan Jarek Kaczyński za rok, czy dwa zdecyduje, który
chodnik w Olecku będziemy naprawiać. Za dziesięć lat miasto będzie takim zadupiem jak to, pokazane swego czasu na
wystawie fotografii z lat 70. XX wieku. Wtedy naczelnikiem
miasta był Pan Wacław Matejko i było ono mistrzem gospodarności.
Kto widział wystawę, może sobie wyobrazić jak wyglądać mogło miasto wzorowe w głębokim gierkowskim
socjalizmie. Gdy pieniądze na chodniki załatwiało się jadąc
do Warszawy z teczką bimbru i węgorzy. Bo w tym czasie
każda złotówka była brana z środków publicznych, więc niczyich. Wszystko było wspólne, nawet myślenie.
PiS chce do tego wrócić. Otumanić obywateli, a potem
zbudować taki system władzy, aby nie wypuścić jej z rąk i
nie dopuścić do niej konkurencji.
Tak. Choć Stalin umarł, to system trwał jeszcze do 1989.
Dopiero zjednoczony ruch jakim była „Solidarność” obalił
komunizm. Okazuje się jednak, że nawet w tym zjednoczonym ruchu były siły, które system chcą reaktywować i szukały tylko sposobności, by przejąć władzę.
Wracam do problemu z uchodźcami.
Nikt nas nie będzie szanował jako emigrantów jeśli i my
nie uszanujemy emigrantów w naszym kraju. Nikt nie zająknie się na temat obrony przed ekstremizmem uderzającym w naszych rodaków za granicą kiedy i my nie będziemy
szanować innych nacji, narodowości, wyznań czy poglądów.
Polityka jest po to, aby o niej dyskutować, aby wybrać po tej
dyskusji najlepszych do rządzenia krajem. Polityka, to nie
jest wojna! Tak samo jak to, że za Ojczyznę, za rodzinę, za
współobywateli, gdy wymaga tego sprawa należy walczyć.
Boga i wiarę trzeba jedynie mieć w sercu. Bo tylko wiara i
nadzieja pomaga przetrwać zniewolenie i rządy każdego tyrana. Ci, którzy innym niosą swoją wiarę ogniem i mieczem,
to jedynie barbarzyńcy.
I tego należy się trzymać.
Bogusław Marek Borawski
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Awans zawodowy nauczycieli

29 sierpnia Starosta Olecki Marian Świerszcz wręczył
Ewie Urbanowicz, Bożenie Pietrowicz i Tomaszowi Bartnikowi akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w Starostwie
Powiatowym.
Przed odebraniem aktów nauczyciele złożyli ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela

Policyjne działania
„Bezpieczna droga
do szkoły 2016”

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego policjanci
rozpoczynają wzmożone działania pn. „Bezpieczna droga do
szkoły”. Akcja potrwa do końca września.
Jak zawsze głównym celem działań jest czuwanie nad
bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Policjanci skontrolują pojazdy pod kątem sprawdzenia
czy osoby przewożone stosują pasy bezpieczeństwa oraz czy
dzieci przewożone są w fotelikach ochronnych. Funkcjonariusz sprawdza także prawidłowość oznakowania dróg i stan
urządzeń bezpieczeństwa ruchu w okolicy szkół.
Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły”
jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz
na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi.
Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją,
co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do
przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią

wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji
narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.”
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały następujące osoby:
• Ewa Urbanowicz – psycholog w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
• Bożena Pietrowicz – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
• Tomasz Bartnik – nauczyciel przedmiotów zawodowych, ekonomiczno-administracyjnych, informatyki i wychowawca w internacie w Zespole Szkół Technicznych w
Olecku.
Postępowania egzaminacyjne o nadanie stopnia awansu
nauczyciela mianowanego odbyły się 12 sierpnia.
Awans można otrzymać po odbyciu stażu trwającego
2 lata i 9 miesięcy, uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku
zawodowego za okres stażu oraz zdaniu egzaminu przed
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu
w Olecku.
Gratulacje nauczycielom złożył Starosta Olecki oraz
Urszula Nejfert – Naczelniczka Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków, to żmudna praca,
ale opłaca się ją wykonać, bo zdobyta wiedza pozostaje na
całe życie.
Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym,
dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod
opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych).
Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów
odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły
powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko
pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.
Ponadto w ramach działań zostaną przeprowadzone
kontrole szkół pn. „Długa Przerwa”. W czasie długich
przerw międzylekcyjnych służby obchodowe i patrolowe
będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży i zapobiegać demoralizacji nieletnich.
podkom. Tomasz Jegliński

Urząd Skarbowy w Olecku informuje,

że zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015
r. przyjmowane są w pokoju nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedziałek:7:15
- 18:00
Wtorek:
7:15
- 15:15
Środa: 7:15
- 15:15
Czwartek:
7:15
- 15:15
Piątek:
7:15
- 15:15
Informacje na temat odliczeń od podatku i dochodu w zeznaniach podatkowych za 2015 r. udzielane są przez Krajową Informację Podatkową czynną od poniedziałku do piątku w godz. od
7.00 do 18.00.
Infolinia:
Z tel. stac.: 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330
Wzory formularzy podatkowych wraz objaśnieniami umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.
finanse.mf.gov.pl

Świat w sieci wirtualnej
W 1969 roku wysłano pierwszy e-mail.
W liście elektronicznym pomiędzy uniwersytetami w California i Stanford napisano: „Lo i stało się.
Zaduma nad światem w sieci.”
W 2016 roku pojawił się w kinach film „Lo i stało
się”.
Werner Herzog, reżyser, przypomina, że wynalazki ludzkości są po to, aby z nich korzystać. I że
„warto nie zapominać o tym, że dobrze jest czasem
podróżować pieszo i czytać książki. Grać na instrumencie albo przygotować sobie w domu posiłek. To
wystarczy.”
Cytat wydłubałem z rozmowy, jaką przeprowadził Paweł T. Felis pn. Herzog: nie bójcie się przyszłości, to tylko tajemnica („Gazeta Wyborcza” z 2
września 2016 roku, nr 205).
Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl

Trwa procedura opracowania
budżetu obywatelskiego
dla miasta Olecko na 2017

15 sierpnia zakończono etap przyjmowania wniosków
do budżetu obywatelskiego gminy Olecko na 2017 rok.
W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, które poddano ocenie formalno-prawnej. W wyniku weryfikacji 4
wniosku zostały odrzucone z powodów formalnych. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się do Zespołu ds.
budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista wniosków będzie prezentowana od 7 września br.
Projekt(y), po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez
zespół ds. budżetu obywatelskiego trafi pod głosowanie
mieszkańców. Głosować będzie można zarówno w formie
elektronicznej jak i tradycyjnej. Głosowanie nad wyborem
projektu(ów) do realizacji odbędzie się w okresie od 30
września do 14 października 2016 roku.

1000 utworów
do pobrania na
www.kulturanawidoku.pl
Już 1 września startuje projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji - książek,
filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach
świata.
Kultura na Widoku to multimedialny projekt, który daje
dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w
Internecie, dosłownie i w przenośni wychodząc naprzeciw
współczesnemu odbiorcy. Projekt współfinansowany jest
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i
Polski Instytut Sztuki Filmowej, a współorganizatorem jest
Narodowe Centrum Kultury.
Za pomocą linków i kodów QR umieszczonych na

Popołudniowa Szkoła EduCare

B44201

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
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Burmistrz Olecka w ramach planowanego budżetu Gminy Olecko na 2017 rok wydzielił kwotę 200 000 na tzw.
budżet obywatelski. Ze środków Budżetu Obywatelskiego
mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne
dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań
własnych gminy, realizowane wyłącznie z wykorzystaniem
mienia Gminy Olecko, wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zlokalizowane na obszarze miasta
Olecko.

Budżet obywatelski - co to takiego?

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, jest
formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia budżetu
jednostki samorządu terytorialnego. To doskonałe narzędzie
umożliwiające mieszkańcom faktyczne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zgłaszając projekty dotyczące lokalnych potrzeb i biorąc udział
w głosowaniu, każdy olecczanin może mieć wpływ na rozwój miasta.
newsletterUM
plakatach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Olecku (Plac Wolności 1) oraz Regionalnym Ośrodku Kultury w
Olecku/Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku w prosty sposób można pobrać – na telefon i inne urządzenia mobilne – wybrane utwory. Te i pozostałe dostępne
są bezpłatnie lub w bardzo niskiej cenie na stronie www.kulturanawidoku.pl do 9 października br.
Wszystkie e-booki dostępne są bezpłatnie. Kody QR i
linki na plakacie Narodowego Centrum Kultury, prowadzące
do tych zasobów są aktywne bezterminowo.
Bezpośredni udział w promocji projektu biorą czołowi
Polscy artyści: Danuta Stenka, Joanna Jabłczyńska, Zbigniew Wodecki i Arek Jakubik oraz wielu innych twórców. Realizacja projektu będzie relacjonowana na www.
kulturanawidoku.pl .

Konkurs na infrastrukturę
kształcenia zawodowego

Rusza konkurs adresowany do szkół, placówek oświatowych i szkoleniowych na infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim
między 29 września a 7 listopada.
– Priorytet będą miały projekty dostosowane do potrzeb
regionalnej gospodarki – mówi marszałek Gustaw Marek
Brzezin. – Czyli takie, które przyczynią się do przygotowania
pracowników dla branż dobrze rozwijających się w naszym
województwie. Poza strategicznymi specjalnościami Warmii
i Mazur – meblarstwem i obróbką drewna, produkcją żywności, ekonomią wody – dobrze rokuje sektor IT. Mamy też
warunki sprzyjające powstawaniu centrów usług wspólnych.
A i turystyka, wciąż przecież najważniejsza gałąź naszej gospodarki, wkracza na europejski poziom i wymaga dopływu
dobrze wykształconych specjalistów. Wachlarz zawodów
potrzebnych w regionie się poszerza – trzeba stale polepszać
mieszkańcom warunki uczenia się ich.
Dofinansowanie będzie można uzyskać na prace budowlane i wyposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń do
praktycznej nauki zawodu oraz prowadzania szkoleń, a także na wspieranie i tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pula dostępnych środków
to 5 mln zł, a maksymalny poziom wsparcia projektu to 85
proc. wydatków kwalifikowalnych. Rozstrzygnięcie nastąpi
w kwietniu 2017 roku, a realizacja wybranych przedsięwzięć
ma się zakończyć do 30 września 2018 roku.
Więcej informacji na: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1011/poddzialanie-931-infrastruktura-ksztalceniazawodowego
Biuro Prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
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Okrężne
1. Ci, którzy chcą wiedzieć, co to znaczy, niech nie zaglądają do „Słownika języka
polskiego”, bo będę musieli nadrabiać drogi.
Expressis verbis: okrężny «odbywający się lub
leżący wokół czegoś»: Ruch o. Jechać okrężną
trasą.”
Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staropolskiej” zanotuje:
„Okrężne, biesiada rolnicza w jesieni po sprzątnięciu
wszystkich zbiorów, czyli po „okrążeniu” pól, skąd nazwa
okrężnego powstała. Okrężne tem się różni od Dorynków, że
dożynki oznaczają dożęcie oziminy i przyniesienie wieńca gospodarzowi z pola do domu. Okrężne zaś jest zabytkiem uczt
jesiennych, znanym w przeszłości wielu narodom, wyprawianych po sprzątnięciu z pola wszystkich plonów.
Długosz w XV wieku powiada, iż Litwa miała dawny obyczaj, że do gajów, uważane za święte, nawiózłszy zboża w jesieni, zgromadzano się z żonami, dziećmi i domownikami, aby
bogom czynić ofiary z wołów, cielców, baranów i potem przez
trzy dni biesiadować, tańcząc, wyprawiając rozmaite igrzyska i
pożywiając ofiarne jadło.
Ludy, graniczące z sobą, zbliżały się zawsze obyczajem,
tembardziej Litwini, którzy przez kilka wieków uprowadzali z
Mazowsza całe tłumy ludności dla zasiedlenia pustyń leśnych.
Domy staropolskie przygotowywały się wcześnie na okrężne.
Ważono piwo i krupnik (z gorzałki i miodu), zabijano kilka
sztuk bydła, na oznaczony dzień spraszano sąsiadów i sprowadzano muzykę. Gości przyjmowano chlebem powszednim,
barszczem, bigosem i zrazami z kaszą. Była to wspólna biesiada szlachty i kmieci, bo obyczaj narodowy był w Polsce jeden,
a tylko późniejsza cywilizacja i ogłada potworzyła w nim różnice i szczerby. Podstoli Krasickiego, zasiadając do ogólnego
stołu z gromadą kmiecą podczas tej uroczystości, powiada o
dożynkach, że «zwyczaj ten, od
czasów dawnych wniesiony, na
wzór przodków zachowuję».
W starej pieśni dożynkowej
słyszymy:
«U naszego jegomości dębowa podłoga,
Zjeżdżają się zewsząd goście jak do Pana Boga,
Zjeżdżają się na okrężne
panie i panowie,
A ja chodzę dziś nieboga
bez wianka na głowie.»
Dziedzic
rozpoczynał
ucztę, pijąc kieliszkiem do
najważniejszego z kmieci, po
uczcie szedł poloneza z sołtysową, a jejmość z sołtysem. Kapela wygrywała od ucha razem szlachcie i kmiotkom. (…)”
2. Zwyczaj ten jeszcze się zachował. Na przykład w okolicy „Kwitnącej Jabłoni”, dawny powiat grójecki, po zbiorze
owoców organizowano tzw. okrężne, czyli pospolicie mówiąc,
coś na wzór murarskiej wiechy. Kiedy pytałem Ziomków, skąd
do nas przywędrowało okrężne, nikt nie był mi w stanie tego
wytłumaczyć. To może świadczyć o tym, jak dawno przyszedł
do nas.
Ale po kolei. Była kośba (koszenie), potem rozpoczynały
się zbiory czereśni, wiśni, jabłek, śliwek, gruszek. Kiedy praca zbliżała się ku końcowi i zostało kilka drzew do oberwania
z owoców, to ludzie podpytywali gospodarza: „kiedy będzie,
panie, okrężne?” Upominali się o darmowy poczęstunek. Przypominali, że kończy się robota, więc jest okazją do spotkania
przy stole. To było takie pożegnanie i podziękowanie za podjęty trud pracy. Ale bez wielkich słów. Prace polowe zwieńczano
okrężnym.
Pani Jolanta Sas, moja Krajanka, w liście (...) wyjaśnia:
„Pyta Pan o zwyczaje, jakie były u sadowników. Otóż nic się
nie zmieniło, jeżeli chodzi o okrężne. Zwyczaj ten pozostał do
dziś. Może nie jest przyjęty u wszystkich sadowników, ale u
większości. Po zbiorach czereśni, czy jabłek częstuje się pracowników dobrym obiadem, zakąską i oczywiście alkoholem.
Ci, którzy nie akceptują tego zwyczaju, często dają dodatkowe
pieniądze. (…)”.

Felieton

3. Na Kaszubach po wykopkach ziemniaczanych odbywa
się uroczysta kolacja zwana „bąks” albo „obulwine”. Zaprasza się do stołu tych, którzy pracowali w pocie czoła, żeby
wydobyć płody z ziemi.
Wacław Klejmont w kajeciku, w którym odnotowywał
słówka gwary suwalskiej, odhaczył wiecznym piórem, co
latami ssało chiński atrament: „tłoka – sąsiedzka pomoc w
ciężkich pracach”.
Danusia Klejmont mówiła, że podczas zbierania lnu, był
tyle roboty, że musiano korzystać z pomocy. Za pracę płacono, choć najczęściej odrabiano. Po zbiorze organizowano
specjalny poczęstunek, obiad.
Mieczysław Ratasiewicz, w swoim subiektywnym leksykonie pn. „Słownik gwarowy pogranicza Suwalszczyzny i
dawnych Prus Wschodnich”, uściśla, że dzięki tej wspólnej
pracy, w porę wszystko ukończono. I nic się nie zmarnowało. Na przykład w Przerośli odbywały się tłoki: „lnudercia”,
„piorowdercia”, „torfukopania”.
Zadzwoniłem do Małgosi Śledź (z d. Tomecka), która
gospodaruje w Lesie Lesznowolskim koło Grójca i zna się
na kulturze agrarnej. Nieraz z nią się konsultuję, bo różnie
bywa z tą pamięcią. Moja siostra cioteczna poinformowała,
że u nich było okrężne po wykopkach, bo najmowali ludzi
do kopania ziemniaków, więc kiedy robota dobiegła końca,
to na pole przynoszono alkohol, ciasta, coś do jedzenia, żeby
ludziom podziękować.
- A w sadzie? - zapytałem.
„Nie robiliśmy, bo do rwania czereśni nikogo nie najmowaliśmy, rwaliśmy sami”, dodała.
4. Dożynki, to jest okrężne na dużą skalę.
Władysław Stanisław Reymont skreślił do Zdzisława
Dębickiego: „Pomyśl: dożynki w dzień Matki Boskiej Zielnej! Święto oracza! Święto ziemi! Święto pracy rolnej, obchodzone przez całą Polskę!” (15 sierpnia 1925). Do Julii
Niemiry tak pisał o dożynkach w Wierzchosławicach: „(…)
Chłopi ogłosili na 15 września wielkie dożynki dla
mnie. Obiecałem solennie
pojechać. Juści, słowa dotrzymałem, a to kawał drogi, aż pod Tarnów, daleko
za Krakowem. Odbyło się
to nadzwyczajnie. Zebrało się bowiem przeszło
trzydzieści tysięcy ludzi.
Wypadek jedyny w swoim rodzaju. Trzymałem
się mocno broniąc przed
wzruszeniami, ale pomimo
trzydniowego odpoczynku
w Krakowie, po powrocie
do Poznania musiałem iść do szpitala. Zupełnie już nie mogłem chodzić. Obecnie mam się nieco lepiej, czy to jednak
będzie trwało długo? (…)” (16 września 1925 roku). A 19
września 1925 roku w liście nabazgrze: „«dożynki» dorżnęły mnie”. 27 września 1925 roku, jak weredyk, doda: „(…)
owe dożynki dorżnęły mnie w zupełności. 25 października 1925 roku skreśli: (…) 15 sierpnia chłopi wyprawili mi
wspaniałe dożynki, na których zebrało się około 40 tysięcy
ludzi z całej Polski. Pomimo choroby i ja musiałem na nie
pojechać. (…)”.
5. Jan Kochanowski we fraszce „Przymówka chłopska”
streścił rozmowę pana z włodarzem, wspominając:
„Takci bywało, panie, pijaliśmy z sobą,
Ani gardził pan kmiotka swojego osobą,
dziś wszystko jest inaczej, wszystko spoważniało;
Jak mówią: postawy dosyć, wątku mało.”
Spróbowałem przyszpilić słowo okrężne, w którym kryje
się zwyczaj, co wnosi tyle radości po zakończeniu pracy. W
polu, ogrodzie i sadzie. Zanim jesień wymiecie, co się da, z
lata i wiosny.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz, Pieczenie ziemniaków na kartoflisku.

to@borawski.pl

Jechał nietrzeźwy i na zakazie.
2 września o godzinie 16.00 na ulicy Ełckiej w Cimochach
patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego
skodą.
Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to Dariusz C.
Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 2
promile alkoholu.
W trakcie dalszych ustaleń w policyjnych systemach informatycznych ustalono, że posiada on zakaz prowadzenia
pojazdów aktualny do lutego 2019 roku.

Jechał pijany bez uprawnień i
wypadł z drogi

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w Kowalach Oleckich. Stanisław
S. jadąc osobowym oplem nie był w stanie utrzymać się na
drodze i wjechał do przydrożnego rowu.
Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Z ogólnymi potłuczeniami ciała, urazem klatki piersiowej i oka trafił
do szpitala w Suwałkach.
W minioną sobotę około godziny 11.00 oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym.
Do zdarzenia doszło w Kowalach Oleckich na skrzyżowaniu
ulic Witosa i Filipowskiej.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci prewencji.
Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wstępnie
ustalili, że 47-letni kierujący nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego wyjechał z drogi pod-

Budynek socjalny w Imionkach

Trwa przetarg na budowę budynku socjalnego w Imionkach.
Do końca roku wyłoniony w przetargu wykonawca powinien ukończyć budowę budynku parterowego, gdzie powstanie 6 lokali socjalnych.
newsletterUM

Europejski Dzień Współpracy

24 września 2016 r -w Olecku będzie obchodzony Europejski Dzień Współpracy.
Na stadionie miejskim zostanie rozegrany mecz piłkarski
drużyn z Polski i Litwy oraz otwarta wystawa zdjęć z wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
newsletterUM

L98501

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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porządkowanej, następnie przejechał przez główną drogę i
jazdę zakończył w przydrożnym rowie.
Niefortunny kierowca w wyniku tego zdarzenia został
poszkodowany i został przewieziony do szpitala w Suwałkach. Wstępne badaniu stanu trzeźwości przeprowadzone w
szpitalu wykazało ponad 2 promile w jego organizmie.
Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca wypadku,
zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Samochód
sprawcy został zabezpieczony na policyjnym parkingu.
Teraz Stanisław S. będzie odpowiadał za przestępstwo
kierowania pojazdem mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości. Ponadto zostanie skierowany wniosek do sądu
za jazdę bez uprawnień i brak dokumentów.
podkom. Tomasz Jegliński

Uważaj,
co mówisz przy psach

Piszę felietony pod winietką z psem, który ma przyciętą
sierść na tzw. schody. Logo jest dziełem mojego syna, Pawła
Piotra, który nie ma nawet kota.
Niedawno w „Science” napotkałem tytuł „Psy rozumieją
znaczenie słów”. Polska dziennikarska streściła wyniki badań naukowców z Węgier, w których udział wzięło 13 specjalnie wyszkolonych psów.
Bratankowie znad Dunaju podjęli trud nauczania zwierząt grzecznego leżenia podczas tomografii komputerowej.
A przy okazji sprawdzali, co się dzieje w pniach ich mózgów, kiedy czworonogi słyszą ludzką mowę. Okazało się,
że psy reagują jak ludzie, tj. analizują osobno to, co mówimy
i jak mówimy, a potem integrują te informacje, aby ujednolicić sens.
Co my z tych badań mamy? Przede wszystkim to, że
trzeba uważać, co się przy psach mówi, bo mogą jak papugi
wyśpiewać. Przepraszam, wyszczekać.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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
B42205

Rozpoczęcie
kursu

22
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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NARODOWE CZYTANIE

3 września odbyła się piąta edycja Akcji Narodowe
Czytanie, zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Narodowe Czytanie zainaugurowała w roku
2012 lektura A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”, w następnych
latach czytano kolejno: dzieła A. Fredry, H. Sienkiewicza, B.
Prusa.
Impreza odbywa się pod Honorowym Patronatem Pary
Prezydenckiej – Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, a w tym roku rozkoszowaliśmy się lekturą H. Sienkiewicza pt. „Quo Vadis”. Organizatorami imprezy były Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – Powiatowa Biblioteka
Pedagogiczna w Olecku oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku.
Jak co roku, lokalni artyści-plastycy Marek Pacyński i Waldemar
Rukść (Tygodnik Olecki) tworzyli
wspaniałe ilustracje dotyczące dzieła
Sienkiewicza. Przed budynkiem Biblioteki Miejskiej wystawiono galerię
dotyczącą życia pisarza, zaś w holu budynku można było obejrzeć wystawkę
poświęconą dziełu „Quo Vadis”.
Imprezę w Olecku zainaugurował wicestarosta olecki, Kazimierz
Iwanowski. Fragmenty „Quo Vadis”
czytali zaproszeni goście: Urszula Nejfert – naczelniczka
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olecku, Elżbieta Domasik – dyrektorka Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, Iwona
Wiszniewska-Ropel – redaktor naczelna Głosu Olecka, Elżbieta Mazurek – członkini Oleckiej Rady Seniorów, Katarzyna Polakowska – wicedyrektorka Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku,
Mirosław Matusiak – dyrektor Zespołu Szkół w Babkach
Oleckich, Urszula Romotowska – nauczycielka z Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Wojciech
Słomkowski nauczyciel z Zespołu Szkół Społecznych.
Udział w Narodowym Czytaniu wzięli również uczniowie
licznych placówek szkolnych: Natasza Wiszniewska. Daria

Dźwilewska i Anna Godlewska (SP nr 3 im. Jana Pawła
II w Olecku) pod opieką Jolanty Kwiatkowskiej; Alicja
Dembińska, Szymon Ropel, Jakub Mackun i Małgorzata Laszkowska (Zespół Szkół w Olecku) pod opieką
Anny Klimasary i Marioli Zdancewicz; Maria Magdalena Pieczur, Piotr Modzelewski, Maciej Kosiński i Olaf
Sujata (Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Olecku) pod
opieką Anny Kaczor; Maja Bagieńska, Bartosz Miliszewski, Marlena Kempisty, Dominik Jackiewicz i Lidia
Wawrzyn (SP nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku) pod opieką Teresy
Szadkowskiej; Marek Zaniewski,
Miłosz Sienkiewicz, Bartosz Wołyniec, Sandra Romanowska, Kamila
Łęgowska, Jakub Skrzypiec (Zespół Szkół w Judzikach) pod opieką
Agnieszki Łaskowskiej i Marzanny Sienkiewicz; Emilia Tokajuk i
Agata Julia Prosińska (I Liceum
Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku) pod opieką Zofii Szczubełek; Karolina
Klimowicz i Marek Chomontowski (Zespół Szkół Technicznych w Olecku) pod opieką Małgorzaty Kozłowskiej
i Izabeli Gorlo; Filip Bartoszewicz i Maja Jeżewska (SP
z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Piłsudskiego w Gąskach) pod opieką Agnieszki Poświaty oraz Aleksandra
Rabenda i Krystian Różański (Gimnazjum w Kowalach
Oleckich)
pod
opieką Zbigniewa
Sieńki.
W międzyczasie
przeprowadzono krótki quiz
wiedzy o „Quo
Vadis”, który poprowadziła Jolanta Kozikowska
z Biblioteki Pedagogicznej. Uczestnikom pytania nie sprawiły żadnego
trudu i cieszyć się mogli z pięknych nagród książkowych.
Narodowe Czytanie to akcja, której celem jest popularyzacja najpiękniejszych dzieł polskiej literatury, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości oraz promocja kultury żywego słowa.
Ewa Omilian

to@borawski.pl

PO RAZ PIĄTY

2 września Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach włączył się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania organizowanej pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.
W przepięknej scenerii parku otaczającego nasz Dom czytaliśmy powieść Henryka Sienkiewcza „Quo vadis”. Wśród
osób czytających byli Wójt Gminy Świętajno Andrzej Kisiel,
kierownik GOPS w Świętajnie Wiesława Derlaga, Joanna
Anuszkiewicz.
Społeczność reprezentowali kierowniczka Maria Dzienisiewicz, Danuta Cieślukowska oraz uczestnicy Ryszard
oraz Jan.
Po odczytaniu fragmentów powieści pamiątkowym stemplem ozdabialiśmy egzemplarze książki H. Sienkiewicza.
Podczas słodkiego poczęstunku towarzyszyła nam muzyka ze
ścieżki dźwiękowej do filmu „Quo vadis”.
Katarzyna Bańkowska
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Wronki
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40010
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V15234

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B44701
V17901

SERWIS OGUMIENIA

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

V02929

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

B43603

V14107

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40709
* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B43304

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12410

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
V14705

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L98204
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B44601
* „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
V13309

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

V14407

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 L98303
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B42705
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42106

V12110

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B41108
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L98402
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B42505
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L98105

B44401

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V15503

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15214

V12310

V13708

B43703

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

K22702

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V17511
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13209
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01932
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V14427
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V14805

B42006

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
V14904
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

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

K21507

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V17011
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B44202
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B44501
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22505
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22405
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B44801

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
V15104

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40609

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

V13908

V15004

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B44002
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B43104
* 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 V15224
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V15812
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 V14914

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V15703
i okładzin schodowych

WYNAJEM

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

INNE

KUPIĘ

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K21407
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K21307
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B42605
* 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 B43004
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22007

V15244

PRACA

V07110i

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21807
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120h
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V14447
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21707
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 43403
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21607

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B41507
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B42805

V14815
V14434
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Nabór Komisji Konkursowych
2016 – kultura fizyczna, wkłady własne

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

Złapano złodziei

nad tą sprawa doprowadziły do znalezienia pociętej karoserii tego auta na jednym z punktów skupu złomu.
Następnie kryminalni wytypowali krąg osób podejrzanych. Kolejne działania pozwoliły na zatrzymanie do
wyjaśnienia 23-letniego Karola S. Podczas przeprowadzonego przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne
elementy skradzionego pojazdu oraz kosiarkę samojezdną
o wartości 10 tysięcy złotych również pochodząca z kradzieży.
Do policyjnego aresztu trafili kolejni podejrzani: 22-letni Michał F. i 18-letni Tomasz B. Podczas przesłuchania
wspólnicy przyznali się do kradzieży kosiarki.
Policjanci ustalili, że wspólnie z nimi kosiarkę ukradł
17-letni Jakub F. Kryminalni w miejscu zamieszkania Karola S. zabezpieczyli blisko 150 gram suszu roślinnego.
23-latek oprócz zarzutów za kradzież kosiarki będzie odpowiadał ponadto za kradzież z włamaniem do samochodu
i posiadanie narkotyków.
Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo kradzieży
grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast z
kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat pozbawienia
wolności.
podkom. Tomasz Jegliński

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.

Czterech sprawców usłyszało zarzuty w sprawie kradzieży kosiarki. Jeden z nich odpowie jeszcze za włamanie i
poosiadanie narkotyków.
Oleccy kryminalni zatrzymali czterech młodych mężczyzn podejrzanych o kradzież kosiarki traktorka w jednej
z miejscowości na terenie gminy Świętajno.
Do policyjnego aresztu trafił 23-letni Karol S., 22-letni
Michał F. i 18-letni Tomasz B. Do tego czynu przyznał się
także 17-letni Jakub F.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wspólnikom zarzutów kradzieży.
Policjanci wydziały kryminalnego prowadzili intensywne
czynności wykrywacze w sprawie zgłoszonej kradzieży pojazdu. Poszkodowany złożył zawiadomienie o przestępstwie
26 sierpnia br. Pierwsze czynności policjantów pracujących

B44301

Komunikat
Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
informuje, że w dniach 17-21 września 2016 r. na terenie
tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
newsletterUM

to@borawski.pl

Kalendarz imion
7 września
Begonii, Domasławy, Domisławy, Melanii, Meli, Reginy, Reny, Ryszardy
Domana, Domasława, Marka, Melchiora, Rafała, Ryszarda, Stefana
8 września (Narodzenie NMP / MB
Siewnej) (Dzień Dobrych Wiadomości) (Międzynarodowy Dzień Walki z
Analfabetyzmem)
Adrianny, Klementyny, Marianny, Marii, Natalii, Radosławy, Serafiny
Adriana, Bratumiła, Czcibora, Eustachego, Hadriana, Klaudiusza, Klemensa, Nestora, Radosława, Serafina,
Teofila
9 września
Aldony, Anieli, Augusty, Augustyny,
Bolemiry, Marii, Radochny, Radosławy,
Ścibory
Augustyna, Aurelego, Aureliusza,
Bolemira, Daniela, Dionizego, Jacka,
Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza,
Sobiesada, Ścibora
10 września
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii,
Łucji, Pulcherii
Daniela, Eligiusza, Łukasza, Mikołaja,
Mścibora, Mścisława, Sebastiana

11 września
Dagny, Helgi, Hiacenty, Justyny,
Krzesisławy
Feliksa, Hiacynta, Jacentego, Jacka,
Jana, Justyna, Krzesisława, Naczesława, Pafnucego, Piotra, Prota, Teodora
12 września
Bratumiły, Gwidy, Mai, Marii, Marleny, Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa,
Gwida, Gwidona, Macedoniusza,
Piotra, Radzimira, Sylwina
13 września (Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy) (Dni Patrolowca)
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego,
Aureliusza, Chryzostoma, Eulogiusza,
Filipa, Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, Materny, Morzysława,
Szeligi
14 września
Bernardy, Elżbiety, Halszki, Irmy,
Irminy, Mony, Radomiry, Radosławy,
Ramony, Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Radosława, Romana, Siemomysła, Szymona,
Wiktora, Ziemomysła

Nasz przepis
Pieróg z twarogiem

25 dag ciasta francuskiego, 25 dag
półtłustego twarogu, 100 ml naturalnego jogurtu, 1 mały pęczek szczypiorku,
4 listki mięty, skórka otarta z cytryny, 4
rzodkiewki, sól, pieprz, 2 łyżki oleju z
pestek dyni, kilka liści sałaty
Płat ciasta francuskiego kroimy w
poprzek na dwa trójkąty, których brzegi
zawijamy do środka i dociskamy.
Układamy je na pokrytej pergaminem blaszce i pieczemy 15 do 20 minut
na złoty kolor.
Twaróg kruszymy widelcem i mieszamy z jogurtem oraz posiekanym
szczypiorkiem i miętą. Dodajemy skórkę z cytryny oraz rzodkiewkę starta na
tarce o małych oczkach. Mieszamy, solimy i pieprzymy do smaku.
Twaróg nakładamy na upieczone kawałki ciasta.
Skrapiamy olejem i dekorujemy sałatą.

Drink sorbetowy

Do kieliszka wlewamy 200 ml soku
cytrynowego. Dodajemy dwie małe
kulki sorbetu cytrynowego. Przybieramy listkami mięty.

Bulion z marchewki

50 dag marchwi, 6 łyżek oleju, mała
cebula, litr bulionu mięsnego, pół ząbka czosnku, sól, cukier, pieprz, łyżeczka
zmielonej papryki, pół łyżeczki natki
pietruszki, pół łyżeczki świeżej bazylii

Marchewkę myjemy, obieramy i
kroimy w plasterki o grubości 1 do 2
centymetrów.
Olej rozgrzewamy w garnku i dusimy na nim na średnim ogniu plasterki marchewki. Dodajemy cebulę
i roztarty na miazgę czosnek. Dusimy
dalej. Zalewamy bulionem i gotujemy
około 20 minut.
Przyprawiamy do smaku. Przed
podaniem posypujemy drobno posiekanymi ziołami.
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Cytaty na ten tydzień
Twoja przyjaźń za bardzo mnie
rani. Proszę cię, bądź raczej
moim wrogiem.
William Blake
Władza dysponuje środkami,
które skutecznie niszczą miłość. Zdrada. Skrucha. Dezercja. Pole pełne trupów, które
pozostawia za sobą nadużycie.
Opuszczone okopy, które pozostawia za sobą obojętna siła. I,
jak zawsze, pokusa złośliwego
humoru.
Carlos Fuentes, W to wierzę
... jeśli chodzi o przyjaźń, trzeba czasem sięgnąć po mądrość
Eklezjasty i uznać, że nawet
rany zadane przez przyjaciela
mogą być wyrazem jego wierności i oddania.
Carlos Fuentes, W to wierzę
... w rozmowie z przyjacielem
możemy nawet posunąć się
do powiedzenia mu, dlaczego
coś nam się w nim nie podoba.
Wrogowi natomiast nigdy nie
należy dawać takiej satysfakcji.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Pora wracać do przyjaźni,
wiedząc, że wymaga ona codziennej pielęgnacji, aby mogła
wydać swe cudowne owoce.
Carlos Fuentes, W to wierzę

PRZYS£OWIA

Kto nie ma słomy i siana płacze od
wieczora do rana.
Gdy wrzos z dołu kwitnie, zima
wcześnie przytnie.
Jak stare woły ryczą, tak się też młode od nich uczą.
Święta Regina (7 września) gałęzie
ucina.
Gdy na Siewną (8 września) jest błękitnie,
wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
Kotlet pożarski
W Narodzenie Panny (8 września),
50 dag mięsa z udka kurczaka, 2
sieje zboże rolnik staranny.
kajzerki, 1 szklanka mleka, 1 cebula,
Kiedy się obrodzi ma gospodarz i
1 żółtko, 1 białko ubite na pianę, 1
złodziej.
łyżka soku z cytryny, pół łyżeczki gałki
Na Święty Krzyż (Podwyższenie
muszkatołowej, pół łyżeczki pieprzu, 2 Krzyża św. 14 września) owce strzyż.
łyżki soku sojowego, 1 łyżka posiei smażymy na złoty kolor na sklarowakanej natki pietruszki, bułka tarta,
nym maśle.
sklarowane masło do smażenia
Można dodatkowo wsadzić kotlety
Kajzerki zalewamy mlekiem i czedo rozgrzanego piekarnika, by uzyskały
kamy aby nasiąkły.
Mięso mielimy ale nie na gładką jeszcze bardziej chrupiącą skórkę.
Podajemy z puree ziemniaczanym
masę. Dodajemy posiekana cebulę,
natkę pietruszki, odciśnięte z mleka i kawałkami cytryny. Bardzo dobrym
kajzerki, przyprawy, sos sojowy, sok z dodatkiem są marynowane grzyby lub
ogórki.
cytryny oraz żółtko.
Mieszamy i wyrabiamy. Gdy masa
Wypieki
jest jednolita dodajemy białko i bardzo
delikatnie mieszamy.
Jeśli skórka wypieku odchodzi od
Mięso wstawiamy na pół godziny miękiszu, to znaczy, że temperatura w
do lodówki. Smaki mają wtedy czas na piekarniku była zbyt wysoka. Utworzyła
się mocno zarumieniona skórka, a mięprzegryzienie.
Formujemy z masy kotlety wielko- kiszu nie zdążyły spulchnić rozszerzająści dłoni. Obtaczamy je w tartej bułce ce się gazy.
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Teatr pod Gwiazdami

W dniach 29-31 sierpnia olecczanie zostali zaproszeniu
do spędzenia ostatnich dni wakacji w Teatrze pod Gwiazdami. Nie skorzystali z tego zaproszenia zbyt chętnie, a niektóre zgłoszone osoby postanowiły nie pojawić się na warsztatach. Jednak ci, którzy skorzystali z oferty, wprowadzili wraz
ze swoją obecnością mnóstwo świeżości, pozytywnej energii
i radości z tworzenia i zaangażowania w kulturę.
Dzieci z Domu Korczaka oraz kilka osób z miasta miało okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz teatralno-scenograficznych. Na szczęście pogoda dopisała na
tyle, że i jedne i drugie zajęcia mogły odbyć się w plenerze, a
przestrzenią pracy było pole namiotowe przy stadionie. Przez
trzy dni było to najbardziej kolorowe miejsce w Olecku.
Warsztaty plastyczne dla dzieci poprowadzili Edyta
Krzyżanowska oraz Jarek Kowal. Podczas trzech dni pracy
materiały zostały wykorzystane do maksimum.
Pierwszego dnia dzieci stworzyły barwne i różnorodne
kukły przy użyciu prostych desek, tiulu, bibuły i farb. Kolejnego dnia rozwieszona między drzewami powstała mapa
nieba. Na niej dzieci umieściły wszystko, co, według nich,
może znaleźć się na nieboskłonie. Trzeciego dnia uczestnicy
stworzyli piękne ilustracje Olecka nocą. Przygotowana została również wystawa, którą obejrzeć mogli opiekunowie i
rodzice.
Warsztaty teatralno-scenograficzne poprowadzone zostały przez Macieja Ratajczyka. Podczas trzech dni zajęć

uczestnicy uczyli się
współpracy i działania
w grupie, które są niezbędnymi warunkami
pracy w teatrze.
Powstały również
konstrukcje, mogące
być podstawą scenografii. Jedna z nich
otrzymała tytuł ,,Legenda Życia”. Było to
metaforyczne przedstawienie
człowieka
zamkniętego w swoim
świecie wypełnionym
relacjami, które często
mogą być ograniczające oraz niepokazujące
drogi wyjścia. Jednocześnie pojawiło się
również nawiązanie do
oleckiej legendy o białej damie, w związku z
którą konstrukcja stanęła w pobliżu Zamku.
Całe
wydarzenie
pokazało jak w Olecku
chęć do korzystania z
ofert kulturalnych maleje. Warto jednak popracować choćby dla trzech osób chcących skorzystać z doświadczenia i
wiedzy ludzi na co dzień zajmujących się tworzeniem kultury i sztuki.

Być może jest to znak, że należy więcej inwestować w
kulturę i jej promocję wśród mieszkańców, bo nie zapominajmy, że kiedyś teatr był ogromną siłą Olecka, a coraz
częściej odsuwany jest na bok.
Teatr pod Gwiazdami został zorganizowany we współpracy i dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji oraz w porozumieniu
z Regionalnym Ośrodkiem Kultury Mazury Garbate. Ogromne
podziękowania należą się również sponsorom i osobom, które
okazały ogromne wsparcie w
realizacji tego przedsięwzięcia,
a są to:
Arnold i Dorota Hościłło,
Jacek Backiel, Biuro Turystyczne Sambia, pracownia
florystyczna Magnolia, Piekarnia Młyn, ABC Alkoholi,
Małgorzata Buczyńska, Centrum Handlowe Impuls, kwiaciarnia Irys.
Milena Hościłło
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I LO rozpoczyna współpracę
z olsztyńską humanistyką

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w
Olecku podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem
Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
Dzięki tej umowie oleccy licealiści będą mogli korzystać
z bogatej oferty edukacyjnej, którą do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kieruje olsztyńska humanistyka. Porozumienie
obejmuje m.in. udział młodzieży w warsztatach i wykładach,
które cyklicznie przygotowują i przeprowadzają doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Humanistycznego.
Oleccy licealiści będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, języków obcych (angielski, niemiecki,
rosyjski), historii i stosunków międzynarodowych czy filozofii, ale także poznać tajniki pracy dziennikarzy, logopedów,
tłumaczy czy specjalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.
Koordynatorką podpisania tejże umowy była dr Magdalena Makowska, która jest lingwistką i pracuje w Katedrze
Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie. Dr Makowska to
absolwentka oleckiego liceum, w którym ukończyła klasę o
profilu matematyczno-fizycznym. Z inicjatywy dr Makowskiej na Wydziale Humanistycznym corocznie organizowany
jest wydziałowy konkurs dla humanistów z pasją SUPERHUMAN, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej kreatywnych, przedsiębiorczych, aktywnych i twórczych studentów olsztyńskiej humanistyki.

Koncert
„MUZYKA POLSKA”

15 września, godz. 18.00, sala kina Mazur
Program koncertu „Muzyka polska”
M. Karłowicz, F. Chopin, K. Szymanowski
1. „Mów do mnie jeszcze” op. 3 nr 1 muz. M. Karłowicz, sł.
K. Przerwa-Tetmajer
2. „Śpi w blaskach nocy” op. 3 nr 5 muz. M. Karłowicz, sł.
H. Heinego,
tłum. M. Konopnicka
3. „Przed nocą wieczną” op. 3 nr 6 muz. M. Karłowicz, sł. Z.
Krasiński
4. „Po szerokim, po szerokim morzu” op. 3 nr 9 muz. M.
Karłowicz, sł. K. Przerwa-Tetmajer
5. „Rdzawe liście strząsa z drzew” muz. M. Karłowicz, sł. K.
Przerwa-Tetmajer
6. „W wieczorną ciszę” op. 3 nr 8 muz. M. Karłowicz, sł. K.
Przerwa-Tetmajer
7. Nokturn op. 48 nr 2 fis-moll
8. Nokturn op. 9 nr 1 b-moll F. Chopin

Uwaga! Zwierzęta na drodze

W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo - nocnej
zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku uderzenia w
łosia, sarnę lub dzika najczęściej kończą jazdę w rowach lub na
przydrożnych drzewach.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych. Należy
także nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga dzikie zwierzęta”. Takie znaki ustawione są w miejscach, gdzie takie zagrożenia
często występują.
Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, powinniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać zwierzęcia,
kiedy już znajduje się na drodze. Dajmy mu spokojnie przejść
przez jezdnię. Zwierze jest nieobliczalne i może wbiec nam prosto pod koła pojazdu lub wskoczyć na maskę. Pamiętajmy, że
zwierzęta kopytne najczęściej żyją w stadzie, więc jak jedno przebiegnie nam przed maską zaraz zanim może pojawić się następne.

rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Na zdj. dr Magdalena Makowska i Michał Ostrowski,
student II roku filologii polskiej i finalista II edycji konkursu
SUPERHUMAN.
ep
9. Preludia nr 3-7 K. Szymanowski
10. „Zasmuconej” op. 1 nr 1 muz. M. Karłowicz, sł. K.
Gliński
11. „Skąd pierwsze gwiazdy” op. 1 nr 2 muz. M. Karłowicz, sł. J. Słowacki
12. „Zawód” op. 1 nr 3 muz. M. Karłowicz, sł. K. Przerwa-Tetmajer
13. „Smutną jest dusza moja” op. 1 nr 6 muz. M. Karłowicz, sł. K. Przerwa–Tetmajer
14. „Idzie na pola” op. 3 nr 3 muz. M. Karłowicz, sł. K.
Przerwa-Tetmajer
15. „Na spokojnym ciemnym morzu” op. 3 nr 4 muz. M.
Karłowicz, sł. K. Przerwa-Tetmajer
16. „Nie płacz nade mną” op. 3 nr 7 muz. M. Karłowicz, sł.
J. Iwański
17. „Pamiętam ciche, jasne, złote dnie” op. 1 nr 5 muz. M.
Karłowicz, sł. K. Przerwa-Tetmajer
Wykonawcy:
Karolina Makuła - mezzosopran
Paweł Czekała - bas
Paweł Sommer - pianista
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Inauguracja Roku Szkolnego
2016/2017 w Gimnazjum nr 2

„Praca wytrwała zwycięża wszystko” – te słowa
Wergiliusza warto przywołać w dniu rozpoczęcia
nowego roku szkolnego, który dla jednych jest początkiem, dla innych kontynuacją kolejnego etapu
naszego życia – etapu dojrzewania i rozwijania się.
Wakacje już za nami, ale cieszymy się ze spotkania z przyjaciółmi oraz całą społecznością
szkolną. Z pewnością wielu uczniom towarzyszą
obawy przed podjęciem wysiłku w nowym roku
szkolnym, ale mam nadzieję, że nie brakuje wam
również woli i motywacji do zdobywania wiedzy,
dobrych ocen, kształtowania własnej osobowości i
rozwijania drzemiących w was umiejętności i pasji.
Początek września to również pamięć o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o
tych trudnych latach i o bohaterach tamtych czasów, ale jednocześnie miejmy świadomość, że żyjemy w wolnej Polsce, za której oblicze i rozwój
wspólnie jesteśmy odpowiedzialni. Mądrze zatem
wykorzystujmy nasz potencjał, szanujmy różnorodność i kształćmy się, by dbać o przyszłość naszą i przyszłych pokoleń.
Społeczność Gimnazjum nr 2, a także przybyli na inaugurację roku szkolnego goście i rodzice
zostali serdecznie powitani przez dyrektorkę Barbarę Taraszkiewicz, która podkreśliła, że początek roku szkolnego to czas podejmowania nowych
wyzwań i postanowień, czas, który uczniowie powinni efektywnie wykorzystać:

„Szkoła to nie tylko lekcje, to odkrywanie
uzdolnień i zainteresowań młodzieży, to różne
formy działań, dzięki którym uczniowie mogą
uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. W każdym uczniu drzemie bowiem
jakiś talent, każdy ma inne potrzeby rozwojowe,
możliwości i pasje. Chcemy te pasje rozbudzać i

rozwijać. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku potrafi nauczyć i wychowywać,
odpowiednio motywować uczniów, rozwijać ich
talenty – to prawdziwa szkoła z pasją”.
Kolejny rok przed nami, pobudzajmy zatem
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twórczego ducha naszej szkoły, by z zapałem osiągać kolejne satysfakcjonujące
sukcesy i realizować założenia edukacji
przyszłości.
Powodzenia w nowym roku szkolnym!
Magdalena Siwko

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

V17701

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
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PO KOKARDĘ (284)

A jak... choroba duszy
Alkohol towarzyszył człowiekowi od początku jego
bytowania na ziemi. Historycy datują jego używanie na 4 tys.
lat p.n.e. Występował pod różnymi postaciami we wszystkich cywilizacjach i początkowo był związany z sytuacją
świąteczną.
Współcześnie alkohol spowszedniał i pije się go przy
każdej okazji. O ile grupowe spożywania alkoholu uzyskuje
społeczną aprobatę, o tyle potępia się picie samotne. Społeczne rozmiary picia w Polsce są coraz większe. Czyni on
spustoszenie zdrowotne, emocjonalne i moralne. To prawdziwe dramaty rodzinne.
Nadużywanie alkoholu w prostej linii prowadzi do
uzależnienia, czyli choroby alkoholowej, zwanej potocznie
alkoholizmem. Ludzie pijący ulegają mitom dotyczącym alkoholu i święcie ufają w to, że da im to, czego poszukują. Intensywne spożywanie przez człowieka rodzi w jego umyśle
uzależnienie, które rozwija się w sposób nieświadomy. Odcina go od rzeczywistości, wyjaławia i rozregulowuje życie
uczuciowe, zmienia jego życie i uzależnia. Alkohol niszczy
komórki mózgowe, uszkadza układ naczyń krwionośnych,
uszkadza wątrobę, serce, przewód pokarmowy. Lecz alkoholizm to przede wszystkim choroba duszy.
Alkoholizm jest taką dziwną chorobą, która niszczy
nie tylko osobę uzależnioną, ale cierpią też inni, głównie bliscy, a w szczególności rodzina. Człowiek pijący dostarcza
wielu problemów - finansowych i emocjonalnych. Rodzina,
w której choćby jedna osoba pije, należy uznać za rodzinę
dotkniętą problemem alkoholowym. Nie spełnia ona swoich
podstawowych funkcji socjalizacyjnych, jakimi jest zapewnienie podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych.
Rodzina jest najistotniejszym czynnikiem w rozwoju
jednostki, to ona decyduje o kształtowaniu się osobowości
człowieka. Rodzina z problemem alkoholowym nie sprzyja
rozwojowi dziecka, bo nie są zapewnione w niej podstawowe potrzeby emocjonalne - potrzeba miłości, bezpieczeń-

stwa i akceptacji.
Dominacja alkoholika nad rodziną wprowadza w
niej chaos we wszystkich sferach, stale zmieniają się w
niej role społeczne. Rodzi to u dzieci sytuacje lękowe. W
efekcie ciągle boją się, są niepewni i żywią wobec ludzi
głęboką nieufność. Rodzina taka ma poczucie wstydu i
upokorzenia.
Sytuacja uporczywego stresu psychicznego rodzi
współuzależnienie. Alkoholizm jest więc chorobą rodzinną, gdyż dotyka każdego członka rodziny i wywiera na nim
niszczący wpływ.
Współuzależnieni zmieniają siebie, by zadowolić
innych. Współuzależnienie rodzi zaburzenie osobowości to zaburzenia psychosomatyczne, huśtawka emocjonalna
i nerwice. Niezwykle trudno jest odłączyć się od rodziny
alkoholowej. Nawet, gdy ją się opuści fizycznie, to dziecko
jest związane silnymi więzami emocjonalnymi.
Są miliony dzieci alkoholików, którzy szukają pomocy już w dorosłym życiu, bo nie mogą sobie ze sobą
poradzić. Są miliony dzieci, które cierpią. Są setki dzieci,
które żyją obok nas i my w ogóle nie domyślamy się, że są
z takich rodzin. Są dziesiątki dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym. Jednak tylko jednostki trafiają na różne zajęcia. Trzeba umieć je dostrzec wśród grupy i pomóc.
Rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie się
osobowości dziecka. Jeżeli któryś z rodziców pije, to proces kształtowania się zaufania już u niemowlęcia jest zachwiany. W przedszkolu dzieci takie nie mają pewności
siebie, czują odpowiedzialność za innych. W okresie dorastania dzieci te pozbawione są dorosłego wzorca, który
mogłyby świadomie naśladować. W wyniku nagromadzonych wcześniej niepowodzeń, dzieci z takich rodzin nie
potrafią dobrze funkcjonować jako jednostki.
Rodzina dotknięta alkoholizmem ma pretensje do
siebie samych i nawzajem, towarzyszą im takie emocje
jak: wstyd, żal, lęk, złość, poczucie winy. Picie jest tematem tabu, atmosfera w domu, to burza lub cisza po burzy.
Każde dziecko w rodzinie alkoholowej zaczyna grać
jakąś rolę, a wszystko to po to, by przetrwać, by ukryć chorobę, która ma na imię alkoholizm.
Marusia

