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Bardzo długi czas wykonywania jakiegoś 
zadania można usprawiedliwić, jeżeli rezulta-
tem jest perfekcja. 

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00605

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

 KOSA SPALINOWA VERTEX 3,0 KM 476 zł
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B
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Ułóż piosenkę o Giżycku i wygraj nagrodę
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 

ogłosił konkurs „Piosenka o Gminie Giżycko”, którego 
celem jest stworzenie utworu słowno-muzycznego promu-
jącego gminę Giżycko. Piosenka może być opracowana w 
dowolnym gatunku muzycznym. Konkurs ma charakter 
otwarty, a jego uczestnikami mogą być soliści, kompozy-
torzy, autorzy tekstów i zespoły muzyczne – amatorzy jak 
i profesjonaliści. 

Prace konkursowe wraz z czytelnie wypełnioną kartą 
zgłoszenia należy przesłać do 15 sierpnia 2017 r. Organiza-
tor przyzna zwycięzcy nagrodę rzeczową o wartości 1500,- 
zł brutto.

Więcej szczegółów na www.ugg.pl.

150 rocznicy urodzin Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 

i 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości
3 czerwca w Majątku Giże Marczak odbyły się uro-

czystości z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego i 100 rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści naszej Ojczyzny. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, ducho-
wieństwo, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, 
zaproszeni goście oraz mieszkań.

W programie była msza Święta, odsłonięcie obelisku, 
uroczyste zasadzenie „ Dębu Niepodległości, nadania stop-
ni oficerskich i odznaczeń, wykłady i referaty, program 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów oleckich szkół, 
koncert pieśni legionowych w wykonaniu oleckiej orkie-
stry.

BS
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Janina Osewska, wystawa fotografii, Nowa Zelandia

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „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 „Za-

mek”, Zamek

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,42 zł
Pb 95 ........................4,52 zł
PB 98 ........................4,78 zł
LPG ...........................1,98 zł
Olej opałowy ..............2.85 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

7 czerwca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Wyklęty, film, kino Mazur
9 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym, 
stadion miejski
10.00 - Mistrzostwa Województwa WM SZS w tenisie 
ziemnym w grach singlowych, korty miejskie
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Strażnicy Galaktyki vol. 2, film, kino Mazur
16.45 - Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Olecko w 
Szachach, stary budynek MOSiR, Park 1
17.00 - Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy - wykład, 
Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Obcy. Przymierze, film, kino Mazur
10 czerwca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - X Rodzinne Spotkanie z Jedynką, dziedziniec SP nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza, przy ulicy Kościuszki 
10.00 - Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym, 
stadion miejski
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów Czarni Olecko - KS 
Olimpia Miłki, boisko ze sztuczną murawą
16.30 - Strażnicy Galaktyki vol. 2, film, kino Mazur
19.00 - Obcy. Przymierze, film, kino Mazur
11 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
badanie mammograficzne na Rynku placu Wolności
10.00 - wycieczka rowerowa organizowana przez LOT, 
zbiórka na parkingu LO (ul. Kościuszki)
16.30 - Strażnicy Galaktyki vol. 2, film, kino Mazur
19.00 - Obcy. Przymierze, film, kino Mazur
12 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13 czerwca (wtorek) 
apteka dyżurna Składowa 6
14 czerwca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Jutro będziemy szczęśliwi, film, kino Mazur
19.00 - The Circle. Krąg, film, kino Mazur
Lega Fest - Skocznia, festiwal muzyki
17 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy, MLKS Czarni Olec-
ko - MKS Mrągowia Mrągowo, Boisko z murawą sztuczną
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów Czarni Olecko - KKS 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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21 maja od 11.59 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał na alei 
Zwycięstwa miejsce wypadku drogowego. Potrącenie rowerzysty 
przez samochód.

21 maja od 13.23 jeden zastęp JRG PSP pomagał w Ślepiu 
zespołowi ratownictwa medycznego w dotarciu do chorego.

21 maja od 17.13 jeden zastęp OSP Lenarty gasił w Judzikach 
pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

21 maja od 22.27 jeden zastęp OSP Cichy gasił w Cichym 
pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

22 maja od 12.53 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały miej-
sce wypadku przy pracy w zakładzie produkcyjnym w Jaśkach.

23 maja od 14.41 jeden zastęp OSP Gąski usuwał gniazdo 
pszczół z budynku szkoły podstawowej w Gąskach.

25 kwietnia od 12.37 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do 
alarmu w dobrej wierze. Pożar suchej trawy.

26 kwietnia od 14.13 jeden zastęp JRG PSP w Krupinie usu-
wał skutki wypadku drogowego. Śmierć motocyklisty.

27 kwietnia od 17.48 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Dworackich gniazdo pszczół z domu mieszkalnego.

informacji udzieliła ogniomistrz 
Katarzyna Jeglińska

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, 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:
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)

• Marian Fiszer
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)

• Ewelina Podgórska
• Adam Wydrzyński (Rozmysłów)

• Robert Wyrzykowski
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 skleja-

nia, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowa-
niu bierze udział tylko pojedynczy kupon nakleiony 
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.

Wypadek
Policjanci oleckiej komendy wyjaśniają okoliczności 

wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowo-
ści Wężewo gm. Kowale Oleckie. Jak wstępnie ustalili 
funkcjonariusze, kierujący osobową skodą nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w 
poślizg, uderzył w barierę ochronną po czym stoczył się do 
rowu, gdzie uderzył w drzewo. Kierujący z ciężkimi obra-
żeniami został przetransportowany do szpitala. 

4 czerwca przed godz. 22:00 oficer dyżurny oleckiej 
komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, 
do którego doszło w miejscowości Wężewo gm. Kowale 
Oleckie. Policjanci, którzy pojechali na miejsce wstępnie 
ustalili, że kierujący osobową skodą nie dostosował pręd-
kości do warunków drogowych, w wyniku czego wpadł w 
poślizg, uderzył w barierę ochronną po czym stoczył się do 
przydrożnego rowu, gdzie uderzył w drzewo.

Pojazdem podróżowały dwie osoby. 
35-latni kierujący z ciężkimi obrażeniami ciała został 

przetransportowany do szpitala w Ełku, zaś 26-letni pasa-
żer nie odniósł żadnych obrażeń.

Podczas wykonywanych czynności od Pawła M. poli-
cjanci wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem wyka-
zało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna 
został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia.

Teraz prowadzone postępowanie wyjaśni dokładne 
okoliczności zdarzenia. 

Nietrzeźwy kierujący 
W miniona sobotę 3 czerwca oleccy policjanci w Olec-

ku na ul. Kościuszki zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód osobowy marki Volkswagen. Podczas wykonywa-
nych czynności od kierującego Marcina A. funkcjonariusze 
wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w 
jego organizmie około promil alkoholu.

Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych oka-
zało się, że 25-latek nie posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami. 

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

Straciła prawo jazdy 
W piątek 2 czerwca w miejscowości Sedranki gm. 

Olecko policjanci ruchu drogowego podczas pomiaru pręd-
kości zatrzymali do kontroli drogowej kierująca osobowa 
skodą. Sylwia S. w terenie zabudowanym jechała z pręd-
kością 105 km/h.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 34-latka. straci-
ła na 3 miesiące prawo jazdy.

W związku z wciąż licznymi zdarzeniami na drogach 
oraz przypadkami zatrzymywania kierujących pod wpły-
wem alkoholu oleccy policjanci apelują o ostrożną i roz-
ważna jazdę. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo na 
drogach zależy głównie od nas samych. Jeśli będziemy 
przestrzegać przepisów, a także uczestniczyć w ruchu dro-
gowym w sposób ostrożny i świadomy to zdecydowanie 
zwiększymy nasze i innych szanse na bezpieczne porusza-
nie się po drogach. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Felieton

Mamy burmistrza. Bezkrólewie 
skończyło się i miłościwie panują-
cy nowy – stary włodarz zasiądzie 
w swoim gabinecie tymczasowo 
okupowanym aż przez dwóch ko-
misarzy. Ciekawe czy jakieś miasto 
w naszym kraju może się pochwa-
lić taką historią?

Wacław Olszewski wygrał mi-
nimalnie. Niecałe 2 % różnicy. 

Moim bohaterem całej histo-
rii wyborczej jest Marcin Czekay. 

Czterdzieści jeden lat. Doświadczony biznesmen z nieza-
leżnym od nikogo kontem politycznym. 

Czy zauważyliście Państwo, że na całym świcie, także 
i w Olecku albo wymienia się albo próbuje wymienić elity 
polityczne. U nas się nie udało... ale za niecałe dwa lata 
ponowne wybory. 

W tzw. szeptanym czarnym pijarze zarzucano M. Cze-
kayowi, że jest za młody, że nie ma doświadczenia. Po 
pierwsze: Wacław Olszewski, gdy został wybrany w 3 li-
stopada 1998 na burmistrza Olecka miał 40 lat, czyli był 
młodszy od Czekaya. Po drugie doświadczenie Marcina 
jest bardziej cenne. Za naukę płacił własnymi pieniędzmi, 
bo prowadząc biznes podejmował ryzyko i inwestował 
własne zasoby finansowe. 

Wacław Olszewski wygrywa wybory na burmistrza z 
coraz mniejszym zapasem punktowym. Prawdopodobnie 
w następnych wyborach, tych za niecałe dwa lata, nie wy-
startuje. Wielu olecczan typuje na jego następcę Karola 
Sobczaka pełniącego obecnie funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Pożyjemy, zobaczymy!

Co by nie mówić o wyborach, to reklama wyborcza 
była nowatorska w wielu swoich aspektach.

Przede wszystkim mocno zaistniał przekaz interneto-
wy. Zarówno ten profesjonalny jak i typowe trolowskie 
zagrania i wycelowany we wszystkich uczestników biegu 
do fotela burmistrza heyt. Tutaj niektórzy z kandydatów po 
raz pierwszy spotkali się z tego typu działalnością. Sam 

wiem, że to jest przykre. Szczególnie kiedy taki heyt doty-
czy kogoś osobiście lub jego najbliższej rodziny. 

Marcin Czekay zorganizował również wieczór przed-
wyborczy. To było coś zupełnie nowego. 

Wszyscy kandydaci organizowali spotkania wyborcze. 
Zarówno w mieście jak i na wsi. Niektóre z nich były po 
prostu przyjęciami, na których namawiano do głosowania 
na organizującego spotkanie. 

Jeśli chodzi o reklamę wizualną, to i tutaj wszyscy 
kandydaci stanęli na wysokości zadania. Podobizny wal-
czących można było oglądać przez cały czas kampanii, a 
nawet i jeszcze teraz.

Najlepszy portret i gazetkę wydał Krzysztof M. Kosew-
ski. Ostatni z pomysłem (wg mnie) był Wacław Olszewski. 
Na portrecie zginął wśród swoich fanów. W gazetce zaś, 
zamiast chwalić się tym co zrobił, zamieścił zdjęcia tego 
co chce zrobić. Czyli zamiast pięknej nowej ulicy pre-
zentował jakieś rozkopane chodniki i rzeczy, które trzeba 
będzie wykonać. Przecież do czasu odwołania był burmi-
strzem i to on tego co było na zdjęciu nie zrobił?

Bardzo ciekawym pomysłem było opublikowanie dwu-
nastu tez przez Marcina Czekaya. To złapało publikę. Za-
grany przez niego happening ściągnął nawet policję, gdyż 
obawiano się, że tak jak jego imiennik Marcin Luter swe 
tezy chce przybić gwoździem do drzwi Ratusza. 

Podobał mi się również pomysł zorganizowania wie-
czoru przedwyborczego. To ciekawe i pouczające do-
świadczenie. 

Największym zaskoczeniem, przynajmniej moim, było 
nie wejście do drugiej tury Grzegorza Kłoczki. 

Sprawdziła się też zasada, że żadna partia polityczna 
nie ma szans u oleckich wyborców. Olecczanie głosują na 
konkretne osoby. 

Czy coś się zmieni w polityce miejskiej po tych wy-
granych przez Wacława Olszewskiego wyborach? Chyba 
raczej nie. Z doświadczenia, mojego i obserwatorów wy-
nika, że stary-nowy burmistrz ma niezłomne zasady spra-
wowania władzy. Zmieni się jednak elektorat. To Marcin 
Czekay zmobilizował do głosowania prawie 10% oleckich 
nowych wyborców. Jeśli pójdzie za ciosem, to za nieca-
łe dwa lata do wyborów może pójść nawet 50% olecczan. 
Przecież jeszcze młodszy człowiek został premierem Fran-
cji. Czemu czterdziestoletni mężczyzna nie mógł by zostać 
burmistrzem Olecka? 

To się narobiło?!
Najbardziej cieszy mnie ten 10% skok obecności olec-

czan na wyborach. Czyli coraz bardziej świadome mamy 
społeczeństwo?

Czas jednak wrócić na ziemię. Polityka, to wyższy sto-
pień patrzenia na ogół społeczeństwa. Ono woli jak się je 
zostawi (między wyborami) w spokoju. 

W sobotę, a może w piątek pójdę do kina na „Straż-
ników galaktyki”, bo bardzo lubię takie filmy. Nie tylko 
kino wysokiej klasy. Chociaż czasami takie filmy stają się 
klasykami lub tzw. filmami kultowymi. Swego czasu ob-
raz „Chrystusa na marach” Caravaggia miał być zdjęty i 
zniszczony, bo uznano go za brzydki. W sumie taki jest do 
dzisiaj jeśli w ten sposób pojmuję się brzydotę. 

Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski

Ps. Przed 4 czerwca dostałem takiego maila:
„Propozycja jest taka, żebyśmy zrobili fiestę i obeszli 

(wokół naszego podwórka) 336. miesięcznicę skończenia 
się w Polsce komunizmu.

Jakoś tak po południu.
Kto się wybiera, niech potwierdzi zawczasu, żebyśmy 

wiedzieli, ile kiełbasy wyborczej przygotować.
Zapraszamy
AC i WŁ”
No i pojechaliśmy, i obeszliśmy.
I można? Można! I nie trzeba na miesięcznicę całego 

Krakowskiego Przedmieścia zajmować.
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Nowy budżet obywatelski 
2017!

Decyzją mieszkańców, w ramach budżetu obywatel-
skiego, za 200 tys. zł, w tym roku zostanie roku rozbudo-
wany park linowy dla dzieci przy alei 450-lecia Olecka.

Czas zadecydować, na co przeznaczymy kolejne dwie-
ście tysięcy złotych w roku 2018. Nabór wniosków prowa-
dzony będzie od 1 do 31 lipca.

Budżet obywatelski - co to takiego?
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, 

jest formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmi-
na. To narzędzie umożliwiające mieszkańcom współde-
cydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego 
budżetu.

Każda osoba zamieszkująca w gminie Olecko, posiada-
jąca czynne prawo wyborcze do organów samorządowych, 
może przedstawić swój projekt do budżetu. Ważne, musi 
on dotyczyć terenów będących własnością gminy i mieć 
poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy Olecko. Taki 
projekt, po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez zespół 
ds. budżetu obywatelskiego, trafi pod głosowanie miesz-
kańców. Na wybrany projekt będzie można oddać głos, za-
równo w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. W celu 
ułatwienia kalkulacji robót budowlanych, usług i dostaw 

na miejskiej stronie, w zakładce budżet obywatelski, za-
mieszczony zostanie przykładowy cennik, z którego mogą 
korzystać wnioskodawcy.

Najważniejsze etapy wdrożenia budżetu obywatelskie-
go to:

- powołanie wielosektorowego Zespołu, którego zada-
niem jest opracowanie zasad budżetu i spisanie ich w for-
mie Regulaminu,

- konsultacje społeczne Regulaminu, zebranie uwag od 
mieszkańców,

- kampania informacyjno-edukacyjna,
- nabór wniosków, weryfikacja formalna i upublicznie-

nie projektów zadań,
- głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
- realizacja wybranych projektów w kolejnym roku bu-

dżetowym.
Terminarz budżetu obywatelskiego
1 - 30 czerwca 2017 r. - spotkania informacyjne z 

mieszkańcami, opracowanie projektów zadań, kampania 
informacyjno-promocyjna,

1-31 lipca 2017 r. - nabór projektów zadań,
1-21 sierpnia 2017 r. - weryfikacja projektów, uzupeł-

nienia wniosków i procedura odwoławcza
22 sierpnia - 5 września 2017 r. - upublicznienie pro-

jektów zadań,
6 -20 września 2017 r. - głosowanie nad wyborem naj-

lepszych przedsięwzięć,
do 28 września 2017 r. - ogłoszenie wyników.

„Kiedy śmieje się dziecko,
Śmieje się cały świat”
  Janusz Korczak
Z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś 
i przyjaciele” w Olecku czekało na dzieci wiele atrakcji, m.in.:  
wycieczka do Nadleśnictwa, gdzie Piotr Wydra opowiadał o 
zwierzętach żyjących w lesie, zabawy integracyjne na placu 
Wolności oraz w ogrodzie przedszkolnym. Oczywiście nie za-
brakło również słodkiego poczęstunku – lody, cukierki, bułeczki, 
a na obiad uwielbiane przez wszystkie przedszkolaki naleśniki z 
twarogiem. Na najmłodszych czekała jeszcze jedna niespodzian-
ka. Przedszkole odwiedzili nasi serdeczni przyjaciele z Biura 
Rachunkowego Janusz Rękawek oraz Piekarni Młyn przyno-
sząc dzieciom super upominki.  
Na pewno ten dzień pozostanie na długo w pamięci naszych 
kochanych przedszkolaków.
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Obiekty pomilitarne Warmii i 
Mazur w obiektywie

Zamki, bunkry, schrony, pomniki, cmentarze, tablice 
pamiątkowe to świadectwa burzliwych dziejów Warmii i 
Mazur. Odwiedzając obiekty zlokalizowane na warmiń-
sko-mazurskim odcinku Szlaku Frontu Wschodniego I 
Wojny Światowej i na Szlaku Fortyfikacji Mazurskich 
można poznać region z zupełnie innej strony. Szlak Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej przebiega przez miejsca 
związane z działaniami wojennymi w dawnych Prusach 
Wschodnich, w szczególności z bitwą pod Tannenbergiem 
i kampaniami w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Szlak 
Fortyfikacji Mazurskich łączy średniowieczne zamki, 
mury obronne i fortyfikacje polowe z czasów I i II wojny 
światowej (w większości przebiega wzdłuż Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej).

Szczegółowy opis szlaków znajduje się w folderach 
promocyjnych „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Świa-
towej w województwie warmińsko-mazurskim” i „Szlak 
Fortyfikacji Mazurskich”, które można pobrać w formacie 
pdf z https://www.mazury.travel/ zakładka Poznawaj i od-
krywaj/ Region/ Publikacje o regionie.

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 za-
trzymać: 

„«Opinia publiczna», czyli zdanie «większości», aż za 
dobrze znane ze swej zwiewności? Mądrość, a tym bar-
dziej cnota, nie wypływa z większości. Oskarżenia i pomó-
wienia nie nabierają słuszności od tego, że się je chóralnie 
wywrzaskuje. (…)”

Smaczny rodzynek „w przaśnym skądinąd cieście co-
dziennego współżycia…”

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ogłosił konkurs fotograficzny „Obiekty pomilitarne War-
mii i Mazur w obiektywie”. Jego celem jest zwiększenie 
zainteresowania obiektami pomilitarnymi zlokalizowa-
nymi na warmińsko-mazurskim odcinku Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej oraz na Szlaku Fortyfi-
kacji Mazurskich i promocja regionu Warmii i Mazur.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do 
osób fizycznych, zajmujących się fotografią profesjonalnie 
lub amatorsko, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Prace należy przesłać do 29 września 2017 r. na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie – Departament Turystyki, ul. Emilii 
Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs – Obiekty 
pomilitarne Warmii i Mazur w obiektywie”.

Pula nagród pieniężnych do przyznania w konkursie 
wynosi 2.500,- zł brutto. Za zajęcie I miejsca przewidziana 
jest nagroda w wysokości 1.500,- zł brutto.

Więcej na http://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-
-promocja/konkurs-fotograficzny-o-turystyce

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Policjanci na Charytatywnym 
Pikniku Rodzinnym

W minioną niedzielę 4 czerwca w Kowlach Oleckich 
odbył się Charytatywny Piknik Rodzinny. Impreza zosta-
ła zorganizowana przez Społeczność Publicznego Gim-
nazjum w Kowalach Oleckich, Gminne Centrum Kultury 
w Kowalach Oleckich, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 
Olecku oraz Ochotniczą Straż Pożarna w Kowalach Olec-
kich. Podczas festynu można było wziąć udział w loterii 

fantowej, konkurencjach sportowych czy przejechać się 
wozem strażackim. 

Główną atrakcją były jednak mecze piłki nożnej, w któ-
rych zagrali oleccy policjanci. W pierwszym meczu mun-
durowi zmierzyli się ze strażakami zaś w drugim z drużyną 
„reszty świata”. Pierwsze starcie zakończyło się wygraną 
funkcjonariuszy zaś w drugim zwycięstwo odniosła druży-
na „reszty świata”.

Cała impreza została zorganizowana, aby pomóc Pani 
Renacie, Dyrektor Gimnazjum w Kowlach Oleckich, która 
zmaga się z choroba nowotworową. 

Zebrane pieniądze, w tym kwota 450 zł przekazana 
przez policjantów, zostaną przeznaczone na dalsze lecze-
nie Pani Renaty. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Psiakostka
Piszę felietony pod winietką z psem. Logo 

wymyślił mój syn Paweł Piotr, który kiedyś był 
szefem firmy „City Cats”. W czasie redagowania felietonu 
kolumnowego lubię sobie puścić łagodne przekleństwo, na 
przykład – „o, psiakość, znowu muszę poprawić”… Cza-
sami powiem „psiakrew”, „psiamać” albo „psia jucha”. 
Najczęściej lata mi pod nosem „psiakostka”. Za każdym 
tekstem stoi spory kopczyk psich kostek. Złamanych, od-
rzuconych. Przypomnę, że pies ma 319 kości, czyli o 112 
kości więcej, niż człowiek, psiakostka.  

Ze światłem druku
Nie ma dnia i nocy, żeby nie alarmowano o tym, że w 

Polsce coraz mniej czytają książek. Trwają jeremiady. Na 
nic się zda walenie oślą szczęką. Zamiast perswadować, że 
warto czytać, przypomnę dwie glosy. Pierwszą głosił rabbi 
Lewi Izaak z Berdyczowa: „Dlaczego każdy tom Talmudu 
zaczyna się od strony 2, a nie od strony 1? Ażeby nas na-
uczyć, że bez względu na to, jak wiele się dowiadujemy, i 
tak nie dotarliśmy jeszcze nawet do pierwszej strony!”

Drugą wygłosił polski rabin i filozof żydowski Abra-
ham J. Heschel, który lubił opowiadać o uczonym, któ-
ry odwiedził cadyka. W czasie wizyty cadyk go zapytał: 
„Czego dokonałeś w swoim życiu?” A ten, który miał się za 
uczonego, odrzekł: „Trzy razy przeszedłem przez Talmud”. 
„Tak, ale jak wiele z Talmudu przeszło przez Ciebie? Cóż 
zatem, że czytasz, jeśli dzięki lekturze nie staniesz się lep-
szy. To nie ty masz przechodzić przez książki, ale książki, 
ich treść, mają przechodzić prze ciebie. Oto lektura warta 
grzechu.” 

Tomik z „Toposu”
TOPOS Dwumiesięcznik Literackic2017, nr 2 jest z 

bonusem, czyli z dwoma tomikami wierszy. Redaktor na-
czelny Krzysztof Kuczkowski opublikował kolejną książkę 
pt. „Ruchome święta”, Biblioteka „Toposu”, t. 137. 

„Topos” to jest poważne pismo, bardzo bogobojne, 
dużo w nim aktów strzelistych. A może to jest taka for-
ma przebłagania na to, co się wyrabia w Sopocie, Gdyni 
i Gdańsku? Reda zapewne o tym wie. Artur Rimbaud, co 
spisywał milczenie, radził – „bądźmy skąpi jak morze”. 
Flauta do czasu jest bliska. Lepiej z wiatrem, a najlepiej 
pod wiatr, ale nie taki jak w Kielcach, co piździ.

W tomiku pod niecodziennym  tytułem zamieszczono 
wiersz „Trzy mosty”. Powiem prosto z mostu – świetny 
liryk. Krzysztof Kuczkowski lapidarnie opisał genezę po-
wstania tych strof: „Trzy Mosty – ulica na Osiedlu Koni-
kowo we wschodniej części Gniezna. Tytułowe mosty to w 
zasadzie wiadukty kolejowe. Trawiaste skarpy z ostatnim 
z nich bywały miejscem pierwszych doświadczeń erotycz-
nych ówczesnych nastolatków. Tak było w latach sześć-
dziesiątych ub. wieku. Jak tam jest teraz, nie wiem”. 

Oto wiersz Autora „Kładki”:
„Poszli za trzy mosty
Po lekcjach na skróty
Chłodu się najedli
Cień im uszył buty
 Poszli za trzy mosty
 Tam gdzie wiatry wiały
 Chłopcy panny chłopców
 Panny dotykały
Poszli za trzy mosty
Wiedząc i nie wiedząc
Ktoś ich tam prowadził
Coś im mówił leżąc
 Poszli za trzy mosty
 Środki drogi z wrzawą
 Wracali milczący
 Stroną lewą prawą”

Natasza Goerke
Na czarno-białej okładce miesięcznika „Nowe Książ-

ki” (nr 5) Natasza Gerke. Wewnątrz numeru zamieszczo-
no wywiad pt. „Reportaż miłosny, romans reportażowy”, 
który przeprowadziła Maria Sokołowska. Autorka opowia-
da o peregrynacjach życiowych i Nepalu, gdzie żyje i już 
zdążyła napisać kolejną książkę pt. „Tam” (Wydawnictwo 
„Czarne, ss. 157). 

Dlaczego właśnie tam się znalazła? Natasza Goerke 
jasno i lapidarnie opowiada o przygodzie życia: „Tak się 
złożyło. Coś mnie pociągnęło – Nepal magnes, ja śrub-
ka”. To nie dezercja, „bo tak naprawdę lubiłam tę moją 
zgnojoną, szarą Polskę, w której tak owocnie emigrowa-
ło się wewnętrznie”. Nie epatuje. Mówi wprost, że jeździ, 
bo ma taką potrzebę. Że lubi sprawdzać zamiast wierzyć. 
W opiniach bywa śmiała i zdroworozsądkowa. Uczula, 
że „w biedzie nie ma nic romantycznego, nawet jeśli we 
włosach nosi kwiaty, bo bieda jest cierpieniem”. Z biedą 
trzeba umieć żyć, „żebracy to nie są pojemniki na odpadki. 
Ani natrętne muchy.”  Narracje ma wysmakowane: „(…) 
Nepalczycy szanują życie. Jeżdżą zawadiacko, ale powoli, 
bardziej tańczą niż jeżdżą, taki uliczny balet z elementami 
pantomimy. Czasami jeżdżą slalomem, żeby wyhamować 
przed krową albo ominąć psa, który na środku jezdni robi 
sobie sjestę. Jest w tym jakaś czułość, a wypadki zdarzają 
się tam rzadko. Nepalczycy w ogóle są czuli, empatyczni. 
Na przykład sposób, w jaki zawiązują w sklepach czy na 
straganach foliowe woreczki – w taką półkokardkę. Jak się 
to potem w domu rozpakowuje, nie trzeba przez  kwadrans 
walczyć z supłem, ale wystarczy pociągnąć za koniuszek, 
myk, myk i rozwiązane”.

Z II klasy 
Mój wnuczek Stasio Feliks, uczeń klasy II, powiedział, 

że pani tak się „zdenerwowała, że kura powiedziała przez 
«w»”. W trakcie odrabiania pracy domowej z języka pol-
skiego, na pytanie – „jak wygląda współczesny poeta?”, 
odpowiedział jednym tchem: „jak dziadek!” Jeżeli ma się 
takiego wnuka, to ja nie muszę drżeć o kondycję wierszy-
ków. 

Docenić
Niby wszyscy wiedzą, co to słowo oznacza, a tak trud-

no im przychodzi, żeby – leksykalnie rzecz biorąc - «uznać 
wartość, znaczenie czegoś». Niektórym, to słowo nie chce 
przejść przez gardło. Boją się go użyć, kiedy trzeba o 
czymś/kimś napisać. 

Za to, kiedy ktoś umrze, czytam o zmarłych nekrologi, 
mijające się z prawdą. Ile w nich czasami jest załgania, fra-
zesów, słów, które nie powinny zaczernić papier. Dlaczego 
o nich tego nie pisali, gdy żyli? Przecież umarli nie czytają 
wspomnień. 

Życie mnie nauczyło, żeby doceniać innych w swoim 
czasie. Oczywiście, że nieraz przez to miewam kłopoty. 

Powinniśmy za młodu tego się nauczyć, żeby umieć 
docenić tych, którzy na to zasługują, a nie jakieś parciane 
osoby, pełne pakuł. Tadeusz Boy-Żeleński wzdychał:  „O, 

biedny czytelniku polski, 
jak ty masz być mądry, kie-
dy cię tak tumanią! („Blaski 
i nędze mowy polskiej”). 
Trawestując ździebko, na-
piszę - nie rozbijajmy bańki 
mydlanej obuchem. 

Czesław Mirosław 
Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Ko-

lejka, rysunek cienkopi-
sem.



9
Tygodnik Olecki 23/1010 - 2017 r.

to@borawski.pl

Sejmik województwa przyjął „Kartę Samorządności”. 
Dokument między innymi uznaje reformę samorządową 
za jedną z najbardziej udanych w Polsce, a proponowane 
zmiany prawne bez konsultacji ze stroną samorządową za 
ryzyko podważenia ustroju państwa.

Podczas sesji sejmiku województwa radni głosowali za 
przyjęciem „Karty Samorządności” (22 radnych poparło 
stanowisko, trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od 
głosowania). 

Dokument jest wynikiem spotkania korporacji samo-
rządowych, które stworzyły kartę 16 marca 2017 roku 
podczas Forum Samorządowego w Warszawie. Zawiera 
17 zasad konstytucyjnych funkcjonowania samorządów 
terytorialnych w Polsce. Twórcy dokumentu zaapelowali 
o przyjmowanie „Karty Samorządności” podczas sesji rad 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich w całym kraju na 
znak poparcia postulatów i w geście obrony polskiej samo-
rządności.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

Sejmik Warmii i Mazur w obronie polskiej samorządności

Stanowisko
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w sprawie przyjęcia „Karty Samorządności”

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyj-
muje „Kartę Samorządności” o następującej treści:

Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycz-
nego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przy-
niosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość de-
cydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich 
reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym 
zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwier-
dzają badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego sa-
morządu, które są obecnie proponowane bez żadnych kon-
sultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój pań-
stwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie 
przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w reali-
zacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich 
wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi 
jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, 
zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. 

Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i wojewódz-
twom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej 
od obywateli i niepoddanej ich kontroli, 

to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeci-
wiamy.

Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo prze-
strzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego 
państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

MIESZKAŃCY
1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych 

są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o kształcie swo-
ich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory 
i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i 
bierne) oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decy-
zji w referendum, zagwarantowane 

w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest 

gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w 
wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum 
swoje organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie 
zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo 
regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wyko-
nywaniem zadań własnych jest sprawowany wyłącznie we-
dług kryterium legalności.

4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami po-
lityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samo-
rządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.

5. Kompetencje gmin powiatów i województw, wynika-

jące z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy 
określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich reali-
zacji decydują właściwe organy jednostek samorządu tery-
torialnego.

Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują 
rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usłu-
gi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.

Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - realizują 
lokalne zadania ponadgminne oraz koordynują lokalne służ-
by, inspekcje, straże i administracje zespolone.

Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreują 
rozwój regionalny oraz koordynują działania innych pod-
miotów na rzecz tego rozwoju.

FINANSE SAMORZĄDOWE
6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sek-

tora finansów publicznych.
7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, 

oparte na dochodach własnych i subwencjach, umożliwiają 
realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach wy-
konawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaga-
nego poziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne zmiany 
zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach wła-
snych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekom-
pensowane.

8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrów-
nawczą, która umożliwia realizację zadań obowiązkowych w 
określonym w przepisach prawa standardzie.

9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz 
zadań powierzonych JST przez Unię Europejską, administra-
cję rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.

MAJĄTEK
10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swo-

bodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem. Sta-
nowi on zasób, który umożliwia realizację zadań, a także jest 
wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych 

w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Za-
soby majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalnego 
albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, odpo-
wiednio gminom, powiatom albo województwom.

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w do-

stosowaniu swoich struktur organizacyjnych do lokalnych 
albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je 
powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo pod-
miotom zewnętrznym: publicznym, społecznym lub prywat-
nym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.

12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swo-
je zadania, mogą swobodnie współdziałać z innymi jednost-
kami, w formach określonych w przepisach prawnych.

13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach 
metropolitalnych lub miejskich jest ustawowo uregulowana, 
w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań pu-
blicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości 
i samodzielności podstawowych jednostek samorządowych 
– gmin.

14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastruk-
turą techniczną 

i społeczną w granicach miast przez samorząd miasta.
GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKAL-

NYCH I REGIONALNYCH
15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadza-

na na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, 
uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania wy-
nikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowa-
nych jednostek.

     16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, 
wymaga zrozumienia 

i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmio-
tem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych 
konsultacjach albo referendum lokalnym.

KONSULTOWANIE
     17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane 

w zakresie aktów prawnych ich dotyczących, w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komi-
sjach parlamentarnych.
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E-Gmina Olecko
30 maja gmina Olecko podpisała umowę na dofinanso-

wanie projektu pt.: „e-Gmina Olecko”. Wartość projektu 
to 1 881 510,00 zł z  czego dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 
586 588,82 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifi-
kowalnych projektu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby oraz poprawa 
dostępności usług elektronicznych świadczonych przez 
gminę za pomocą platformy internetowej. Projekt zakłada 
m.in. zakup odpowiedniej infrastruktury technicznej, która 
jest niezbędna do świadczenia e-usług na wysokim pozio-
mie.

Do końca 2018 roku mieszkańcy będą mogli drogą 
elektroniczną np.: złożyć wniosek i otrzymać decyzję o 
warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji czy otrzymać 
zaświadczenia o prawie do głosowania.

Katalog usług docelowo obejmuje:
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji 

inwestycji;
2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobiste-

go;
3. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy;
4. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej 

Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie po-
wrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

6. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
7. Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewiden-

cji działalności gospodarczej;
8. Nadanie numeru porządkowego (geodezja);
9. Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub 

numeru porządkowego;
10. Zajęcie pasa drogowego lub trwałe umieszczenie w 

pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie-
związanych z funkcjonowaniem dróg;

11. Zezwolenia na zajęcie gruntu  stanowiącego wła-
sność Gminy Olecko lub  trwałe umieszczenie celem budo-
wy  urządzeń infrastruktury technicznej w pasach komuni-
kacyjnych niestanowiących dróg publicznych;

12. Licencje na wykonywanie transportu drogowego, w 
zakresie przewozu osób taksówką;

13. Zawieranie umów na ekspozycję reklam i ogłoszeń 
na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządze-
niach komunalnych na terenie miasta/gminy oraz pobiera-
nie z tego tytułu opłat;

14. Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zaso-
bu mieszkaniowego gminy;

15. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krze-
wów;

16. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja 
nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków;

17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18. Podatki od środków transportowych;
19. Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) 

- osoby fizyczne / prawne;
20. Podatek leśny;
21. Podatek rolny;
22. Podatek od nieruchomości;
23. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podat-

kach lub stwierdzające stan zaległości;
24. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa 

rolnego;
25. Wydanie zezwolenia na organizację imprezy maso-

wej;
26. Wyrażenie zgody na używanie herbu miasta;
27. Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfi-

kowanej w katalogu usług;
28. Skargi i wnioski;
29. Udostępnienie informacji publicznej;
30. Komunikacja drogą elektroniczną;

info newsletter um
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Las – kraina mlekiem 
i miodem płynąca

to nazwa projektu, w którym bierze udział 40 uczniów 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika. 11 maja odbyło 
się spotkanie uczestników z Piotrem Wydrą z Nadleśnic-
twa Olecko. Był to pierwszy punkt realizacji projektu „Las 
– kraina mlekiem i miodem płynąca”. Prowadzący poga-
dankę omówił najważniejsze aspekty wielofunkcyjności 
lasu w ekosystemie i życiu człowieka. Zwrócił uwagę na 
rolę edukacji w kształtowaniu prawidłowych postaw pro-
ekologicznych młodego pokolenia. Przedstawił również 
zasady dotyczące właściwego ubioru podczas przebywania 
w lesie.

Kolejnym etapem działań będą praktyczne zajęcia w 
szkółce leśnej w Szeszkach na terenie Nadleśnictwa Kło-

sowo. Relacja z zajęć zostanie opublikowana w następnym 
wydaniu TO.

Projekt „Las – kraina mlekiem i miodem płynąca” jest 
wdrażany we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Ełku w ramach programu Małych Grantów Wiosna 
2017. 

Finansowo projekt wspiera Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Konsultacje merytoryczne i zajęcia terenowe w szkółce le-
śnej poprowadzi Piotra Wydra, starszy specjalista Służby 
Leśnej Nadleśnictwa Olecko. Wizyta studyjna w Zakładzie 
Produkcyjno-Usługowym Prawda w Olecku umożliwi po-
znanie procesu obróbki drzewa i systemu organizacji pracy. 
Pracami młodzieży kierują nauczyciele: biologii Elżbieta 
Orlik-Gogacz i nauczyciel geografii Wojciech Jegliński. 

Gabriela Jeglińska, klasa 3d



Tygodnik Olecki 23/1010 - 2017 r.
to@borawski.pl12

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V04505

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V07101

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B59006

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03907

V0
40

07

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V04107

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02313

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V03509

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03240

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58607

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V02920

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58208

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B61701

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B61101

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B59704

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B61801

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01001

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B61901

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59106

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04405

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 

B60203

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B59903

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B61301

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06307

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L00803

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61201

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58807

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B60602

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03230

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V02809a
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, 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 popraw-
kowe)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V03810

V0
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V04607

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06713

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,        DERMATOLOG, 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B59804

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B61001

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60303

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60003

* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do 
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V03250

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24610b

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310b

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ub

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B60701

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B60103

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K26001

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K26101

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L00902

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410b

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B61401

KUPIĘ
V
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* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B59504

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B60402

* 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
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B61501

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03220
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* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B61601

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V03820

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 L00506

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V02820a
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Kamienna baba
w Suwalskim Parku Krajobrazowym

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Szurpiły - Jeleniewo 

W Suwalskim Parku Krajobrazowym (najstarszym w 
Polsce, 1976) u podnóża Góry Kościelnej w pobliżu miej-
scowości Szurpiły znajduje się głaz narzutowy „Kamienna 
baba”. Jest to gnejs szaro-różowy, średnio ziarnisty o ob-
wodzie 8 m i wysokości 1,2 m. Na szczycie posiada wyod-
rębnione oczy, nos i usta. Są to żłobienia, rysy lodowcowe. 

Głazy narzutowe były częściowo obrabiane przez Ja-
ćwingów (dawnych mieszkańców tych terenów), służy-
ły im m.in. jako ołtarze ofiarne. Być może jest to kamień 

Głazy narzutowe (eratyki) – okruchy skalne – niekiedy 
olbrzymich rozmiarów – przywleczone w plejstocenie 
przez lądolód ze Skandynawii. Ze względu na dużą 
wartość naukową i geoturystyczną większe głazy zwykle 
chronione są jako pomniki przyrody nieożywionej. Naj-
więcej pomnikowych narzutniaków występuje w północ-
nych regionach Polski
Rysy lodowcowe – bruzdy na powierzchni obnażonej litej 
skały wytworzone przez nacisk i przesuwanie się po niej 
odłamka skalnego, tkwiącego w lodzie lodowca (lądolo-
du)

kultowy, tak jak i dwa pozostałe leżące w sąsiedztwie – z 
wyraźnymi śladami wykuwania, prawdopodobnie w celu 
ich przepołowienia. 

Kamienna baba jest pomnikiem przyrody. 
W pogodną niedzielę, 9 października 2016 r. kamienną 

babę widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.



15
Tygodnik Olecki 23/1010 - 2017 r.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

7 czerwca (maksimum roju mete-
orów Arietydów ZHR=54)
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy, 
Lukrecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomi-
ra, Gustawa, Hieronima, Jarosława, 
Roberta, Wiesława
8 czerwca (Dzień Cyrków bez Zwie-
rząt)
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, 
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma, 
Maksymiliana, Medarda, Medora, 
Sewera, Seweryna, Wilhelma, Wycze-
sława, Wyszesława, Wyszosława
9 czerwca (Księżyc pełnia)
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, 
Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, 
Kanimira, Niemsta, Normana, Pela-
giusza, Prosimira, Ryszarda, Sławoja, 
Stanisława, Waltera
10 czerwca 
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Mał-
gorzaty, Rafaeli 
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksy-
ma, Nikity, Onufrego, Piotra, Zacha-

riasza
11 czerwca 
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, 
Radomiły, Róży, Teodozji 
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Be-
nedykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, 
Radomira, Radosława, Radosza
12 czerwca 
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, 
Leonii, Niny 
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, 
Leona, Onufrego, Placyda, Przybyra-
da, Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca 
Anety, Gracji, Łucji, Magdaleny, Ma-
rii, Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii 
Antoniego, Chocimiera, Chocimie-
rza, Chytomira, Fortunata, Gerarda, 
Grzegorza, Hermana, Lucjana, Łucja-
na, Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, 
Elżbiety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elize-
usza, Justyna, Michała, Myslibora, 
Nienogniewa, Przemira,

Orson Welles, w jednym cu-
downym momencie, zdołał 

połączyć, jednym pociągnięciem 
„wiecznego pióra”, możliwości 

kina dźwiękowego, biografię 
pewnego mężczyzny i dyna-

mikę społeczeństwa, w którym 
posiadanie wszystkiego oznacza 

utratę wszystkiego. Obywatel 
Kane jest, być może, najlepszym 

filmem wieku. Carlos Fuentes, 
W to wierzę

Orsona Wellesa ponosiła ambi-
cja... 

Carlos Fuentes, W to wierzę
... pod tym błyskotliwym i ba-
dawczym geniuszem, tkwiło coś 
w rodzaju upartej niewinności, 
którzy ludzie mniejsi duchem 
mogliby nazwać głupotą. Była 
ona istotą i duszą tej siły, która 
przez tysiąclecia nakazywa-
ła ludzkości wtykać palce do 
gniazdek elektrycznych wszech-
świata i bawić się wyłącznikiem, 
by sprawdzić, co się stanie – a 
potem dziwić się, kiedy rzeczy-
wiście się stało. 
Terry Pratchett, Bogowie, honor, 

Ankh-Morpork
... jednakże czasami trzeba 
geniuszu, by dostrzec to, co 
najbardziej oczywiste. 

Arthur C. Clarke, Odyseja ko-
smiczna 2010

Obrażamy bowiem ludzi, gdy 
fałszywie i obłudnie okazujemy 
im jakieś uczucia. 
Zimsen, Dlaczego tak trudno 
być razem?
... bycie obywatelem, to nie tylko 
korzystanie z dobrodziejstw de-
mokracji. To również – a czasem 
przede wszystkim – poczucie 
odpowiedzialności za kształt 
politycznej wspólnoty. 
Dr Kazimierz Wójcicki, Obywa-

tele Europy
Szofer taksówki, tragarz na 
dworcu, robotnik w tramwaju 
przez całe życie używał formy 
„oni” (to magistrat robi, tamto 
buduje rząd). Uważam, że tę 
spuściznę niewoli należy przeła-
mać, że człowiek w Polsce musi 
nauczyć się słowa „my”. 

Melchior Wańkowicz, Anoda – 
katoda

Gdy się Medard (8 czerwca) rozpłacze, 
a Jaś (12 czerwca) nie utuli, popłacze 
pewnie aż do Urszuli
Czerwiec i na kosę pierwiec.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa brzęczy 
już na łące.
Jaka będzie Małgorzatka (10 czerwiec), 
takie i pół latka.
Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
Św. Antoni (13 czerwca) od zguby 
broni.

Pulpety rybne 
znad Litygajna

2 cebule, łyżka masła, 3 łyżki gotowa-
nej zmielonej ryby, 2 łyżki tartej bułki, 
jajko, sól, pieprz, szczypta cukru
cebulę drobno siekamy albo mielimy. 
Dusimy z masłem dodając do nie trzy 
łyżki zmielonej ryby, które odłożyli-
śmy przygotowując zupę rybną. Po 
lekkim wystudzeniu dodajemy bulkę 
tartą, sól i pieprz do smaku. Masę wy-
rabiamy, a jeśli jest zbyt gęsta doda-
jemy do skutku po łyżeczce wywaru 
z ryby. Na koniec dodajemy cukier i 
formujemy w kulki.
Kulki gotujemy w zupie.
Zupę z pulpetami podajemy posy-
paną posiekana pietruszką. Zupę jak 
i pulpety możemy przygotować w 
przeddzień obiadu. Pulpety można też 
przygotować jako niezależne danie 
podane z ziemniakami lub maka-
ronem odpowiednio przemnażając 
składniki.

lody czekoladowe babuni
25 dag dobrej czekolady, 1,25 litra 
mleka, pół laski wanilii, 10 żółtek, 35 
dag cukru
Czekoladę kawałkujemy i w garnczku 
delikatnie podgrzewamy. Gdy zaczy-
na mięknąć zalewamy ją szklanką 
mleka i całkiem rozpuszczamy co 
jakiś czas mieszając.
Gdy się rozpuści wlewamy do garnka 
pozostałe mleko (1 litr) i wkładamy 
pół laski wanilii i gotujemy. 
W międzyczasie ubijamy 10 żółtek 

z cukrem do białości. Wlewamy je 
mieszając do rozpuszczonej czekola-
dy. Studzimy i wlewamy do meta-
lowego naczynia  umieszczonego w 
pokawałkowanym lodzie i kręcimy 
lody.

Napój ananasowy
4 plasterki ananasa kroimy i mik-
sujemy na gładkie piure. Dodajemy 
filiżankę soku ananasowego, 250 ml 
sangrii, 2 łyżeczki miodu, 2 łyżeczki 
kwaśnej śmietany. Dokładnie mie-
szamy.
Na dnie wysokich szklanek ułożyć 
kostki lodu i zalać przygotowanym 
napojem.

Chłodnik różowy
litr soku z kwaszonych ogórków, 
2 kwaszone ogórki, 2 czerwone 
buraczki, 3 jajka, szklanka śmietany, 
koperek zielony, pół litra wody
Buraczki myjemy i gotujemy. 
Kwas z ogórków rozprowadzamy 
wodą, dodajemy trochę posiekanego 
koperku i gotujemy.
Buraczki obieramy, kroimy w pasecz-
ki i wrzucamy do ciepłego kwasu.
Ogórki obieramy i kroimy w talarki.
Ugotowane na twardo jajka grubo 
siekamy.
Śmietanę roztrzepujemy w wodzie i 
powoli dodajemy do niej kwas. Po-
tem wkładamy ogórki, jajka i resztę 
drobno posiekanego koperku.
Studzimy i schładzamy.
Podajemy z gorącymi gotowanymi 
ziemniakami okraszonymi masłem.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B60502

22
czerwca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Zdrowy, zawodowy 
i sportowy Dzień Dziecka 

w ZSLiZ 
1 czerwca w ZSLiZ w Olecku uczniowie szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych świętowali 
Światowy Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody odbyły się 
pod hasłem Zdrowy, zawodowy i sportowy Dzień Dziecka 
w ZSLiZ. 

W trakcie wydarzenia wszystkie dzieci uczestniczyły w 
rozgrywkach w piłkę nożną i piłkę siatkową. Dodatkowo w 
Plenerowym Parku Gier odbyły się rozgrywki szachowe, w 
chińczyka, klasy i Twistera. Wszystkie osoby, które posta-
nowiły świętować Dzień Dziecka w ZSLiZ, miały również 
do dyspozycji zajęcia sportowe na siłowni zewnętrznej lub 
spotkania integracyjne w Zielonej Klasie wyposażonej w 
altanę, miejsce ogniskowe i grill. 

Uczniowie kształcących się w zawodzie technik żywie-
nia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa ob-
darowali gości przygotowanymi przez siebie wypiekami. 
Reprezentanci trzecich klas gimnazjalnych po spotkaniu ze 
szkolnym doradcą zawodowym zapoznali się z bazą kształ-
cenia, którą dysponuje Zespół Szkół Licealnych i Zawo-
dowych. 

Społeczność Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
serdecznie dziękuje dyrekcji i nauczycielom szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalnych za podejmowanie wspólnych 
inicjatyw na rzecz promocji aktywnego i zdrowego stylu 
życia oraz kształcenia zawodowego. 

zz
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„Jabłko czy cytryna?” 
- wspólne działania oleckich policjantów z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Wieliczkach 

Nietypową akcję profilaktyczną przeprowadzili oleccy 
policjanci. W Wieliczkach na odcinku drogi wojewódz-
kiej nr 655 oraz drogi powiatowej w rejonie szkoły za-
trzymywali do kontroli przejeżdżające samochody. Pracy 
policjantów w białych czapkach przyglądali się uczniowie 
szkoły podstawowej. Kierowcy, którzy mieli na sumieniu 
drobne przewinienia musieli zjeść kawałek cytryny. Zaś za 
wzorową jadę uczniowie wręczali jabłka.

W miniony piątek 2 czerwca w Wieliczkach policjan-
ci Komendy Powiatowej Policji w Olecku przeprowadzili, 
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, 
akcję profilaktyczną „Jabłko czy cytryna?”. Jej celem było 
uświadomienie wszystkim kierującym obowiązku stosowa-
nia się do przepisów drogowych i bezpiecznej jazdy. Pracy 
funkcjonariuszy przyglądali się z ciekawością uczniowie. 
Przy okazji najmłodsi liczyli przejeżdżające samochody, 
aby sprawdzić jakie jest natężenie ruchu w rejonie ich 
szkoły.  Każdy kto miał na sumieniu drobne wykroczenie 
drogowe, musiał za karę zjeść kawałek cytryny. Kierowcy 

którzy jechali wzorowo w nagrodę otrzymywali jabłko.
Akcja została zorganizowana na zakończenie tygodnia 

bezpieczeństwa, który odbywał się w szkole podstawowej. 
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Ogromny sukces 
„Moralności pani Dulskiej” 

na deskach 
Mazurskiego Dworu!

Tak, tak. Uczniowie I LO po raz kolejny sprawili wiel-
ką niespodziankę swoim wiernym widzom. Tym razem 
wystawili w Mazurskim Dworze jedno z największych 
dzieł polskiej pisarki, Gabrieli Zapolskiej, autorki licznych 
dramatów i powieści. Reżyserem spektaklu była Emilia 
Przemielewska. Książka Zapolskiej, to dobrze napisany 
dramat naturalistyczny, a więc gatunek, którego podstawo-
wą cechą jest ukazanie jakiegoś środowiska społecznego, 
warunków jego życia i wynikających z tego konfliktów. W 
przypadku „Moralności Pani Dulskiej” autorka podjęła się 
krytyki mieszczaństwa, obnażając jego największe wady. 
Posługuje się przy tym przystępnym językiem, który nawet 
współczesnemu czytelnikowi nie powinien przysporzyć 
trudności ze zrozumieniem tekstu. Tytuł dramatu sugeruje 

już na samym początku czytelni-
kowi, czego może się spodziewać 
po książce. Autorka  postawiła so-
bie za cel zdemaskowanie obłudy i 
ukazanie prawdy o filistrach.

 Główną bohaterką utworu jest 
Aniela Dulska ( niezastąpiona Ju-
lia Bielecka) - kobieta bardzo ską-
pa i - przede wszystkim - dwuli-
cowa, ale też mocno nietaktowna. 
Dulska- matka dwóch córek Meli 
i Hesi (Zuzanna Woronko i San-
dra Świerzbin) - nie liczy się z 
nikim i niczym, najważniejsze jest 
dla niej to, co uważa za najlepsze 
dla własnego interesu, a w jego 
obronie jest w stanie uczynić wie-
le rzeczy, które nie do końca moż-
na uznać za moralne. Nie znosi 
skandali, które wywołuje między 
innymi Lokatorka(Gabriela Bań-
kowska). Nawet w Juliasiewiczo-
wej widzi wroga (Anna Skorup-

ska).  Jedynie Zbyszko (w tej roli Marcin Domoradzki), 
syn Dulskiej, próbuje zbuntować się przeciwko kołtuństwu 
matki. Nie bierze, na szczęście, przykładu z ojca –mało-
mównego Felicjana(Adam Kopiczko), który jest całkowi-
cie zdominowany przez żonę. 

Gabriela Zapolska stworzyła dzieło wyróżniające się na 
tle innych, książka łączy w sobie elementy tragizmu i ko-
mizmu, dzięki czemu dramat sytuacji został złagodzony i 
czytając perypetie rodziny Dulskich, możemy momentami 
także płakać ze śmiechu, wyobrażając sobie np. „domo-
wy” wygląd pani Anieli, który zdecydowanie odbiega od 
normy. Ważnym elementem stała się postać Hanki (Ada 
Rowińska) i jej matka chrzestna (Gabriela Andryszczyk), 
wokół których skupia się tragifarsa. 

Świat i bohaterowie utworu zostali bardzo wiarygodnie 
przedstawieni, a postać głównej bohaterki została skreślo-
na wprost genialnie. Świetne dialogi niejednokrotnie potra-
fią przyprawić czytelnika o nagły wybuch śmiechu. Trzeba 
tylko dać im szansę!

Dziękujemy za przybycie Gimnazjom z Kowali Olec-
kich, Świętajna, Wieliczek i Siejnika, a także publiczności 
zgromadzonej na 17. 00.

PP

Konkurs o Polsko-Niemiecką 
Nagrodę Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki 
kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką 
Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden 
cel”.

Zgłoszone do konkursu projekty powinny być po-
święcone różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i 
kształtowaniu postawy tolerancji. Różnorodność powinna 
wyrażać się zarówno w temacie projektu, jak również w 
doborze jego uczestników.

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży, trwające przy-
najmniej 4 i nie dłużej niż 28 dni, muszą odbyć się w ter-
minie od 1 stycznia do 31 października 2018 roku. Konkurs 
skierowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 26 lat (w 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział młod-
szych osób).

Zgłoszenia do konkursu dokonać muszą wspólnie pol-
ski i niemiecki oraz ewentualnie trzeci partner. PNWM 
przyjmuje również zgłoszenia przedsięwzięć z udziałem 
uczestników z kraju trzeciego.

Najciekawsze projekty, 10 w kategorii „wymiana szkol-
na” i 10 w kategorii „wymiana pozaszkolna”, otrzymają 
dofinansowanie w wysokości do 150 proc. stawek ryczał-
towych PNWM. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną 
w wysokości 3 tys. euro dla każdego z partnerów projektu.

Sporządzone w języku polskim i niemieckim szkice 
projektów należy przesłać drogą elektroniczną najpóźniej 
do 20 września 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz 
szczegółowe informacje dostępne są na stronie interneto-
wej PNWM (www.pnwm.org/nagroda).

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
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Z okazj Dnia Dziecka ROK „Mazurey Garbate” wysta-
wił spektakl „ Blaskojad”, który przygotowała instruktorka 
Agnieszka  Lewandowska. 

Wystąpiła grupa „ Ananasy” w składzie: Jakub Fe-
liks Szyłow, Julia Bogdan, Karolina Ciszewska, Miko-
łaj Skoczeń, Agnieszka Majewska, Mateusz Majewski, 
Mateusz Polakowski, Małgorzata Laszkowska, Kaja 
Selwocka. 

Szczególne wrażenie robiła ciekawa scenografia i ope-
rowanie światłem , jak również stroje aktorów. Licznie 
przybyła dziecięca publiczność z dużym zaciekawieniem 
obejrzała spektakl, nagradzając wykonawców brawami i 
własną radością. Scenariusz: Agnieszka Kusza, reżyseria i 
scenografia Agnieszka Lewandowska
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Kim jestem? Jaki jest cel naszego istnienia? 
Jak powstał świat? Co to jest dobro?... te i wiele innych py-
tań każdego dnia zadaje sobie miliony ludzi pod każdą sze-
rokością geograficzną. Każdy, w mniejszym czy większym 
stopniu, pragnie świat zrozumieć, aby w nim żyć świadomie, 
panować nad własnym losem. Każdy z nas poszukuje sensu 
istnienia. Czy ten sens jest jeden dla wszystkich, czy też każdy 
człowiek powinien poszukiwać własnego i czuć się moralnie 
odpowiedzialnym za przyszłość? To są ważne pytania na dzi-
siaj, dla nas, ale nad tymi pytaniami zastanawiali się też już 
starożytni pierwsi filozofowie.

Filozofia składa się z dwóch słów: „filia” – miłość oraz 
„sofia” – mądrość. Filozof to człowiek lubiący mądrość. Filo-
zofowie zajmowali się praktycznie wszystkimi zagadnieniami 
dotyczącymi życia i nauki.

Myślicieli starożytnych było wielu, m.in.: Sokrates, Hipo-
krates, Platon, Arystoteles, Seneka, Marek Aureliusz, Epikur. 
To oni udzielali odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące 
życia człowieka i etyki: sens i cel każdego życia. Jak postępo-
wać, by osiągnąć szczęście? Na czym polega moralne życie?

Dzisiaj słów parę o Sokratesie, autorze słów: „Wiem, że 
nic nie wiem”. Sokrates -  grecki filozof (470–399r. p.n.e.), 
który uwielbiał przechadzać się ulicami Aten i nauczać. Robił 
to w taki sposób, żeby ośmieszyć mądrych, a wszystko to w 
obecności młodzieży. Obalał ówczesne autorytety i niebawem 
stał się niewygodny, uznano go za wroga. Nie zostawił po so-
bie żadnej księgi. Cenił wartość żywego słowa, bezpośredni 
kontakt z rozmówcą. 

Szczęście, że nie żyję w kraju, w którym skazuje się na 
śmierć za głoszone poglądy, jak to uczyniono z Sokratesem. 
Zaintrygowało mnie podejście tego filozofa do wartości słowa 
i bezpośredniego kontaktu z rozmówcą. 

Na pewno Sokrates w swych najśmielszych marzeniach 
nie przewidział Internetu. Ludzie dzięki niemu mają niemal 
natychmiastowy kontakt ze sobą, ale jest to tylko zbliżenie 
pozorne. Społeczeństwo XXI wieku zaczyna odczuwać za-
mykanie się ludzi, oddalanie się. Przychylam się do zdania 
Sokratesa, że bezpośredni kontakt z rozmówcą jest bezcenny. 

Od jakiegoś czasu nie tylko reklamy „wyszły” z telewizji i 
ze sklepu na ulice, ale też aktorzy, politycy, wyznawcy niektó-
rych wyznań (np. Świadkowie Jehowy), by zaszczepić swoje 

idee, przekonać do czegoś (towaru), kogoś (politycy do sie-
bie), by to, co chcą przekazać trafiło do jak największej liczby 
osób. A może wychodzą do tłumu, by zaintrygować, zdener-
wować, by być zauważonym. Może pomysł ten zaczerpnięto 
od Sokratesa, który uwielbiał nauczać na ulicy?

Zdaniem Sokratesa cnota jest szczęściem. Szczęście mógł 
osiągnąć ten, kto posiadał dobro, czyli cnotę. To ci, którzy po-
siadają dusze szlachetne i są z natury dobrzy. Ludzie postępują 
źle, bo nie wiedzą, co jest dobre. Cnotą, zdaniem Sokratesa, 
jest wiedza, a żyjąc cnotliwie, stajemy się szczęśliwi. Cnota 
(szczęście) jest dostępne dla wszystkich. 

To, co jest dobre, dochodzimy przez rozum, a dzięki rozu-
mowi postępujemy moralnie i osiągamy dobro. Dobrem naj-
wyższym jest cnota. Tę cnotę i mądrość przypisywał elitom 
i uznawał, że ludzie elit mają naturalne prawo do rządzenia. 
Należy dbać o to, by nie skazić się głupotą,  niesprawiedli-
wością, tchórzostwem, ale zawsze postępować w zgodzie z 
własnym człowieczeństwem. 

Uważał, że niewiedza nikogo nie usprawiedliwia, a głupo-
ta jest defektem takim jak niemoralność. Człowiek powinien 
poznawać własną duszę, bo to jest początkiem mądrości i cno-
ty. Dobrem jest sprawiedliwość, prawo, odwaga, wstrzemięź-
liwość, złem zaś niesprawiedliwość, bezprawie, tchórzostwo 
i rozpusta. Sokrates jednak przyznał się, że nie wie, co jest 
dobrem i cnotą najwyższą.  

Nie zgadzam się z poglądem Sokratesa, że ludzie elit mają 
naturalne prawo do rządzenia. Jednak podoba mi się w poglą-
dach Sokratesa to, że tak wiele uwagi poświecił duszy czło-
wieka. Uważał, że człowiek powinien poznać własną duszę, 
bo ona jest początkiem mądrości. 

Czyż po tylu wiekach nadal nie uważamy, że sprawiedli-
wość, prawo, odwaga, wstrzemięźliwość jest dobrem? Czyż 
nie takie wartości chcemy przekazać swoim dzieciom? Należy 
dążyć do tych cnót i ponosić wysiłek każdego dnia, bo taka 
jest droga do własnego człowieczeństwa. Tak rozważał Sokra-
tes i podpisuje się pod tymi poglądami.

Nadal błądzimy i każdego dnia poszukujemy siebie. So-
krates mówił 

o tym, że dobro działa w dwie strony – chcesz być dobrym 
człowiekiem – czyń dobro, a jeśli czynisz dobro – stajesz się 
dobrym człowiekiem. 

To takie proste… Chyba nie tak bardzo, skoro wielcy my-
śliciele starożytni pochylali się nad tym problemem, a pro-
blem pozostał. A my nadal zastanawiamy się, jak być dobrym 
i czy wszystko już wiem, czy nadal jestem w punkcie wyjścia? 

Marusia


