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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie
i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno
organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne.
W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania
grantów na innowacyjne rozwiązania w wysokości
maksymalnie do 100 000 zł. Nabór Grantobiorców
do projektu będzie odbywał się w trzech edycjach, a
sam projekt trwa do lipca 2019 r.
Termin aktualnego naboru uzupełniającego to 23
grudnia 2016 r. - 11 stycznia 2017 r. Godziny pracy biura w tym okresie to 9.00-15.00. Zachęcamy do
składania formularzy rekrutacyjnych!
Zapraszamy również do udziału w spotkaniach informacyjnych, jeszcze przed zakończeniem rekrutacji, których terminy są podane na stronie internetowej
projektu. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
zapisy.
Więcej informacji: www.inkubatorinnowacji.com
Zachęcamy do kontaktu: tel. 603 811 156, e-mail:
innowacje@newtechlodz.com
Pozdrawiam serdecznie,
Anna Tupiec
Projekt „ Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”
tel. 603 811 156
innowacje@newtechlodz.com
www.inkubatorinnowacji.com
-------------------------------------Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź
tel. 42 632 27 20

B46909

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

B49803

fax. 42 631 11 14
int@newtechlodz.com
zapraszamy na: www.newtechlodz.com

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

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

K23903

B47707

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)
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OLECKI TERMINARZ

KRONIKA
PO¯ARNICZA

8 grudnia od 23.54 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Armii Krajowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
9 grudnia od 9.25 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo
powalone na drogę w Świdrach.
10 grudnia od 17.48 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
na Rynku placu Wolności imprezę.
11 grudnia od 8.49 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał w Dorszach wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego.
12 grudnia od 9.04 jeden zastęp JRG PSP gasił w Stożnem pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
12 grudnia od 18.13 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy Kolejowej zabezpieczał kotłownię. Gotująca się woda w piecu
c.o.
13 grudnia od 11.28 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
14 grudnia od 9.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
ulicy Kościuszki konar drzewa pochylony nad budynkiem
mieszkalnym.
14 grudnia od 11.04 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Świętajno usuwały we Wronkach konar drzewa pochylony nad budynkiem mieszkalnym.
15 grudnia od 20.38 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu Siejnik pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
17 grudnia od 11.05 jeden zastęp JRG PSP otwierał na
prośbę pogotowia ratunkowego drzwi mieszkania w Sokółkach.
18 grudnia od 9.57 jeden zastęp JRG PSP otwierał na
prośbę pogotowia ratunkowego drzwi mieszkania przy ulicy
Grunwaldzkiej.
19 grudnia od 8.10 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Plewki usuwały w Plewkach konar drzewa pochylony nad
budynkiem gospodarczym.
Informacji udzielił kapitan Piotr Talkowski
NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95......................... 4,75 zł
PB 98......................... 4,95 zł
LPG............................ 2,22 zł
Olej opałowy............... 3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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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

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
28 grudnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
29 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 - Sesja rady Powiatu, Starostwo
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
30 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
31 grudnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
1 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.00 - XVIII Noworoczny mecz piłki nożnej Czarni Olecko
– Reszta Świata, stadion ze sztuczną murawą
2 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
3 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
4 stycznia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
6 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
7 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18.00 - Halowa Olecka Liga Amatorska (piłka nożna) - kolejka V, hala Lega
8 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - II Olecka kąpiel dla Odważnych, plażamiejska,
Skocznia
9 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11 stycznia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14 stycznia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje IV, hala Lega
15 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
16 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
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20 grudnia w świetlicy komendy straży pożarnej odbył
się zjazd Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Olecku.
Zjazd miał charakter spotkania opłatkowego, na którym
nie zabrakło „prezentów”. W role Mikołajów wcielili się
burmistrz Wacław Olszewski i komendant straży Jan Mróz.
Jednostki ochotniczych straży z gminy Olecko otrzymały
sprzęt zakupiony przez Urząd Miejski w Olecku oraz z środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, których
dysponentem jest komendant straży. Zakupiony sprzęt na
kwotę około 25 tysięcy złotych, to między innymi: węże strażackie, prądownice, pilarka spalinowa, radiotelefon, ubrania

Pijany i „pod prąd”

Policjant Wydziału Kryminalnego oleckiej komendy będący po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 43-latek z dużą prędkością poruszał się ulicami miasta, a także
jechał na pewnym odcinku drogi „pod prąd”. Badanie stanu
trzeźwości wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie.
21 grudnia po godzinie 18:30 funkcjonariusz Wydziału
Kryminalnego oleckiej komendy, będący po służbie, zauważył kierującego osobowym renault, który poruszał się ulica-

21 stycznia koncert
Janusza Laskowskiego

godz. 17:00, sala kina „Mazur”
Janusz LASKOWSKI karierę piosenkarską rozpoczął w
latach 60-tych.
Znany jest jako wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego
piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna.
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

mi miasta z dużą prędkością. Mężczyzna także na pewnym
odcinku drogi „jechał pod prąd”. W związku z tym policjant pojechał za pojazdem i kilka ulic dalej zatrzymał
kierującego i powiadomił oficera dyżurnego.
Podczas wykonywanych czynności kierującym okazał
się być 43-letni obywatel Mołdawii. Badanie alkomatem
wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu.
W związku z powyższym mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi do wyjaśnienia.
mł. asp. Justyna Sznel
Na Jego koncerty przychodzą przedstawiciele kilku pokoleń, wszyscy bawią się razem z Artystą śpiewając takie
przeboje jak: „Beata z Albatrosa” ... „Żółty jesieny liść”
... czy słynny przebój „Kolorowe jarmarki”, za które na
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1977r. otrzymał
nagrodę Dziennikarzy oraz nagrodę Publiczności.
Ciągle rozwijając swój talent - stworzył dalsze przeboje: „Na opolskim rynku” ... „Wszystko chłopcy jest O’K’”
... „Śnił mi się rodzinny dom” ... „Świat nie wierzy łzom”,
które przez wiele miesięcy gościły na telewizyjnych listach
przebojów i w ludzkich sercach. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał Złotą i Platynową płytę.

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:

• Adam Czyżewski
• Adam Fredkowski
• Al;icja Jaszczanin (Świętajno)
• Witold Kaniewski
• Maria Łazarska
• Grzegorz Roszko

K23109

K23510a

Zakład Kamieniarsko-budowlany

i uzbrojenie osobiste strażaków.
W spotkaniu brali udział: Burmistrz Olecka – Wacław
Olszewski , Komendant Powiatowy PSP w Olecku – Jan
Mróz, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w
Olecku – Wacław Sapieha, Komendant Gminny OSP –
Jerzy Gołembiewski oraz naczelnicy, prezesi i działacze
OSP z gminy Olecko.
Zastępca Komendanta PSP Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

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
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W ubiegły czwartek spotkał mnie
pewien incydent.
Otóż, postanowiłem zjeść szybki
obiad w „Danusi”. Niecodzienne tam
bywam, ale chwalę sobie szybkość i
położenie lokalu. Jak zawsze stanąłem w kolejce i jak zawsze zacząłem
zastanawiać się, co zamówić.
Zauważyłem, że spożywał tam
obiad jeden z najbardziej uważnych
moich czytelników. I właśnie ten czytelnik naubliżał mi od kłamczuchów.
Najpierw na cały lokal znad swego talerza rzucił zdanie,
które brzmiało, mniej więcej, tak:
- Panie Borawski, dlaczego pan kłamiesz w tym swoim
szmatławcu?
Popatrzyłem na niego i odwróciłem się. Tym bardziej, że
nie w tym lokalu i nie, ot tak sobie, miałby mi wykładać, gdzie i
w którym akapicie ewentualnie, według jego opinii, kłamałem.
Nie przypominam też sobie, aby ktokolwiek mi jakieś
kłamstwa kiedyś, oprócz tego uważnego i wiernego czytelnika, zarzucał. Co prawda, ten osobnik tylko w internecie pisuje
i dlatego nie jest znany szerszemu gronu olecczan. „Tygodnik
Olecki” zapewne czyta znacznie większe grono i nikt nigdy o
tekstach tam zamieszczanych nie wypowiedział się, że są nieprawdziwe. Z tego względu, że mówiły o prawdziwych zdarzeniach i zawierały ich subiektywną ocenę, były niewygodne
dla niektórych olecczan.
Zdarzały się pomyłki i zapewne będą się zdarzać. Ale, to
zupełnie inna bajka.
Ciąg dalszy historii był taki, że wziąłem się do jedzenia.
Spokojnie i nie nerwowo. Sytuacja była drażliwa, tym bardziej, że klienci lokalu chcieli posiłek zjeść w spokoju. Więc
usiadłem tak, żeby potencjalny „rozmówca” nie psuł mi apetytu. Ale na nic to się zdało.
Wierny czytelnik „Tygodnika Oleckiego” skończył swój
obiad, odniósł tacę z naczyniami, podziękował obsłudze i... nie
zważając na obecność innych osób podszedł do stolika, przy
którym siedziałem. Pochylił się nad blatem spojrzał mi w oczy
„wzrokiem strasznym”. Naprawdę Proszę Państwa, strasznym.
Zarzucił mi jeszcze raz, że piszę kłamstwa. Nie sprecyzował
zarzutu. Tak więc nie wiem, gdzie według niego kłamałem.
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Potem stwierdził, że jeszcze załatwi mnie i moich przyjaciół... i wreszcie sobie poszedł.
Przez ten cały czas nie odezwałem się ani słowem. Nie
polemizowałem, bo i tak by tego nie słyszał.
Całe to wydarzenie można byłoby obrócić w żart. Muszę jednak Państwu wyznać, że takiego spojrzenia można się
bać. Noszę się więc z zamiarem powiadomienia policji, i gdy
te słowa będziecie czytać, zapewne będzie już po fakcie.
Chętnie udostępnię łamy „TO” dla krytycznych wypowiedzi. Pod warunkiem jednak, że tekst będzie rzeczowy
i nie będzie nikogo obrażać. Przypuszczam jednak, że gdy
„uważny czytelnik” przeczyta ten felieton, to jedynie w internecie w „formie” hejtu napisze, co o mnie myśli.
Co by to jednak było, gdyby wszystko brać tak dokładnie
do siebie? Żeby się choć trochę nie pośmiać?
Śmiech powoduje lepsze samopoczucie, a i zmartwienia
wraz z pogodnym usposobieniem stają się znośne.
Ja, tak w ogóle, w Nowym nadchodzącym Roku, to życzę
mu przede wszystkim zdrowia, bo przecież, gdy się człowiek
tak denerwuje, to, co najmniej może się zagotować albo żyłka mu gdzieś pęknie, albo jeszcze jakieś inne nieszczęście
ze zdrowiem się stanie. Sterane nerwy, to mogą być wrzody
żołądka, zawały, osłabione serce i wiele innych związanych z
brakiem opanowania i złośliwością wobec świata „nadwrażliwych” na swoje ego ludzi.
Mnie, i zapewne tego Pana też, matka uczyła i kultury i
empatii wobec innych ludzi. Często jednak nauki rodziców
się zapomina. Ogładę zaś nabywa się w obcowaniu z innymi.
Ważne jest przy tym, aby do tych naszych znajomych odnosić się tak, jakbyśmy chcieli, żeby i do nas się oni odnosili.
Jeżeli nie będę kogoś szanował, to nie mam prawa wymagać
od niego szacunku. Ja tam przynajmniej się staram, choć w
wypadku tego „uważnego i wiernego czytelnika” nie jest łatweo.
Tak w nawiasie: Proszę Pana Uważnego Czytelnika, mam
propozycję. „Tygodnik Olecki” w prenumeracie kosztuje tylko 1,68 zł (w tym 8% vat). Więc może lepiej go zaprenumerować? Zaoszczędzi się trochę. Bo przecież grosz do grosza
... Żywimy się w tych samych barach, oszczędnie gospodarząc budżetem, to i na prenumeracie Pan zaoszczędzi. Tym
bardziej, że nie trzeba chodzić do kiosku, a „TO” dostarczy
do domu Poczta Kurierska. Ze stratą dla mnie będzie, bo też
jest wyjście, czytać gazetę w bibliotece miejskiej lub pedagogicznej. Tam wyłożona jest w czytelniach.
Ale dość tych rad!
Czekam na Pana teksty, bo od razu zaznaczam, że tych w
internecie czytać nie mam czasu.
Mam nadzieję, że wywodami na temat prawdziwości artykułów drukowanych w „TO” nie zanudziłem Szanownych
Czytelników.
Tak się składa, że ten numer, to jednocześnie 300-setny
felieton Marusi. „Po kokardę” po raz pierwszy ukazał się w
1997 jeszcze w „Gazecie Oleckiej”, której wtedy miałem zaszczyt być redaktorem naczelnym.
Ile to już czasu? Przecież i samo założenie treści tych felietonów się zmieniło. Córki Marusi dorosły. To już urocze
dziewczyny.
Sama Marusia wydoroślała. Dzielnie sobie radzi i na niwie pedagogicznej, i pisarskiej, i dziennikarskiej. Czasami,
bo nie mam ani radia, ani telewizora, słucham jej audycji i
cieszę się z tego, że takie dziennikarki współpracują z „TO”
i jeszcze się tym chwalą.
Teraz bardzo osobiste wyznanie: Marusiu kochana, dziękuje Tobie za te prawie dwadzieścia lat współpracy. Za cotygodniowe wysiłki, by tekst był napisany w porę, za cały Twój
wysiłek. Bo Proszę Państwa, nie tak łatwo jest co tydzień
napisać coś dla innych. By było świeże i by czytało się to
dobrze. Sam piszę, to wiem jakie to trudne.
Dziękuję Marusiu!
PS. Pragnę też powiadomić Szanownych Czytelników,
a szczególnie wielbicieli cotygodniowego felietonu rysunkowego Waldemara Rukścia, że w tym tygodniu ukazuje się
ostatni z jego regularnych przesłań.
Ale zapowiedział, że będzie ewentualne rysunki przysyłać nieregularnie. Mam nadzieję, że od czasu do czasu coś
do redakcji prześle. Tym bardziej, że za 14 tygodni będzie
wydany TYSIĘCZNY numer „TO”. O tym wydarzeniu już
zawczasu Szanownych Państwa informuję.
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia przebiegu dróg gminnych,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Gordejkach,
c) pozostawienia skargi bez rozpoznania,
d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na
2017 rok,
e) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „W
przyszłość bez barier” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020,
f) wyrażenia zgody na realizację przez Gimnazjum z
Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie projektu pod nazwą
„Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddzia-

Półfinał III W-M SZS w piłce
ręcznej chłopców
szkół ponadgimnazjalnych
20 grudnia w hali Lega odbył się Ppółfinału III W-M SZS w
piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorem był MOSiR Olecko.
Sędziowali: Dariusz Dźwilewski, Michał Bućwiński,
Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Opieka medyczna: Maciej Kosiński.
Do zawodów zgłosiły się:
Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie, Zespół Szkół w Rozogach,
Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi i I Liceum Ogólnokształcące w Olecku.
Grano systemem „każdy z każdym”.
WYNIKI:
LO Gołdap – I LO Olecko		
ZS Szczytno – ZS Rozogi		
LO Gołdap – ZS Szczytno		
I LO Olecko – ZS Rozogi		
LO Gołdap – ZS Rozogi		
I LO Olecko – ZS Szczytno

15:16
12:16
23:12
22:17
14:9
28:27

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

łami Integracyjnymi w Kijewie” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
g) wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół
w Olecku Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku projektu
pod nazwą „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w
Olecku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020,
h) wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach projektu pod nazwą „Aktywna Szkoła” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024,
j) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i
Gospodarki Rady Miejskiej,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie nad uchwałą budżetową.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

I LO Olecko
LO Gołdap
ZS Rozogi
ZS Szczytno

6 pkt.
4 pkt.
2 pkt.
0 pkt.

66:59
52:37
42:48
51:67

Składy drużyn:
I LO Olecko: Jakub Sobolewski, Marcel Szupieńko,
Paweł Charmuszko, Michał Złotnik, Filip Grudziński, Mateusz Żenda, Jakub Reut, Paweł Czarniecki,
Tomasz Jegliński, Jakub Miłowicki (opiekun Wojciech
Pilichowski).
LO Gołdap: Mateusz Sztuk, Rafał Bogdan, Daniel
Żbikowski, Rafał Budlewski, Marcin Gawza, Kamil
Godlewski, Rafał Mrozowski, Kamil Ołdak, Jacek
Szrejder (opiekun Bogusław Jejer).
ZS Rozogi: Łukasz Kaczmarczyk, Wojciech Dąbkowski, Karol Pawelczyk, Paweł Łukowski, Daniel Stolarczyk, Jakub Dunajewski, Wiktor Zyśk, Gracjan Kłos,
Kamil Rolka, Krystian Bujanowski (opiekun Waldemar Zyśk).
ZS Szczytno: Marcin Janowski, Marcin Niemczyk, Mateusz Ecka, Cezary Jezierski, Artur Bałdyga, Łukasz
Bałdyga, Kamil Luma, Krzysztof Pawelec, Damian
Lemański, Paweł Bryszewski, Konrad Dziczek (opiekun Józef Zdunek, Michał Bogucki).
bc
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podzielenie się swoją wiedzą i talentem oraz specjalne podziękowania płyną z naszej strony do wszystkich uczestników – Państwa kreatywność, wena i serce włożone w tworzenie ozdób były nieocenione!
Ewa Omilian

Warsztaty tworzenia
ozdób świątecznych

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi
Oleckiej zorganizowały warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, które odbyły się 15 grudnia w czytelni biblioteki.
Okazały się one strzałem w dziesiątkę! Wspaniała
prowadząca, Wioletta Żukowska, pokazała jak w bardzo
prosty sposób stworzyć świąteczne ozdoby, wnoszące sobą
niepowtarzalny, świąteczny klimat. Na uczestników czekał
słodki poczęstunek – pyszne ciasta, upieczone specjalnie
przez naszego gościa.
Serdecznie dziękujemy W. Żukowskiej za przybycie i

Urząd Skarbowy informuje:

Nowy obowiązek dla małych
i średnich przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży
VAT).
Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy
jedynie dużych firm.
W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość
i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto). Umożliwi to szybką
i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania. W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku została przygotowana
bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla
systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie
jej udostępnienie również w systemie Linux. Na stronach
Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego
Pliku Kontrolnego.
Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach
Ministerstwa Finansów: link http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT(2).pdf.

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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Kalendarz szkółkarzy
Moja siostra Czesława Bożena z Kopanej
koło Tarczyna ma wiele przyzwyczajeń, jak na
przykład, lubi wysyłać tradycyjne kartki pocztowe z okazji świąt, urodzin, imienin. Jak kogoś odwiedza, to
nie przychodzi z pustymi rękoma. Zawsze ma drobny podarek z narracją.
Kiedyś spytała, co mam w śwince-skarbonce. Odpowiedziałem, że Graszka wrzuca raz na tydzień dwie dyszki,
a potem w grudniu, gdy jest czas prezentów, wyciągamy i
mamy, jak znalazł, na podarki. Siostra szybko poszła po portmonetkę i wróciła tyle, ile daje na tacę. Bożenka od lat zbiera
kalendarze, którymi obdziela sąsiadów. W grudniu otrzymuję kalendarz, jaki wydaje STOWARZYSZENIE POLSKICH
SZKÓŁKARZY w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 8. Na
ostatniej stronie dołączona jest lista członków stowarzyszenia, które dba o to, żeby była wysoka jakość drzew, krzewów
i owoców. To że mamy coraz smaczniejsze jabłka, śliwy, grusze, czereśnie, wiśnie i inne owoce, duża zasługa tych, co się
znaleźli na liście, obejmującej 64 osoby. Są wśród nich moi
krajanie: Andrzej Doliński z Grójca, Piotr Doliński z Wylezina, Piotr Jasiński z Kopanej, Ryszard „ARNO” Nowakowski z Lewiczyna, Szymon Nowakowski ze Żdżar, Krzysztof
Sobczak z Grójca. Z północno-wschodniej Polski jest tylko
Nina Gursztyn z Braniewa, woj. warmińsko-mazurskie. Z
przyjemnością odnotowuję imiona i nazwiska, bo rzadko się
pisze o szkółkarzach.
Dzięki siostrze nie tracę kontaktu z okolicami „Kwitnącej
Jabłoni”. Uczę się szczepić i ciąć, gdy odbije dziczka. Dobrze mieć siostrę, która ma niezłą pamięć i przypomina, skąd
wyszedłem. Poza siostrą, mam młodszego brata Ireneusza,
który robi amatorskie zdjęcia tego, co odchodzi w niepamięć.
W razie, gdy czegoś zapomnimy, można iść do matki Marianny, rocznik 1926, która
pamięta, co było, kiedy nas
jeszcze nie było na świecie.
Zawsze mogę też liczyć na
swoich Krajanów. Z Kopanej, Pawłowic, Wylezina, Racibór, Skrzeczeńca,
Lasu Lesznowolskiego, Pamiątki, Księżowoli, Rembertowa, Prac Małych, Tarczyna oraz Grójca.
W młodości nie nadąża
się za marzeniami. Na starość wspomnienia nas zatrzymują. Zamiast mówić,
ile mamy krzyżyków na karku, powinno się przypominać, ile
przeszliśmy w głąb… kalendarzy.

Laczki
Dawniej się mówiło papucie, obecnie tak się określa kapcie. W zakłopotanie wprawiałem młode sprzedawczynie, kiedy w grudniu zwykłem przygotowywać prezenty dla żony. W
zestawie podarunków obowiązkowo musiały być pantofelki
bez napiętka. Chodziłem po sklepach i panie zza lada wpadały w osłupienie, bo nie wiedziały, o co mi chodzi. A kiedy im
tłumaczyłem, co to są laczki, to powracał do nich uśmiech.
Zaprowadzały mnie na stoisko i mówiły: „tu mamy kapcie
dla kobiet”.
W takiej chwili sobie myślałem, że mój mini wykład o
lekkich, płytkich bucikach został na opak zrozumiany. I tak
to trwało od 1979 roku, kiedy się ożeniłem. Może, gdybym
częściej bywał w sklepie obuwniczym, to by zapamiętały.
Raz do roku, to było stosunkowo za mało, żeby to słowo
wbić sobie do głowy. Laczki, to takie miłe i śmieszne słowo. Brzmi jak ciepełko dla zmęczonych kobiecych stóp. Kto
jak kto, ale kobiety tym dźwiganiem toreb, zamęczają stopy,
niszczą sobie kręgosłup. I dlatego się należy, żeby choć raz
do roku im wręczać papucie wyściełane wełną albo futerkiem
z norek. To nie jest żadna ekstrawagancja, panowie. Kobiece
kapciuszki, to taki mini dywan dla nóg. Muszą być wygodne.

Felieton

Laczki to największa rozkosz dla kończyn dolnych kobiet,
na które mężczyźni z góry patrzą.
W mojej rodzinie o lat opowiada się wydarzenie, które
stało się anegdotą. Rzecz działa się w latach 70. XX wieku. Moja teściowa Eugenia w łazience zauważyła szczura,
więc zareagowała jak kobieta starej daty. Narobiła takiego
krzyku, że mój teściu Feliks ruszył na gryzonia z tym, co
miał pod ręką. Z laczkiem. Wpadł do łazienki, z uniesioną dłonią, żeby zdzielić szczura. Wykazał się niesamowitą
odwagą. Teściowa za głowę się złapała, bo kto z miękkim
domowym obuwiem rusza na gryzonia o wydłużonym
pyszczku i długim ogonie. Wszystko się dobrze skończyło,
bo szczur, frazeologicznie rzecz biorąc, „uciekł jak szczury
z tonącego okrętu”. Oto jakiego miałem dzielnego teścia,
który w chwili zagrożenia nie zawahał się chwycić mocniej
laczek.

Uwagi z końca 2016 roku
Poprosiłem Marka Karpowicza, żeby wykonał rysunek
nieba z Księżycem, upstrzonego gwiazdami. Marek napisał
e-maila: „Tego w ołówku nie da się zrobić. Farb kryjących
wodnych nie mam (z nieróbstwa wyschły). Spróbowałem
w technice batiku. Nie wiem, czy będzie odpowiadało”.
Przypomnę, że batik to «technika barwienia tkanin, polegająca na pokrywaniu woskiem tych części tkaniny, które
mają pozostać niezabarwione».
Niebo z Księżycem i gwiazdami wydartymi ze wszechświata, świetnie wyszło. Batik – nakapany woskiem i wykąpany w barwniku, szlachetna i pracochłonna technika.
Markowe rozrysowania powinny iść do ludzi, więc robię,
żeby Lelum polelum docierały. Boguś (Borawski) też macza w tym palce, bo gdyby nie on, to „Tygodnik Olecki”
pewnie by miał wydanie wodne, pisane na Jeziorze Olecko
Wielkie.
Światła nie powinno się
chować pod korcem, jak
poucza przysłowie. Piszę
o tym, żeby było wiadome, z jakimi to ludźmi się
zadałem. Marek przybliża
poezję, która ździebko nasącza prozę. Ołówkiem zatemperowanym, a gdy się
wypisze, to go struga, żeby
z grafitu wybiła biel. Boguś
też skrobie (czasami) wiersze. No cóż! Z poetami zawsze jest mi po drodze.
Wirtualnie śmigam z
Ursynowa do Olecka via Sejny albo Gołdap, w którym pisze wiersze (i nie tylko!) Mirosław Słapik, edytor, smakosz
literacki, choć należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
w Olsztynie.
Stary Rok (2016) odchodzi, więc na koniec zostawiłem
rozmówkę, którą zacytuję, bo jest niczego sobie.
- Mąż pomaga ci w domu? - pyta sąsiadka.
- Czasami tak. Wczoraj zerwał kartkę z kalendarza! –
odpowiada.

Szampan
Arystokrata wina, któremu bąbelki uderzają do główki
korka. Lubi być schłodzony. Niby zachowuje umiar, a swoje zrobi. Małym duszkiem wyliże wszelkie smutki. Istotą
jego jest umiar. Jego nieodwzajemnioną miłością są truskawki. Podobno mnich Dom Perignon, wynalazca szampana, podczas picia szampana wpadł w uniesienie i zaczął
wołać: „Chodźcie szybko! Ja piję gwiazdy!” Mark Twain
dodał: „Za dużo czegokolwiek to źle, za dużo szampana
to dobrze”. Obyśmy tylko nie przesadzili z tymi bąbelkami. I nie byli tak roztargnieni, jak Honoré Balzac, któremu karczmarz zwrócił uwagę, że wychodząc, zapomniał
zapłacić. Pisarz odpowiedział: „Wiem, drogi przyjacielu,
ja właśnie piję, żeby zapomnieć.”
Czesław Mirosław Szczepaniak
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mowanie zasady „widzieć i być widocznym” oraz zwrócenie
uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia, które niesie za sobą niesprawne lub nieprawidłowe
oświetlenie pojazdu.

Bezpłatna kontrola i regulacja świateł
Podczas kampanii na wybranych stacjach diagnostycznych kierowcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej kontroli i
regulacji oświetlenia pojazdu. 10 i 17 grudnia w godzinach
7-13 na ulicy Wojska Polskiego oleccy policjanci ruchu drogowego będą czujnie przyglądać się oświetlaniu pojazdów.
Samochody z wadliwym oświetleniem będą kierowane do
pobliskiej stacji diagnostycznej.

Policyjne kontrole na drogach regionu

Twoje światła
- Twoje bezpieczeństwo

– pod takim hasłem w całej Polsce policjanci ruchu drogowego zwracają uwagę na to, jak ważne jest oświetlenie pojazdu. Jesienią i zimą światła aut i małe światełka pieszych
- odblaski nabierają szczególnego znaczenia.
W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. Niesprzyjająca kierowcom i pieszym aura: deszcze, opady śniegu, mgły i bardzo
szybko zapadający zmrok ograniczają widoczność. W takich
warunkach niebagatelną rolę odgrywa oświetlenie pojazdu.
Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy
użyciu świateł mijania determinuje ich stan techniczny oraz
właściwe ustawienie ich wysokości, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia, a także natężenie emitowanego światła.
Każda usterka może skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo przeciwnie - niesprawnymi światłami można
wręcz „oślepić” nadjeżdżających z naprzeciwka.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, to suma wielu składników. Na drogach przecinają się ścieżki użytkowników aut
i pieszych. Infrastruktura drogowa, warunki atmosferyczne,
stan psychofizyczny użytkowników ruchu drogowego, stan
techniczny pojazdów, stosowanie się do przepisów ruchu
wpływają na sytuację na drodze. Warto więc dołożyć wszelkich starań, by na drogach było bezpiecznie.

Policjanci drogówki aktywnie włączą się w działania. Przez
najbliższe tygodnie funkcjonariusze będą czujnie przyglądać
się oświetleniu pojazdów. Warto przypomnieć kierowcom,
że w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia znaleźć można wszystkie dane techniczne dotyczące oświetlenia pojazdów. Policjanci będą zwracać uwagę na pojazdy z
niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi
oświetleniem oraz wyciągać konsekwencje przewidziane
prawem. Jeśli oświetlenie pojazdu nie odpowiada warunkom
technicznym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny i skieruje auto na dodatkowe badania techniczne.

Widzieć – i być widocznym
Ta uniwersalna zasada dotyczy wszystkich użytkowników
ruchu drogowego. Obowiązkiem kierowcy jest zadbać o
właściwe oświetlenie pojazdu. Obowiązkiem pieszego jest
zadbać o własną widoczność. Dobre i sprawne oświetlenie
pojazdu oraz pieszy wyposażony w elementy odblaskowe
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa jesienią i zimą.

Fotel
Fotel buja i robi to z takim wdziękiem. Odrywa się od podłogi i znowu wraca na swoje miejsce. To jest taka huśtawka dla
dorosłych. Z nim trzeba ostrożnie. Na fotelu można się rozłożyć, przykryć kocykiem i kołysać. Fotel, dzięki poręczom,
zna granice bujania, o tym nieraz zapomina człowiek. Stąd się
potem biorą rozczarowania, bo ziemię bierze za obłoki.

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.
Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B50102

Twoje światła- twoje bezpieczeństwo
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wraz
ze wszystkimi komendami wojewódzkimi policji przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby
Stacji Kontroli Pojazdów, operatora komunikatora Yanosik
oraz blisko dwustu stacji diagnostycznych na terenie całego
kraju rozpoczęło kampanię pod hasłem „ Twoje światła- twoje bezpieczeństwo”. Głównym celem tej inicjatywy jest pro-

- 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

10

Tygodnik Olecki 52/987 - r. 2016

to@borawski.pl

to@borawski.pl

Wigilia

fotoreportaż
Bolesław
Słomkowski
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L99802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V20238

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47607
V22904

SERWIS OGUMIENIA

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

V02943

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

B49204

V23801

MOTO-SPRZEDAM

* Honda Civic Sport 1,4B, 2005, 115 000 km, 15 900
złotych, tel. 501-514-614 V23612
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B48706
* Opel Corsa 1,2B, 2002, 144 000 km, 7900 złotych, tel.
501-514-614 V23602

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22604
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V19909

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L99604
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49503
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
*3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22504
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V23103

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L99703
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48905
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50302

USŁUGI

B49902

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23003
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B48106

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20907

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20228

V22704

V23402

B48306

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

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B49703
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49403
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B49104
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V19809

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

L99901

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
V20508
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22215
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49603
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L99505
K23610a

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, dermatolog, MEDYCYNA
ESTETYCZNA
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23309
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B48206
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B50601

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

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B4900
* 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 V20218
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

V23502

V20008

V20108

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B50501

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V22106
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50202

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V20248

PRACA

V07110m

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K23710a
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120t
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B50401
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K23810a

SPRZEDAM
* dom bliźniak, Olecko, ul. Prusa, 385 000 złotych, tel.
501-514-614 V23632
* dom, Jaśki, 490 000 złotych, tel. 501-514-614 V23622
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B48406
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B49304
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23209

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V23911
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
na miejscu, tel. 602-293-333 V20518
* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B50002
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V19819

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095
K24001
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Sesja Rady Powiatu
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Zapraszam na posiedzenie XXV Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek)
o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu
w Olecku na rok 2017.
8. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok
2017.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Olecku na rok
2017.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleckiego;
b) zmieniająca uchwałę Nr XVI/187/2016 Rady Powiatu
w Olecku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
c) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie
opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
d) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2016 – 2027;
f) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016;
g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017–2027;
i) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały budżetowej;

3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki;
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
5) głosowanie nad uchwałą budżetową;
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania
związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii
i Mazur.
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Wymiar składek
na ubezpieczenie społeczne
rolników w I kw. 2017 r.

Monitorze Polskim z 5 grudnia 2016 r., poz. 1201, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie
wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r.
Składka ta wyniesie 42, 00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym
zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej
składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe w I kw. 2017 r. stanowić będzie 10
proc. obowiązującej w grudniu 2016 r. emerytury podstawowej (882, 56 zł), tj. 88 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2017 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
• 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
• 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 212,00 zł - w
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150
ha przeliczeniowych
• 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 318,00 zł - w
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300
ha przeliczeniowych
• 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 424,00 zł - w
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I
kwartał 2017 r., upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.

B47507

Wystawa dotycząca
historii regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych
„Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa
domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez
mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem
na tych terenach przed II wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy
Placu Zamkowym 2,

to@borawski.pl

Kalendar
z imion
28 grudnia
Sylwestry, Sylwestryny, Sylwii
Antonii, Dobrosławy, Emmy, Teofili,
Teofilii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego,
Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda,
Godzisława, Godzisza, Inocentego,
Radomysła, Teofila
29 grudnia
Aspazji, Dionizy, Dominiki, Fabioli,
Lory, Wioli
Dawida, Dionizego, Domawita, Dominika, Gerarda, Gosława, Jonatana,
Józefa, Lotara, Lotariusza, Marcina,
Radowita, Seweryna, Tadeusza,
Tomasza, Trofima
30 grudnia
Eugenii, Irminy, Irmy, Katarzyny,
Małgorzaty, Sabiny
Dawida, Eugeniusza, Feliksa,
Ludomira, Marcelego, Rainera,
Sabina, Sewera, Seweryna, Tomasza,
Uniedroga
31 grudnia (Sylwester)
Kai, Katarzyny, Kornelii, Melanii,

Hermesa, Korneliusza, Mariusza, Sebastiana, Sylwestra, Sylwestryna
1 stycznia (Nowy Rok)
Eufrozyny, Marii, Mieczysławy, Odylii
Masława, Mieczysława, Mieszka, Odyseusza, Wilhelma, Ziemowita
2 stycznia
Aidy, Izydory, Narcyzy, Ody
Alba, Bazylego, Grzegorza, Izydora,
Makarego, Strzeżysława, Sylwestra
3 stycznia
Adeli, Arletty, Arlety, Danuty, Dany,
Genowefy, Zdzisławy
Dana, Daniela, Gerwazego, Lucjana, Piotra, Wawrzyńca, Włościsława,
Zdzisława
4 stycznia
Angeliki, Anieli, Benity, Elżbiety, Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromira,
Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, Tytusa

Nasz przepis
Zupa cebulowa

60 dag cebuli, 2 ząbki czosnku, 4
łyżki oliwy, łyżka mąki, litr bulionu z
kostki, szklanka białego wytrawnego
wina, sól, pieprz
Cebulę obieramy i kroimy w
krążki.
W rondlu rozgrzewamy oliwę i
wrzucamy cebulę. Szklimy ją. Teraz
posypujemy ją mąką i zarumieniamy.
Wlewamy bulion i wino i dodajemy obrany i posiekany czosnek.
Przyprawiamy solą i pieprzem.
Gotujemy około 40 minut.

Kotlety z makaronem

30 dag drobnego makaronu – wermiszelu, 30 dag szynki, cebula, jajko,
sól, pieprz, tarta bułka, tłuszcz
Makaron drobno łamiemy i gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie
do miękkości. Drobno posiekaną
cebule podsmażamy i dodajemy do
niej przepuszczona przez maszynkę
szynkę, wystudzony makaron i jajko.
Dokładnie mieszamy. Całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Z powstałej masy formujemy
10 kotlecików i po otoczeniu ich w
tartej bułce smażymy na rumiano na
mocno rozgrzanym tłuszczu. Danie
podajemy z sosem pomidorowym lub
grzybowym.

Grzane piwo
z korzeniami

3 szklanki jasnego piwa, 8 goździków, kawałek cynamonu, podsmażana skórka pomarańczowa, cukier
2/3 piwa wlewamy do rondelka,
dodajemy goździki, cynamon i
skórkę pomarańczową. Przykrywamy pokrywką i gotujemy 2-3
minuty, uważając, żeby płyn nie

wykipiał. Gorącą mieszankę odcedzamy
i lekko studzimy, Słodzimy do smaku i
mieszamy z pozostałym pod¬grzanym
piwem. Podajemy do stołu w dzbanku
i rozlewamy do szklanek. Takie grzane
piwo lepiej pomaga zasnąć niż wszelkie
środki przepisane przez lekarza.

Flip „Mokka”

Do shakera wkładamy jedno żółtko,
jedną czubatą łyżeczkę cukru pudru, 100
ml likieru mokka, 2 łyżki słodkiej śmietany i 3 kostki lodu.
Dobrze mieszamy i przecedzamy do
szerokie szklanki. Posypujemy kawą.

Soczyste mięso

Żeby mięso kury było wspaniale soczyste trzeba na pół godziny przed pieczeniem posmarować je białkiem.

Bezalkoholowy
napój truskawkowy

12,5 dag truskawek, cytryna, 4 listki
mięty lub melisy, 8 pomarańczy, 2 litry
schłodzonej wody mineralnej , może też
być schłodzona woda przegotowana
Truskawki czyścimy, myjemy i kroimy w plasterki. Cytrynę dokładnie myjemy, suszymy i kroimy w cienkie plastry.
Z listków mięty lub melisy usuwamy
ogonki. Z pomarańczy po dokładnym
ich umyciu wyciskamy sok, który przecedzamy.
Truskawki, cytrynę, sok z pomarańczy i zioła mieszamy w szklanym naczyniu lub dzbanku i odstawiamy do schłodzenia. Bezpośrednio przed podaniem
dodajemy zimną wodę mineralną lub
przegotowaną. Można podawać z kostkami lodu.
Dla odmiany sok z pomarańczy
można zastąpić sokiem jabłkowym, a
zamiast truskawek można wykorzystać

Tygodnik Olecki 52/987 - r. 2016

15

Cytaty na ten tydzień
...polityka jest sprawą podrzędną w stosunku do integralności
jednostki, bo bez niej nie warto
żyć w społeczeństwie.
Carlos Fuentes, Lata z Laurą
Diaz
... to były kłamstwa niebios,
które na ziemi nazywają się
polityką.
Carlos Fuentes, Lata z Laurą
Diaz
Będę robił karierę w polityce.
W każdym innym interesie duża
konkurencja. A w polityce dureń
na łapowniku i złodziejem pogania. Łatwo się wybić.
Sapkowski Andrzej, Pani
jeziora
... jedynym istotnym wymiarem
zdarzeń jest wymiar historyczny
(to jest sekwencja w czasie) i
że wszystkie dziedziny wiedzy
mogą zmieścić się w obrębie
historii.
Philip Bagby, Kultura i historii.
Powtarza to za Croce i podaje,
że to stwierdzenie ma niewielu
zwolenników, choć stwierdza, że
jest słuszne.
Sierżant Colon i kapral Nobbes z
Nocnej Straży przyjaźnie dzielili
się skrętem pod bramą; robili to,
z czym Nocna Straż radzi sobie
najlepiej – pilnowali, żeby było
im sucho i ciepło, i trzymali się
jak najdalej od możliwych kłopotów.
Terry Pratchett, Ruchome
obrazki

PRZYS£OWIA
W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.
Jeżeli cały grudzień jest suchy i
mroźny, to całe lato będzie suche i upalne.
Minął wspaniały bal sylwestrowy –
Nowy Rok budzi bólem głowy.
W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długo biała.
Na Nowy Rok przybywa dnia na
barani skok.
Na Nowy Rok przybywa dnia na
zajęczy skok.
Nowy Rok pogodny, zbiór będzie
dorodny.
inne owoce.

Sos chrzanowy

Filiżanka jogurtu, 3 łyżki tartego
chrzanu (można użyć chrzanu ze słoika
przyrządzonego z kwaskiem cytrynowym), jajko utarte na drobnej tarce,
łyżeczka miodu, łyżeczka soku z cytryny,
sól do smaku.
Składniki dobrze mieszamy.
Podajemy do wszelkiego rodzaju drobiu, dań z jaj, jako sos sałatkowy oraz
na kanapki z delikatnymi wędlinami.
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Andrzej Malinowski

Wieża i komin w Dąbrówce
Trasa: Olecko - Cierzpięty - -Dąbrówka

Dąbrówka. Wieś w powiecie piskim, której historia sięga
II połowy XV w.
Warto w niej zobaczyć dawną drewnianą wieżę do suszenia węży strażackich. Mieści się ona tuż przy głównej drodze.
Na wieży gniazdo bocianie. Wieża jest stałym elementem

„Galerii pod
Wieżą”.
Po drugiej
stronie drogi
stoi wysoki komin z cegły –
pozostałość po
byłej cegielni,
która zaopatrywała okolicę w
budulec wypalany z iłów jeziornych.
W słoneczną i ciepłą
sobotę, 1 października 2016
r. w Dąbrówce
byli: Cezary
Lasota, Konrad
Radzewicz i Andrzej
Malinowski.

Ił – skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana
jest głównie z minerałów ilastych z domieszką łyszczyków
oraz pyłu kwarcowego. Znajduje zastosowanie w przemyśle ceramicznym jako surowiec do produkcji cegieł, dachówek czy klinkieru, także w przemyśle budowlanym i papierniczym. Iły powszechnie występują na terenie Polski,
szczególnie w centralnej części kraju oraz w dolinach rzek
nizinnych.

to@borawski.pl

Nie bój się, myśl
Prof. Iwo Białynicki-Birula, urodzony 14 czerwca 1933
roku w Warszawie, jest fizykiem teoretykiem, pracownikiem
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, specjalistą fizyki kwantowej.
Podczas grudniowej gali, na której prezydent Polski nagrodził brytyjskiego i polskiego naukowca, wygłosił laudację z wtrętem: „(…) Moje wystąpienie chciałbym zakończyć
uwagami. (…) Mamy próby zastąpienia teorii ewolucji kreacjonizmem, próby zastąpienia nauk medycznych ideologiczne motywowanymi regulacjami, próby zastąpienia praw aerodynamiki argumentami opartymi na parówkach i puszkach
Coca-Coli. Wszystko to wskazuje, że wymagana jest zdecydowana reakcja na wtargnięcia ignorantów na teren, który jest
domeną nauki”.
Cytuję Profesora, bo najwyższy czas, nie bać się myśleć.
Nie zapominajmy, że Polska ma sympatyczniejszą twarz, a nie
zaciętą tępym narzędziem. Te uwagę dedykuję tym, którym
się zdaje, że wolność można sprasować na blaszkę, mówiąc
po warszawsku, uprawiają pic i fotomontaż.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Tenis stołowy
Północna Liga Regionalna
W przedświątecznym tygodniu odbyły się cztery mecze.
W dolnej części tabeli bardzo pewną wygraną z Giżyckiem
zanotowali zawodnicy ze Słobódki. Młodzi chłopcy czują się
coraz pewniej i mogą sprawić jeszcze niejedną niespodziankę.
O niespodziankę postarali się już teraz młodzi zawodnicy
z Gołdapi, którzy po wysoko przegranym meczu z Pisanicą
(2:10), potrafili stanąć na nogi i wywieźć z Ełku cenny remis.
W meczach na górze tabeli Gołdap I pokonał Pisanicę 10:5, a
Lenarty pokonały 10:6 Pozezdrze.
Wyniki sugerowałyby łatwe zwycięstwa przyjezdnych, ale
tak nie było, bo w obu przypadkach aż 6 meczy kończyło się
w pięciu setach.
Życzę wszystkim szczęśliwego nowego 2017 roku.
Zbigniew Bobryk

NORMALNY
c. d. ze s. 20
- Wobec tego muszą być podwyżki – zawyrokował Młody
racjonalnie.
- Oj, co to, to nie! - przeraził się Starzec. – Zlituj się, nie
od razu! W Polsce i tak każdy rok witają podwyżkami, więc
jeśli chcesz, by cię nie przeklęto już w styczniu, to wstrzymaj się choć do drugiego kwartału. Wiem, że dostałeś takie
polecenie z góry, ale młody jesteś. Masz na pewno ma wiele
pomysłów. Mnie to się nie udało, ale tobie życzę tego z całego serca. Emeryci już i tak piszczą, bezrobotnych nie ubywa,
koszty utrzymania rosną, a pieniędzy brak. Aha, postaraj się,
by nie było afer i tragedii, bo wystarczająco dużo ich było za
mojego panowania.
- Tak, tak i na tegoroczną pogodę narzekali… – wyrwało
się Młodemu, co nie bardzo spodobało się starszemu koledze.
- Wierz mi, jedni będą narzekać na Ciebie, a inni w tym
samym czasie będą chwalić. Lepiej uważaj na te opinie. Poza
tym ludzie są bardzo zazdrośni. Jak tylko zobaczą, że Ci się
wiedzie, to zaraz zaczną się doszukiwać korupcji i malwersacji. I donosy potrafią pisać, tak dla satysfakcji.
Gość podniósł głowę znad notesu i popatrzył zdziwionymi
oczami.
- Tak, tak. Przekonasz się – ciągnął Gospodarz. – Mnie też
nie ominęły, ale zdołałem się jakoś obronić i dlatego jestem tu

Tygodnik Olecki 52/987 - r. 2016

17

Półfinału III W-M SZS
w mini piłce ręcznej chłopców
szkół podstawowych
21 grudnia w hali Lega odbtył się Półfinału III W-M SZS w
mini piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych.
Organizatorem był MOSiR Olecko.
Sędziowali Michał Bućwiński, Karol Rynkiewicz, Robert
Markowski i Paweł Maksimowicz.
Opiekę medyczną prowadził Paweł Zdanio.
Do zawodów zgłosiły się: Szkoła Podstawowa nr 4 w
Mrągowie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku, Szkoła
Podstawowa Sportowa nr 6 w Ełku i Szkoła Podstawowa w
Mikołajkach w ostatniej chwili zrezygnowały z zawodów.
WYNIKI:
SP 3 Olecko – SP 4 Mrągowo

16:14

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce
II miejsce

SP 3 Olecko
SP 4 Mrągowo

2 pkt.
0 pkt.

16:14
14:16

Składy drużyn:
SP 3 Olecko: Franciszek Antkiewicz, Błażej Gabruś,
Paweł Kuszewski, Marek Nowakowski, Paweł Wojtkielewicz, Damian Juchniewicz, Wiktor Zamojski, Bartosz
Prusko, Kacper Bełbot, Michał Siemaszko, Kacper
Łapiński, Maciej Wądołowski, Klaudiusz Żukowski
(opiekun Zbyszek Polakowski).
SP 4 Mrągowo: Wojciech Sawicki, Szymon Cichowski,
Piotr Fabisiak, Bartłomiej Drężek, Mateusz Barczyk,
Aleksander Werno, Jakub Wierciszewski, Adrian Ziarkowski, Marceli Węglewski, Dawid Kurbiedź (opiekun
Jacek Starczewski).
bc
dzisiaj razem z tobą.
- To jaki ja mam być? Za surowy nie, bo będą kłopoty;
zmiany mogę wprowadzać, ale niewielkie, podwyżki minimalne, dmuchnę śniegiem – będą narzekać, za gorąco - też
się ludziom nie spodoba. Stary Roku, jaki?
Stary Rok popatrzył w ogień w kominku i zamyślił się
znowu.
- Jaki? – pytasz. – Normalny, mój drogi, normalny, ale
teraz Ty tu rządzisz. Mnie już nie…
I Stary Rok nie dokończył, bo właśnie wybiła północ.
Marusia

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B50701

Rozpoczęcie
kursu

29
grudniagodz.

1600

tel. 87-520-23-36

18

Tygodnik Olecki 52/987 - r. 2016

to@borawski.pl

Szach i … mat,
czyli jak młodzi szachiści
pojedynkowali się w ZSLiZ

16 grudnia odbył się I Regionalny Turniej Szachowy o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku, nad którym honorowy patronat objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
W wydarzeniu wzięło udział uczestniczyło 18 uczniów
i 5 opiekunów reprezentujących: Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku, Zespół Szkół Technicznych w
Olecku, Zespół Szkół w Bakałarzewie, Zespół Szkół w Olecku i Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Turniej rozegrano na dystansie 7 rund, komputerowe
kojarzenie zawodników według systemu szwajcarskiego z
uwzględnieniem punktacji pomocniczej Buchholtza. Sędzią
głównym turnieju był Jan Grzyb.
Głównym organizatorem turnieju był Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku przy współpracy Mazursko-Podlaskiego Stowarzyszenia Edukatorów w Ełku oraz

5. Gabruś Maciej		
6. Baranowska Karolina
7. Pieczur Jan		
8. Zgiet Jarosław		
9.Chmielewski Konrad

3,5
3,5
2,5
2,5
1,0

ZSLiZ w Olecku
ZSLiZ w Olecku
ZST w Olecku
ZSLiZ w Olecku
ZST w Olecku

II. Kategoria uczniów gimnazjum:
1. Łapszys Bartłomiej
6,0 pkt. ZS w Olecku
2. Kownacki Damian
6,0
ZS w Bakałarzewie
3. Gajewski Piotr		
4,5
ZS w Bakałarzewie
4. Pietrzeniuk Adam
3,5
ZS w Bakałarzewie
5. Laszkowska Małgorzata 3,5
ZS w Olecku
6. Chlebus Mikołaj
3,5
ZS w Bakałarzewie
7. Turowski Piotr		
3,5
Gim. Nr 2 w Olecku
Organizatorem turnieju był Jan Grzyb i Przemysław
Michniewicz.
OPPM

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
I. Kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
1. Górski Roland		
6,0 pkt. ZSLiZ w Olecku
2. Bartnicki Łukasz
6,0
ZSLiZ w Olecku
3. Kłeczek Dominika
5,0
ZSLiZ w Olecku
4. Brodowski Jakub
4,5
ZSLiZ w Olecku
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Pożar w oleckiej komendzie.
Spokojnie!
To tylko ćwiczenia
W Komendzie Powiatowej Policji Olecku w jednej z toalet
wybuch pożar, którego przyczyną było najprawdopodobniej
zaprószenie ognia. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie
ucierpiał. Po ugaszeniu pożaru funkcjonariusze i pracownicy
cywilni wrócili do dalszej pracy. Taki był scenariusz wspólnych ćwiczeń Straży Pożarnej i Policji w ramach szkolenia
przeciwpożarowego.

V22405

22 grudnia przed godz. 11:00 policjanci Wydziału Kryminalnego oleckiej komendy zaważyli, że z jednej z toalet wydobywa się gęsty dym. O tym fakcie zaalarmowali oficera dyżurnego, Komendanta jednostki oraz Straż Pożarną w Olecku.
Komendant Powiatowy Policji Olecku insp. Andrzej Żyliński
widząc zagrożenia ogłosił alarm oraz podjął decyzję o ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku komendy.
W trakcie ewakuacji na szczęście nikt nie ucierpiał i wszystkie
osoby bezpiecznie i o własnych siłach opuściły budynek.
Przybyli na miejsce strażacy szybko opanowali pożar i
dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia komendy. Po-

nadto stwierdzili, że prawdopodobną przyczyną pożaru było
zaprószenie ognia.
Przedstawiony powyżej opis, to na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Olecku w ramach szkolenia przeciwpożarowego.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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PO KOKARDĘ (300)

Po raz 300.
I proszę bardzo!
Ani się obejrzałam, a strzeliłam trzy setki! Zajęło mi to
ponad pięć i pół roku. Trzysta niedziel i poniedziałków, w
których żołądek reagował na niedobór tematu, a stan spokoju dopiero zagęszczał, kiedy jednym kliknięciem email wraz
z załącznikiem wędrował do Naczelnego. Czasami poganiał
mnie, Naczelny rzecz jasna, przypominał, dobijał się telefonicznie, choć i bez niego doskonale wiedziałam, że felieton
czas przesłać. Przesłać to proste, ale o czym napisać? O polityce?, rodzinie?, kredytach, zakupach w galeriach?, a może
o miłościach, zdradach i nadziei? I to są pytania, które mi
towarzyszą przez cały tydzień. Kiedy już temat zaiskrzy i
zejdzie na szpalty, to polka zaczyna się od nowa. I tak po raz
trzechsetny dogonił mnie i męczy. I wtedy mam tego wszystkiego po kokardę!
Muszę jednak coś wyznać – lubię te męki, bo jak co tydzień zagoszczę w niektórych Państwa domach. A może komuś nieopatrznie się felieton spodoba i pomyśli o mnie ciepło… I te ciepłe myśli dolecą do mnie, przykleją się i od razu
będzie mi lepiej na tym świecie. I za te dobre i ciepłe myśli,
drogi mój Czytelniku, dziękuję. I Naczelnemu też dziękuję,
że mi tych szpalt użycza. A może kolejną setkę przepijemy
razem?
A tradycja to rzecz święta, więc felieton z numerem:
„300” jeszcze cieplutki ląduje wprost do Waszych rąk.

NORMALNY

Siedział sobie Stary Rok w swoim domu już na walizkach. Spakował się już niemalże do ostatniego talerza i rozglądał się smętnie po pokoju. Strasznie polubił to miejsce,
ale też wiedział, że czas płynie nieubłaganie (sam przecież
tego uczy ludzi) i trzeba odejść.
Usiadł przed kominkiem i wpatrywał się w ogień. Im
dłużej patrzył, tym bardziej tęsknił do tych dni, które minęły. Każdy dzień przecież był dla kogoś szczęśliwy. Przed
oczami zaczęły przelatywać mu kartki z kalendarza. Trzysta
sześćdziesiąt pięć kartek… Widział te zabawy sylwestrowe,
strzelające petardy i ognie sztuczne, od których psy najchęt-

niej zapadłyby się pod ziemię. Staruszek sam uśmiechnął
się do siebie i przypomniał, jak był młody i wydawało mu
się, że wszystko jest możliwe. Przestraszył się Stary Rok
swoich myśli i wspomnień: „czyżbym się nie zapisał niczym dobrym? Oj, wiele bym dał, żeby móc cofnąć czas…
Trochę bym zmienił, więcej się starał, ale już za późno”.
Z rozmyślań wyrwało go pukanie. Zdziwił się, bo nie spodziewał się nikogo.
- Kogo tam niesie? – Stary Rok był nieco podirytowany.
- Wpuść mnie, proszę, Stary Roku, to ja Twój młodszy
brat – odezwał się dziecięcy głos.
„Jaki młodszy brat? Przecież ja nie mam brata?!” – powiedział pod nosem Staruszek i powoli wstał z fotela, choć
nie był zachwycony tą wizytą. Otworzył drzwi i… ujrzał
chłopca, który ledwie sięgał klamki. Nawet, gdyby nie miał
szarfy z napisem „2017 ROK”, to i tak domyśliłby się, kim
jest. Gość ukłonił się grzecznie i nie czekając na zaproszenie, wszedł do środka.
- Drogi bracie – zaczął zdecydowanie. - Doradź mi, jaki
mam być?
Stary Rok był kontent, że Nowy Rok przyszedł do niego po radę. Młody wyjął od razu notes i od razu przystąpił
do notowania.
- Przede wszystkim – zaczął lekko speszony Stary Rok
i przeciągał nienaturalnie, by mieć czas na zastanowienie - musisz bardzo uważać, zanim zbudzisz każdy dzień.
Musisz być rozsądny i dobrze by było, żebyś kontynuował
moje dzieło.
Młody był odważny i nie bał się zadawać pytań.
- A zmiany mogę wprowadzać?
- I owszem, ale bardzo ostrożnie. Najpierw je przemyśl,
przeanalizuj z doradcami, bo tutaj ludzie co roku mają
zmiany i już trochę są tym zmęczeni – tłumaczył Stary, a
Młody notował pilnie. – Dobrze, że wyborów w tym roku
mieć nie będziesz, bo wtedy cały naród jest podenerwowany i psioczy na wszystko i wszystkich, jakbym to ja był
winien, kogo wybiorą do rządzenia. I nie szalej za bardzo,
nie bierz za dużo kredytów, bo potem jest problem, kto je
będzie spłacał. Wiesz, ja odchodzę…
I Stary Rok przerwał swój wywód, bo widać było, że
za bardzo nie chce się w ekonomiczne zawiłości wdawać
i rozliczać.
c. d. na s. 17

