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Apel do mieszkańców
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Olecko o zachowanie szczególnej
czujności wobec osób wymagających pomocy, a
szczególnie bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.
Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób
wymagających pomocy do:
1) Policji – tel. 997
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olecku tel. 87 520 42 33 (w godzinach pracy zakładu)
Ponadto informuje, że od 1 listopada 2015r. do

Na delfinki dla Adriana

B46903

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

B47701

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

B44110

Klub sportowy „Czarni Olecko” zaprasza do oleckiej
Hali LEGA na imprezę charytatywną „Na delfinki dla Adriana”.
Zbieramy na delfinoterapię by wspomóc pięcioletniego chłopca chorego na porażenie mózgowe. W sobotę 12
listopada o godz. 16:00 rozpocznie się prowadzony przez
Jolę Jarosz maraton fitness uzupełniony o zajęcia dla dzieci. O godz. 19:00 mecz halowej piłki nożnej Reprezentacja
Olecka – Gwiazdy Białostockiej Ligi Sportu. O 21:00 After
Party w Hotelu Olecko.
Udział w maratonie wymaga pozytywnego nastawienia
oraz stroju i obuwia sportowego.
Bartosz Cieśluk

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

31 marca 2016r. funkcjonuje bezpłatna całodobowa
infolinia dla osób bezdomnych.
800 165 320
Pod wyżej wymienionym numerem telefonu
osoby zainteresowane mogą uzyskać informację na
temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.
uw.olsztyn.pl dostępny jest rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego
województwa.
W Olecku dla osób bezdomnych funkcjonuje
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
al. Zwycięstwa 3a.
Telefon – 87 523 99 65

Zespół Szkół Technicznych
w Olecku serdecznie zaprasza
do uczestnictwa w obchodach
70. rocznicy powstania szkoły,
które odbędą się 10 - 11 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
87 520 22 53
lub na stronie internetowej szkoły:
http://zst.olecko.pl/absolwenci.

K23403
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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

K22807

V17509

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
24 października od 15.36 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Plewki zabezpieczały w Plewkach miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej.
Opel Vectra w rowie.
25 października od 16.14 jeden zastęp JRG PSP na ulicy
Nocznickiego zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji
drogowej. Fiat Sejcento uderzył w barierę mostu.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
26 października od 11.48 dwa zastępy JRGPSP zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego na
skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do Giżycka. Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Jedna ofiara śmiertelna.
26 października od 11.54 jeden zastęp OSP Lenarty
otwierał na prośbę policji drzwi mieszkania w Lenartach.
27 października od 6.41 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Sedrankach plamę oleju pozostałą po kolizji.
27 października od 10.02 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał przy placu Zamkowym naderwaną rynnę na dachu
Zespołu Szkół Technicznych.
28 października od 9.10 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał przy placu Zamkowym naderwaną rynnę na budynku
internatu.
28 października od 16.38 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie zabezpieczały w Guzach miejsce
i usuwały skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy w
rowie.
28 października od 19.29 jeden zastęp OSP Świętajno zabezpieczał miejsce i usuwał drzewo powalone na linię energetyczną.
28 października od 20.02 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał powalone drzewo z chodnika w Lenartach.
29 października od 1.56 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał w Kukowie miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej.
Samochód osobowy w rowie.
29 października od 8.01 jeden zastęp JRG PSP usuwał na
osiedlu Lesk drzewo powalone na drogę.
29 października od 12.30 jeden zastęp JRG PSP otwierał
na prośbę policji zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
29 października od 13.17 jeden zastęp OSP Cichy usuwał
drzewo powalone na drogę w Baranach.
29 października od 19.02 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Gąski zabezpieczały miejsce, kierowały ruchem
oraz usuwały skutki wypadku drogowego w Ślepiu. Potrącony śmiertelnie rowerzysta.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V20202

ON.............................. 4,46
Pb 95......................... 4,55
PB 98......................... 4,75
LPG............................ 1,96
Olej opałowy............... 3.00
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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”
Rafał Olbiński, Plakat, grafika
• 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
9 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.30 - Mistrzostwa Rejonu SZS w mini-piłce ręcznej chłopców ze szkół podstawowych, hala Lega
16.00 - XII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej – przesłuchania, sala kina „Mazur”
10 listopada (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 15.00 - uroczystości z okazji 70-lecia powstania ZST
9.50 - 12.20 - obchody Święta Szkoły w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
17.00 - uroczysta akademia przygotowana przez młodzież
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
11 listopada (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Msza święta w intencji Ojczyzny, Kościół pw. NMP KP
11.00 - 13.00 - uroczystości z okazji 70-lecia powstania ZST
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Osobliwy dom Pani Peregrine, film, kino Mazur
18.30 - Bridget Jones 3, film, kino Mazur
18.30 - Mecz III ligi piłki ręcznej MLKS Czarni-Unia Olecko - EKS Szczypiorniak Ełk, hala Lega
12 listopada (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
13.30 - MKLS Czarni - GKS Pisa Braniewo - mecz piłki
nożnej, stadion miejski
16.00 - Na delfinki dla Adriana Charytatywny maraton
fitnes, hala Lega
16.30 - Osobliwy dom Pani Peregrine, film, kino Mazur
18.30 - Bridget Jones 3, film, kino Mazur
19.00 - Charytatywny mecz piłki nożnej, hala Lega
21.00 - After Party, hotel Olecko
13 listopada (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.30 - Osobliwy dom Pani Peregrine, film, kino Mazur
18.30 - Bridget Jones 3, film, kino Mazur
14 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 12
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Finał XII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej
i widowisko „Tak Polska się zaczęła” (uczniowie SP 1), sala
kina „Mazur”
17 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Konkurs recytatorski, biblioteka, ul. Kopernika
18 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Konkurs recytatorski, biblioteka pedagogiczna, ul.
Armii Krajowej
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - podsumowanie warsztatów plecionkarskich, świetlica wiejska w Kukowie
19.00 - Poezji Gram, Tomasz Salej, Mirosław Kozak, koncert, sala kina Mazur
20.00 - Poezji Gram, Sonia Bohosiewicz, koncert, sala kina
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Powiadomił, że kierujący
Obchody Święta Niepodległości
volkswagenem może być pija8-9 listopada
15:00 – XII Gminny Konkurs Pieśni Patriotyczny. 27-latek już usłyszał zarzut nej godz.
– przesłuchania, sala kina „Mazur”

Postawą godną naśladowania wykazał się mieszkaniec
gminy Olecko, który powiadomił, że na trasie Gołdap –
Kowale Oleckie kierujący volkswagenem jedzie środkiem
jezdni i podejrzewa, że może być on pijany. Jak się okazało
mieszkaniec Gołdapi miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

6 listopada około godz. 4:30 mieszkaniec gminy Olecko
powiadomił oficera dyżurnego oleckiej komendy, że na trasie
Gołdap – Kowale Oleckie pojazd marki Volkswagen jedzie
całą szerokością jezdni w związku z czym podejrzewa, że
kierujący tym pojazdu może być pijany.
Natychmiast na trasę pojechali policjanci, którzy w miejscowości Kowale Oleckie na parkingu zauważyli wskazany
pojazd. Przy samochodzie znajdował się mężczyzna, którego
świadkowie wskazali jako kierującego volkswagen.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Pawła M.
ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i
trafił do policyjnej celi.
Po wytrzeźwieniu 27-latek usłyszał zarzut i przyznał się
do prowadzenia pojazdu znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Ponadto podczas wykonywanych czynności ustalono, że
Paweł M. nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami
za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Czad – cichy zabójca!
Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym czasie
eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają
się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczywyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

11 listopada
godz. 10:00 – Msza święta w intencji Ojczyzny, Kościół pw. NMP KP w Olecku; w uroczystościach udział
weźmie kompania honorowa Wojska Polskiego oraz Miejska Orkiestra Dęta.
Po mszy delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci
- pod krzyżem misyjnym, pomnikiem Jana Pawła II oraz
Pomnikiem Wdzięczności, gdzie wygłoszony będzie m.in.
apel pamięci oraz oddana salwa honorowa
16 listopada
godz. 16:00 – Finał XII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz widowisko w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku „Tak Polska się zaczęła”, sala kina „Mazur”
nami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa
instalacja odprowadzania spalin

OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.
Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku
i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

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:

• Maciej Adamczewski
• Michał Jabłoński
• Maria Jedzewska
• Aniela Jelińska
• Krzysztof Okół
• Andrzej Zapaśnik

K23103

K23505

Zakład Kamieniarsko-budowlany

10 listopada
godz. 17:00 – uroczysta akademia przygotowana przez
młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku (A. Mickiewicz, „Konfederaci barscy”), sala kina „Mazur”

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

Upominki ufundowali:
√ Urząd Pocztowy w Olecku
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ 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
Niecnego czynu nie ukryją
piękne słowa, a oszczerstwa nie zabrudzą szlachetnego. Demokryt
Jeszcze do niedawna Papież,
każdy Papież i jego słowa były najważniejsze dla wszystkich katolików.
Teraz autorytet Papieża nie
jest już tak oczywisty.
Było tak, gdy modlił się i

V19205

przyjmował beneficjentów. Teraz swój autorytet skierował
na piętnowanie przemocy, obojętności wobec nieszczęść
bliźnich i zaczął w czambuł potępiać wojny. Papież Franciszek na ostatnim spotkaniu z pięciu tysiącami działaczy ruchów ludowych z wielu krajów powiedział coś co
podkreśliło wyjątkowość jego pontyfikatu. Stwierdził, że
na świcie rządzi pieniądz przy pomocy „bicza strachu”.
Sytuację emigrantów i uchodźców określił jako „hańbę”,
a za skandal uznał ratowanie banków, a nie ludzi.
Z tych trzech określeń nasz kraj załapał się na „hańbę”. Ba, nawet w takim małym Olecku mieliśmy przez
chwilę demonstracje ksenofobii i strachu. Właśnie papież
piętnuje ten styl „prowadzenia” dialogu społecznego.
Często przytacza historię z Samarytaninem. Sam jest
symbolem otwartości i przyzwolenia na inność.
Dlatego już nie jest autorytetem! Może za mało wiary ma w sobie każdy kapłan czy katolik, który udaje, ze
słów najwyższej rangą postaci w Kościele nie słyszy lub
określa jego wypowiedzi jako prywatne nie podlegające
przemyśleniu albo co (nie daj Boże) wykonaniu. Polityka
weszła od zakrystii i już wyjść z kościoła nie chce lub nie
może. Zamienił się rząd dusz w rząd ludźmi.
My sami też straciliśmy wiarę. Bo gdy trzeba codziennie wyklepać pacierz, przeżegnać przed krzyżem,
raz w tygodniu pójść do kościoła na msze – to w porząd-
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ku. Ale, gdy trzeba wykazać chart ducha i pomóc bliźniemu, przyjąć (tak jak Papież) uchodźcę, pozwolić żyć
obok siebie ludziom o innych zapatrywaniach, to już
nie jesteśmy katolikami. Papież, według nas, nie wie
co mówi. My wiemy więcej. Bo nasz znajomy z Londynu opisywał „ciapatych”. Papież mija się z prawdą,
bo dziewczyna kolegi, która była w Paryżu widziała co
potrafią zrobić muzułmanie. Papież jest niedoinformowany, bo znajomy opowiadał mi o Cyganach i ja wiem
lepiej.
Papież stracił autorytet! I choć w takim małym
Olecku mamy i jego pomnik i szkołę podstawową jego
imiebnia, to jednak on jest daleko i my wiemy lepiej. A
Bóg wszystko widzi... i to my mamy rację, a nie on. Tak
myślimy.
Można powiedzieć, że mało wiary jest w nas, a
przede wszystkim mało wiedzy. Ksenofobia rodzi się z
niewiedzy. Boimy się tego czego nie możemy rozumem
objąć.
Boimy się, bo nie ma w nas empatii i zrozumienia
dla inności. Dlatego i Papież i najważniejsze dotąd autorytety moralne już nam nie są bliskie.
Skuteczna jest tylko polityka. Szczególnie tego
rządu. Jest tam, w tym rządzie nawet kilku ministrów,
którzy mogliby Papieżowi przesłać wytyczne co ma
mówić i pisać. Bo przecież Papież ze swoimi wypowiedziami błądzi. Tacy z nich mnisi i filozofowie świeccy.
Teologię i aspekty wiary mają w jednym palcu... Mędrcy najwięksi.
Zachowują się jak średniowieczni udzielni władcy,
którzy nadaniami prowadzili biskupów, prałatów i księży na smyczy. Ale czasy już nie te, i lud boży nie ten.
Po tych czasach pogardy dla innych, dla nieszczęśliwych, dla poniżanych i bezdomnych wędrowców
zostanie tylko wstyd, czkawka historii i zapiski w rodzinnych księgach. Prawda i dobro zawsze zatryumfuje. Choć prawda i dobro jest jak sam Bóg - cierpliwe.
Bywa, że czeka nawet tysiąclecia. Zawsze jednak, jak
przysłowiowa oliwa, wypłynie na wierzch.
***
Obejrzałem „Wołyń”.
Motto filmu było takie, że ludzie zginęli na Wołyniu dwa razy: pierwszy raz, kiedy ich mordowano, a
drugi, kiedy o nich zapomniano.
„Wołyń” – film o strasznych czasach. Czasach, gdy
życie ludzkie miało mniejszą wartość od naboju strzeleckiego, a uśmiercanie było zabawą i rozrywką oraz
zemstą. Zemstą za wyimaginowane czyny. Tej nocy z
piątku na sobotę nie mogłem zasnąć. Dotarł do mnie,
dzięki temu filmowi, koszmar tamtych czasów.
Najbardziej przejmującą (wg mnie) sceną w filmie,
była ta, kiedy główna bohaterka ucieka przed śmiercią,
chroniąc się wśród idących w kolumnie żołnierzy hitlerowskich. Wróg staje się bardziej ludzki od tłuszczy.
Film pokazuje też, jak zemsta może być ohydna
i ślepa. Jak potrafi trafić najbardziej niewinną i świętą
ofiarę, a nie sprawcę zbrodni.
Już tylko z historii wiem, że tylko nielicznym udało
się ujść z rzezi. Ocaleli dzięki tym, którzy przygarnęli,
schowali lub przyjęli uchodźców pod swój dach.
Na Wołyniu zginęło, wg ocen różnych historyków,
od kilkudziesięciu do dwustu tysięcy dzieci, kobiet i
mężczyzn.
W Syrii zginęło już około, wg różnych szacunków,
od ćwierci do miliona ludzi. Wyparowało w niebyt prawie takie miasto jak Warszawa!
Bogusław Marek Borawski

6

Tygodnik Olecki 45/980 - r. 2016

to@borawski.pl

Spotkanie z puszczą

Uczniowie klas 1c, 1d, 3d realizujących innowację matematyczno-przyrodniczą oraz wszyscy miłośnicy przyrody
naszej szkoły wybrali się na wycieczkę krajoznawczą o charakterze ekologiczno–geograficzno-kulturowym do Białowieskiego Parku Narodowego.
O godzinie 10:00 spotkaliśmy się z przewodnikiem w
Muzeum Przyrodniczo-Leśnym.

Z ciekawością przyglądaliśmy się zwierzętom i roślinom
przedstawionym na wystawach. Wszystko wyglądało bardzo
realistycznie. Nie obeszło się bez wejścia na wieżę widokową, z której rozciągał się piękny widok na okoliczne tereny.
Po zwiedzeniu całego muzeum poszliśmy na krótki spacer.
W końcu ruszyliśmy do głównego punktu naszego wyjazdu
- rezerwatu zwierząt.

Mieliśmy ogromne szczęście, ponieważ dopisała nam
piękna pogoda i nie spadła nawet kropelka deszczu. Po długim spacerze wsiedliśmy do autokaru i odbyliśmy krótką
wycieczkę objazdową po Białowieży.

Na koniec odwiedziliśmy też białostocki McDonald’s.
To był ostatni punkt naszej wycieczki - stamtąd ruszyliśmy
już prosto do domu. Wróciliśmy zmęczeni, ale na pewno
szczęśliwi i bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia.
W wycieczce towarzyszyli nam nasi opiekunowie:
Elżbieta Orlik-Gogacz, Agnieszka Baranowska-Moroz,
Wojciech Jegliński oraz Wiesław Bukpaś.
Urszula Kamińska i Maria Głębocka, klasa 3d

KOMUNIKAT

Tam pani przewodnik pokazała nam oczywiście żubry,
ale też dziki, koniki polskie, łosie i rysia. Widzieliśmy też
żbiki i żubronia, który jest skrzyżowaniem żubra z krową.

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Olecku rozpoczęła prace nad upamiętnieniem w przestrzeni publicznej osób
zasłużonych dla Olecka poprzez nadanie nazw skwerom i
mostom. W związku
z podjętą inicjatywą można zgłaszać propozycje osób
zasługujących, zdaniem wnioskodawców,
na upamiętnienie nazwą obiektu, wraz z notką biograficzną i uzasadnieniem. Propozycje
należy kierować w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
na adres: Urząd Miejski w Olecku,
Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, adres e-mail: um@
um.olecko.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, pok. nr 12.

to@borawski.pl
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Podsumowanie akcji „Znicz”

Wciąż masz szansę na super nagrodę! – Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona do 31 marca 2017 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie przypomnieć o wciąż istniejącej szansie wygrania atrakcyjnych
nagród w Narodowej Loterii Paragonowej, gdyż powyższa
akcja edukacyjna została przedłużona do dnia 31 marca
2017 r.
Obserwując rosnący entuzjazm dla kampanii Narodowej Loterii Paragonowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Olecku pragnie przypomnieć o przedłużeniu akcji do
dnia 31 marca 2017 r. Tym samym zyskujesz dodatkowy
czas i zdobywasz kolejną szansę na wspaniałe nagrody,
takie jak samochody osobowe oraz nagrody dodatkowe,
np. nowoczesne laptopy i ipady. Wystarczy tylko wziąć
paragon fiskalny za dokonane zakupy na kwotę minimum
10 zł oraz zarejestrować transakcję na stronie Narodowej
Loterii Paragonowej. Szczegółowe informacje dostępne są
w Regulaminie na stronie http://www.loteriaparagonowa.
gov.pl.

Oleccy policjanci od piątku 28 października brali udział
w akcji „Znicz 2016”. W tym czasie na drogach powiatu
doszło do 3 wypadków oraz 7 niegroźnych kolizji. Na szczęście w rejonie nekropolii nie odnotowany żadnych zdarzeń
związanych z działaniami.
Od piątku 28 października trwała
policyjna akcja „Znicz 2016”. Jak co
roku na drogi powiatu zostali skierowani policjanci ruchu drogowego
oraz funkcjonariusze innych wydziałów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem osób odwiedzających nekropolie. Mundurowi nie odnotowali zakłóceń ładu i porządku
publicznego na cmentarzach czy na terenie parkingów przy
nekropoliach, nie było także większych utrudnień w ruchu.
Niestety długi weekend na drogach powiatu zaczął się
tragicznie. W ciągu pierwszych dni świątecznego weekendu
doszło do 3 wypadków.
Najtragiczniejszy w skutkach miał miejsce w sobotę 29
października, gdzie rowerzysta, bez wymaganego oświetlenia oraz elementów odblaskowych wjechał wprost pod nadjeżdżającego volkswagena. W wyniku zderzenia 49-latek
poniósł śmierć na miejscu.
Poza wypadkami drogowymi policjanci odnotowali
7 niegroźnych kolizji oraz zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze
skontrolowali ponad 130 pojazdów, nałożyli 45 mandatów
karnych, 7 pouczenia oraz zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Elektroniczne zaświadczenia
lekarskie (e-ZLA) dla rolników

Jeżeli jesteś zainteresowany nagrodą główną, którą jest
samochód osobowy Opel Insignia, zbierane przez Ciebie
paragony fiskalne powinny pochodzić z tzw. „branż premiowanych”, które co kwartał są typowane przez Ministerstwo Finansów. W ostatnim kwartale 2016 r. taką branżą
jest właśnie działalność taksówkarzy, natomiast w pierwszym kwartale 2017 r. szansę na nagrodę główną otrzymają posiadacze paragonów fiskalnych pochodzących ze
sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na
stacjach paliw.
Dodatkowo paragony fiskalne zgłoszone w Narodowej
Loterii Paragonowej od lipca do września 2016 r. wezmą
udział w dodatkowym losowaniu nagród, które odbędzie
się 19 grudnia br. Dlatego proszę Cię o zachowanie paragonów fiskalnych z trzeciego kwartału do czasu losowania,
a Twoja szansa na nagrody wzrośnie.
Nie zmarnuj szansy, zbieraj paragony fiskalne, rejestruj
na stronie i ciesz się zdobytymi nagrodami.

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

Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie
umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego
felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych
w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie
elektronicznej Kasa potraktuje jako wniosek o rozpatrzenie
prawa do zasiłku chorobowego. Ubezpieczony rolnik nie
musi zatem dostarczać do jednostki organizacyjnej Kasy
(osobiście lub za pośrednictwem poczty) wydrukowanego
zaświadczenia lekarskiego, wystawionego w formie elektronicznej (e-ZLA).
Natomiast, jeżeli lekarz wystawi ubezpieczonemu w
KRUS zaświadczenie lekarskie w formie papierowej na formularzu ZUS – ZLA, zaświadczenie takie ubezpieczony powinien dostarczyć do jednostki organizacyjnej Kasy.
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 .
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Z nocy wyklepać dzień
W polskim parlamencie jest moda, żeby debaty
przeciągać na późne nocne godziny. Czasami aż do
rana. To, że Polacy lubią prowadzić długie rozmowy, wiemy. Jestem zażenowany, kiedy polscy politycy opowiadają, jak im dnia nie starcza do pracy. Tacy niby
dorośli, a grają w lipę. To jest niezgodne z polskim przysłowiem, które mówi, że przyzwoity człowiek w dzień pracuje, a w
nocy śpi. Po podjętych uchwałach widać, że łamane jest prawo
polskie, a wraz z nim dobre obyczaje.
Politycy zachowują się jak ćma, która opowiada nocą, jak
za dnia ślepnie. I barłoży. Zapominają o tym, że naród jest wyspany i trzeźwy, więc to im zapamięta. Niewyspani posłowie
majaczą, plączą, bajdurzą, że człowiek w odruchu empatii marzy, żeby ich ktoś strzelił. Z liścia. Kiedy doczekamy się ludzi
formatu, którzy by umieli „prezydować rozmowie” (Juliusz
Słowacki)? Polsce (i nie tylko!) potrzebni są ludzie przytomni,
a nie zamazani. Jak brudnopis.
Powtórzę za Henrykiem Sienkiewiczem, że ciężki to kraj,
gdzie o rządzących nie można, „bez potrzeby sadzania się na
grzeczność, wyrazić swój podziw”.

Tygodnik Olecki PDF
W każda środę, wieczorem, Boguś Borawski przysyła mi
PDF najnowszego numeru „TO”. W czwartek, po śniadaniu,
otwieram plik i rozsyłam wzdłuż i wszerz Polski, czasami za
granicę. Obdarowani dziękują albo potwierdzają, że otrzymali
przenośny format dokumentu. Jedna z opiniotwórczych
osób, jeżeli chodzi o literaturę polską, wyłamała się i nadesłała list: „Panie Czesławie
Mirosławie! Jezus Maria, o
co chodzi z tym „Tygodnikiem Oleckim”, który Pan
mi tak namiętnie wysyła?
… Jak Panu kiedyś pisałem,
w Olecku nawet nie byłem,
chociaż wiem gdzie leży, bo
jadąc do Sejn, zawadziłem o
Augustów i Suwałki … Kłaniam się!”
Odpisałem prosto z kładki: przesyłam PDF, żeby
Pan wiedział, że w Polsce są
miejsca, gdzie ludzie nie piszą na wodzie, jak w innych
miastach, które rozsiadły się
nad rzekami. Przecież polskich gazet oraz z obcym
kapitałem nie da się czytać,
więc „TO” podrzucam.
Nie pisałem, żeby mnie nie przeceniać i nie posądzać o altruizm, bo to niepotrzebne. Po prostu, stawiam kawę na ławę,
tj. pomagam, bo tylko tak potrafię spełnić obowiązek, i nie mam
czasu z tym się obnosić. To jest pozostałość z PRL-u. We mnie.

Przecinek
Jednym tchem wystukałem na klawiaturze komputera e-mail do Pana profesora Jana Miodka:
Szanowny Panie Profesorze, piszę do Pana Profesora, ponieważ już brak mi konceptu, jak wytłumaczyć ludziom, żeby
nie zapominali o tym, że istnieje przecinek. Rozumiem, że pokolenie kciuka (SMS), ale ... tak nie można dłużej. Nie będę odsyłał młodych do „Słownika interpunkcyjnego języka polskiego
z zasadami przestankowania” Jerzego Podrackiego, wydanego
przez Wydawnictwo Naukowe PWN, w 1998 roku, bo mogę ich
zniechęcić lub rozdrażnić. Wystarczy tej wojny polsko-polskiej.
W Polsce Empik organizuje konkurs pn. „Przecinek i kropka” na najlepszą książkę dla dzieci. Z tego, co wiem, o przecinku dzieci zapominają. Mała to pociecha, że pamiętają o kropce.
Jaki jest sposób, żeby uświadomić ludziom to, że nie wolno

Felieton

zaniedbywać przecinka? Co trzeba powiedzieć dzieciakom i
studentom, i dorosłym, żeby im ułatwić stawianie przecinka? Jak najłatwiej usłyszeć w zdaniu przecinek?, pytam, bo z
przecinkiem Polacy mają kłopoty.
Spolegliwy Pan profesor w trymiga odpowiedział:
„Szanowny Panie Czesławie! Zawsze traktowałem interpunkcję jako coś ważnego. A mamy ją bardzo dobrą, uporządkowaną, bo opartą na kryterium składniowym. Ono jest
decydujące. To zawsze ludziom warto uświadomić”.
Ku pamięci przypomnę, że J. D. Salinger, autor powieści „Buszujący w zbożu”, kiedy zauważył, że redaktor „New
Yorkera” zmienił mu w opowiadaniu przecinek, to pisarz się
do niego nigdy więcej nie odezwał. Słaabo?!

Jeż
To bajka, że jeże w sadach buszują i zbierają, co smaczniejsze jabłko. Dźwigają na grzbiecie najeżonym. „Sapie,
fuczy jak jeż z jabłkami”, gadało przysłowie. O ludziach powolnych i niezgrabnych mawiano, że się „kwapią jak jeż z
drożdżami”. Na natręta mawiano, że „jeżową skórką go nie
wykole”.
Między bajki należy też włożyć to, że jeże zakradają się
do winnicy i wspinają się na winorośl, i zrzucają kiście winogrona na ziemię. A potem winogrona nabijają na kolce, jak
na wykałaczkę, i zanoszą do swoich jamek. To brzmi dobrze
poetycko, ale nijak się ma do rzeczywistości. Z jeżem trzeba ostrożnie i delikatnie. Czyli, jak mówiła niejedna babcia:
„Lelum-polelum, własnego cienia nie nadepnie. Boi się.”
Małgorzata I. Niemczyńska,
reporterka
„Gazety Wyborczej”,
zapytała panią Hannę
Gucwińską, która w
latach 1971-2001 wraz
z mężem Antonim prowadziła sympatyczny
program telewizyjny pt.
„Z kamerą wśród zwierząt”:
- Co pani teraz robi?
Pani Hanna opowiedziała o domowej menażerii. Że ma kilka żółwi, dwa psy, trzy koty,
papugi, szpaka i jeże,
które „najbardziej lubią
mielone mięso indycze
z jajkiem. Specjalnie
trzeba przyrządzać. A
jak im damy „kitekaty”,
a nie trafimy w taką puszkę, którą lubią, to furczą na nas i
trzeba im dawać inną. Dziwna rzecz, bo lubią głaskanie, chowają kolce i się nadstawiają.”
W domu państwa Gucwińskich zwierzęta od rana ustawiają się w kolejce do miski, tj. „przodem koty, a na końcu
pies”*.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek: Marek Karpowicz, Obwarzanki.
Czyli leksykalnie rzecz biorąc: „wyrób z ciasta uformowanego w wałek i zwiniętego w kółko”, zawiązany sznurkiem, żeby się ciasteczka nie rozsypały. Przypomnę, że wytrawne pieczywo w kształcie pierścienia wyrabia się z mąki
pszennej oraz żytniej, tłuszczu, cukru, drożdży, soli i wody.
Nazwę wzięła się stąd, że po wyrośnięciu ciasto na chwilę zanurza się we wrzątku i obgotowuje, tj. „obwarza”. A po odsączeniu posypuje się przyprawami i piecze do zarumienienia.
Podobno Marszałek Józef Piłsudski miał powiedzieć, że
„Polska jest jak obwarzanek. Wszystko, co najlepsze, na Kresach, a w środku pustka”.

to@borawski.pl

Grywalizacja
na Szlaku Zamków Gotyckich

Aplikacja mobilna Szlaki Zamków Gotyckich doczekała
się potężnej aktualizacji, jest teraz grą turystyczną na szlakach
kulturowych Pomorza oraz Warmii i Mazur, która jest już dostępna na smartfony i tablety z systemami Android i iOS.
Rozbudowa aplikacji o questy, czyli gry terenowe i zabawy edukacyjne stworzone w oparciu o przygotowane scenariusze i wykorzystanie modułu GPS, stała się możliwa dzięki
staraniom Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”
– pomysłodawcy projektu - oraz Samorządowi Województwa Pomorskiego i Stowarzyszeniu „Dom Warmiński”, które
wsparły go finansowo.
Ideą przyświecającą rozbudowie aplikacji było nadanie
sprawdzonym szlakom turystycznym nowego oblicza oraz
umożliwienie użytkownikom aktywnego i przyjemniejszego zwiedzania. Dzięki wstrzyknięciu elementów frajdy i
rywalizacji historia i walory edukacyjne związane z danym

Cofając na parkingu przygniótł
15-latkę do drugiego pojazdu
Stłuczenie nogi – takie obrażenia odniosła 15-latka, która
na parkingu została przygnieciona przez kierującego osobowym seatem. Mieszkaniec Olecka tłumaczył, że źle ocenił

Plan zagospodarowania
przestrzennego Dobek

Do 30 grudnia b. r. przedłużył Burmistrz Olecka składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie (pok. nr
12) Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko w
terminie do 30 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
newsletterUM

Popołudniowa Szkoła EduCare
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
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

K47102

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473
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miejscem są przedstawione w atrakcyjnej formie i bardziej
zapadają w pamięć. Szlaki Zamków Gotyckich to 114 wyselekcjonowanych, unikatowych obiektów w sześciu questach
i tematycznych szlakach turystycznych: Szlak zamków gotyckich, Zamki gotyckie obwodu kaliningradzkiego, Szlak
kopernikowski, Szlak latarni morskich, Szlak zabytków hydrotechniki, Szlak bursztynowy.
Twórcy aplikacji zadbali również, aby nie zatraciła ona
swojego przewodnikowego charakteru. W dalszym ciągu
jest ona prawdziwym kompendium wiedzy z bogatymi opisami historycznymi, ciekawostkami i galeriami zdjęć oraz
doskonale spełnia się jako podręczna informacja turystyczna
z listą wydarzeń oraz bazą obiektów turystycznych i handlowo-usługowych w okolicy.
Aplikacja Szlaki Zamków Gotyckich – gra turystyczna
na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur- jest
bezpłatna i można ją pobrać na swoje urządzenie ze sklepów
Google Play i AppStore.
newsletterUM
odległość pomiędzy pojazdami. Mężczyzna był trzeźwy.
5 listopada około godz. 10:00 oficer dyżurny oleckiej
komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu dziecka na parkingu w Olecku na ul. Jeziornej.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 15-letnia dziewczynka wraz z rodzicami pakowała zakupy do bagażnika samochodu osobowego marki Honda. W tym czasie
kierujący osobowym seatem wykonywał manewr cofania.
Jak później tłumaczył mieszkaniec Olecka, źle ocenił odległość pomiędzy samochodami w wyniku czego uderzył w
otwarte drzwi bagażnik hondy i przygniótł nimi dziewczynkę.
15-latka w wyniku zdarzenia doznała urazu nogi i została przetransportowana do szpitala w Suwałkach.
Kierujący seatem był trzeźwy.

rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Przebudowa drogi
do Osiedla Lesk

Jeszcze nieco ponad miesiąc będą utrudnienia związane
z przebudową drogi na Osiedlu Lesk.
Do 5 grudnia b. r. wykonawca ma czas na zakończenie
prac. Zakres robót obejmuje odnowę i wzmocnienie istniejącej jezdni o długości 356,5 m (odcinek od wjazdu na osiedle
do wiaduktu) oraz przebudowę chodników i wjazdów z płyt
betonowych na nawierzchnie z brukowej kostki betonowej.
nwesletterUM

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L99103

Rozpoczęcie
kursu

1
grudniagodz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Tak wygląda wiadukt nieczynnej
kolei na trasie Olecka - Gołdap
fot. ruwal

Tworzenie bazy reprezentantów NGO
w komisjach konkursowych na 2017 r.
Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie, do końca
listopada br. osób, które mogłyby reprezentować organizacje
w składach komisji konkursowych do oceny ofert o dofinansowanie/powierzenie zadań publicznych w 2017 r.
I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zapraszamy do zgłaszania osób reprezentujących organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych
konkursów realizowanych w trybie w/w ustawy w 2017r.
2. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków
komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy,
którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych do oceny ofert składanych do realizacji w 2017 r.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie
przysługiwać zwrot kosztów podróży ani diety.
4. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w
godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W wyjątkowych sytuacjach komisje mogą działać po godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Olecku.
5. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia
31 grudnia 2017 roku. Baza prowadzona będzie przez pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących
udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział
w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym,

który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub
zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz
któregokolwiek wnioskodawcy;
3) mają doświadczenie w zakresie przygotowania
wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
4) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub z
innymi dokumentami;
III. Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena ofert będzie wg kryteriów wskazanych w
ogłoszeniu konkursowym.
2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów będących średnią z ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
3. Przedstawienie Burmistrzowi Olecka ofert, którym
rekomenduje się udzielenie dotacji.
IV. Wybór kandydatów z bazy
do prac w komisji konkursowej:
1. Komórka organizacyjna (wydział merytoryczny lub jednostka organizacyjna) wybierze osoby z bazy do udziału
w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi
możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji
konkursowej w konkretnych terminach.
2. Burmistrz Olecka powoła komisję konkursową nie
później niż do dnia dokonania oceny formalnej złożonych
ofert.
V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, (podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłych komisji) proszę o składanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 19-400
Olecko, ul. Plac Wolności 3.
VI. Terminy składania dokumentów:
Nabór sukcesywny od dnia ogłoszenia naboru do końca
listopada 2016r.
VII. Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych
podpisów nie będą brane pod uwagę.
3. Formularz zgłoszenia do pobrania.

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 45/980 - r. 2016

11

„Poezji Gram”
- VI oleckie zderzenia ze słowem i dźwiękiem
19 listopada

19:00 TOMASZ SALEJ i MIROSŁAW KOZAK
- „Entropia”
Tomasz Salej, to olsztyński poeta i bard tworzący od niemal 30 lat utwory zaliczane do tzw. „krainy łagodności”. W
tym czasie zdążył wielokrotnie odwiedzić większość scen
nadwiślańskiej krainy.
Podczas koncertów z wyraźnym upodobaniem proponuje
Publiczności wymianę zdań, subtelnym podstępem wciąga ją
w dialog, po czym niepostrzeżenie otwiera bramy warownej
twierdzy i oprowadza po swoim świecie. Zaznacza przy tym
jasno, że jeżeli opowieść, to najlepiej piosenka, jeżeli piosenka, to polska, jeżeli polska, to z tekstem, jeżeli z tekstem, to z
sensownym, najlepiej z emocjonalną, prawdziwą opowieścią
napisaną przez JM Życie, do tego napisaną wieloznacznym
językiem Opatrzności. Wynikiem takiego podejścia autora bywają wielowarstwowe piosenki, które z pozoru prowokująco
banalne i błahe z biegiem czasu odkrywają przed Słuchaczami
drugie, a bywa że i trzecie dno.
Mirosław Kozak – gitarzysta akustyczny, współzałożyciel nie istniejącego już, legendarnego w kręgu muzyki folkowej zespołu Open Folk, wykonującego szeroko pojętą muzykę celtycką. Z zespołem tym koncertował w kraju i zagranicą.
Współpracuje także z wykonawcami piosenki autorskiej. Jego
zainteresowanie techniką fingerstyle zaowocowało wspólnym
występem z jednym z najwybitniejszych obecnie gitarzystów
na świecie – Tommy Emmanuelem.
„Entropia” to najnowszy poetycki program, w którym autor podejmuje próbę zdefiniowania relacji pomiędzy niemą
tajemnicą ego i jego nieskończonym otoczeniem. Zadziwiony
geniuszem czasu, przemierza zatem nieskończone równoległe światy, zafascynowany prostotą kształtu i fonii, wędruje
tym pulsującym szlakiem słusznie oczekując kolejnych materializacji pragnień i lęków. W snach go dopadają pary przeciwstawne: miłość i nienawiść, niemedialny smak uczucia i
efektowna słodycz zdrady, idealne przenikanie świadomości
i zarazem spektakularny brak zrozumienia. I niby wszystko
wokół normalne, dalej drepcze chodnikami naszych miast,
kupuje mleko, uśmiecha się sam do siebie na myśl o dawnych
doświadczeniach. A jednak przytulając wieczorne dzieci, opowiada im do snu właśnie te swoje obrazy nierealne, owe rozkwitające jak kwiaty fraktale, rozwija losy dzielnych smoków
i ciągle młodych księżniczek. Jedna tylko świadomość czuwa
nad bezpiecznym snem pociech: nigdy nie mówi o entropii.
O nieznanym i nieokreślonym zjawisku, co do którego jedna
tylko pewność: że ciągle rośnie. Wiadomo przecież, że kiedy
już urośnie, przepadną smoki, zestarzeją się nienaganne księżniczki, a nasz fraktalny obraz świata rozpadnie się boskim
kryształem na miliardy błyszczących gwiazd. Nauczony ciszą, otumaniony eliksirem gitarowej baśni, ze spokojem ogląda więc naszą nieodgadnioną przyszłość, jak film, jak obraz,
jak balet niebiański. Wystarczy tylko zaczekać, aż zabraknie
słońca, wystarczy podnieść oczy do nieba, żeby móc pozdrowić Wielką Niedźwiedzicę i jej kuzynkę Kasjopeję...

20:00 SONIA BOHOSIEWICZ –
koncert „10 sekretów Marilyn Monroe”
Oczywiście wiecie, że była najsłynniejszą blondynką
świata, symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd, że prawdopodobnie popełniła samobójstwo, że
śpiewała prezydentowi Kennedy’emu Happy Birthday, że
prawdopodobnie była jego kochanką, że w ogóle miała facetów na pęczki, że tak pięknie podmuch wiatru unosił jej su-

kienkę, że miała najpiękniejszy uśmiech świata, że…
Wielu rzeczy jednak o niej nie wiecie.
Tajemnice wielkiej gwiazdy opowiedziane i wyśpiewane
przez Sonię Bohosiewicz.
Marylin Monroe i Sonia Bohosiewicz - jakich jeszcze nie
znacie…
W repertuarze pierwszego koncertu Soni Bohosiewicz
znalazły się utwory Marilyn Monroe skrywające tajemnice
gwiazdy Hollywood, a także piosenki z filmu Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” tj.
„I wanna be loved by you”, „I’ve got you under my skin”
„Teach me, Tiger” czy „I’m beginning to see the light”.
Soni Bohosiewicz towarzyszą wybitni polscy muzycy.
Zapowiada się pełna emocji muzyczna uczta!
Sonia Bohosiewicz - kobieta z temperamentem i tajemniczym blaskiem w oku. Jej rola filmowa w „Excentrykach”
(związana właśnie ze śpiewaniem) zdobyła uznanie czołówki polskich jazzmanów. Usłyszą Państwo m.in. tytułowy
utwór: „On the Sunny Side of the Street”.
Sonia Bohosiewicz to jedna z najciekawszych i najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Wyjątkowa osobowość i talent, obok której nikt nie może przejść obojętnie.
Długo można wymieniać jej fenomenalne kreacje artystyczne, z których niemal każda to perełka. Bierze udział w
licznych projektach filmowych, teatralnych, kabaretowych
oraz muzycznych. Spontaniczna i ekspresyjna. Wyróżnia ją
niesamowita gra emocjami, dzięki temu kreowane przez nią
bohaterki są wiarygodne i prawdziwe. Kiedy wychodzi na
scenę, natychmiast skupia na sobie całą uwagę. Ma przejmujący, niski głos, który potrafi oferować zarówno agresywnie, jak i zmysłowo. Dlatego z powodzeniem bierze udział w
projektach muzycznych.
Olecko, sala kina „Mazur”
CENA BILETU NA DWA WYDARZENIA - 40 zł
Bilety w sprzedaży od 14 listopada w kasie ROK

Zadowoleni z powodzenia cyklu „Artyści są wśród nas”
postanowiliśmy go kontynuować.
Tym razem chcemy zaprosić wszystkich olecczan (i nie
tylko) do pokazania ich twórczości poetyckiej. Spotykamy
się pod hasłem „Poeci są wśród nas”. Zapraszamy gorąco
wszystkich, którzy piszą przed snem, z powodu miłości,
podczas spaceru nad jeziorem czy zabawy z wnukami…
Jeśli posiadacie Państwo wiersze swojego autorstwa,
którymi chcielibyście podzielić się z mieszkańcami naszego
miasta – nie chowajcie ich do szuflady. Skierujcie swe kroki do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku!
Bądźcie częścią poetyckich spotkań, ofiarujcie „część siebie” dla cyklu „Poeci są wśród nas”.
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46205
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V20232

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47601
V17909

SERWIS OGUMIENIA

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

V02937

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

L99301

V19305

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B47003

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12418

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V19903

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45307
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46105
* „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
V18607
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45407
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45606
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B46304

USŁUGI

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...

V18108

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B47901
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45706
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B46504
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

B44409

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20901

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20222

V18806

B45108

V18308

K22710

B46404

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V17519
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18407
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50
V19405

PIZZA NA TELEFON

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

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01940
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V19425

L98905

2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V19803

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
V20502
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

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

K21510d

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19614
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B46804
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B44509
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23203
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23303
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B44809

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

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

V18906

V20002

V20102

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B47202

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B47401
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 L99202
* 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 V20212
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V20512
MOEY
O
K
PRA w
CJ

WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V15710a
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43010a
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22010e

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V20242

PRACA

V07110l

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21810de
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120p
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V19445
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21710e
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B46604
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21610e

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L98806
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B47801

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V19215
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K22905
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K23005
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B45207
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V19813

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V19435
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Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kolejną kampanię społeczną pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Celem jej
jest przybliżenie wszystkim tematyki praw pacjenta i podniesienie społecznej świadomości w tym zakresie.
Pacjencie masz prawo do:
• uzyskania od lekarza przystępnej i pełnej informacji o
stanie Twojego zdrowia,
• wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
lub odmowy takiej zgody,
• wyrażenia zgody, aby informacje o stanie Twojego
zdrowia były udzielane wskazanym przez ciebie osobom,
• obecności osoby bliskiej podczas udzielanych Ci świadczeń zdrowotnych,
• całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez
osobę bliską w szpitalu. Jeśli opieka osoby bliskiej wiąże się
z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może
zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie
określona
w regulaminie szpitala,
• dokumentacji medycznej, dotyczącej Twojego stanu
zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych,
• dostępu do dokumentacji medycznej, między innymi
poprzez odpłatne sporządzenie odpisu, wyciągu, kopii lub
poprzez wgląd w siedzibie placówki medycznej.
Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stronach:
www.bpp.gov.pl
https://www.youtube.com/watch?v=hp60BZpCbsw https://
www.youtube.com/watch?v=lSFRxyfQZpI https://www.
youtube.com/watch?v=2OUtGFB-H9Q
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Zaproszenie
na badanie cytologiczne

B47501

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59
lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym
- Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp.
z o.o., ul Gołdapska 1.
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Na apel wędkarza
Pan J. Arnold Hościłło tekst pt. Uzbrojeni („Tygodnik
Olecki” 2016, nr 44), relacjonując spinningowe organizowane przez koło „Okoń”, kończy pointą-pytaniem: „(…) Teraz
chyba rozumiem skąd powiedzenie «po tołk (w domyśle rozum) do Matlaku». Tam najstarsi i z pewnością najmądrzejsi.
A może ktoś zna inną genezę powiedzenia o «tołku»? Namawiam do podzielenia się wiedzą.”
Panu wędkarzowi spieszę z pomocą, bo znalazłem rybki-wiadomości. Przytoczę tylko to, co wyłowiłem ze źródła, w
którym - jak wiadomo - ryby nie pływają. Mieczysław Tarasiewicz w „Słowniku gwary pogranicza Suwalszczyzny i
dawnych Prus Wschodnich” (Wydawca „Z bliska”, Gołdap
2010) pisze, że tołk „to rozsądek, rozwaga, logika”. Żeby nie
było głupio, czyli po suwalsku rzecz biorąc: „Jek co zrobi –
to nijakiego tołku wtem nima”. Poza tym leksykograf w korpusie słownika zamieszcza słowo tołkować, które opatruje
lapidarnym komentarzem: „wyjaśniać, objaśniać, przekonywać.” Podaje dwa przykłady: „Tołkowalim i tołkowalim bez
całe nidziele, a i tak na diabła wyszło”. „Co my mu sienatołkowalim, to tylo pambok śwęty wie.”.
Nigdy nie moczyłem kija, więc w ramach zaniedbania,
dzielę się, niech to będzie jak „paproch” (niewielka przynęta
spinningowa).
Wędkarzom z Olecka życzę garbusów (duże okonie), a
nie „Zygmuntów” (małe okonie). Oby powracali z kubełkami „pasiaków”. Żeby nie musieli „biczować wody”. Żeby ich
nerwy nie brały, gdy ryba robi „podbicie” i daje chodu, i się
nie zahacza.
Życzę zdrowia, szczęścia i cierpliwości, bo w życiu nie
opłaca się stawać okoniem.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Kalendar
z imion
usza, Ścibora, Witolda

9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji,
Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana,
Bogurada, Bożydara, Czcibora, Gorzysława, Ludwika, Nestora, Oresta,
Ścibora, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory,
Luby, Ludmiły, Natalii, Nel, Neli,
Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira, Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto
Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra,
Prota, Spycisława, Teodora, Waldemar
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana, Flawiana, Flawiusza, Izaaka,
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada,
Krystiana, Krystyna, Marcina, Mate-

13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta,
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, Kryspiana, Krystyna, Mikołaja, Stanisława,
Walentyna, Wiktora, Wodzisława
14 listopada (Światowy Dzień Walki z
Cukrzycą)
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa,
Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina, Ścibora, Świerada, Wawrzyńca,
Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopoldy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda, Przybygniewa, Roberta, Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgorzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmunda, Leona, Marka, Niedamierza, Pawła,
Piotra, Radomira

Nasz przepis
Cebulki marynowane

1 kg drobnych cebulek, 8 szklanek
wody, 4 łyżki soli, 2 szklanki 6% octu,
pół łyżeczki ziaren czarnego pieprzu,
pół łyżeczki ziaren ziela angielskiego,
4 liście laurowe, 4 łyżki cukru
W rondlu gotujemy ocet wraz z
przyprawami. Nakrywamy pokrywą i
zalewę studzimy.
W emaliowym garnku gotujemy
wodę z solą. Wkładamy do niej cebulki
i gotujemy na małym ogniu 10 minut.
Cebulki odcedzamy na durszlaku,
odsączamy i układamy w słoikach.
Zalewamy je zimną zalewą i słoiki
zamykamy i odstawiamy w chłodne,
suche miejsce.

Pieczenie kury

Podczas pieczenia kury na grilu czy
w piekarniku dobrze jest posmarować
ją kilka razy pędzelkiem maczanym
w piwie. Wtedy jej skórka zarumieni
się na złoty kolor i będzie chrupiąca.
Metoda ta sprawdza się również przy
pieczeniu mrożonego drobiu.

Gruszki glazurowane

towujemy. Wkładamy do niego gruszki,
obgotowujemy je i wyjmujemy.
Na talerzykach układamy kulki lodów, obok cząstki gruszek i maliny.
Dekorujemy paseczkami skórki pomarańczowej i listkami mięty.

Rigatoni

Makaron w formie rurek ściętych na
końcach prosto. Nadaje się świetnie do
zapiekanek. Wydrążony w środku utrzymuje sos, mięso, warzywa i ser.

Makaron po chińsku

Opakowanie makaronu ryżowego, filet
z kurczaka, sos sojowy, sok z limonki,
olej do smażenia, awokado, papryka
czerwona, jedna papryczka chili, trzy
listki mięty
Makaron zalewamy wrzątkiem i naczynie przykrywamy. Odcedzamy po 5
minutach.
Filet z kurczaka kroimy w kostkę i
zalewamy dwiema łyżkami sosu sojowego i dwoma łyżkami soku z limonki.
Mieszamy i odstawiamy na 20 minut.
Kurczaka smażymy na niewielkiej
ilości oleju do chwili aż lekko zbrązowieje.
Awokado obieramy i kroimy w słupki. Paprykę również kroimy w słupki.
Makaron mieszamy z kurczakiem i
warzywami. Dodajemy posiekaną papryczkę chili i listki mięty.
Skrapiamy sosem sojowym i sokiem
z limonki.

4 gruszki, 10 dag malin, 6 łyżek cukru,
6 łyżek wody, listki mięty, kandyzowana skórka pomarańczowa do dekoracji, sok z połowy cytryny, 8 małych
kulek lodów waniliowych
Gruszki myjemy, obieramy i dzielimy na cząstki. Wycinamy z nich gniazda nasienne.
Maliny płuczemy i odsączamy.
Usuwanie skórki
Listki mięty myjemy i osuszamy.
z
prażonych
orzechów
Cukier wsypujemy do rondelka i Aby usunąć skórkę, prażone wcześniej
lekko go rumienimy mieszając. Do- orzechy zawijamy w lnianą ściereczkę i
dajemy wodę i sok z cytryny i zago- pocieramy je o siebie.
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Cytaty na ten tydzień
Czyny jednostki są zwykle
trudne do przewidzenia, ale wszelkie zbiorowości społeczne, masy
ludzkie, klasy, narody mają tendencję do reagowania w podobny
sposób na podobne sytuacje. One
to dają historii podstawę, materiał,
na którym dopiero odciskają się
ta bardziej zawiłe i indywidualne
wzory. Chociaż więc raczej nie podobna stwierdzić praw historycznych o regularności i ścisłości równej prawom ustalonym przez nauki
przyrodnicze, to jednak możliwe są
generalizacje o charakterze statystycznym.
A. L. Rowse, The Uses of History
Prawdą każdego okresu jest
zarówno szaleństwo i światło, zależnie od tego, na jakich obszarach
zechcemy skupić uwagę.
Jerzy Piechowski, Pałac Szklanej
Kuli
Nie istnieje wyjaśnienie wszelkiego cierpienia, zła, męczarni,
zniszczenia i głodu na świecie.
Nigdy tego nie wyjaśnisz. Możesz
bawić się swymi wyjaśnieniami,
religijnymi czy też innymi – ale nie
wyjaśnisz tego nigdy. Bo życie jest
tajemnicą, co oznacza, że twój myślący umysł nie jest tego w stanie
rozwikłać. Dlatego właśnie nasz
się przebudzić i wtedy dopiero pojmiesz, że nie w świecie ukryte są
problemy, ale że ty sam jesteś problemem.
Anthony de Mello, Przebudzenie

PRZYS£OWIA
Gdy liście przed Marcinem nie
opadają, to mroźną zimę przepowiadają. (11 listopada).
Na św. Marcina (11 listopada) lód,
na Trzy Króle wody w bród.
Gdy św. Marcina (11 listopada) po
wodzie – Boże Narodzenie po lodzie.
Dzień św. Marcina (11 listopada)
dużo gęsi zarzyna. (Tradycyjnie był to
termin bicia gęsi).
Na Marcina (11 listopada) gęś na
stole, którą nade wszystko wolę. (Z
koloru kości ptaków prognozowano
przebieg zimy – biała oznaczała mróz
i śnieg).
Wiatr od południa na św. Marcina
(11 listopada) – Będzie lekka zima.
Wszyscy Święci gdy jasnością uroczą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11
listopada) nam też nie zawieje, wówczas bracie, miej nadzieję, że w Ofiarowanie (21 listopada) masz piękne
zaranie, a na Niepokalaną (8 grudnia)
rzeki nam nie staną, a do Wilii na to –
dotrwa babskie lato.
Święty Marcin pije wino, wodę pozostawia młynom.
Na Stanisława Kostkę (13 listopada) ujrzysz śniegu drobnostkę, a na
Ofiarowanie (21 listopada) przydadzą
się sanie..
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Andrzej Malinowski

Kościół gotycki w Parysie

Dzisiaj na wieży kościelnej nie ma
bocianich gniazd, ale za to pięknie prezentuje się przykościelny parkan, wybudowany tak, by nie uszkodzić … starej
lipy.
Parys charakteryzuje się także ciekawą architekturą domów z poddaszem.
W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. w
Parysie byli, do kościoła zajrzeli i parkan przykościelny
podziwiali: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Trasa: Olecko - Grabowo - Wróbel - Banie Mazurskie - Popioły - Budry - Srokowo - Jegławki - Drogosze - Parys
Parys, to wieś w powiecie kętrzyńskim, w gminie Korsze
założona w 1370 r. Jej nazwa pochodzi od niemieckiego słowa „Paarishof”, oznaczającego przysiółek.
Kościół (obecnie pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) wybudowano w latach 1370-1380 w stylu gotyckim.
Wieża pochodzi z I połowy XV w.
Kościół gruntownie odnowiono w 1599 r. Kolejnej przebudowy dokonano w 1703 r. Z tego okresu pochodzi cała
fasada wschodnia i ołtarz główny. Na uwagę zasługuje mosiężny dzwon z 1605 r. odlany przez Marcusa Ulmana z Królewca. W okresie reformacji w kościele modlili się ewangelicy.
Podróżujący po okolicznych terenach Julian Ursyn
Niemcewicz (1757-1841) – polski dramaturg, poeta, powieściopisarz, historyk, pamiętnikarz odnotował w „Podróżach
historycznych po ziemiach polskich” między rokiem 1811,
a 1829: „W małym miasteczku Paaris uderzony byłem mnóstwem gniazd bocianich; na czterech stykających się ze sobą
domach i jednej wieży kościelnej znalazłem ich dziesięć, już
z dobrze podrosłym potomstwem”.

Przysiółek – skupisko kilku gospodarstw położonych
poza zabudową stanowiącą integralną część wsi; również
mała wioska. W różnych regionach Polski używa się innych nazw na oznaczenie przysiółków: rola, kolonia lub
osiedle, na Pomorzu, Mazurach i Warmii – wybudowanie,
a na Kaszubach – „pustki”.
Architektura gotycka – styl w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od około połowy XIII
do początku XVI w. Architektura gotycka (gotyk) w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Strzelista, ogromna bryła
kościoła stała się symbolem czasów, w których religijność
łączyła w sobie wyprawy krzyżowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. W bryle dominują kierunki pionowe. Ich
powtarzalność w bliskim sąsiedztwie, rozczłonkowanie
bryły, delikatna dekoracja tworzą budowle ekspresyjne i
lekkie. Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie uduchowienia, a powtarzające się we wnętrzu wertykalne linie i znaczna odległość do
sklepienia kieruje wzrok ku górze.
Fasada – główna, efektowna elewacja budynku, o
szczególnie dużej dekoracyjności, często nawet monumentalna, spełniająca funkcje reprezentacyjne wobec całego
gmachu, a przez to wyróżniająca się spośród pozostałych
elewacji. Zazwyczaj jest to elewacja przednia, jednak w
budynkach narożnych mogą istnieć dwie fasady, a w wolno
stojących nawet trzy lub wszystkie.
Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający
na celu odnowę chrześcijaństwa.
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Świat daleki i bliski –

spotkanie z podróżnikiem Andrzejem
Malinowskim
21 października uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z Andrzejem Malinowskim, z zamiłowania wielkim podróżnikiem, a z
zawodu nauczycielem w Zespole Szkół w Judzikach.
Nasz gość marzy o odwiedzeniu wszystkich krajów na
świecie. Do tej pory Andrzej Malinowski z powodzeniem realizuje swój cel. Odwiedził aż 106 na 196 krajów na różnych
kontynentach. Pracował również kilka lat na Syberii w Rosji,
jako nauczyciel języka polskiego, historii, geografii i kultury
polskiej oraz w Kazachstanie.
Andrzej Malinowski zabrał nas w pasjonującą podróż po
świecie dalekim i bliskim. Opowiedział nam o kulturach, wierzeniach i tradycjach poszczególnych narodów. Mówił o życiu
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codziennym, problemach i radościach ludzi z dalekich krajów. Swoją prelekcję wzbogacił prezentacją zdjęć i pamiątek
przywiezionych z podróży.
Kończąc spotkanie Andrzej Malinowski zachęcił nas
do zwiedzania świata, który należy zacząć od Polski, gdzie
wszystko się kończy,
ale i zaczyna.
Na
pożegnanie
dyrektorka Barbara
Taraszkiewicz wręczyła podróżnikowi
jego portret wykonany przez Biankę Dąbek, uczennicę klasy
3d.
Róża Stankiewicz,
klasa 3c

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu
i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do
rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają
możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie
zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,

• unikaj masowych
zgromadzeń,
• zadbaj, aby również
twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Jury już wybrało,
a zwycięzców PRO Warmia
Mazury
poznamy w środę

W ramach Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i
Mazur, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Ostródzie, organizowany jest również konkurs na najlepsze projekty promocyjne samorządów - PRO Warmia Mazury.
Główną ideą tego konkursu jest podnoszenie standardów
działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej,
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego.
Działania samorządów lokalnych mają wpłynąć na rzecz
wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i
Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.
Uczestnikami konkursu są gminy z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i
naukowe, działające w województwie: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy
ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra
gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogą być także
realizowane w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).
- Inwestycje są ważne, bo zmieniają region, równie ważne
jest szerokie informowanie o ich skali i znaczeniu – mówi
marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Mam tu
na myśli przede wszystkim mieszkańców Warmii i Mazur, dla
których poprawy życia te inwestycje powstają. Jednak w XXI
wieku, w globalnym świecie myślimy znacznie szerzej i chcemy docierać szerzej, z myślą o naszych gościach, turystach,
inwestorach, eksporterach. Chwalmy się zatem nie tylko
pięknem natury, a także coraz lepszą infrastrukturą, która
wpływa na jakość funkcjonowania.
Projekty będą oceniane w dwóch kategoriach:
- promocja ogólna - działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, sportowe wydarzenia,
aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane
przez społeczeństwo lokalne,
- promocja gospodarcza - działania promocyjne na rzecz
wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.
Do tegorocznego konkursu wpłynęło 18 projektów (7
w kategorii promocja gospodarcza oraz 11 w kategorii promocja ogólna), które zrealizowane zostały w terminie od 1
kwietnia 2015 do 30 września 2016 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 3 listopada odbyło się
posiedzenie jury, natomiast oficjalne wyniki zostaną przedstawione już 9 listopada podczas uroczystej gali w Ostródzie.
LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW:
Kategoria - promocja gospodarcza:
1. Urząd Miejski w Giżycku: „Twierdza Boyen w Giżycku” – działania ukierunkowane na pozyskanie inwestorów
zainteresowanych rozwojem swojej działalności w kierunku
innowacyjnych produktów i usług na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku. Przystosowanie zabytkowych budynków do
nowych celów. Do zagospodarowania jest ok. 30 ha oraz 17
obiektów,
2. Urząd Miasta Olsztyna: System Identyfikacji Wizualnej – ma na celu budowanie tożsamości Referatu ds. Promocji Gospodarczej i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Olsztyna oraz budowanie promocji wizerunkowej gospodarczego
potencjału miasta,
3. Urząd Miasta Olsztyna: Raport olsztyński rynek nieruchomości komercyjnych – odpowiedź na zainteresowanie

inwestorów informacją z zakresu potencjału gospodarczego miasta. Celem projektu jest m.in. analiza potencjału
ekonomicznego miasta z uwzględnieniem rynku biurowo-magazynowo-handlowego. Do założeń realizacyjnych należy też zaistnienie Olsztyna na mapie ośrodków biznesowych, w tym przede wszystkim centrów BPO/SSC,
4. Urząd Miasta Olsztyna: Portal ofert inwestycyjnych
Olsztyna – baza danych o działkach do sprzedaży oraz
komplet zdjęć i filmów. Ideą portalu jest też zainteresowanie inwestora planującego alokację/relokację swojego
przedsiębiorstwa do Olsztyna,
5. Urząd Gminy Stawiguda: Konferencja „Razem w kierunku wzmocnienia współpracy samorządu terytorialnego i
biznesu” – ideą zorganizowanej konferencji (22 października 2015) była poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości, ułatwienie inwestowania na terenie gminy, rozwój
działalności Gminnej Rady Biznesu, poprawa kontaktów
pomiędzy samorządem lokalnym a przedsiębiorcami,
6. Urząd Gminy Kurzętnik: „Dobrze wykorzystaj 500+
- działki za pół ceny” – celem projektu jest rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenie gminy, inwestycja
w przyszłość dzieci z rodzin korzystających z rządowego
programu, poprawa demografii w gminie oraz zwiększenie
dostępności działek budowlanych. Gmina zaoferowała 33
działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
7. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark: Folder inwestycyjny
oraz film promocyjny „Otoczenie biznesu” – folder został
wydany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Zawiera opis terenów pod inwestycje, dzięki którym
ma zostać zmniejszone bezrobocie wśród mieszkańców
czy zwiększyć atrakcyjność gospodarczą Lidzbarka.
Kategoria - promocja ogólna:
1. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie – „Kopernik tu był. A
Ty?” – opracowanie gry terenowej promującej Gietrzwałd
jako miejsce turystyczne. Celem gry jest wskazanie miejsc
na terenie wsi wartych odwiedzenia. Projekt służy promocji związanej z przyszłorocznymi obchodami 500. rocznicy
przybycia Mikołaja Kopernika na ziemię gietrzwałdzką,
2. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie: „Izba Muzealna w
Warnijski Chałupsie. Nowa atrakcja turystyczna Gietrzwałdu”. Celem projektu jest prezentacja historii Warmii, historii Gietrzwałdu oraz popularyzacja gwary warmińskiej,
3. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie – „Ratujemy Wieże w
Tomarynach” - zabytkowe fortyfikacje z XIX wieku szansą
rozwoju turystyki militarnej w gminie Gietrzwałd – działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności regionu.
Głównym celem projektu jest stworzenie produktu turystycznego w postaci pikniku militarnego oraz zwiedzania
zabytkowych wież. Powstał również folder turystyczny i
wykonano prace zabezpieczające,
4. Urząd Miejski w Suszu: „EuCO Susz Triathlon 2016”
– Susz od wielu lat uznawany jest za stolicę polskiego triathlonu. W 25. edycji sportowych zawodów wystartowało
blisko 1900 zawodników z kraju i zagranicy.
5. Urząd Miasta Olsztyna – akcja promocyjna „Visit
Olsztyn. Nocujesz - zyskujesz” – pakiet lojalnościowy,
który powiązał obiekty stricte noclegowe z podmiotami
świadczącymi usługi. Celem akcji jest zwiększenie ruchu
turystycznego w stolicy regionu oraz rozwój funkcjonujących w mieście podmiotów branży turystycznej, rozrywkowej i usług,
6. miasto Mrągowo: „Mazury MTB – czyli Mrągowo
rowerową stolicą Mazur”. Głównym celem sportowego
projektu jest podniesienie atrakcyjności Mazur dla grupy
pasjonatów i potencjalnych pasjonatów kolarstwa górskiego oraz promocja regionalnych szlaków i miejscowości
turystycznych. W okresie od kwietnia do września 2016
roku odbyło się siedem wyścigów, składających się na kla-
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Olecko Biega
w I Ukiel Olsztyn
Półmaraton

syfikację generalną. W zawodach wystartowało ponad 700
zawodników,
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie: „Budowanie wizerunku Portu Śródlądowego w Iławie w pierwszym roku funkcjonowania (2015-2016)” – kampania wizerunkowa, która
została równolegle zrealizowana z kampanią promocyjną. Do
nich należało m.in. animowanie działań z zakresu rekreacji,
sportu i kultury, zwiększenie liczby jednostek pływających na
szlaku Kanału Elbląskiego czy zwiększenie liczby turystów
odwiedzających region,
8. Urząd Miejski w Giżycku: „Kino jachtowe w Giżycku”
– to największy letni festiwal filmowy i jednocześnie jedna z
największych akcji promocyjnych miasta. Według oficjalnych
danych widownia w edycji w 2015 roku przekroczyła 120 tys.
widzów, z kolei w 2016 roku – 100 tys. widzów,
9. gmina Olsztynek: „Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka”. Głównym celem
projektu jest upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu jenieckiego z lat 1939-1945. Placówka stanowi również ogólnodostępne centrum informacyjne. Multimedialne prezentacje
skomponowane z klasycznymi eksponatami, archiwalnymi
zdjęciami, mapami czy oryginalnymi publikacjami skłaniają
do refleksji i pozostają w pamięci odwiedzających,
10. gmina Orzysz: „Promocja Marki Orzysz – Wojskowa
Stolica Polski – Piknik Militarny wraz z Biegiem Tygrysa”.
Celem projektu jest kreowanie wizerunku miasta, jej wojskowego charakteru (do 1991 roku funkcjonowała tutaj jednostka
karna JW.1370) poprzez współdziałania z jednostkami wojskowymi, promowanie aktywnych form spędzania wolnego
czasu czy rewitalizacja infrastruktury powojskowej,
11. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark: „Wydarzenie sportowe Triathlon Energy” – debiut Lidzbarka jako organizatora imprezy triathlonowej (2-3 lipca 2016 roku). W zawodach
wzięło udział 200 zawodników, a kibicowało im blisko 1500
osób.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

ki, Daniel Mikielski z Olsztynka, zajął 8 miejsce w OPEN
z czasem 1:14:13. Pierwsze miejsce przypadło jednemu z
najlepszych polskich maratończyków Arkadiuszowi Gardzielewskiemu z WKS Śląsk z czasem 1:07:08. Najszybszą
kobietą była Tatiana Rybałczenko z Charkowa z czasem
1:23:13. Bieg w regulaminowym czasie ukończyło 572 biegaczy.
Oleccy biegacze zgodnie stwierdzili, że I Ukiel Olsztyn
Półmaraton był udaną imprezą sportową i wejdzie na stałe
do kalendarza biegowego.
Wojciech Jegliński

Pojemniki
na przeterminowane leki

zostały ustawione w:
- obu siedzibach Urzędu Miejskiego w Olecku, tj. przy
Placu Wolności 3 i 1 (na parterach),
- Aptece Gemini przy Placu Wolności 12,
- Aptekach Cefarm przy ul. Składowej 6 i Zielonej 37,
- Apteka, Plac Wolności 7B,
- Apteka, ul. Kolejowa 15.
Apteki, które nie mają własnych pojemników na przeterminowane leki, a chcą wziąć udział w akcji, proszone są
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku, plac Wolności
3, pok. Nr 5, tel.87 520 16 03.
Napełnione pojemniki będą sukcesywnie przekazywane firmie zajmującej się zbiórką odpadów, a następnie
trafią do specjalistycznej utylizacji. Warto wspomnieć, że
przeterminowane leki, to grupa śmieci niebezpiecznych i
nie wolno wyrzucać ich do śmieci komunalnych.
newsletterUM

V20404

23 października w stolicy naszego województwa wystartował I Ukiel Olsztyn Półmaraton. Zastąpił on dotychczas organizowany we wrześniu
Półmaraton Jakubowy. Obecny termin wydaje się
korzystniejszy dla biegaczy z uwagi na sprzyjające
warunki atmosferyczne. Zmieniły się również miejsce startu i mety oraz sama trasa biegu.
Początek usytuowany był na Starym Mieście.
Po uliczkach należało pokonać 2 pętle po ok. 1,5
km. Następnie ścieżką rowerową i drogą krajową nr
16 zawodnicy przebiegli na teren rekreacyjno-sportowy położony nad Jeziorem Ukiel. Do pokonania
były 2 okrążenia 7 km. Meta półmaratonu została
usytuowana przy plaży miejskiej. Trasa biegu była
umiarkowanie trudna, gdyż składała się z 4 podbiegów i prowadzona była zróżnicowaną nawierzchnią.
Stowarzyszenie Olecko Biega reprezentowało
6 zawodników. Jarosław Jasiński zajął 65 miejsce w klasyfikacji OPEN i 12 w kat. wiekowej M40 z czasem
1:32:11. Kamil Jegliński (biegł z lekką kontuzją) zajął 82
miejsce w OPEN i 8 w kat. wiekowej M25 z czasem 1:34:20.
Kamil Sowa zajął 96 miejsce w OPEN i 12 w M30 z czasem 1:35:36. Gerard Rożek zajął 290 miejsce w OPEN i 46
w M40 z czasem 1:49:52. Stanisław Warykowski zajął 312
miejsce w OPEN i 19 w kat wiekowej M50 z czasem 1:50:49
i tym samym poprawił swój najlepszy wynik na tym dystansie
o 3 minuty. Jan Bagiński ukończył bieg z czasem 2:04:40 i
zajął 461 miejsce w OPEN oraz 3 miejsce w kat. wiekowej
M70+.
Warto dodać, iż poczwórny zwycięzca Oleckiej Trzynast-
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Rzecz święta
Francuski noblista w dziedzinie literatury Romain
Rolland (czyt. Romę Roland) pisał: ,,Moja ojczyzna, to nie
dzień wczorajszy. Moja ojczyzna, to jutro”. Czy tak myślał
Józef Piłsudski, kiedy 10 listopada 1918 r. przyjechał do
Warszawy z twierdzy magdeburskiej, gdzie był więziony?
Wydaje się, że tak.
Przejmując władzę z rąk niemieckich okupantów,
zdawał sobie sprawę, jakie czekają go wyzwania. Wiedział, że w tym momencie Polska dostała swoje przysłowiowe „pięć minut”, które trzeba jak najszybciej wykorzystać.
W czasie studwudziestotrzyletniej niewoli polityka
wynarodowienia była realizowana przez zaborców programowo i sukcesywnie. Czynili wszystko, aby pozostałości
po dawnej Rzeczpospolitej wtopić w organizm własnych
państwowości.
Mimo tych zabiegów, Polacy nie dali się. Sam Piłsudski mówił: ,,Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska. Kto chce,
ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było
kaprysem lub bez mocy”.
Polacy nie ulegli polityce zaborców. Podejmowali
walkę zbrojną wzniecając powstania narodowe. Wówczas
mogły one wydawać się bezsensowne z racji ogromnej
przewagi wroga. Jednak ich ofiara nie poszła na marne.
Była niejako kolebką narodu. Pamięć o bohaterach pozwalała przetrwać ciężkie chwile.
Z tego powodu była pieczołowicie pielęgnowana i
stanowiła element wychowania.
11 listopada 1918 roku był ostatnim dniem światowej
wojny, która była jednocześnie konfliktem między zaborcami. Należało powołać organy władzy uznawane przez
większość polskich ugrupowań politycznych, od lewicy
po prawicę. Trzeba było wytyczyć nowe granice. Zintegrować i odbudować trzy odrębne organizmy zaborcze w

nową odrodzoną państwowość. Historia pokazała, że
udało się, choć nie był to dla wszystkich wymarzony
dom.
Seneka Młodszy, starorzymski filozof, mówił, że
,,ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego,
że własna”. Okres niepodległości trwał zaledwie 20 lat.
Wielu naszych rodaków udowodniło swoją heroiczną
postawą w czasie wojny, że Ojczyzna, to rzecz święta.
Dziś też stoimy przed podobnymi wyzwaniami. W
tym uroczystym dniu Narodowego Święta Niepodległości wspominamy tych, który oddali życie za Ojczyznę,
jak również tych, którzy pracowali dla jej dobra i pomyślności. Patriotyzm w dzisiejszych czasach ma również sens.
Bolesław Prus pisał: „Prawdziwy patriotyzm nie
tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych
składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, ludzie i
wszelkie ich bogactwa”. Jego słowa są aktualne i dziś.
Prymas Tysiąclecia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński tak mówił o patriotyzmie: ,,Sztuką jest umierać
dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla
niej”.
Często nie doceniamy faktu, iż od prawie wieku
żyjemy w wolnym kraju. Mamy doskonałe szanse na
rozwój, jakie daje nam chociażby członkostwo w Unii
Europejskiej.
Nie zmarnujmy takiej szansy. Każdy z nas może
wnieść swój wkład w rozwój wykonując jak najlepiej to,
do czego został powołany.
Pamiętajmy, że „ojczyzna” - jak pisał Jean Genet,
francuski pisarz i dramaturg - „to dwóch, trzech ludzi,
których znamy”. Ojczyzna zaczyna się na naszym własnym podwórku.
Niech ten dzień będzie nie tylko dniem pamięci o
bohaterach, ale także zadumy, co ja mogę dać Ojczyźnie,
czego Ona ode mnie oczekuje.
Ojczyzna… rzecz święta.
Marusia

