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Nie pozwól, żeby telefon przerywał ci w
ważnych momentach. Ma służyć tobie, a nie
tym co dzwonią.
H. Jackson Brown, Jr.
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Książka w przedszkolu , s. 9
Ewa Kozłowska

Angielski w SP 1, s. 22

została nominowana do Wawrzynu, najważniejszej literackiej nagrody
Warmii i Mazur

Taekwondo, s. 20

spotkanie z Agatą Prosińską, s. 7
B56406

JEDYNKA IMPREGNAT Z WOSKIEM
0,9L - 17,98zł ; 2,5L - 46,98zł
5,0L - 83,98zł ; 10L - 156,98zł

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

V03604

V04301

V03305

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Podpisujcie wyłożone w sklepach
listy z protestem
Zdarzenie drogowe skrzyżowanie Olecko-Suwałki,
18 kwietnia godz. 15,20, fot. Bolesław Słomkowski

MSZE I NABOŻEŃSTWA

B57004

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

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

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

K24710

B57104

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

OLECKI TERMINARZ

5 kwietnia od 8.23 jeden zastęp JRG PSP pomagał na rzece
Ledze policji w poszukiwaniu zganionego mężczyzny.
5 kwietnia od 10.01 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w
Chełchach pożar suchej trawy.
6 kwietnia od 9.33 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki.
6 kwietnia od 16.09 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Składowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
6 kwietnia od 20.18 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy
w kominie budynku mieszkalnego w Kleszczewie.
7 kwietnia od 20.08 jeden zastęp JRG usuwał martwe zwierze
z drogi powiatowej Olecko – Giżycko w okolicach Olecka.
8 kwietnia od 12.11 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 11
Listopada pożar suchej trawy.
9 kwietnia od 11.16 jeden zastęp JRG PSP uwalniał na jednym z domów w Kukowie zaplątanego w gnieździe bociana.

informacji udzieliła ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

10 kwietnia od 18.06 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Zamkowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
14 kwietnia od 11.11 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy
w kominie domu przy ulicy Gdańskiej.
14 kwietnia od 17.41 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
14 kwietnia od 19.11 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał w
Borawskich powalony na jezdnię konar drzewa.
15 kwietnia od 8.42 dwa zastępy JRG PSP pomagały policji
na rzece Ledze w poszukiwaniu zaginionego mężczyzny.
15 kwietnia od 9.53 jeden zastęp OSP Mazury ratował w
Borkach rannego bociana.
16 kwietnia od 21.11 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej
trawy przy szosie do Krupina.
17 kwietnia od 14.02 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa OSP
Świętajno wyjechały do fałszywego złośliwego alarmu do osiedla
w Giżach.
17 kwietnia od 17.11 jeden zastęp JRG PSP gasił w Markowskich pożar suchej trawy.
Informacji udzielił młodszy brygadier
Tomasz Milewski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,59 zł
Arctic ....................... 4,79 zł
Pb 95......................... 4,68 zł
PB 98......................... 4,88 zł
LPG............................ 2,08 zł
Olej opałowy............... 2.85 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”
Adam Woroniecki, fotografia w podczerwieni
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, Zamek
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\
Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi
Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Zamek”, Zamek
26 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Lekkiej
Atletyce Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, stadion miejski
27 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
dyżur telefoniczny w Urzędzie Skarbowym
Urząd Skarbowy czynny do 18.00
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
28 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
Urząd Skarbowy czynny do 18.00
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Wielka wojna. Dowspuda i okolice 100 lat temu,
wernisaż wystawy. OSA Zamek, plac Zamkowy 2
16.30 - Power Rasngers, film, kino Mazur
19.00 - Amok, film, kino Mazur
29 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.50 - Międzynarodowy Dzień Tańca AKADEMIA TAŃCA „Performance Flow”, sala kina „Mazur”
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko - KKS Granica Kętrzyn, boiska ze sztuczną murawą
13.00 - Mecz piłki nożnej junior młodszy MLKS Czarni
Olecko - UKS Start Kruklanki, boisko ze sztuczną murawą
16.30 - Power Rasngers, film, kino Mazur
19.00 - Amok, film, kino Mazur
30 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
16.30 - Power Rasngers, film, kino Mazur
19.00 - Amok, film, kino Mazur
1 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7
10.00 - Otwarty Turniej Tenis Ziemnego z okazji Otwarcia
Sezonu 2017, korty miejskie
2 maja (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
19.00 - Nocny Deblowy Turniej z okazji Rocznicy Konstytucji 3 maja, korty miejskie
3 maja (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 , 12.30, 16, 18,30 - Finały Mistrzostw Polski w Siatkówce U-17, hala Lega
4 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
10.00 , 12.30, 16, 18,30 - Finały Mistrzostw Polski w Siatkówce U-17, hala Lega
5 maja (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
upływa termin nadsyłania utworów na konkurs na hejnał
gminy Olecko

4

Tygodnik Olecki 17-18/1004-1005 - 2017 r.

to@borawski.pl

Otwarcie wystaway

Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”
ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy:
„Wielka wojna. Dowspuda i okolice 100 lat temu”, który odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olecku przy Placu Zamkowym 2.
O wystawie opowie Marcin Halicki - pracownik GOK
w Raczkach
Wernisaż będzie okazją do podsumowania 10-letniej
działalności OSA „Zamek”

Policjanci znaleźli narkotyki
Blisko 30 gramów narkotyków zabezpieczyli policjanci w jednym z mieszkań na terenie gminy Świętajno. Paweł
R. wpadł, kiedy dzielnicowi przyjechali po jego kolegę, na
którego sąd wydał nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego.
14 kwietnia dzielnicowi oleckiej komendy w związku z
realizacją nakazu doprowadzenia wydanego przez sąd pojechali do jednego z mieszkań na terenie gminy Świętajno.
Pod wskazanym adresem zastali trzech mężczyzn, którzy
na ich widok zachowywali się nerwowo, a jeden pospiesznie chował jakieś przedmioty. Podczas dalszych czynności
okazało się, że Paweł R. schował do kieszeni spodni susz
rośliny. Ponadto policjanci zauważyli kolejną porcję narkotyku ukrytego w paczce po papierosach.
W związku z tym zarówno 33-latek, jak i Tomasz R.,
na którego został wydany nakaz doprowadzenia zostali zatrzymani.
Podczas przeszukania mieszkania Pawła R. kryminalni
znaleźli kolejne narkotyki ukryte w etui po lornetce.
Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 30 gramów narkotyków. Wstępne badania wykazały, że jest to
marihuana.
Natomiast Tomasz R. dzisiaj zostanie doprowadzony
do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę za kradzieże.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy U21

W dniach 6 do 9 kwietnia w stolicy Bułgarii odbyły
się siódme już Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U21. Po
raz drugi w historii Europejska Unia Taekwondo (ETU),
zezwoliła na udział po 2 reprezentantów kraju w każdej kategorii wagowej. Skutkowało to bardzo dużą liczbą uczestników - 450, z całej Europy. Polskę na tym turnieju reprezentowało 15 zawodników.
Jednym z reprezentantów był zawodnik LUKS „HIDORI” Olecko Maurycy Miszczak kat wagowa do 68 kg.
Swój debiut na tej rangi zawodach zakończył na drugiej
rundzie eliminacyjnej porażką z reprezentantem Mołdawii.
Na zdjęciu reprezentacja Polski
ms

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:

• Barbara Marciniak
• Mariusz Naruszewicz
• Mikołaj Reczko (Rewa)
• Norbert Rydzewski
• Magdalena Walejko
• Agnieszka Wróblewska

K24906

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.

Redakcja

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

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowaniu bierze udział tylko pojedynczy kupon naleiny
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl

V03703

Mam złą wiadomość dla fanów
„Tygodnika Oleckiego”...
Och! Nie! Będzie wydawany.
Jednak znowu muszę złożyć
podwójny numer pisma. Ale mam
nadzieję, że to ostatni już raz w
tym roku.
Siła wyższa. No, może nie
wyższa, aby sił wyższych nie obrażać. Więc dwa w jednym, bo
zrządzenie losu.
Z tym losem, to też nie taki
prosty wist. Mówi się często, że
„los tak chciał”./ Ale w zasadzie przecież to my jesteśmy
jego „kowalami”. Może?
Z drugie jednak strony, to przecież każdy chciałby, aby
jego los płynął lub był na tzw. „plusie”. Bo jak to inaczej
określić? Poziom dobrego losu?
Jednak wśród nas jest tak dużo osób nieszczęśliwych. Z
różnych powodów zresztą.
Jednemu brak pieniędzy, innemu uczucia, trzeci ma
wiecznie pod górkę, czwarty złą pracę, piątej lub piątemu
jest źle bo nie rozumie je mąż, a jego żona.
Powodów narzekania na los jest wiele:
zły szef, brak szefa, szef przeciętniak, zbliża się weekend i trzeba ściąć trawnik, nasze dzieci rozrabiają w szkole,
dzieci się nie uczą, potrzebny remont domu, ogólne kłopoty, mąż / żona / partner / partnerka nas zdradza, mamy
głupich rodziców, mamy głupie dzieci, latorośl poszła na
studia humanistyczne, a nie na politechniczne, sąsiad jest
buc, zepsuła się lodówka, przegrała drużyna piłkarska, której kibicujemy, brak instrukcji do telefonu, samochód się
psuje, biustonosz za ciasny, sąsiad kupił nowy samochód,
mieliśmy nadzieje schudnąć, a przytyliśmy w ciągu tygodnia o kilogram, mamy głupich polityków...
Tak! Zdaje się, ze nie mamy wpływu na odmianę losu.
Czy jednak naprawdę?
Ostatnio, a w zasadzie od zawsze, wielu z nas narzeka
na rząd, wojewodę, starostę, burmistrza, wójta, czy sołtysa
we wsi.
Narzekamy, ogólnie rzecz biorąc, na polityków. Taki to
już ogólny polski trend. W zasadzie to dobrze, bo niezadowolenie wieści jakieś zmiany. Bo jak zgodni są obywatele z
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tym co robi polityk, to znaczy, że zmian nie trzeba.
I tutaj okazuje się, że narzekanie to u połowy (co najmniej) Polaków, to tylko narzekanie, a nie chęć zmian.
Dlaczego?
Bo, gdy takiemu kwękającemu, z nosem na kwintę powiesz, żeby poszedł na wybory i głosował na zmianę (jakąkolwiek), to odpowiada, że nie chodzi, bo tak w zasadzie,
to nie ma wpływu na politykę. I tak ci na górze zrobią co
zechcą.
Zaraz wtedy pytam, czy głosował w poprzednich wyborach. Gdy mówi, że nie, to po prostu tłumaczę żeby nie
narzekał, bo nie ma do tego prawa. Nie chciał nic zmieniać... Bo jest albo leniem albo takim kimś, kto tylko smędzi bez poczucia żadnego dystansu. Smędzi, żeby tylko coś
z ust wypadło.
Proszę Państwa, ci świadomi obywatele to wiedzą, więc
pisze do nieświadomych, ten jeden nasz głos ma wielką
siłę. Dzięki niemu jacyś politycy idą w górę, a inni spadają
w niebyt. Ten jeden głos, to tak jak w pokerze powiedzenie
„sprawdzam!”... i polityk przez cztery lub pięć lat wykłada
swoje karty.
Bo ten nasz głos, to też jest hazard. Czasami polityk
blefował i karty miał inne.
Tak było przez ostatnie cztery lata rządów PO. Na koniec dostali, jak w futbolu, czerwoną kartkę.
Tak! Teraz analogia do futbolu. Sędzia (naród) pokazał
czerwoną kartkę politykom sprawiedliwie. Co się potem
stało, to już inna bajka. W każdy bądź razie, teraz każda z
rządzących partii musi taki scenariusz przemyśleć. Naród
wkurzony może wbrew logice, wbrew instynktowi samozachowawczemu, może być irracjonalny, może zagłosować nawet na partię składającą się z żyraf aby tylko wyrazić swój sprzeciw.
W każdym razie, piszę to tym, co na wyborach nie byli
i teraz narzekają.
Wasza indolencja, lenistwo, brak wychowania obywatelskiego lub jakikolwiek inny tumiwisizm nie upoważnia
Was do wyrażania jakiejkolwiek opinii o rządzących.
***
Praktycznie na każdej Sesji Rady Miejskiej sołtys z
Świdrów pytał burmistrza o budowę drogi do tej wsi. Zawsze były pilniejsze sprawy inwestycyjne niż akurat ten
odcinek komunikacyjny.
Dzisiaj, a piszę ten felieton we wtorek wieczorem, znajomy zadał mi pytanie: „Czy gdybym był burmistrzem, czy
podjąłby się takiej inwestycji? Dla kilku rodzin tam mieszkających przeznaczył z kasy miejskiej milion lub dwa, na
drogę do Świdrów?”
W pierwszym momencie mnie zatkało. Bo faktycznie.
Tam mieszka kilka rodzin, wieś na skraju gminy, na skraju
powiatu. Ale...
Przecież na tym polega całe myślenie o prowincji. Na
tej zasadzie wybudowano nam obwodnicę, nad którą mosty
łączą okoliczne pola, a nie miasto z innym miastem.
My, to znaczy Olecko, też leży dla tych w Warszawie
na zadupiu. My też jesteśmy na skraju. Po co nam kolej?
Po co robić drogę do Świdrów. Mają prąd, telewizję i
to wystarczy.
Świdry leżą na skraju gminy, po drugie stronie płotu
jest miejscowość Czaple. Po co droga?
Przecież, to nie jest skraj, ale Polska. Infrastruktura, to
również bezpieczeństwo lokalne. Bezpieczeństwo, to również wygodne drogi, strukturalna ich sieć mogąca zabezpieczyć wszelkie potrzeby lokalnej społeczności.
Nie wymagajmy więc od urzędników w Olsztynie czy
w Warszawie żeby nie traktowali nas jak zadupie, bo sami
tę miarę przykładamy do naszych obywateli mieszkających
na granicy gminy czy powiatu.
***
Mamy wybory burmistrza. Startuje czterech kandydatów. Każdy z nich musi zebrać 1500 podpisów by wystartować w wyborach. Możecie Państwo podpisać się na każdej liście ubiegających się fotel burmistrza. Dajcie szansę
wszystkim. Jeden, ten najważniejszy głos oddacie już na
listach wyborczych na wybranego przez Was kandydata.
Teraz możecie zaszaleć.
Przede wszystkim jednak IDŹCIE NA WYBORY. To
Wasz obowiązek.
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

PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Zaprasza na wystawę malarską pt.

„Żyć pasją”

Autorkami wystawianych prac są: Teresa Kudrawiec
i Jadwiga Wiśniewska – emerytowane nauczycielki, dla
których sztuka stała się ulubionym hobby.
Do obejrzenia prac malarskich zapraszamy szczególnie osoby, które nie miały okazji zobaczenia ich w Galerii
Prawdziwej Sztukiim. A. Legusa w Olecku, gdzie były wystawione w grudniu 2016 r.

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XXIX Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 27 kwietnia 2017 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. Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w
Olecku. Analiza wydatków poniesionych na aktywne formy walki z bezrobociem w 2016 roku realizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku.
8. Sprawozdanie z realizacji programu Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi za 2016r.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/178/09 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka
raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020”;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej;
c) w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Oleckiego za 2016 rok”
d) zmieniająca uchwałę Nr XV/98/2012 Rady Powiatu

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek: 10-16, wtorek – piątek: 9 – 18, sobota:
8-14.
W oparciu o ekspozycję prowadzone będą również zajęcia
skierowane do uczniów szkół podstawowych.
Obrazy stanowić będą punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i inspiracji plastycznych.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejszy
kontakt:
tel. 87 523 93 53; e-mail: biblioteka_ olecko@op.pl
Zapraszamy!
w Olecku z dnia 26 stycznia 29012 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu
Oleckiego
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Olecko na przebudowę ulic Moniuszki, Wieniawskiego,
Kiepury i Szymanowskiego w Olecku;
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Olecko na przebudowę drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N – Sedranki – do drogi wojewódzkiej nr 653;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Olecko na przebudowę odcinka drogi gminnej w Łęgowie;
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Świętajno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego –
remont odcinka drogi nr 1818N relacji Świętajno – Orzechówko – Giże;
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kowale Oleckie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w
Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+457,00 długości 0,457km.
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

BIBLIOTEKA - GAME-OTEKA
* Lubisz grać?
* Chcesz rozwijać logiczne myślenie?
* Chcesz pogłębić swoje umiejętności językowe?
* Lubisz układać puzzle?
W bibliotece czekają na Ciebie:
- RUMMIKUB
- PUZZLE
- SCRABLE
- GRY PLANSZOWE
- GRY LOGICZNE I JĘZYKOWE
Spotykamy się z dziećmi w PIĄTKI o 16:00
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publicznaw Olecku, ul.
Kopernika 6,tel. 87-731-40-04, www.przystanek.pl

rysuje Tadeusz Krotos

zajęcia rozwijające Twoje logiczne myślenie, zręczność i
pracę w grupie

to@borawski.pl

Kosmos, malarstwo secesyjne
i „Jane Eyre”
… czyli spotkanie autorskie
z Agatą Julią Prosińską
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tam zamieszkuje u swej babki, tajemniczej Violet, z
którą początkowo nie potrafi znaleźć wspólnego języka. Nie dość, iż jest to osoba kontrowersyjna i uparta,
to dodatkowo uchodzi w rodzinnej wsi za ogromną
dziwaczkę, wierzącą w Duchy Żywiołów.
Historia naszego głównego bohatera zaczyna się
na dobre dopiero w momencie, gdy na brzegu plaży
znajduje nieznajomą dziewczynę. Jak dalej potoczy
się ta historia? Tego dowiesz się, Drogi Czytelniku,
jeśli przeczytasz „Sylfidę”. Inspiracji do jej napisania
było wiele, między innymi: książki z serii „Piękne
Istoty” i „Złoty kompas”, postać tragicznej postaci
Ofelii, nieskończony kosmos, secesja w malarstwie,
historia XIX-wiecznej Szkocji czy tez serial „Outlander”.
Agata opowiedziała wszystkim przybyłym na
spotkanie, w jaki sposób powstają jej książki, skąd
czerpie inspiracje i w jaki sposób kształtują się charaktery tworzonych przez nią postaci. Dla niej najważniejszym jest to, by byli oni jak najbardziej

24 kwietnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku, we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Olecku, odbyło się spotkanie autorskie z
Agatą Julią Prosińską.
Opowiedziała ona o pierwszym tomie serii
„Duchy Żywiołów”, zatytułowanym „Sylfida”.
Jak wspomina sama autorka, napisanie pierwszego tomu zajęło jej zaledwie sześć tygodni.
Jest to książka o szesnastoletnim Bernardzie,
który w czasie wakacji zostaje wysłany do maleńkiej szkockiej osady o nazwie Shieldaig. To

prawdziwi, by się rozwijali i oni sami,
i ich historie.
Młoda autorka to osoba wszechstronnie utalentowana – pisze nie tylko
książki, ale również sztuki teatralne.
Oprócz tego rysuje, lepi figurki z plasteliny, gra na gitarze i ukulele. Obecnie pracuje nad piątym tomem „Duchów Żywiołów”.
Spotkanie było bardzo udane, a
młodzież, która tłumnie nań przybyła,
ustawiała się po książki i autografy.
Agata otrzymała na pamiątkę, specjalnie dla niej stworzony na tę okazję,
obrazek autorstwa oleckiego artysty-plastyka, Marka Pacyńskiego.
tekst i fotografie
Ewa Omilian
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy
na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku,
ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl
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Drzewa
„Turcy wycinają gałęzie, Rosya «niszczy
korzenie», jak poucza przysłowie ormiańskie.
Można to uzupełnić, że w Polsce za rządów PiS,
można ścinać drzewa na pniu. Po szyszki.
Edward Grudziński, bieszczadzki drwal, słusznie zauważył, że „Mądry drwal jest jak wilk, bierze tylko tyle,
ile potrzebuje”.

Książki
Członkowie Akademii Szweckiej, która przyznaje Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, mają obowiązek czytać książki tak, aby nikt nie widział, jakiego autora. Więc
obkładają je białym papierem. Na wszelki wypadek przed
tymi, co zapuszczają żurawia. Jeżeli chodzi o mnie to
mam bibliotekę i czytam książki wedle klucza – te które
zaczynają się rozklejać i żółknąć i czernieć biorę, bo chce
zdążyć, żeby nie oślepło „światło druku”. Poza tym druki
zwarte, które stoją na półce za moimi plecami, są położone
grzbietami do ściany. Poza mną nikt nie wie, kto je napisał
i jakie mają tytuły. Książki stoją tak, jakby miały podkurczone skrzydełka z okładek. Odwrócone do ściany. Białej.
Ilekroć sięgam po książkę, tylekroć powraca do mnie myśl
rozbrykana Ramóna Gómez de la Serna „Gdy wyjmujemy
książki z biblioteki inne kładą się w poprzek szpary, jakby
nie chciały ich wpuścić z powrotem”.

Cham

Chamstwo ma to do siebie, że rozpycha się. Jest niebezpieczne, więc trzeba z nim ostrożnie, żeby nie wpadło
w złość, bo może być nieobliczalne. Słownik języka polskiego odnotowuje dwa słowa na jego temat, pisząc, że
to «człowiek ordynarny». Redaktor potraktował chama
tak lapidarnie, jakby się bał, że cham może go skuć. Koszałek-Opałek, choć był mniejszy niż leksykograf, to był
ostrzejszy, gdy go nogą drwal potraktował, jak purchawkę.
„Zatrzymawszy się w dołku, uczony kronikarz siadł, pomacał potłuczone żebra, a widząc, iż są całe, skrzywił się i
splunął. – Tfu! i z przypadkiem takim! Cham przebrzydły!
(…)” Tak powiedział ten, co doświadczył chamstwa. W ten
oto sposób wiemy, że cham to człowiek nieuważny, więc
lubi po drodze potrącać nogami albo rękoma. I na dodatek
nie potrafi przeprosić, że coś zrobił na chama.

Akcent 2017, nr 1 (147)

W lubelskim kwartalniku ukazał się wywiad pt. W życiu trzeba pracować. Rozmowę z prof. Andrzejem Strumiłłą (ur. 1927 r.) – malarzem, rysownikiem, fotografikiem,
rzeźbiarzem i ilustratorem książek, przeprowadziła Eliza
Leszczyńska-Pieniak. Najstarszy uczeń Władysława Strzemińskiego i Eugeniusza Eibischa opowiada o drodze jaką
przeszedł i o swojej „idealnej ojczyźnie”. Oto próbka:
„Urodziłem się w Wilnie, stąd sentyment do północno-wschodniej Polski i tego pejzażu. Nie mogłem zamieszkać ani na Litwie, ani na Białorusi. Wybrałem Maćkową
Rudę nad Czarną Hańczą, ale to stare siedlisko, zebrałem
tu resztki ceramiki z X wieku, pamiątki po Jaćwingach.
Chciałem mieć swoją autonomiczną przestrzeń. Mam 20
hektarów z dojściem do rzeki, mogę sadzić drzewa, uprawiać rośliny. Mam małe dendrarium, konie arabskie, które
pasą się przed domem.” Oczywiście, że trzeba mieć „fizyczną krzepę”, żeby tyle ogarnąć.
Dla tych, co lubią czytać, rzecz ciekawa.

Z rozmów z obcym

Pod takim tytułem opublikowano w „Odrze” (nr 3)
rozmowę z prof. Zygmuntem Baumanem, socjologiem i
filozofem, z której znalazłem coś, nad czym warto się zatrzymać: „«Opinia publiczna», czyli zdanie «większości»,
aż za dobrze znane ze swej zwiewności? Mądrość, a tym
bardziej cnota, nie wypływa z większości. Oskarżenia i pomówienia nie nabierają słuszności od tego, że się je chóralnie wywrzaskuje. (…)”. Smaczny rodzynek „w przaśnym

Felieton

skądinąd cieście codziennego współżycia…”

Koszyk

Marek Karpowicz, Kosz, rysunek. Koszyk z pałąkiem,
wykonany z wikliny nie odartej z kory. Drzewiej mówili,
że to „torba pleciona”. Prof. Andrzej Markowski w felietonie pt. „Dyskretny urok plotki”, zamieszczonym w książce
„Trzy po 33” (2016) m.in. pisze: „(…) Najpierw się «plotło» coś konkretnego, przekładało się pasma nici, włosów,
prętów, gałązek, żeby zrobić coś użytecznego; materiał,
koszyk, płot. Szybko zauważono, że można też
«przeplatać» słowa i zdania, wiązać je ze sobą,
nie zawsze sensownie,
ale zawsze tak, by tworzyły pewną całość. – Co
ty pleciesz? – Ot, koszyk
robię z wikliny. – Pleciesz
więc koszałkę na drewno
na opał? – No tak: plotę
koszałki-opałki. I dopóki
robiono to dosłownie, pożytek był wielki. Ale kiedy zaczęto to robić słowami, to te
koszałki-opałki przestały być czymś dobrym – ot, bzdury
«plecie», czyli mówi. Ale czasem to «plecenie» jest zamaskowane (…).”
W Internecie krąży dowcip z cyklu „Humor z zeszytów
szkolnych”: „Chłopi mają dostatek, bo zjadają swoje jajka”. Przysłowie argentyńskie poucza: „Miłość dziecka jest
jak woda w koszyku”.

Profesor Jerzy Vetulani

Jerzy Adam Gracjan Vetulani (21.01.1936-6.04.2017),
krakowski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik.
Zwolennik legalizacji marihuany i depenalizacji narkotyków dla osób pełnoletnich. W młodości konferansjer „Piwnicy pod Baranami”, gdzie „głównie się śmiałem i piłem”.
Nie ukrywał, że jego uczeni rodzice byli zdruzgotani jego
trybem życia: „na godz. 8 stawiałem się do pracy w Instytucie Farmakologii, wracałem ok. 15 i kładłem się spać,
budziłem się o 20 i szedłem do Piwnicy, skąd wracałem
nad ranem. Za dnia życie młodego uczonego, w nocy – artysty.” W życiu realizował dewizę, wziętą od pisarza s.f.
Isaaca Asimowa, która brzmiała: „Niech zmysł moralny
nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce”. Nie ukrywał tego, że
„«Gdyby Boga nie było, należałoby go wymyślić» - powiedział Wolter i wielu neurologów przyznaje mu rację”. Pisał
o „Łasce choroby”, która „zmniejsza wszelkie pokusy”.
Profesor miał epikurejską pogodę ducha. Potrafił szukać
tych jaśniejszych stron w życiu. Świetnie opowiadał, na
przykład o używkach: „Pierwszym alkoholem, jaki piłem,
poczęstowali mnie partyzanci, chyba w Kasinie Wielkiej.
To był bimber z miodem, bardzo smaczny, spałem potem
długo”. Za jego stoickim spokojem kryła się olbrzymia
erudycja. Mogę napisać, że uczył żyć. Jedną z jego recept,
jaką zostawił w testamencie, zacytuję, bo jest uniwersalna:
„Nauczyłem się pocieszać ludzi w trudnych sytuacjach, np.
kiedy ktoś bliski im umrze. Wiem, jak pobudzić neurony
lustrzane, które umożliwiają nam dzielenie wrażeń i emocji
z innymi – przez dotyk, objęcie. Kiedy przytulaniem pobudza się duża powierzchnię skóry, to w przysadce mózgowej uwalnia się oksytocyna – hormon powodujący m.in.
uspokojenie, zaufanie ukojenie, poczucie bezpieczeństwa.
Jeszcze gdy byłem kierownikiem zakładu i nie wiedziałem
o oksytocynie, to się nauczyłem, że zmartwionych tragediami domowymi pracowników trzeba objąć i przytulić.
Bez względu na płeć.” Rodzina w nekrologu profesora
m.in. napisała: „neuroentuzjasta, uczony błazen, pędzący
na wariackich papierach. Jako przyrodnik mówił: «życie
jest wrzodem na ciele Wszechświata», ale Jego życie nie
było wrzodem, było pełne pasji i przyjemności.”
Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl

Z wizytą
w oleckich przedszkolach

W drugiej połowie marca 2017 uczniowie klasy humanistycznej Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w
Olecku, realizując projekt edukacyjny, pochylili się nad
niebywale szlachetną materią – książką, w której skrywa
niezwykły świat literatury. O tym, by książka była naszym
przyjacielem na dobre i złe przekonywał m.in. Maksym
Gorki, który mówił: „Kochajcie książki. One ułatwią Wam
życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i
burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą
Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą
rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka”.
Książki mogą mieć ogromny wpływ na rozwój. Od
małego są dla nas źródłem wiedzy o wartościach. Kiedy
byliśmy mali, rodzice czytali nam bajki i baśnie i dzięki
zaklętym w nich historiom uczyliśmy się rozróżniać dobro
od zła – mówi Joanna Jankowska.
Głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, znakomicie wspiera ich rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny.
Dobrodziejstw
płynących z czytania nie sposób
wymienić jednym tchem. Czytanie
wpływa
na umiejętności
komunikacyjne,
uczy myślenia,
rozwija pamięć
i
wyobraźnię,
przynosi wiedzę
i pomaga przyswoić
wzorce
dobrych zachowań, a ponad wszystko pozwala zrozumieć
siebie i świat.
Warto od małego wpajać dzieciom miłość do książek
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i rozwijać ich zainteresowania czytelnicze – taki cel przyświecał również realizacji projektu, w ramach którego
uczniowie klasy I A odwiedzili oleckie przedszkola: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku
oraz Niepubliczne Przedszkola: Jedyneczka, Bajka, Smyk,
Kubuś i Przyjaciele. Młodzież przeniosła przedszkolaków
w świat ponadczasowych wierszy i baśni. Gimnazjaliści
czytali dzieciom utwory poetów i pisarzy cieszących się
niesłabnącym autorytetem i popularnością, których mądre
teksty to obowiązkowa lektura każdego młodego człowieka, rozpoczynającego swoją przygodę z literaturą. Dzięki
utworom autorów takich jak: Jan Brzechwa, Julian Tu-

wim, Maria Konopnicka, bracia Grimm czy Hans Christian Andersen uczniowie stworzyli prawdziwie magiczną
atmosferę i sprawili dzieciom dużo przyjemności.
– Przedszkolaki czerpały z czytanych im utworów
ogromną radość, na ich twarzach widać było ekscytację i
zaciekawienie. O perypetiach Kaczki Dziwaczki, Słonia
Trąbalskiego, Samochwały, Lenia czy Koziołeczka słuchały z uśmiechem i wypiekami na twarzy – wspomina Roksana Piwek.
– Dzieci chętnie słuchały, a gdy po skończonej lekturze
zainicjowałyśmy dyskusję na temat treści przeczytanych
książek zgłaszały się do odpowiedzi jeden przez drugiego.
Ku naszej ogromnej uciesze, potrafiły wyczerpująco odpowiedzieć na pytania, dotyczące przeczytanych przez nas
utworów – podkreśla Patrycja Rzesiowska.
Młodzież w pełni zrealizowała założoną w projekcie
misję. Zarówno panie nauczycielki jak i przedszkolaki byli
tak zadowoleni z wizyty gimnazjalistów, że uczniowie klasy I a zobligowali się do ponownego odwiedzenia przedszkolnych grup i kontynuowania spotkań z książką.
– Cieszymy się, że możemy podarować młodszym kolegom coś bezcennego – czas z piękną literaturą dziecięcą
– z satysfakcją mówi Emilia Antonowicz.
Czytanie to nieodzowny element wszechstronnego
kształtowania osobowości, to aktywność, która powinna
być bliska każdemu z nas. Kiedy książki są obecne w życiu
najmłodszych, kiedy są wpisane w ich codzienność, to będą
również w sposób naturalny towarzyszyć im przez całe życie.
Magdalena Siwko
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58403
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B59001

V03235

11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98

V04002

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02308

V02408

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58602
* Opel Meriva, 1,6, 16V, B, srebrny, 2004, relingi, 9500
zł, Olecko, zarejestrowany, opłacone ubezpieczenie, tel.
507-858-030
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V02915

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22620a
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V02706

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...

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58203
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B59201

*3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

* „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
V01610

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B54808
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B57304
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58802
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L00402
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56505
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59101

V03902

B58303

USŁUGI

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V0171009
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B57903

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

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V03504
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03225
2

V04102

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02806

B58702

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55107

- 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

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B57404

B56904

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

to@borawski.pl

SPRZEDAM

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
V03805
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04311
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B58902
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B58103

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B57504
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K25106
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K25006
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B55207
* kawalerkę, 30 m.kw., na Kościuszki, tel. 506-877-754
Koo701

V03005

K25207

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

11

Tygodnik Olecki 17-18/1004-1005 - 2017 r.

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B58503

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

V02109

V02905

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25407
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B56704
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B57604
* 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 V03215

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V02510a
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B56804
* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V03245

PRACA

V07110p

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24610
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25307
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120tz

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B56605
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30

OM
O EY
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03713
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V03815

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 L00501
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V02816
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Andrzej Malinowski

Lokomotywa parowa
i kamień Jaćwingów w Starych Juchach

Trasa: Olecko - Połom - Gorłówko - Stare Juchy

Przy stacji kolejowej w Starych Juchach (powiat
ełcki) stoi nieczynna lokomotywa parowa. Stanowi
ona atrakcję turystyczną miejscowości, ponieważ jest
oryginalna, można do niej wejść i przyjrzeć się elementom budowy. Niestety jest w bardzo złym stanie.
Obejrzeliśmy dokładnie kocioł, podwozie i mechanizm ruchu.
Pół kilometra na wschód od kościoła, po lewej
stronie torów kolejowych (trasa Ełk - Giżycko), na
skraju lasu znajduje się głaz narzutowy. Widnieje na

nim napis: Pomnik przyrody/Głaz narzutowy/Dawny
ołtarz ofiarny Jaćwingów.
Odkopany kamień ma wysokość 1,5 m, długość
4 m, szerokość 3 m i obwód 12 m. Jest zaliczany do
największych na terenie Mazur. Prawdopodobnie od
spływającej po nim krwi ze składanych w ofierze
zwierząt pochodzi nazwa „jucha” (późniejsza nazwa
miejscowości).
Według przekazów ludowych kościół w Starych
Juchach został wybudowany w miejscu, przez które
biegła nadrzeczna droga do kamienia. Kościół miał
powstrzymać pielgrzymki chrześcijan do pogańskiego uroczyska z kamieniem ofiarnym.
Jaćwingowie składali swoim bogom: Perkunasowi, Petrimpusowi i Pokiusowi ofiary ze zwierząt,
płodów rolnych i czasem z jeńców wojennych. Granitowy głaz został uznany za pomnik przyrody w roku
1954. Brak oznakowania dojścia do niego.
W deszczową sobotę, 8 października 2016 r. w
Starych Juchach byli, parowóz i ołtarz ofiarny widzieli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej
Malinowski.

Lokomotywa parowa – lokomotywa napędzana silnikami parowymi. Para pochodzi z kotła opalanego najczęściej
węglem.
Pierwszą lokomotywę parową zbudował w 1804 r. Richard
Trevithick. Za wynalazcę współczesnej lokomotywy parowej uważa się George’a Stephensona. Jego parowóz Rakieta z 1829 r. stał się pierwowzorem wszystkich dalszych
konstrukcji
Jaćwingowie – wymarły w XVI w. lud bałtyjski, blisko
spokrewniony z Prusami i Litwinami, zamieszkujący Jaćwież (Sudowię) leżącą obecnie w większości na terenie
północno-wschodniej Polski

to@borawski.pl
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Komunikat
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii informuje,
że w dniach 23 – 27 kwietnia 2017 r.,
na terenie powiatu: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu ełckiego, giżyckiego,
gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego oraz gminy Zalewo w powiecie iławskim, gminy Barczewo, Biskupiec,
Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo,
Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasta Olsztyn, gminy Małdyty, Morąg, Mi-łakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, gminy Dźwierzuty w powiecie
szczycieńskim,
przeprowadzone będzie
szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Przynęty zawierające blister ze szczepionką
zostaną zrzucone z samolotów,
na obszary bytowania zwierząt dzikich.

• Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów
wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną
wyłożone przynęty z zatopionym blistrem zawierającym
szczepionkę.
• Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymia-rach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony,
plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.
• Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt.
• Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.
• Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania
się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na
uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.
• W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii.
• Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać
psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
Dziękujemy
za pomoc w skutecznym przeprowadzeniu
akcji szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie

rysuje Tadeusz Krotos

W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodni po ich zakończeniu, prosi się:
- uszanować ciszę leśną
- nie płoszyć zwierzyny
- nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane
- nie podnosić i nie niszczyć przynęt
- w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii
- w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną
skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos,
należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a
następnie zgłosić się do lekarza
- o powyższych zasadach pouczyć dzieci
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Komunikat dotyczący szczepienia lisów
Informacja
dla mieszkańców terenów,
na których zostaną wyłożone „szczepionki – przynęty”
przeznaczone do przeprowadzenia szczepień lisów wolno
żyjących przeciwko wściekliźnie.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B57704

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B58003

Rozpoczęcie
kursu

18
maja

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

to@borawski.pl

Kalendarz imion
26 kwietnia (Dzień Transportowca i
Drogowca) (Wenus w maksymalnej
jasności -4,5 mag) (Księżyc nów)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii,
Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego,
Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny,
Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bożebora,
Kastora, Piotra, Sergiusza, Teodora,
Teofila, Żywisława
28 kwietnia - (Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy)
(godz. 14. Koniunkcja Merkurego z
Uranem) (20:23-21:04. Nocne zakrycie Aldebarana przez Księżyc)
Bogny, Ludmiły, Ludomiły, Ludy,
Marii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogusława, Ludwika,
Marka, Pawła, Piotra, Przybyczesta,
Witalisa, Żywisława
29 kwietnia (Światowy Dzień Miast
Bliźniaczych, Międzynarodowy
Dzień Tańca)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity,
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jakuba, Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia (Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci)
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy,
Donaty, Hildegardy, Kai, Katarzyny

, Lilii, Lilisny, Marianny, Marii,
Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata,
Filomena, Igora, Jakuba, Ludwika,
Mariana, Piusa
1 maja (Święto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza,
Jeremiego, Józefa, Lubomierza,
Lubomira, Romana
2 maja (Dzień Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy,
Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego,
Atanazego, Borysa, Częstowoja,
Eugeniusza, Longina, Walentego,
Waltera, Witomierza, Witymira,
Zygmunta
3 maja (Święto Konstytucji 3
Maja) (Święto NMP Królowej
Polski) (Księżyc pierwsz kwadra
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi, Marii, Marioli, Niny, Światosławy, Świętosławy, Żakliny
Aleksandra, Broniwoja, Jaropełka,
Stanisława, Światosława, Teodozjusza, Teodozego
4 maja (Dzień Strażaka, Dzień
Kominiarza, Dzień Hutnika)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny,
Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gościsława, Gostarda,
Grzegorza, Januarego, Łazarza,
Michała, Polikarpa, Roberta, Wła-

Nasz przepis
Śledzie po olecku

10 filetów matiasów, 4 łyżki majonezu,
10 dag śmietany kremówki, cebula, 3
łyżki groszku konserwowego, sok z jednej cytryny, sok z jednej pomarańczy,
pół łyżki majeranku, łyżka kaparów,
natka pietruszki, cukier, sól, pieprz.
Śledzie płuczemy lub moczymy jeśli są zbyt słone. Przed przygotowaniem
filety osączamy na lnianej ściereczce.
Zwijamy je w roladki i układamy na
półmisku. Ubijamy śmietanę wsypując
do niej majeranek, a później po kolei
z majonezem, groszkiem, posiekaną
drobniutko cebulą, posiekanymi kaparami. Doprawiamy (mieszając) sokiem
z cytryny i z pomarańczy, cukrem, solą
i pieprzem. Obkładamy śledzie sosem i
posypujemy po wierzchu posiekana natką pietruszki.

Pudding morelowy

50 dag moreli, szklanka białego
wytrawnego wina, 10 dag miodu albo
cukru, płatki żelatyny, śmietanka (dowolnie)
Morele myjemy, usuwamy pestki
i gotujemy w niewielkiej ilości wody.
Po ugotowaniu przecieramy przez sito
lub miksujemy. Dodajemy białe wino w

takiej ilości aby wszystko miało objętość dwóch szklanek. Słodzimy do
smaku cukrem lub miodem.
Żelatynę najpierw moczymy, a
później rozpuszczamy w 3 łyżkach
wrzącej wody i mieszamy z masą
morelową.
Pudding stawiamy do stężenia
w foremce opłukanej zimną wodą.
Gdy stężeje wyrzucamy go na talerzyk. Możemy go polać śmietaną lub
podawać bez żadnych dodatków.

Chłodnik piwny

2 butelki piwa jasnego, 1 niewielka
cytryna, 1 szklanka cukru, 2 łyżki
rodzynek, laska cynamonu, 2 goździki, 1 szklanka czerwonego wina,
1 szklanka śmietany, pół lita wody
Do zimnej wody wkładamy cynamon, goździki oraz cukier i gotujemy pod przykryciem 20 minut.
Po tym czasie zastawiamy garnek z
ognia i wsypujemy do niego rodzynki oraz wyciskamy sok z cytryny.
Następnie wszystko dobrze
schładzamy.
Do zimnego płynu wlewamy
piwo, czerwone wino i śmietanę.
Podajemy z grzankami.
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Cytaty na ten tydzień
najczęściej, gdy mówimy o władzy
mamy na myśli (...) władzę, która
polega na dysponowaniu środkami, za pomocą których możemy
wpływać – przemocą albo groźbą
przemocy – na zachowanie ludzi
i regulować to zachowanie wedle
zamierzeń władcy (jednostkowego
czy zbiorowego). Władza w tym
sensie zakłada obecność zorganizowanych narzędzi przemocy, a w
dzisiejszym świecie – państwa.
Leszk Kolakowski, Mini wykłady o
maxi sprawach
Zostawiajmy po sobie dobre imię i
trwałą pamięć wśród śmiertelnych,
aby życie nasze nie przeszło nadaremnie. Leonardo da Vinci
Z ran, które targał pazur lwi,
Zostały blizny.
I śpi Ojczyzna, gdy lew śpi
U stóp Ojczyzny.
Antoni Słonimski
... Wszędzie przeszłość mani,
wciąż namiętna, co pamięta i
boleje.
Rainer Maria Rilke, Poezje
...każda istota ludzka w odpowiednich okolicznościach może zostać
zezwierzęcona przez panikę.
Arthur C. Clarke,
Odyseja kosmiczna 2001

PRZYS£OWIA
Kiedy mokre role, nie chodź z pługiem w pole.
Kwiecień, gdy deszczem plecie,
mniej wystroi w kwiecie.
Kwiecień kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.
Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi,
błogosławieństwo polom przynosi.
Z kwietniem ciepłym, idzie maj
chłodny.
Na pierwszy maj szron obiecuje
dobry plon.
Jeśli pierwszy maj płacze będą chude
klacze.
Boże daj, Boże daj, aby wiecznie
trwał ten maj.
Obfitość zbóż przynoszą, ptactwa
skąpość – grzmoty, lecz gospodarz z
robactwem ma dość roboty.
Na św. Floriana (4 maja) deszczyk
rzęsisty, będzie plon obfity, dobry i
czysty.
Święty Florianie, miej ten dom w
obronie, niechaj płomieniem od ognia
nie chłonie!
Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
Jeśli się w maju śnieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
W maju zbiera pszczółka, zbierajcież
też ziółka na ratunek w potrzebie i dla
drugich i dla siebie.
Zbiera w maju pszczółka, zbierajże
też ziółka.
Jak się zasieje len na św. Stanisława
(8 maj), to tak urośnie jak ława.

16

Tygodnik Olecki 17-18/1004-1005 - 2017 r.

to@borawski.pl

JUBILEUSZOWA X EDYCJA KONKURSU
„POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Listy od czytelników

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia
PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X
edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant,
który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar
przemocy domowej.
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są
do 31 maja 2017 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta
Głównego Policji.
Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących
ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe
działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom
krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli

Pozdrowienia z Londynu.

Czytelniczka TO

organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.
niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą
(„Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego
formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej
edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych
wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat
poprzednich. Rozstrzygnięcie X edycji konkursu nastąpi z
końcem czerwca 2017 roku.
Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia Policji.
Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Brakuje dokumentów do
emerytury– sprawdź gdzie
możesz je znaleźć

Co zrobić, gdy chcemy iść na emeryturę a nie mamy
wszystkich dokumentów potwierdzających zatrudnienie i
wysokość składek? Bez kompletu dokumentów ZUS nie
może naliczyć kapitału początkowego, co skutkuje wyliczeniem znacznie niższej kwoty comiesięcznej wypłaty niż
się tego spodziewa przyszły emeryt.
Wielu potencjalnych emerytów ma problemy ze zgromadzeniem dokumentacji potrzebnej w chwili składania
wniosku o kapitał początkowy. Staż pracy i wysokość zarobków muszą być udokumentowane. Na ich podstawie
ustalana jest wysokość przyszłej emerytury. W niektórych
przypadkach odnalezienie brakujących dokumentów może
zwiększyć emeryturę o kilkaset złotych.
Jeżeli ktoś nie może udowodnić wysokości osiąganych
zarobków z powodu likwidacji zakładu pracy lub zniszczenia dokumentacji płacowej wówczas osiągane wynagrodzenie może być ustalone na podstawie dokumentacji
zastępczej, jeśli taką ktoś posiada np. na podstawie umowy
o pracę, pism o powołaniu, mianowaniu oraz innych pism,
w których zawarte są dane dotyczące wynagrodzenia pracownika.
Od czego zacząć?
Osoby poszukujące dokumentów o zatrudnieniu i wysokości osiąganych zarobków powinny przede wszystkim
ustalić, czy zakład pracy jeszcze istnieje. Jeżeli nie istnieje,
to na podstawie zachowanych dokumentów (pism kierowanych przez zakład pracy, wpisów w dowodzie osobistym
lub w legitymacji ubezpieczeniowej) powinny ustalić jego
dokładną nazwę oraz adres, a także, w jakich strukturach
organizacyjnych był umieszczony, a następnie szukać pomocy w wymienionych instytucjach i archiwach. Jeżeli
zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo
państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową powinien przejąć następca prawny lub organ założycielski,
albo organ nadrzędny pracodawcy. W przypadku braku
następcy prawnego należy zwrócić się do organu założycielskiego albo organu nadrzędnego swojego byłego pracodawcy. Najczęściej byli nimi wojewoda lub właściwy
minister, którzy mają obowiązek prawny przejmowania,
zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej
po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach organizacyjnych. W przypadku likwidacji spółdzielni
lub organizacji spółdzielczych dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął może
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Dorabiasz do emerytury lub
renty – sprawdź ile możesz
dorobić od 1 marca.
Świadczenia emerytalne i rentowe w naszym kraju nie
są wysokie. Decydujemy się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. To dobry sposób na poprawę naszej stopy życiowej. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach i do
jakiej wysokości dochodów można dorobić, by nie stracić
prawa do świadczenia.
Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Od 1 marca 2017r. kwoty, które można
uzyskać podczas zatrudnienia uległy zmianie. Szczególną
uwagę na tę kwestię powinny zwrócić te osoby, które nie
ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, bowiem
jeśli zarabiają więcej niż ustalone limity - ZUS zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, może im
zmniejszyć albo zawiesić świadczenie. Jeśli zatem otrzymujemy świadczenie, a nie ukończyliśmy wspomnianego
wieku, powinniśmy o tym fakcie powiadomić ZUS.
Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w
marcu, w czerwcu, wrześniu i grudniu. Można bez żadnych
konsekwencji dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód
nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego
przez prezesa GUS). Kwota ta obecnie wynosi 2953,30
zł. Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy
powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury - Zakład może nam zawiesić
lub zmniejszyć świadczenie. Nasze świadczenie zostanie
zmniejszone, jeśli osiągniemy przychód przekraczający
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie
przechowywać związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeśli takiego związku nie ma lub został
zlikwidowany - Krajowej Radzie Spółdzielczej. Spółki
prawa cywilnego i handlowego, (czyli firmy prywatne) w
przypadku ich likwidacji zobowiązane są do zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji niearchiwalnej we własnym zakresie. Niektóre z nich przekazują
taką dokumentację do dalszego, przechowywania firmom
zajmującym się przechowalnictwem akt np. do Archiwum
Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (05-822
Milanówek, ul. St. Okrzei 1), które od października 2013
r. jest oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie.
W archiwum tym - pod numerem telefonu (22) 635 68 22 działa punkt konsultacyjno-informacyjny.
Niekiedy dokumentację pracowniczą przechowują
byli właściciele danej firmy prywatnej. Pewne wskazówki
dotyczące miejsc jej przechowywania można uzyskać za
pośrednictwem wydziałów rejestrowych właściwych terytorialnie sądów lub urzędów administracji terenowej.
Zasady postępowania z dokumentacją w niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, partiach politycznych,
organizacjach politycznych, spółdzielczych, społecznych,
w kościołach i związkach wyznaniowych - jednostki te
ustalają we własnym zakresie.
ZUS również dysponuje spisem zlikwidowanych zakładów pracy wraz z wykazem miejsca przechowywania
dokumentacji danej firmy. Spis ten dostępny jest na stronie
internetowej
http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/
baza-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladowpracy jak również w każdej jednostce ZUS.
Monika Górecka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa warmińsko-mazurskiego
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wyższy niż 130% tego wynagrodzenia. Jeśli nasz dochód
przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, która to
kwota obecnie wynosi 5884,60 zł - ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia. Warto także pamiętać o tym, że nasze
świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:
• 565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
• 424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy;
• 480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.
Należy także pamiętać o tym, że Zakład może nam zawiesić rentę socjalną, jeśli osiągamy przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie kwota ta wynosi 2953,30 zł).
Na zwieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa
przychód (nie mylić z dochodem) uzyskany z tytułu:
• pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
• pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę
nakładczą;
• pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
• pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy - zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące tych umów albo umowy o dzieło,
której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeśli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony,
lub jeżeli w tramach takiej umowy(zawartej z inna firmą)
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;
• prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu; (jako przychód z tytułu prowadzonej działalności przyjmuje się podstawę wymiaru
składek na FUS)
• pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej;
• uposażenia z tytułu służby.
Więcej na ten temat dowiemy się pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub w każdej placówce ZUS.
Monika Górecka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa warmińsko-mazurskiego

pożar w kominie może być groźny.
Fot. Bolesław Słomkowski
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„Kręci mnie bezpieczeństwo”
na Warmii i Mazurach

Przed nami sezon na jednoślady. Z każdym dniem na
drogach naszego regionu pojawia się coraz więcej rowerzystów. Dzieci, rodzice, młodzież - każdy docenia jaką radość daje jazda na dwóch kółkach. Najważniejsze jednak,
by była bezpieczna.
Na ulicach miast z roku na rok przybywa rowerzystów.
Coraz lepsza infrastruktura, udogodnienia, kilometry ścieżek rowerowych i moda na aktywne spędzanie czasu zachęcają do jazdy na rowerze. Wystarczy kupić rower, odstawić samochód na parking i cieszyć się z jazdy. Czy na
pewno?

Kręci mnie bezpieczeństwo
– rusza ogólnopolska akcja

W całej Polsce ruszyła akcja pod nazwą „ Kręci mnie
bezpieczeństwo”. Jej główny cel jest jeden: poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Podczas działań policjanci będą
promować bezpieczne i odpowiedzialne postawy w ruchu
drogowym, zarówno wśród rowerzystów jak i pieszych
oraz kierowców. Będą edukować, przypominać o prawach
i obowiązkach rowerzystów, zwrócą uwagę jak ważny jest
dobry stan techniczny jednośladu i jaką rolę odgrywa używanie kasku oraz elementów odblaskowych.
Mł. insp. Mariusz Tański z Wydziału Ruchu Drogowego mówi:
- Obserwujemy coraz większy ruch rowerzystów, to
bardzo cieszy. Oprócz odpowiedzialnej, zgodnej z przepisami jazdy niezmiernie ważne jest to, by każdy rowerzysta
pamiętał, że jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Mówiąc wprost: jego własne bezpieczeństwo w
dużej mierze zależy od niego samego.
O czym mówią podstawowe przepisy?
Z obserwacji policjantów ruchu drogowego wynika, że
rowerzyści nie znają swoich podstawowych obowiązków.
Każdy kierowca jednośladu powinien znać zapisy artykułu
33 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Warto przypomnieć

niektóre z nich:
- Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów
lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są
one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym
- Chodnik to miejsce przeznaczone
dla pieszych. Rowerzysta może korzystać z chodnika tylko w trzech określonych prawem sytuacjach:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą
rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h,
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla
rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta
mgła)
Czego nie może rowerzysta?
Kierującemu rowerem zabrania się:
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
- czepiania się pojazdów(art.33 ust.3 PRD)
- kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, stanie
po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu
- przewożenia pasażera, który jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie (art.45 ust.2 pkt.2 PRD)
- przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić
go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem
- korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art.45 ust.2 pkt.1)
- wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9), drogi
ekspresowe (oznaczone znakiem D-7)
- holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej
się np. na wrotkach, sankach czy deskorolce (art.60 ust.2
pkt.4 PRD)
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego
rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie
utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w
inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
(art.33 ust.3a PRD)
Co grozi za niestosowanie się do przepisów?
Za łamanie przepisów prawa rowerzyści mogą zostać
ukarani mandatem.
• niekorzystanie z drogi dla rowerów lup pasa ruchu dla
rowerów, jeśli są wyznaczone - 50 zł
• jazda obok innego uczestnika ruchu - 50 zł
• jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach - 50 zł
• czepianie się pojazdów - 100 zł
• jazda po chodniku - 50 zł
• przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych - 100 zł
Mł. insp. Mariusz Tański podkreśla:
- Rowerzyści muszą pamiętać, że ignorując przepisy szkodzą w równym stopniu tak sobie jak i innym. W
konfrontacji z autem nie mają szans, natomiast w sytuacji,
gdy na drodze pojawi się pieszy, to on jest najbardziej pokrzywdzony. Najczęściej tą nierówność widać niestety na
przejściach dla pieszych. Tam, gdzie nie ma wyznaczonego
przejazdu dla rowerów obowiązkiem cyklisty jest zejść z
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Złapano złodzieja

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 29-latkowi,
który z piwnicy bloku na terenie Olecka dokonał kradzieży roweru. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut.
Na początku marca br oleccy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży, z piwnicy jednego z bloków na terenie Olecka, roweru górskiego. Pokrzywdzony wartość strat
wycenił na tysiąc złotych.
Kryminalni prowadzący sprawę wytypowali krąg
osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem i w poniedziałek 10 kwietnia do policyjnego aresztu trafił Dawid
O. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do
winy.
Za ten czyn 29-latkowi grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!
roweru i przeprowadzić go przez przejście. Niestety częstym widokiem jest rowerzysta lawirujący między pieszymi. To karygodne zachowanie, które nie powinno mieć
miejsca. Policjanci będą wyciągać konsekwencje z takich
zachowań. Zdarza się, że rowerzysta zatrzymany do kontroli jest bardo zdziwiony tym, że popełnił wykroczenie.
Apeluję więc do wszystkich rowerzystów o stosowanie w
praktyce przepisów i dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
Rowerzyści na Warmii i Mazurach
W 2016 roku na warmińsko- mazurskich drogach doszło do 193 wypadków z udziałem rowerzystów, w których
14 osób zginęło, a 182 zostało rannych. W tym samym
czasie rowerzyści spowodowali 86 wypadków, w których
zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych.
Z policyjnych statystyk wynika, że ilość wypadków pokrywa się z sezonem na jazdę na rowerze. Od kwietnia do
września ilość wypadków jest zdecydowanie większa niż
jesienią i zimą.
W ubiegłym roku najczęściej do wypadków z udziałem
rowerzystów dochodziło w piątki w godzinach popołudniowych. Najczęściej w wypadkach brali udział rowerzyści w
wieku 40-59 lat – w 2016 doszło do 61 wypadków z ich
udziałem ( 5 osób zginęło, a 59 zostało rannych). Na drugim miejscu znaleźli się rowerzyści po 60 roku życia- 53
wypadki, 8 zabitych i 45 rannych. Najczęściej dochodziło
do zderzenia bocznego pojazdów (99 wypadków, 7 zabitych i 93 rannych), wywrócenia się pojazdu (26 wypadków,
2 zabitych i 24 rannych) oraz zderzenia tylnego pojazdów
(22 wypadki, 4 zabitych i 20 rannych).
Konkluzja płynąca z policyjnych statystyk jest niezmienna od lat. Bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej
mierze od użytkowników ruchu, przestrzegania przepisów,
kultury oraz rozsądnego podejścia do własnych możliwości i umiejętności.
Hasło akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo” powinno
być motywem przewodnim każdej rowerowej (i nie tylko)
przejażdżki.
Działania, spotkania,
turnieje brd, pogadanki, rajdy rowerowe
W sobotę 22 kwietnia na terenie całego regionu odbył
się szereg działań rozpoczynających akcję „Kręci mnie
bezpieczeństwo” na Warmii i Mazurach. Policjanci rozmawiali z rowerzystami na temat bezpiecznego poruszania się
po drodze, rozdawali odblaski oraz czuwali nad przestrzeganiem przez nich przepisów.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Pozostawione na klatkach schodowych, na parkingach
czy też na korytarzach piwnicznych niezabezpieczone rowery, to wyjątkowa okazja dla złodzieja. Aby ustrzec się
od utraty jednośladu, pomyślmy o jego ochronie. Rower,
który nie posiada żadnego zabezpieczenia, jest dla złodzieja bardzo łatwym łupem, w związku z tym pamiętajmy:
- przypinajmy rowery do przytwierdzonych, nieruchomych obiektów np. stojaków na rowery;
- zawsze przypinajmy swój rower w miejscach dobrze
oświetlonych i widocznych;
- zabezpieczajmy akcesoria, szczególnie te, które można łatwo zdemontować;
- przed odejściem sprawdzajmy zabezpieczenie, by
upewnić się, że jest dobrze założone i zapięte.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Granty Wyszehradzkie

Trwa nabór wniosków w ramach Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego. Celem konkursu jest wsparcie
współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy.
Każdy projekt powinien być związany z jednym lub
dwoma obszarami tematycznymi programu:
kultura i wspólna tożsamość,
edukacja i budowanie potencjału,
środowisko,
wartości demokratyczne, media,
polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne,
wymiany naukowe i współpraca badawcza,
rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka,
rozwój społeczny.
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą
ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych
krajów V4.
Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe:
do 6 tys. euro i od 6001 euro.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i osoby fizyczne, w szczególności organizacje pozarządowe,
władze lokalne i gminne.
Najbliższy termin składania wniosków to 1 czerwca
2017 roku.
Szerzej:
http://www.eurodesk.pl/granty/
miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-grantywyszehradzkie.
Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
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Zabrał samochód, był pijany,
spowodował kolizje
i nie miał prawa jazdy

Postawą godną naśladowania wykazały się dwie mieszkanki gm. Wieliczki, które zatrzymały sprawcę kolizji drogowej po tym jak odjechał z miejsca zdarzenia. Jak się
okazało mężczyzna był pijany i nie posiadał prawa jazdy.
Ponadto poruszał się citroenem, który zabrał bez wiedzy
właściciela.
W sobotę 15 kwietnia. po godz. 16:00 oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej,
do której doszło w miejscowości Wieliczki, a sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. W związku z tym natychmiast
na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego. Jak wynikało z relacji świadków, mężczyzna jadąc osobowym
citroenem uszkodził zaparkowany pojazd marki Toyota po
czym nie zatrzymał się i odjechał. Widząc całą sytuację

Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do
„Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance,
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Li-

WHITE TIGERS CUP
PUCHAR POLSKI W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM
Medale zawodników
LUKS „HIDORI” Olecko
W dniach 21-22. kwietnia w Jarocinie odbyły
się zawody Pucharu Polski organizowane przez
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, w
konkurencji kyorugi – walki pełnokontaktowej.
Olecko reprezentowali zawodnicy z
Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI”
działającego przy SP 4 na Siejniku, podopieczni
Doroty i Tomasza Miszczak. Po raz kolejny nie
wracamy z pustymi rekami.
Wyniki Olecczan:
Rozalia Mikielska – 1 miejsce do 57 kg /
uczennica SP 4 Siejnik/
Karolina Barszczewska – 3 miejsce do 41
kg / Gimnazjum Wieliczki/
Julia Butkiewicz – 3 miejsce do 52 kg /SP
4 Siejnik/
Antoni Miszczak – 3 miejsce do 27 kg /SP
4 Siejnik/
Wiktor Raszkowski 5 miejsce do 41 kg /SP
4 Siejnik/

dwie mieszkanki gminy Wieliczki pojechały za sprawcą,
a kiedy ten zatrzymał się na jednej z ulic uniemożliwiły
mu dalszą jazdę. Ponadto kobiety wyczuły od niego zapach
alkoholu.
Podczas wykonywanych czynności okazało się, że kierującym citroenem jest 48-letni Wojciech K. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila
alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych
okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy.
W trakcie podejmowanej interwencji do policjantów
zgłosił się mieszkaniec Wieliczek i oświadczył, że do niego należy osobowy citroen, którym poruszał się Wojciech
K. Jak się okazało 48-latek bez wiedzy właściciela zabrał
pojazd po czym spowodował nim kolizję.
W związku z zaistniałą sytuacja Wojciech K. trafił do
policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz zaboru w
celu krótkotrwałego użycia samochodu osobowego.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
teratura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny,
znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące
teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu
po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące
oraz osoby związane z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi
dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać
przysyłając informacje na adres to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.

Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

to@borawski.pl

Mistrzostw Województwa

24 kwietnia na trasach oleckiego MOSiR odbyły
się Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców.Szkół
Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Opiekę medyczną sprawował Piotr Fidler.
Spikerem był Andrzej Kamiński.
WYNIKI:
Szkoły Podstawowe – kl. IV (5dz x 500m + 5ch x 500m)
1.
Szkoła Podstawowa Nr 7 Giżycko
2.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz
3.
Szkoła Podstawowa Nr 4 Giżycko
4.
Szkoła Podstawowa Nr 2 Iława
5.
Szkoła Podstawowa Nr 3 Olecko
6.
Szkoła Podstawowa Nr 3 Gołdap
7.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Olecko
8.
Szkoła Podstawowa Wilkasy
9.
Szkoła Podstawowa Nr 4 Olecko
Szkoły Podstawowe – kl. V (5dz x 600m + 5ch x 600m)
1.
Szkoła Podstawowa Nr 2 Iława
2.
Szkoła Podstawowa Nr 7 Giżycko
3.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz
4.
Szkoła Podstawowa Lubawa
5.
Szkoła Podstawowa Nr 3 Olecko
6.
Szkoła Podstawowa Nr 3 Gołdap
7.
Szkoła Podstawowa Nr 4 Giżycko
8.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Olecko
9.
Szkoła Podstawowa Wilkasy
10.
Szkoła Podstawowa Świętajno
Szkoły Podstawowe – kl. VI (5dz x 600m + 5ch x 1000m)
1.
Szkoła Podstawowa Nr 3 Olecko
2.
Szkoła Podstawowa Nr 2 Iława
3.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz
4.
Szkoła Podstawowa Nr 7 Giżycko
5.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Olecko
6.
Szkoła Podstawowa Nr 22 Olsztyn
7.
Szkoła Podstawowa Wielbark
8.
Szkoła Podstawowa Nr 4 Giżycko
9.
Szkoła Podstawowa Nr 3 Gołdap
10.
Szkoła Podstawowa Sokółki
11.
Szkoła Podstawowa Nr 4 Olecko
12.
Szkoła Podstawowa Gąski
13.
Szkoła Podstawowa Świętajno
DNF
Szkoła Podstawowa Kurzętnik
PK
Szkoła Podstawowa Nr 2 Zielonka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gimnazja (5dz x 600m + 5ch x 600m)
Gimnazjum Nr 7 Olsztyn
Gimnazjum Nr 1 Giżycko
Gimnazjum Nr 1 Gołdap
Zespół Szkół Nowe Grodziczno
Gimnazjum Wielbark
Publiczne Gimnazjum Młynary
Gimnazjum Węgorzewo
Gimnazjum Nr 2 Giżycko
Gimnazjum Nr 2 Olecko
Gimnazjum Orzysz
Gimnazjum Nr 1 Bartoszyce
Publiczne Gimnazjum Stębark
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Wręczenie Panu Markowi Nowickiemu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka o
działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza inwestycji pn. „Przebudowa drogi na Osiedlu Lesk w Olecku” – referat Komisji Rewizyjnej.
6. Ochrona i promocja zdrowia w Gminie Olecko – informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka.
7. Budownictwo socjalne i społeczne w Gminie Olecko
– informacja Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków,
b) zmiany uchwały Nr ORN.0007.14.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
zadań służących ochronie środowiska w zakresu ochrony
powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej 2”,
d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Olecko.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
13.

Publiczne Gimnazjum Sokółki

Szkoły Ponadgimnazjalne (5dz x 600m + 5ch x 600m)
1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Iława
2.
Zespół Szkół Iława
3.
I Liceum Ogólnokształcące Giżycko
4.
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Olecko
5.
I Liceum Ogólnokształcące Pisz
6.
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia
Zawodowego Giżycko
7.
Zespół Szkół Nowe Miasto Lubawskie
8.
Zespół Szkół Nr 2 Szczytno
9.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Głuchych Olecko
Zawody były współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz realizowane przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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6 kwietnia uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 1 m. H. Sienkiewicza w Olecku wzięli udział w wyjątkowych warsztatach z języka angielskiego pt. „British festivals and traditions”. Zajęcia prowadził Richard Mullaney.
Dzieci miały okazję poznać najdziwniejsze festiwale i
tradycje Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, m.in.
Shrove Tuesday, Cheese Rolling, Hogmanay, Maypole
Dancing, Morris Dancing, Face burning, itd. Prowadzący
dzięki swojej charyzmie, poczuciu humoru i genialnej pracy własnym głosem angażował uczestników w zajęcia. Nad
całością czuwała Dorota Karczewska.
Dorota Karczewska

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

to@borawski.pl
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Życzenia poświąteczne od Waldemara Rukścia

9 kwietnia zawodnicy Stowarzyszenia Olecko Biega z
sukcesem uczestniczyli w II Mazurskim Biegu na Kulce
k. Szczytna. W zgodnej opinii olecczan, to perfekcyjnie
zorganizowany bieg przez klub biegaczy Jurand Szczytno.
Start i meta były przygotowane w ośrodku wypoczynkowym Kulka w miejscowości o tej samej nazwie. Organizator zapewnił zawodnikom doskonałe warunki do spędzenia
czasu wolnego przed i po biegu. 12,5 km trasa zawodów o
umiarkowanym stopniu trudności wiodła urokliwymi leśnymi dróżkami.
Stowarzyszenie Olecko Biega reprezentowało 9 zawodników, którzy uzyskali następujące wyniki:
3 miejsce Brynda Marcin, kat. M20-29 miejsce 2, czas
44:07
29 miejsce Przemielewski Kamil, kat. M30-39 miejsce
11, czas 50:50
56 miejsce Suchodolski Paweł, kat. M30-39 miejsce
19, czas 53:52
94 miejsce Pietruczuk Alicja, kat. K16-19 miejsce 1, 3
miejsce w klasyfikacji kobiet, czas 57:33
109 miejsce Kownacki Tomasz, kat. M30-39 miejsce

39, czas 58:44
144 miejsce Bzymek Łukasz, kat. M30-39 miejsce 50,
czas 01:01:28
174 miejsce Rożek Gerard, kat. M40-49 miejsce 45,
czas 01:03:38
175 miejsce Stanisław Warykowski, kat. M50-59 miejsce 18, czas 01:03:38
199 miejsce Przemielewska Ewa, kat. K30-39 miejsce
11, klasyfikacja kobiet miejsce 22, czas 01:06:26
Zawody ukończyło 293 biegaczy. Stowarzyszenie
Olecko Biega wystawiło do klasyfikacji drużynowej 2 zespoły: Olecko Biega I zdobyło 7 miejsce, zaś Olecko Biega
II 15 miejsce na 20 sklasyfikowanych drużyn.
II Mazurski Bieg na Kulce jest ciekawą imprezą biegową naszego województwa rozgrywaną w miłym i sympatycznym otoczeniu. Warto tam biegać.
Wojciech Jegliński,
prezes Stowarzyszenia Olecko Biega

Biegi

23 kwietnia uczennica Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Alicja Pietruczuk zajęła 89 miejsce
wśród kobiet w biegu Orlen Warsaw Marathon na 10 km
czas 44;22 .
Trenerem biegaczki jest Marcin Brynda. Arkadiusz
Gościewski zajął 824 miejsce w generalnej punktacji czas
43;25, nauczyciel Dariusz Gałaszewski zajął 3235 miejsce w generalnej punktacji czas 54; 05 na startujących
8914 biegaczy.
Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Olecko Biega do którego należą wszyscy biegacze z Olecka
uczestniczący w warszawskim biegu.
Bzymek Łukasz czas 46; 21 miejsce 1441. Marcin
Brynda nie uczestniczył w biegu na 10 km jako zawodnik,
był za to prowadzącym biegaczy na czas 40 min w strefie
czasowej biegu .
Uczestnik Darek

V 04202

Leśne biegi Olecko Biega
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PO KOKARDĘ (316)

ważne, co ja robię dla siebie – a przy tym obdarowuję
innych pozytywną energią. Dlatego (po raz ostatni, słowo), zrób coś dla siebie.

Najdroższy!
Pisała.
To nie miało być tak. Wcale nie chciałam Cię zdenerwować, czy rozdrażnić. Chciałam Cię zdopingować,
zmobilizować, ale nie znam klucza i dlatego pewnie
mi nie wyszło. Sądziłam, że jak codziennie (parę razy
dziennie) będę Ci o tym przypominać, to nakręcę Cię
pozytywnie. A Ty odebrałeś to chyba na opak – im więcej mówię, tym bardziej Cię to rozdrażnia, bo tak naprawdę każdy ma swój czas do pisania. Masz rację –
pewnego dnia samo przyjdzie. Naprawdę chciałam cię
wesprzeć. Sorry, jeśli nie wyszło.
Męczy Cię ta praca? I nie mów, wkładasz w nią wiele serca, pracy, pieniędzy, pewnie też i żal Ci to zostawić
tak sobie. Rozumiem doskonale. Chciałam tylko byś nie
popełniał moich i swoich błędów – czasami trzeba coś
zostawić, żeby coś nowego mogło się pojawić. Chciałam to ocenić chłodnym okiem z zewnątrz (taki tu u
mnie widok z kuchni) – jeśli jesteś w stanie zrobić to do
urlopu, to rób to, jeśli nie, to nie możesz ani marnować
na to czasu ani pieniędzy, bo będzie tylko… gorycz, że
się napracowałeś, że straciłeś czas, który miał być na
ważniejsze sprawy. Uwierz w to, proszę.

Będę Cię przepraszała po stokroć, jeśli czymś Cię
uraziłam. Chcę być tylko ciepłem, które płonie w Twojej
Duszy.
Najdroższy! Za dwie godziny w…,
Pisała, a serce jej waliło i wyrwać się chciało, a ciało
musiało pozostać na miejscu.
Marusia

Fotografuje

Bolesław
Słomkowski

Nie chcę być w Twoim życiu wyrocznią, nie chcę
odrywać Cię od niczego, co jest dla Ciebie ważne, co
jest treścią Twoich dni, ale czasami trzeba rzucić to, by
uzmysłowić, że świat i tak kręci się bez moich działań i
Twoich. Odeszłam na urlop jeden, drugi jeszcze dłuższy i… moja praca ma się dobrze aż po dzień dzisiejszy.
Tylko mnie się wydawało, że tak wiele do niej wnoszę.
Nawet nie wiesz, jak się czuję teraz lekko bez takiego
wyobrażenia, jak mi dobrze – robię normalną robotę,
nie zaniedbuję niczego, ale jakże mi z tym dobrze. Pokazałeś mi, że są sprawy ważniejsze, że tak naprawdę

Chcę być dla Ciebie ukojeniem, radością. Chcę, by
na dźwięk mojego telefonu dusza Ci się uśmiechała,
nawet jeśli to tylko efekt łaskotania piórem. Nawet nie
wiesz, jak potrafisz napełnić wiarą w siebie, miłością,
optymizmem, który aż paruje ze mnie i potem koleżanki
patrzą podejrzliwym okiem i niemal codziennie mówią,
że kwitnę. Bo tak jest, bo ogromną radość sprawia mi
(już tak dawno tego nie czułam) kupowanie zwyczajnej
piżamy i myśl o tym, że chciałabym, byś mnie w niej
widział (mówiłam: rozbierał?).
Jak ciszę się na samą myśl chodzenia po sklepach
(naprawdę zapomniałam co to robienie zakupów) i wyszukiwanie ciuszków, które by Ci się spodobały, tzn. w
których ja bym Ci się spodobała. Dajesz mi tak wiele,
że góry mogłabym przenosić, że pewnego dnia powiem:
„Za dwie godziny w…”
Dajesz mi tyle, że chciałabym dać Ci cząstkę tego
samego, byś też tak się poczuł, bo to piękny, nadzwyczajny stan mojej duszy, którego dotąd nie znałam. Zawiodłeś mnie do krainy, o której marzyłam całe życie,
ale pewnego dnia zwątpiłam, że taka istnieje. Istnieje,
jest – dziękuję Ci!!. I stąd to może to moje upierdliwe
smędzenie o pracy. Przepraszam, jeśli Cię czymś uraziłam. Naprawdę, chciałabym, byś mi kiedyś pokazał ten
dworek, w którym dzisiaj byłeś. I wiem, że tak będzie,
bo bardzo tego chcę.
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