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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Ostrzeżenie!

Rachunek kelnerski to nie paragon
fiskalny
Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed konsekwencjami wydawania tzw.
rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast
paragonu fiskalnego.
W przypadku świadczenia usług istnieje
obowiązek zaewidencjonowania tych usług na
kasie fiskalnej. Kelner obsługujący klienta, dla
którego świadczona jest taka usługa, powinien
zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną
sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz
wydać go klientowi. Ministerstwo Finansów
przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od
prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
Z obserwacji rynku wynika, że niektórzy podatnicy
nie stosują się do tych obowiązków. Zauważalna jest
praktyka wydawania klientom tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego, w miejsce paragonu fiskalnego. Rachunek kelnerski może mieć postać dokumentu wypisanego
odręcznie, na bloczku oznaczonym np. jako „pokwitowanie wpłaty”. Może to być również dokument, który jest
zbliżony z wyglądu do paragonu fiskalnego. Nie jest to
jednak paragon fiskalny, jeżeli nie pochodzi z wydruku z
kasy fiskalnej.
Brak rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej
oznacza zazwyczaj, że usługa została wykonana w tzw.
szarej strefie – a więc podatki nie trafiły do budżetu. Wydanie rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego świadczyć może o ukrywaniu prawdziwych obrotów przedsiębiorcy.
Ministerstwo Finansów ostrzega przy tym, że branża
gastronomiczna jest zidentyfikowana przez organy podat-

kowe, jako branża o jednym z najwyższych stopni ryzyka działalności w szarej strefie. Nasza akcja ma pomóc
uczciwym przedsiębiorcom, utrudnić życie tym nieuczciwym i ograniczyć szarą strefę. Najlepszym sposobem na
uszczelnienie systemu podatkowego, długoterminowo,
jest edukacja obywateli.
Nierejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej, to unikanie płacenia podatków!
Płacisz za to ty: oszust podatkowy zazwyczaj zatrudnia na czarno lub na umowy śmieciowe. Płaci za to reszta
społeczeństwa: z podatków budowane są drogi, utrzymywane są szpitale, szkoły, policja, itp., z których oszust
korzysta, sam nic nie dokładając.
Unikanie płacenia podatków, to okradanie społeczeństwa. Nie bierz w tym udziału!
Więcej informacji na stronie:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty
komunikat Urzędu Skarbowego

rysuje Tadeusz Krotos

MSZE I NABOŻEŃSTWA

B64006

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

K26703

B64104

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
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OLECKI TERMINARZ

20 lipca od 18.29 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Lenartach.
21 lipca od 9.41 dwa zastępy JRG PSP gasiły
przy ulicy Spacerowej wypalane bez nadzoru śmieci.
22 lipca od 18.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał
wodę z zalanego mieszkania przy ulicy 1 Maja.
23 lipca od 12.20 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał gniazdo szerszeni z domku letniskowego w
Giżach.
23 lipca od 18.48 jeden zastęp JRG PSP pomagał
policji w otwarciu drzwi do mieszkania na osiedlu
Siejnik.
24 lipca od 0.13 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w Gryzach powalone na drogę drzewo.
24 lipca od 9.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
okolicach ulicy Zamkowej konar drzewa powalony
na Wiewiórczą Ścieżkę.
Informacji udzielił
kapitan Piotr Gabruś
25 lipca od 13.27 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał konar drzewa z drogi w Drozdowie.
26 lipca od 19.27 jeden zastęp OSP Mazur usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Borkach.
27 lipca od 10.29 jeden zastęp JRG PSP usuwał
plamę oleju z jezdni na osiedlu Siejnik.
27 lipca od 16.28 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Sulejkach.
27 lipca od 19.16 jeden zastęp JRG PSP usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kukowie.
27 lipca od 19.22 jeden zastęp OSP Borawskie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Sedrankach.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Radosław Osiecki

NAJTANIEJ W MIEŚCIE
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON bez dodatków bio.......4,28 zł
Pb 95......................... 4,48 zł
PB 98......................... 4,78 zł
LPG............................ 1,82 zł
Olej opałowy............... 2.80 zł (powyżej 1000 litrów)
V07508
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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”
Rembrandt van Rijn, grafika
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• 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
9 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
11 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.00 - Rock Dog. Pies ma głos, film, kino Mazur
17.00 - Rock Dog. Pies ma głos, film, kino Mazur
19.00 - Paryż może poczekać, film, kino Mazur
12 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Wakacyjny Piknik Rodzinny Kukowo 2017, plac
zabaw w Kukowie
15.00 - Rock Dog. Pies ma głos, film, kino Mazur
17.00 - Rock Dog. Pies ma głos, film, kino Mazur
19.00 - Paryż może poczekać, film, kino Mazur
13 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - II turniej „OLECCZANKA CUP” o puchar Iwony
Chybickiej dla dzieci do lat 16 pochodzących z Olecka oraz
Otwarty turniej o Puchar Dyrektora MOSiR, korty MOSiR
10.00 - VII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2017, boisko przy kortach
14.00 - 21.00 - III Oleckie Święto Miodu i Mleka, Rynek
placu Wolności
15.00 - Rock Dog. Pies ma głos, film, kino Mazur
17.00 - Rock Dog. Pies ma głos, film, kino Mazur
19.00 - Paryż może poczekać, film, kino Mazur
14 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
15 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - KS
Mazur Pisz, stadion miejski
16 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
18 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Kapitan Matjas. Pierwszy wielki film, film, kino
Mazur
18.00 - Wojna o planetę małp, film, kino Mazur
19 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 9
16.00 - Kapitan Matjas. Pierwszy wielki film, film, kino
Mazur
18.00 - Wojna o planetę małp, film, kino Mazur
20 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - XVIII turniej o puchar „Miłośnika Tenisa Ziemnego” Lecha Kuranowskiego, korty MOSiR
10.00 - VIII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand
Prix Olecka 2017, boisko przy kortach
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Odeszła Wanda Chotomska
(26 X 1929-2 VIII 2017)

Do pani Wandy miałem słabość. Od dzieciństwa. Jej tekstów uczyłem się w latach 60. XX w., kiedy to przebywałem w sanatorium dziecięcy w Zagórzu kolo Warszawy.
Właśnie tam nasza wychowawczyni Emilia Kawecka
(Ciocia Enia) przygotowywała z nami teatrzyk pt. „Sąd
nad babami” (sztuka napisana przez Wandę Chotomską
i Wacława Bisko). Z zapartym tchem oglądałem dobranockę pt. „Jacek i Agatka” w telewizorze czarno-białym.
Do dziś jestem pod wrażeniem, choć upłynęły lata. Moje
dzieci uczyły się z podręczników wierszy pani Wandy
Chotomskiej.
Od 1997 roku jurorowałem z panią Wandą w konkursach
literackich organizowanych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Gwoli słodkości plotkowania
powiem, że konkurs był okazją do spotkania i pretekstem
do wspomnień czasów, w których wydawano „Świat
Młodych”. Mimochodem wspominaliśmy Mirona Białoszewskiego, Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, „Elementarz” Mariana Falskiego z Alą i psem Asem, i murzyn-

Kolejna transza unijnych pieniędzy „idzie” w region
Samorządowcy nie przestają pracować nad zagospodarowaniem unijnych funduszy. W poniedziałek 31 lipca
marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze kilkanaście
umów na dofinansowanie projektów wartych od kilkuset
tys. do 10 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą na kulturę i
dziedzictwo, efektywność energetyczną oraz rewitalizację.
Miasta i gminy Warmii i Mazur wzbogacą się o trasy rowerowe, estetycznie zagospodarowane tereny rekreacyjne i
nową infrastrukturę turystyczną – parki, promenady, ścieżki dydaktyczne, kąpieliska, pomosty, hangary dla żaglówek
czy miejsca postojowe dla camperów. Niemal 16 mln zł
zainwestuje gmina i miasto Ełk w poprawę warunków komunikacyjnych. To m.in. 50 km zmodernizowanych dróg,
nowe oświetlenie i wiaty przystankowe.
Beneficjentami podpisywanych w poniedziałek umów
będą: Orzysz, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Elbląg,
Lidzbark, Węgorzewo, Stawiguda, Kętrzyn, Małdyty, Ełk,
Dobre Miasto, Nadleśnictwo Dwukoły i Stowarzyszenie
Luz Grupa.
inf. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

kiem Bambo. Autorka „Dla każdego coś śmiesznego”
wnosiła pogodę i radość. Potrafi dobrotliwie spojrzeć na
teksty dzieci i młodzieży. Miała smak i czułość do poezji,
a to nie jest znowu takie częste.
Pani Wanda prowadziła galę podczas wręczenia nagród
laureatom w sali Domu Literatury w Warszawie. Miała
świetny kontakt z młodą publicznością. Wymyślała na
poczekaniu cudowne riposty. Wszelkie błędy potrafiła
obrócić w żart. Jej pogoda ducha i charyzma była z takim
wdziękiem. Bez moralizowania i pouczania na każdym
kroku. To była bardzo dowcipna pani. Dzięki niej dzieciństwo w PRL-u było nasączone poezją, która łagodzi
szorstkość świat. Miała dar słowa. Nie dała sobie „w kaszę dmuchać”. I jak przystało na zodiakalnego skorpiona
odważnie zgłębiała tajemnice i poruszała kwestie, których inni się obawiali. Uprawiała najtrudniejszą ze sztuk,
tj. pisanie wierszem dla dzieci.
Odeszła Pani Wanda Chotomska, która mówiła: „Mam
taką specjalizację: jestem pediatrą w literaturze, na receptach wypisuję uśmiech”.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Po raz 23
W Kostrzynie nad Odrą zakończył się 23. Przystanek
Woodstock. Na Ursynowie, czyli na lewym brzegu Wisły,
naszła mnie myśl, że Ci, którzy wytaplali się w woodstockowym błocie, czyli dziewczęta i chłopcy, zapewne jak
dorosną, nie będę wydmuchiwali baniek mydlanych z…
błota. Jak PiS.
Ufam, że ludzie skupieni wokół WOŚP Polski nie wyplują.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Warszawa-Ursynów

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:

• Jarosław Akus
• Maria Badnicka
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Barbara Sutej
• Antoni Wilmowski
• Jan Zamkiewicz

K25909

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 nakleiony
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl
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Wtorek. 8 sierpnia, a godzina
14.00. Wysoko nad wieżą ciśnień,
którą widać z mojego okna, szybowiec. Ledwie już widoczny pchany prądami wstępującymi pnie się
coraz wyżej w niebo. Nieliczne
chmurki rozproszone nie wróżą
wiatru... a jednak on jest. Lekkie powiewy na klonie i akacji za
oknem.
Wakacje.
Jaki to wspaniały wynalazek...
te wakacje.
Tak! Dzieci mają wakacje, a dorośli urlopy.
Jakże to dwie odmienne sprawy. Jak się zaczynają wakacje, to dzieci siłą są wypychane do domów. Muszą przecież odpocząć. Gorzej jest w zakładach pracy, bo przecież
nie można przestać zasilać miasta w wodę, w prąd. Nie
może zabraknąć chleba, warzyw i wszystkiego, tak w ogóle
co w życiu codziennym jest potrzebne. I jak tu zorganizować urlopy by wszystko działało?
Większość pracodawców tak organizuje pracę, by zapewnić ciągłość produkcji i zarazem dać urlopy wszystkim,
którzy tego potrzebują. Przecież, każdy chciałby wyjechać
albo spędzić urlop w lato. Jest mało osób, które nie lubią
upału, spoconych kobiet lub mężczyzn i ciepłego piwa?
Mało kto chce przełożyć urlop na listopad, grudzień czy
styczeń. Co prawda kilka dni może zostać żeby wyrwać się
na narty. Ogólnie jednak rzecz biorąc urlop w lato to jest to,
co tygrysice i tygrysy lubią najbardziej.
Są jednak zakłady, w których, gdy przyjdą wakacje, tylko szefowie mają możliwość skorzystać z urlopu. Pozostali
pracownicy muszą poczekać na jesień lub jeszcze dalszy
termin by wykorzystać swoje dni odpoczynku. Zmęczeni są szefowie zaś pracownicy chodzą do pracy rześcy,
uśmiechnięci i pełni wiary w siłę swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Pracownicy są przecież szczęśliwi,
że maja pracę, a ich rodziny zadowolone, że matek/ojców
w domu nie ma?
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Ja dostałem urlop, bo u mnie wieżą w uzdrawiającą
siłę odpoczynku. Co prawda chciałbym jeszcze drugie tyle
wolnego dostać. Ale co tam wybrzydzać? Jest dobrze. Trafiłem w pogodę, a nie jak ci z lipca. W pierwszym miesiącu lata chodzili w ciepłych swetrach, a co niektórzy nawet
mieli okazję zobaczyć szron na trawie.
Mnie, jednym słowem, udałosię.
Przez dwa tygodnie ani telewizji, ani radia, ani telefonu. Luzik totalny.
Martwiłem się co prawda o polską demokrację, ale za
to nie musiałem się denerwować wyczynami PiS.
Po powrocie jakże miła wiadomość. Co mądrzejsi
członkowie tej zasłużonej dla niszczeniu kultury i dobrego
wychowania partii zaczynają skupiać się wokół prezydenta. Prezydent zaś zaczyna być popierany przez co najmniej
o kilka procent większą grupę Polaków. Tym bardziej, że
to ci, o których prezes wyraził się „gorszy sort”. Znaczy się
przejrzeli na oczy albo przestraszyli trybunału stanu.
Zobaczyłem też w internecie jak prezes z mównicy sejmowej, bez zgłoszenia chęci zabrania głosu do marszałka,
wyzwał posłów opozycji od kanalii. Skrzyczał ich jednocześnie za to, że cytują słowa wypowiedziane przez jego
świętej pamięci brata.
Z tego wystąpienia są dwie nauki: po pierwsze widać
wyraźnie co powoduje, ze nauczki PR-owców zawodzą i
w jakim kierunku trzeba iść by wilk zrzucił skórę owcy. Po
drugie: wystąpienie prezesa pokazało dokładnie siłę wyrzeczeń jakie podjął maskując swoje prawdziwe „ja” oraz
motyw dla jakiego przewodzi partii. Jest to prozaiczna, małostkowa ludzka zemsta. Najgorsze w tym wszystkim, że
kozłem ofiarnym tej zemsty będzie Polska. Nie jakiś tam
Tusk, Platforma Obywatelska, Stronnictwo Ludowe, Kukiz
czy inna partia, nie Kościół, związki zawodowe czy obywatele gorszego sortu. Kozłami ofiarnymi polityki prezesa
będziemy my wszyscy niezależnie od wyznawanej wiary,
wyznawanej polityki czy przynależności partyjnej. Zarobią
na tym tylko złodzieje i koniunkturaliści, którzy gotowi są
współpracować nawet z diabłem, a za złotówkę, to spętaną
pchłę gotowi gnać na spęd do Warszawy.
Mam tylko nadzieję, że po tym wszystkim ktoś posprząta tak, żeby już nacjonalizm, faszyzm i tymiwisizm
już nigdy się nie narodził. Żeby społeczeństwo nasze było
otwarte, wszechstronnie wykształcone i politycznie i w
wiedzy ogólnej, by partie, które będą różniły się programami ale nie stosunkiem do demokracji, będą szanowały
prawo i nie zawłaszczały państwa. Chcę żeby w końcu rozliczyć przed Trybunałem Konstytucyjnym lub przed niezawisłym sądem tych, którzy na to zasłużyli. Żeby kara była
ostrzeżeniem dla innych, którym marzy się totalitaryzm.
Chciałbym też, żeby na mecze piłki nożnej można było
zabrać małe dzieci i żeby nie było trybun dla tzw. żylety.
Żeby ci co byli żyletą usiedli razem z moją wnuczką, z waszymi dziećmi i wnukami, Drodzy Czytelnicy, i żebyśmy
razem kibicowali. Chcę też aby ci, którzy chcą być tą żyletą
i nie dorośli do poszanowania praw innych, zostali poza
stadionami albo, gdy narozrabiają, znaleźli się osądzeni
tam, gdzie jest takich (co tu duże pisać) jednak obywateli,
miejsce. Może wtedy zrozumieją wagę prawa i siłę jego
wartości w demokratycznym państwie.
Chciałbym też żeby wprowadzić przymus głosowania,
wiążący się, na przykład, z możliwościami z korzystania z
szeroko pojętego socjalu.
Najbardziej chciałbym, żeby politycy przed przyjęciem
do jakiejkolwiek partii byli badani przez psychologów, tak
jak bada się ludzi, którzy będą mieli do czynienia z bronią
i władzą, tak jak to się robi z kandydatami na policjantów.
Przecież politycy, a posłowie w szczególności, dostają do
ręki znacznie bardziej śmiercionośną broń niż pistolety czy
strzelby?
Mający nadzieję na zmiany
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

REGULAMIN
konkursu plastycznego
„Moje Wakacje”
ORGANIZATOR:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
CELE KONKURSU:
- konfrontacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków,
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych
FORMY
PREZENTACJI
ORAZ
WARUNKI
UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 4 do 10 lat
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach
malarskich,
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne,
akwarele , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, witraż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą
zostać oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /
pismem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie
KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie brane będą pod uwagę:
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie
przedstawienia tematu,
b) ogólna estetyka wykonania prac,
c) stopień opanowania technik plastycznych,
TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 26
sierpnia 2017 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
Kopernika 6
19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska

Czy deszcz, czy słońce – w wakacje nie musisz się nudzić!

Lato z biblioteką

Wtorek - piątek od godz. 10.00 do 18.00
Sobota od godz. 8.00 do 14.00
w naszej bibliotece czekają na Was:
•
Nowe, ciekawe książki.
•
Interesujące gry planszowe i logiczne
•
Świat bajkowych kolorowanek,
•
Puzzle,
•
Komputery, tablety i Internet
•
Konkurs plastyczny pt.: „Moje wakacje”
W każdą środę o godz. 11.00 pod hasłem:
DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM
wybieramy
Mistrza Głośnego Czytania
***
Do podróżowania z książką oferujemy sympatyczny
kącik w zaciszu działu dziecięco-młodzieżowego, w którym wygodne pomidorowe pufy zachęcają do wyciszenia i
spędzenia miłych chwil w bibliotece.
W naszej ofercie znaleźć można także czasopisma: Kubuś Puchatek, Świerszczyk, Cogito, Victor Junior.
Dysponujemy wszelkimi artykułami plastycznymi
(mazaki, kredki, pastele, farbki , plastelina, wycinanki, bibuła) dzięki którym każde dziecko będzie mogło zamienić
się na kilka chwil w artystę i stworzyć swoje małe dzieło i
uczestniczyć w konkursie „Moje wakacje” (regulamin konkursu na stronie internetowej biblioteki www.przystanek.
pl/biblioteka)
Możecie spędzić czas nie tylko samotnie z książką w
ręku, ale także odwiedzić nas w grupie i sięgnąć po ciekawe gry. Posiadamy między innymi: Kalambury, Bystre
Oczko, Warcaby, Rummikub i Scrabble, a dla dzieci lubiących zabawę i śmiech polecamy Wygibajtusa.
Jeżeli lubisz kolorować – polecamy wiele pięknych kolorowanek, które zawsze znajdziecie na stolikach o każdej
porze w godzinach pracy biblioteki.
W każdą środę o godz. 11:00 zapraszamy wszystkie
dzieci do udziału w konkursie na mistrza głośnego czytania. Co tydzień wybieramy nowego mistrza. Atrakcyjne
nagrody książkowe.
Serdecznie zapraszamy!!!

e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl

Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.

B65002

2. Miejsce i czas rozdania nagród – 30 sierpnia 2017 r.,
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.
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List z ZUS-u będzie zawierał informację o możliwości
złożenia wniosku o emeryturę przez osoby, które osiągnęły
1 października obniżony wiek emerytalny lub osiągną po
tej dacie. Zanim podejmiemy taką decyzję warto sprawdzić
czy nowe świadczenie nie będzie niższe od dotychczas pobieranego. I tu możemy skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, który przy pomocą kalkulatora, w który został
wyposażony wyliczają wysokość prognozowanej emerytury.

Jeśli otrzymujesz rentę:
Ważną informacją jest na jaki okres została ona przyznana.
1. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku
emerytalnego – zainteresowany może złożyć wniosek gdy
ukończy obniżony wiek emerytalny, jeśli się na to nie zdecyduje to emerytura z urzędu zostanie przyznana dopiero
po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.
Wyjątek: Jeżeli w dniu osiągnięcia podwyższonego
wieku emerytalnego przez rencistę mającego ustalone prawo do renty na okres do tego dnia, prawo to będzie zawieszone, nie będzie podstaw do przyznania z urzędu emerytury.
2. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje na trwałe lub na okres przypadający po
osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego – zainteresowany tak jak w pierwszym przypadku może złożyć
wniosek w wieku 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, gdyż
emerytura z urzędu zostanie przyznana po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.
Wyjątek: Jeżeli w dniu osiągnięcia podwyższonego
wieku emerytalnego przez rencistę mającego ustalone
prawo do renty na okres przypadający po tym dniu lub na
trwałe, prawo to będzie zawieszone, ustanie prawa do renty
oraz przyznanie z urzędu emerytury nastąpi od miesiąca,
od którego byłaby podjęta wypłata renty (jeżeli rencista
zgłosi wniosek o podjęcie tej wypłaty), o ile wcześniej nie
ustanie prawo do renty z innych przyczyn.
3. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
orzeczone zostało na okres przypadający po dniu 30 września 2017r. lecz przed dniem osiągnięcia podwyższonego
wieku emerytalnego, a świadczeniobiorca w dniu 1 października miał ukończony wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn– zostanie przyznana emerytura z urzędu z dniem
1 października 2017 r .
4. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
orzeczone zostało na okres przypadający po dniu 30 września 2017r. lecz przed dniem osiągnięcia podwyższonego
wieku emerytalnego, a świadczeniobiorca do dnia 30 września 2017 roku nie miał ukończonego wiek 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn – zostanie przyznana emerytura z
urzędu z dniem osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego.

Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne:
Ten rodzaj świadczenia ZUS przyznaje do dnia poprzedzającego dzień, w którym wnioskodawca osiągnie podwyższony wiek emerytalny. Wszystkie osoby, które w dniu
1 października mają ustalone prawo do tego świadczenia
mogą złożyć wniosek o emeryturę w związku z obniżeniem
wieku emerytalnego. Mają również możliwość wyboru.
Zgłaszając wniosek o emeryturę stracą prawo do świadczenia przedemerytalnego. W związku z tym mogą odłożyć
przejście na emeryturę. Wówczas świadczenie przedemerytalne będzie wypłacane do ukończenia wydłużonego
wieku emerytalnego. Po tym czasie będą miały obowiązek
złożenia wniosku o emeryturę – o czym ZUS poinformuje
w osobnym piśmie.

Jeśli masz emeryturę pomostową lub nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne.
W liście ZUS poinformuje, że prawo do tych świadczeń
zostaje zachowane do osiągnięcia podwyższonego wieku
emerytalnego oraz, że może zostać zgłoszony wniosek o
emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
Można również odłożyć złożenie wniosku o emeryturę.
Wtedy kontynuowana będzie wypłata emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
do daty podanej w decyzji przyznającej. Potem musi zostać
złożyć wniosek o emeryturę.
lKatarzyna Krupicka
Regionany Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego

Szachy błyskawiczne

W tej grupie startowało 23 zawodników z Polski i Litwy.
Michał zdobył 4,5 pkt (4 wygrane, 1 remis, 2 przegrane) i
w klasyfikacji generalnej zajął 6. miejsce. W dodatkowej
klasyfikacji dzieci do lat 9 został sklasyfikowany na miejscu czwartym, a w kategorii chłopców do lat 9 uplasował
się na trzecim miejscu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wysyła listy polecone

Prawie 13 tysięcy pism informacyjnych do 31 lipca
2017r. wyśle olsztyński ZUS do emerytów i rencistów.
Nie wszyscy świadczeniobiorcy powinni spodziewać się
wizyty listonosza lub awizo w skrzynce. Akcja informacyjna odnosi się osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz
okresową emeryturę kapitałową – to świadczenie dotyczy
tylko kobiet. Znajdują się w nim ważne wyjaśnienia, z których dowiemy się co oznacza obniżenie wieku emerytalnego dla poszczególnych grup świadczeń.
1 października będzie obowiązywał obniżony wiek
emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.- W Oddziale w Olsztynie oraz wszystkich terenowych placówkach spodziewamy się dodatkowego ponad 8
tysięcy wniosków. Osoby te będą musiało podjąć decyzję
o tym, czy przejść na emeryturę. Dylemat taki stoi nie tylko przed pracującymi ale również tymi, który już pobierają
świadczenia z ZUS. Do kręgu tych osób należ Ci, których
otrzymują: świadczenie przedemerytalne, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz
rentę z tytułu niezdolności do pracy.- wyjaśnia Katarzyna
Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa
podlaskiego.
Ważne: Po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek
emerytalny, te osoby zachowają prawo do dotychczasowego świadczenia, do dnia, w którym osiągną podwyższony
wiek emerytalny, chyba że prawo do tego świadczenia np.
renty, wygaśnie wcześniej, bo została przyznana do określonej daty.

W ostatnim przed Mistrzostwami Polski w szachach
szybkich i błyskawicznych starcie kontrolnym zawodnik
MLKS Czarni Olecko - Michał Bartnik – wystartował w
kategorii zawodników o rankingu PZSZACH 1000-1400
w III Festiwalu Szachowym Suwalszczyzna 2017.
Zawody rozegrano w dniach od 31 lipca do 02 sierpnia na
dystansie 7 rund.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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Stroną dzieci
Jarosław Mikołajewski opublikował w Magazynie Świątecznym „Gazety Wyborczej” esej
pt. „W stronę słońca O wyższości lipca nad sierpniem”. We
fragmencie pod nazwą korowód kursywą wydrukowano
rymowankę:
„Jak co roku o tej porze
jadę nad włoskie morze
i wchodzę w wodę / po brodę”.
Rzecz dotyczy dzieci uchodźców. Dzieci, jak to dzieci, pomagają rodzicom, żeby przeżyć. Mają przez innych
zabrudzone dzieciństwo i noszą na policzkach koraliki z
łez, które się rozsypały jak nieszczęście. Inne dzieci mogą
kubełkami przelewać wodę i budować zamki z piasku. Bawią się z tymi, którzy przeszli przez wodę i nawet jej nie
podziurawili.

Profesor Walery Pisarek
Profesor zwyczajny dr hab. Walery Pisarek w czasie wykładu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, 7 grudnia 2011 roku, wygłoszonym z okazji
nadania tytułu doktora honoris causa UŚ, powiedział: „Co
roku, od kilkudziesięciu lat, kosztuję polszczyznę suwalskiego: «o, żaba dla dziadka wskoczyła do buta»”. Nie za
bardzo chwytam ten wic. Może to jest takie coś, jak powiedzonko – o, widzisz, mam belkę w oku. Wiem, że dawniej,
gdy podeszwa odłazić zaczęła od przyszwy, to mawiali, że
„buty jeść/pić/ wołają”. A może ktoś z czytelników „TO”
wyjaśni to zdanie o żabie w bucie dziadka? Póki co, przypomnę stare przysłowie: „I żaba skrzeczy, kiedy ją nadepce.”
Przytaczam prof. Walerego Pisarska, o którym prof.
Jan Bralczyk wspomniał: „Pisarek ma niezwykle głębokie
poczucie smaku, nazwałbym to wręcz wykwintem językowym. A dla mnie
wykwint liczy się
w języku najbardziej”. Dodam że
radzi sobie świetnie. W życiu i na
uczelni.
Prof. Walery Pisarek, jak
przystało
na
człowieka starej
daty (ur. 31 maja
1931 roku, w
Rabce) nie może
zdzierżyć, gdy na
stoisku w sklepie
znajdzie wędlinę
o nazwie „połeć polska”. Nie
ukrywa tego, że jak widzi kawał mięsa, słoniny, to „Przy
stoisku z wędlinami zamykam oczy. Tak mnie to złości, że
przestałem nawet na jakiś czas tę wędlinę kupować. Próbowałem też wytłumaczyć sprzedawczyni, że powinno być
«połeć polski», ale ta wyciągnęła opakowanie producenta,
z błędem w nazwie, i wzruszyła ramionami. A ja słyszałem,
że jest zagrożona znaczna połać pewnej puszczy, ale wiem,
że co innego «ta połać kraju», a co innego «ten połeć wieprza», więc proszę uparcie o 10 deka polskiego połcia”.
Cytuję prof. Pisarka, który na podstawie doświadczeń
ze studentami dziennikarstwa stwierdził: „W piśmie Polacy radzą sobie, o dziwo, niedobrze”. Wiem, że taka opinia
nie poprawi nastroju. Nie jestem od kadzenia i kropienia
bańkami, wydmuchanymi z mydła i wody.

Różewicz-partyzant
W swoich zbiorach mam, wyrwany z dwutygodnika
„Płomyk”, wycinek z 1974 roku, w którym opublikowano
„Wyniki plebiscytu ORLE PIÓRO - 1973”.

Felieton

Tadeusz Różewicz, laureat czytelników, autor zwycięskiego wiersza pt. „Pierwsza miłość”, przesłał rękopis, w
którym dowcipnie odpisał: „Obok różnych listków laurowych (czyli „bobkowych”) wpinam teraz we włosy «Orle
pióro»”. Z wypowiedzi laureata odnotuję fragment, który
jest jak chleb posmarowany masłem:
„(…) może to moja najlepsza nagroda?! Chyba tak…
Otrzymałem jeszcze kiedyś, w roku 1944, inną bardzo
cenną nagrodę. Napisałem wtedy dla kolegów z partyzanckiego oddziału książeczkę pod tytułem (wziętym od Żeromskiego) «Echa leśne». Po jakimś czasie przyszedł do
oddziału – starszy już gospodarz – chodziło o uzgodnienie spraw wyżywienia. Pamiętam, że wypytywał kolegów«który to jest ten Satyr?» Kiedy do niego podszedłem wyciągnął z torby ładnie zawinięta w papier i liście chrzanu
«osełkę» masła, podał mi ją ze słowami: «to w nagrodę za
to pisanie, jak ludzie czytali to płakali i śmiali się… no i
Żona to przesyła». Masło było żółciuteńkie i smaczne. Nagroda została i wręczona między sosenkami. (…)”
Wspominam Tadeusza Różewicza, bo po jego śmierci
zapadła cisza, więc pora na pobudkę.

Zapisane na chrzanowym liściu
Dzisiaj zamieszczam rysunek Marka Karpowicza,
„Osełka masła na chrzanowym liściu”. Rysunek wykonano
techniką mieszaną: akwarela i cienkopis.
29 kwietnia 2017 roku otrzymałem od Marka serię rysunków wraz z listem: „Czesławie, ja jako człowiek gorszego sortu, urodzony i wychowany w PRL-u, w czynie
1- majowym, w geście solidarności z klasą robotniczą, wykonałem dwie skrzynki na jabłka (platony - u nas nazwa
nie znana). W geście solidarności z chłopstwem uklepałem osełkę masła (chyba zanadto przyżółciłem) a w geście
poparcia leśników, wypatrzyłem wysmukłą sosnę, której
nie zdążyli wyciąć
(chwała im za to).
(…)”. W trymiga odpisałem Markowie:
ja jako młodszy człowiek, też „gorszego
sortu” i zakochany po
uszy w PRL-u, jestem
kolejny raz zaskoczony Twoim twórczym
czynem 1-majowym.
Po takiej robocie
mogę napisać, że spisałeś się na medal,
ale... nie taki, jaki
wyklepują i wklepują
potem na piersi albo
w klapę. Cieszy mnie,
że trzymasz z klasą, o
której sobie przypominają, gdy trzeba żebrać o głosy. Dzięki, starszy kolego.
Pani Jolanta Sas, moja sąsiadka ze Starej Kopanej pod
Tarczynem, która pisze lapidarne listy, opisała to, co jedli
dawniej nasi Krajanie spod Tarczyna, Grójca i Piaseczna.
Uchylę rąbek korespondencji, choć wiem, że cudzych listów nie powinno się cytować. Ale czynię wyjątek, żeby
ci, co tak chrzanią, wiedzieli jak należy szanować wspomnienia z PRL-u: „Ze swojego dzieciństwa i młodości pamiętam garnek zupy na ciepłej kuchni i smakowity bochen
chleba, upieczony na liściach chrzanowych przez mamę.
W komórce masło własnej roboty, ser, maślanka, śmietana
w glinianym pojemniku, którą można było kroić nożem.
Na niedzielę gęś, czy kura z podwórka. No i rogaliki, bułeczki, które mama przywoziła z Warszawy, wracając od
lekarza. To był rarytas. Chleb z cukrem, polany herbatą czy
śmietaną, też był codziennością. (…)”.
wCzesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl
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Film wsparty przez samorząd
województwa powalczy
o nagrodę w Gdyni

Wszystkie zdjęcia, plenery i wnętrza realizowano na
Warmii. Ekipa narzuciła sobie wyjątkowe tempo, materiał
zdjęciowy powstał w niecałe 30 dni, w styczniu i lutym
tego roku.
- Byłem na pokazie roboczej kopii filmu – mówi Bogumił Osiński, szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu
Debiut fabularny Piotra Domalewskiego „Cicha Noc” Filmowego. – Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co
zakwalifikowany został do Konkursu Głównego 42. Festi- zobaczyłem. „Cicha Noc” to film dojrzały, starannie przewalu Filmowego w Gdyni (18-23 września). Jest to jeden z myślany, z zaskakującymi zwrotami akcji, pokazujący, że
czterech filmów wsparty przez powstały w 2017 roku War- Piotr Domalewski nikogo nie naśladuje, idzie własną drogą. Spośród wielu atutów uwagę zwraca obsada, a także
mińsko-Mazurski Fundusz Filmowy w Olsztynie.
– Już pierwsza edycja konkursu filmowego okazuje się niespokojna kamera Piotra Sobocińskiego juniora. W jednym z epizodów wysukcesem – mówi marstępuje Artur Steranko,
szałek Gustaw Marek
aktor Teatru im. StefaBrzezin. – Film zarena Jaracza w Olsztynie.
komendowany przez
To wszystko bardzo
ekspertów z branży i
dobrze wróży filmowi.
wybrany przez komiMyślę, że na Gdyni się
sję konkursową został
nie skończy.
doceniony na najważAutorski film Pioniejszym polskim fetra
Domalewskiego
stiwalu filmowym. To
powstał w Studiu im.
dowód na to, że ten
Andrzeja Munka, znamechanizm się sprawnym z produkcji prodza. Takie produkcje
mujących wyjątkowe i
to doskonała promowartościowe projekty
cja, a także impuls do
młodych filmowców,
rozwoju życia kultudającym
gwarancję
ralnego i gospodarczewłaściwej
opieki
artygo regionu. Cieszę się,
stycznej i produkcyjże fundusz filmowy
nej. Opiekę artystycztak szybko zaczął spełną nad „Cichą Nocą”
niać pokładane w nim
Kadr z filmu „Cicha noc”
sprawował Jerzy Kanadzieje.
Film opowiada historię rodzinnej wigilii na warmiń- puściński, dyrektor artystyczny studia, w przeszłości jeden
skiej wsi. Główny bohater, 27-latek Adam (Dawid Ogrod- ze współtwórców telewizyjnego cyklu filmowych debiunik), wraca na wieś z emigracji, aby zebrać pieniądze na tów „Pokolenie 2000”.
Do kin film trafi pod koniec listopada.
rozkręcenie własnego interesu za granicą. Opowieść realiBiuro Prasowe
styczna, stanowiąca swego rodzaju fotografię socjologiczUrzędu
Marszałkowskiego
ną społeczności małej osady.

Pólmetek wakacji
– policyjne podsumowanie
Minął pólmetek wakacji. Jak co roku policjanci oleckiej komendy mieli pełne ręce roboty. Wszystko po to, aby
zapewnić bezpieczny wypoczynek najmłodszym. Dzięki
ich zaangażowaniu dotychczas nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń.
Jak co roku w okresie letnim policjanci oleckiej komendy mają pełne ręce roboty. Przed wakacjami w ramach
akcji „ Bezpieczne Wakacje 2017 – Dzielnicowy w Szkole” funkcjonariusze przeprowadzili kilkadziesiąt spotkań
z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Podczas pogadanek zapoznawali oni uczniów z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wakacji. Wspólnie także omawiali sposoby ich unikania oraz radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.
Funkcjonariusze uczestniczyli także w różnego rodzaju festynach i imprezach, gdzie z młodzieżą rozmawiali o
zagrożeniach mogących wystąpić podczas letniego wypoczynku.
Ponadto policjanci wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej prowadzili kontrole obozów i koloni w ramach, których uczniowie wypoczywają w naszym powiecie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób wypoczywających w naszym powiecie policjanci prowadzą także wzmożone działania na drogach. Przez pierwszy miesiąc funkcjonariusze skontrolowali ponad tysiąc pojazdów, nałożyli
na kierujących 306 mandatów karnych oraz 27 pouczeń.
Ponadto oleccy policjanci w czasie wakacji wyeliminowali
z dróg 9 kierujących „na podwójnym gazie.”
Działania „Bezpieczne Wakacje 2017” wciąż trwają.
Policjanci nadal będą czuwać nad bezpieczeństwem osób
wypoczywających na naszym regionie oraz nadal będą
prowadzić wzmożone kontrole na drogach powiatu.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Odznaczenia i nominacje w policji
Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -Andrzeja Dudę Złotym medalem za długoletnią służbę- st. asp. Mirosław Stachurski
Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza
Błaszczak - Brązowym Medalem za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji –– Krzysztof Locman
Mianowanie na wyższy stopień policyjny w korpusie oficerów
na stopień młodszego inspektora – podinsp. Dariusz Stachelek
na stopień nadkomisarza –kom. Dariusz Pawluczyk
na stopień komisarza – podkom. Dariusz Bielenica
Mianowanie na wyższy stopień w korpusie aspirantów
na stopień aspiranta sztabowego – st. asp. Dariusz Bziom
– st. asp. Andrzej Kopiczko
– st. asp. Marcin Maciejewski
– st. asp. Mirosław Stachurski
– st. asp. Łukasz Sznel
– st. asp. Mirosław Wydra
na stopień starszego aspiranta – asp. Jarosław Niewulis
–asp. Krystian Ułanowicz

na stopień aspiranta – mł. asp. Rob

na stopień młodszego aspiranta – s
– sierż. szt. Adam Garackiewicz

Mianowanie na wyższy stopień po
na stopień sierżanta sztabowego – s

na stopień starszego sierżanta – sie
– sierż. Roman Kalski

na stopień sierżanta – st. post. Mat
– st. post. Piotr Krat
– st. post. Anna Wąsowicz

Mianowanie na wyższy stopień po
na stopień starszego posterunkowe
- post. Szymon Gałaszewski
– post. Wojciech Łaguna
– post. Joanna Rymarczyk

bert Smokowski

sierż. szt. Cezary Domel

olicyjny w korpusie podoficerów
st. sierż. Karol Żukowski

erż. Justyna Bzymek

teusz Korbicz

olicyjny w korpusie szeregowych
ego – post. Dominik Borawski

to@borawski.pl
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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 B61309
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B62607

V07528

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

V04010c

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

V02321

V06609

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B62108
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V07308

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06315
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V07109

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64303
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B63207
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L10801

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...

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po- *3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08205
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V08403
31, tel. 87-520-22-13 B63705
* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, * korepetycje - język angielski; szkoły podstawoGrądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B62208
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61209
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
073 B64203
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B64403
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01009
B60610
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61909
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L10405

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08603
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L10603

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

V08105

K26903
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* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07807
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07518
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V07709

Popołudniowa Szkoła EduCare

B64802

OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B64902

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B65301

B63106

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl
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
V07208
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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SPRZEDAM
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B65201
* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio,
tel. 605-893-381 B26508

K26208

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

V07408

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B62707
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B63904

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B64502

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605893-381 K26308
* lokal, 54 m.kw., tel. 721-643-708 K27003
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 L10702
* 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. 664-358073 B64702
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07538

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

V08802

V07308

OM Y
O
E
PRw K
A
CJ

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V08505
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B63405
* oddam w dobre ręce urocze kocięta, kotkę, tel. 605893-381 K26008

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V07548

PRACA

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K26803
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120ud

SPRZEDAM

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 B26408
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B60709
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B63804
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26009
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K26109
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B62807

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V09911
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61609
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V07218

WYNAJEM
* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B65101
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V07709
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Andrzej Malinowski

Limnigraf w Kuczach

Dojazd: Olecko - Ełk - Wiśniowo Ełckie - Sypitki Kucze
W Kuczach (powiat ełcki, gmina Kalinowo) nad rzeką Legą znajduje się limnigraf pływakowy – umieszczony
w malutkim budynku (przy opuszczonym domu), z daleka
przypominającym kapliczkę lub symboliczny słup graniczny z XVI wieku.
Przyrząd ten służy do ciągłego zapisu zmian stanów
wody w formie limnigramu. Dzięki niemu kontrolowana
jest na bieżąco wysokość lustra wody Legi. Stany wody są
podstawową charakterystyką hydrologiczną rzeki.
Limnigraf składa się z urządzenia pomiarowego i urządzenia rejestrującego. Urządzenie pomiarowe (pływak)
przenosi wszelkie zmiany zwierciadła wody w profilu wodowskazowym na urządzenie rejestrujące.
Limnigraf w Kuczach należy do Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Oddział w Białymstoku.
W mglistą i pochmurną sobotę, 18 lutego 2017 r. limnigraf w Kuczach widzieli, ale do środka nie mogli zajrzeć:
Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinow-

Limnigraf – urządzenie rejestrujące zmiany poziomu
wód stojących lub płynących poprzez zapis liniowy (tzw.
limnigram) kreślony automatycznie na specjalnie wyskalowanym pasku papieru
Stan wody – wysokość zwierciadła wody ponad poziom (zerowy) porównawczy
Głębokość – wysokość zwierciadła wody ponad dno
cieku
Stosowane są limnimetry: pływakowe, ciśnieniowe,
elektroniczne
Urządzenia rejestrujące mogą być: mechaniczne, analogowe, cyfrowe
W zależności od sposobu zainstalowania pływaka rozróżnia się limnigrafy:
a) rurowe – stosowane na mniejszych rzekach, o niewielkiej amplitudzie stanów wody; ze względu na ustawienie rury rozróżnia się limnigrafy wolno stojące i brzegowe; dopływ wody może odbywać się poprzez otwór w
korku lub w płaszczu rury; ponad rurą umieszczona jest
budka lub skrzynka, w której znajduje się urządzenie rejestrujące
b) z ujęciem poziomym – są najczęściej stosowane;
wylot rury powinien znajdować się poniżej najniższego
znanego stanu wody; rura zakończona jest kształtką skierowaną zgodnie z biegiem rzeki; rejestrator znajduje się w
budce nad studnią i jest umieszczany powyżej najwyższego stanu wody;
c) lewarowe – wykonanie takich limnigrafów jest bardziej ekonomiczne, ponieważ nie ma potrzeby wykonywania robót ziemnych przy zakładaniu rury poziomej, jednak
eksploatacja jest bardziej kłopotliwa

to@borawski.pl

Kalendarz imion
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Miłorada, Niezamyśla,
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza,
Laurentego, Wawrzyńca, Wierzchosława
11 sierpnia (Maksimum roju meteorytów Perseidów (ZHR=90)
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii,
Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji,
Telimeny, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta,
Trajana, Tyberiusza, Włodzimierza,
Włodziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii,
Hilarii, Klary, Leonidy, Letycji
Badzisława, Euzebiusza, Hilarego,
Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka,
Makara, Makarego, Makariusza, Piotra
13 sierpnia (Dzień Leworęcznych)
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy, Heleny, Innocenty, Małgorzaty, Radosławy

Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana,
Kasjusza, Maksyma, Poncjana,
Radomiła, Radosława, Wojbora
14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy, Ireny, Salomei, Selmy, Stanisławy, Sylwii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza, Kaliksta, Machabeusza,
Maksymiliana, Marcelego, Stanisława
15 sierpnia (Wniebozwiecie NMP,
Matki Boskiej Zielnej, Święto
Wojska Polskiego) (Księżyc
-ostatnia kwadra)
Bilihildy, Diany, Eulalii, Marii,
Rozanetty, Stali, Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza,
Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia (9:11 - 10:6 - dzienne zakrycie Aldebarana przez
Księżyc)
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, Nory
Abrahama, Alfonsa, Ambrożego,
Domarada, Eleutrrego, Joachima,
Roberta, Rocha, Stefana, Tytusa,
Wiktora

Nasz przepis
Pikantna kula
serowa Zofii

25 dkg świeżego pełnotłustego twarogu,
ćwierć kostki masła lub dobrej margaryny, ćwierć łyżeczki soli czosnkowej
lub pół małego ząbka czosnku roztartego na miazgę, ćwierć łyżeczki papryki
mielonej, pół łyżeczki posiekanej natki
pietruszki, około 3 łyżeczek grubo zmielonego pieprzu, 4 liście sałaty
Twaróg mielimy w maszynce. Masło dokładnie ucieramy, po czym – nadal ucierając – mieszamy z twarogiem
i pozostałymi składnikami oprócz pieprzu. Z masy tej formujemy kulę i oprószamy ją grubo zmielonym pieprzem.
Tak przygotowaną wstawiamy do lodówki na 2-3 godziny. Po ochłodzeniu
układamy na liściach sałaty.
Podajemy z grzankami, krakersami,
pumperniklem lub świeżym pieczywem.

Sałatka á la Waldorf

Pieczone piersi kurze lub indycze, mała
puszka ananasa, garść orzechów włoskich, puszka szparagów, ¾ szklanki
delikatnego majonezu, sok z cytryny,
sól, pieprz, natka pietruszki
Mięso dzielimy na kawałki. Orzechy siekamy.
W dekoracyjnej, najlepiej szklanej salaterce układamy nie mieszając
składniki sałatki. Tak przygotowane
oprószamy solą, pieprzem, orzechami

i polewamy na końcu majonezem.
Dekorujemy gałązkami zielonej pietruszki.
Nadaje się doskonale na przyjęcia i spotkania towarzyskie jako jedno z dań zimnego bufetu.

Szaszłyk bałkański

25 dag szynki cielęcej, 25 dag szynki
wieprzowej, 25 dag szynki wołowej,
strąk żółtej i strąk czerwonej papryki, 2 cebule,
marynata: 6 łyżek oliwy, łyżeczka mielonego kminku, łyżeczka
łagodnej papryki, łyżeczka pieprzu
cayenne, sok z jednej cytryny
Mięso mocno wygniatamy ręką i
kroimy w kostkę.
Każdy gatunek mięsa układamy
w głębokim talerzu, skrapiamy sokiem z cytryny i polewamy oliwą.
Cielęcinę obficie posypujemy
papryką.
Wołowinę posypujemy pieprzem
cayenne.
Wieprzowinę posypujemy kminkiem.
Zawartość pojemników dokładnie mieszamy i zostawiamy w chłodnym miejscu na 3 do 4 godzin.
Cebulę kroimy w plastry, a paprykę w spore kawałki.
Składniki nadziewamy na szpadki, oprószamy solą. Pieczemy po 5-7
minut z każdej strony. Skrapiamy
oliwą.
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Cytaty na ten tydzień
Otwarte natomiast pozostaje
pytanie, jak długo jeszcze nauka
będzie przyciągać ku sobie najzdolniejszych ludzi, takich, którzy
w przeszłości zostaliby raczej artystami lub jak słynny przedstawiciel
Odrodzenia Leonardo da Vinci czy
Christopher Wien – jednocześnie
artystami i uczonymi.
Walter R. Tuchs,
Pod obcymi słońcami
Nauka jest jak napój, który obudza
coraz większe pragnienie i rodzi
niepokój nienasycony.
Józef Ignacy Kraszewski
... człowiek jest jedyną istotą,
która nie zgadza się być tym, czym
jest...
A. Camus, Człowiek zbuntowany
... nigdy nie jest się za starym,
żeby nauczyć się czegoś nowego.
Terry Goodkind, Spowiedniczka
Natura nie jest pramatką, co nas
zrodziła, lecz naszym wytworem.
Oscar Wilde, za J. Chałasiński,
Społeczeństwo a wychowanie
... wszystkim ludziom wspólny jest
pewien najogólniejszy wzór struktury psychicznej, zwany „naturą
ludzką”.
Philip Bagby, Kultura i historia
Natura nie jest pramatką, co nas
zrodziła, lecz naszym wytworem.
Oscar Wilde, za J. Chałasiński,
Społeczeństwo a wychowanie

PRZYS£OWIA

Na święty Roch (16 sierpnia)
sprzątają groch.
Z jaka pogodą Jacek (17 sierpnia)
przybywa taka jesień bywa.
Jeśli na Jacka (17 sierpnia) nie
panuje plucha, to pewnie zima będzie
sucha.
W sierpniu mgły w górach – pewne wody, a mgły w dolinach – pewne
pogody.
W sierpniu mgła na górach Mroźne Gody, gdy mgły na dolinach, dla
pogody.
W sierpniu ubywa gorąca.
Od głodowych cierpień najlepsze
lekarstwo – sierpień.
Mgła opada, będzie pogoda, mgła
w górę idzie, będzie deszcz.
Gospodarz dobry rok zaczyna od
św. Bartłomieja (24 sierpnia)
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia)
ziemia twarda, to będzie zima harda, a
jak miękka to lekka.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a jeśli na świętego Mateusza (21
września) – pustą.
Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę
kończy i do jesieni już sposobi.
Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia)
liść opada, prędko zima bywa rada.
Na św. Ludwika (25 sierpnia) zboże z pola umyka.
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Z octu

Czasem zachowuję się normalnie. Łowię ryby i zabieram je do domu. Robię tak tylko kilka razy w roku. Pozostałe ryby po prostu wypuszczam.
Ostatnio parę kilo dorodnych płoci, po sprawieniu nad
jeziorem, zabrałem. Sprawdziły się w doskonałym occie
przyrządzonym przez moją żonę i zapakowane zostały, a
jakże w słoiki.
Lubię rybę z octu, ale nie jakoś szczególnie. Reszta rodziny również. Mam jeszcze kilka szczupaków w zamrażarce, które czekają aby w formie pulpecików wylądować
z rybnej zupie. Jeszcze dorsze z Bałtyku i ciągle filety z
Norwegii.
Niby ryby są, a jednak… - Oj, zjadłabym jakąś normalną rybkę..- rozmarzyła się niedawno moja żona. Kupiłem więc lina. Był smaczny. Bardzo.
Ale to nie to.
Jaką normalną rybę, którą mogę
złowić, zaproponować, a może i obiecać kobiecie? Normalną, czyli inną niż
zwykle łowię. Szczupak, okoń i płoć
odpada. Co pozostało!?
Na sandacze, w bliżej nie określonej przyszłości, ma mnie zabrać od 20
lat mój serdeczny kolega. Pstrągi, tylko w stawach, karp i karaś to również staw, a tego łowiska
wielbicielem nie jestem.
Pozostała ukleja, taka z Hańczy, wielkości pokaźnego
śledzia, a także lin i leszcze. Tak, złoty leszcze będzie Idealny. Jadę więc. Wiaderko zanęty, tej zamrożonej jeszcze
zimą, chociaż nie wiem w którym roku, ale jak wskazuje
suchość zawartej w niej ochotki, raczej dawno. Część mrożonej zanęty wygląda dużo lepiej. Nawet odmrożone białe robaki częściowo wróciły do życia. Do tego świeżutka
zanęta, prosto z paczki, wanilia, której zapach rozchodził
się po całej ulicy, gdy wmieszałem ją w zanętę. Kukurydza
z puszki, mąka i kasza kukurydziana, makaron i coś tam
jeszcze. Powinno być dobrze. Leszcze oszaleją.
Łowisko wybrałem precyzyjnie. Stok jeziora w miejscu, gdzie kolega Miecio przedwczoraj złowił dwa piękne
, złote leszcze na twistera! Zupełnie przypadkiem. To znak,
że tam są. Zdecydowanie.
Do wschodu słońca jeszcze dobre pół godziny, a już
moja łódeczka gna pod elektrykiem na wypatrzone łowisko. Cichutko. Uwielbiam ten moment, gdy słoneczny
krąg, gdzieś tak za chmurkami, wynurza się w całej okazałości. Rozglądam się za zatopionym drzewem, wyznacznikiem łowiska. Jest!
Ustawiam łódkę na jednej kotwicy. Teraz wpuszczę
drugą… zaraz, zaraz, kotwica nr 2 jest, ale gdzie lina!? No
tak, dwie dodatkowe liny zostały w samochodzie. Wiatr
słabiutki, właściwie cisza, więc łódka na jednym stopie
stoi spokojnie.
Wędki przygotowałem podczas płynięcia. Dwie odległościówki, spławiki z jednym mocowaniem, 4+5 gram.
Na jednym haczyku okazała kukurydza, na drugim dwie,
ozdobione dendrobeną. No, haczyk tam spory, ale przecież

to ma być leszcz, a nie leszczyk.
Jedna wędka w lewo, druga w prawo. Głębokość 6,5
metra. Po kwadransie lekki wietrzyk przestawia łódkę,
więc ta wędka z lewej, jest na prawej, a z prawej na lewej.
Spławiki ślicznie podskakują na drobniutkiej fali, połyskując czerwoną antenką w blasku wschodzącego słońca. Mijają minuty. Kolejny raz przerzucam wędki. Przynęty nie
ruszone.
Po ponad godzinie, zamiast leszczy przypłynął Jurek.
– Jak? – zapytał
– Cudnie ! – odpowiedziałem szczerząc radośnie zęby –
Pogoda extra, tylko te leszczyki zupełnie mnie ignorują. To
nic, jeszcze dwie godzinki posiedzę , a potem płynę dalej,
okoniówki mam już rozłożone - dodałem.
Jurek poczęstował mnie herbatką z malinami i jabłkami. Pogadaliśmy trochę. Brań ciągle brak.
Nagle, spławik wędki, tej z większym haczykiem, zaczął drgać i przesuwać się. Powolutku skręciłem nadmiar
żyłki, gotowy do natychmiastowego zacięcia, oczami wyobraźni widziałem złote cielsko leszcza. Spławik prawie
się zanurzył. Prawie. Nie, to nie jest to branie, na które
czekam trzy godziny. Przy kolejnym zanurzeniu zacinam.
Jeeest ! O nie, bez emocji. Jest.
Czterometrowy mitchel, wygiął się na chwilkę. Za kolejną chwilkę mam w dłoni płotkę, taką 20 cm. Jak połknęła dwie kukurydze i okazałego robala nie wiem?
Delikatnie wyjmuję z rybiej wargi haczyk i wypuszczam płotkę.
- Dobra, jeszcze raz zmienię przynęty i jak nic, to ruszam za okoniem - pomyślałem. I tak się stało. Czarny scenariusz leszczowego łowienia niestety się
sprawdził. Pomyśleć, że takie duże jezioro i ani jednego leszcza! Hihihihi, bo
przecież, gdyby był, to bym go złowił.
Na odłożonych wędkach spławiki
dyndały się smętnie. Trochę zawiedziony płynę na poszukiwanie pasiastych
drapieżników. Złowiłem ich kilkanaście, jednak magiczne 20 cm przekroczyło tylko siedem. I tak jest pięknie. Może następnym
razem będzie lepiej?
Bo następny raz będzie z pewnością. I następny również. Łatwo się nie poddam. Wracam do domu. Z nosem na
kwintę wchodzę do kuchni.
– Wybacz, nic z tego - oznajmiam żonie i uśmiecham
się radośnie. Na stole stoi słój z rybą w occie . Łapię ją bez
problemów. Doskonały ocet robi moja żona. Łowny.
J.Arnold Hościłlo
PS. Na zdjęciach płocie, które złowiłem i leszcz, jakiego
złowić nie umiałem
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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
„Literatura” 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.
Jest też możliwość komercyjnego opracowania haseł.
Opracowanie małej publikacji kosztuje 50 zł + vat 23%. Dużej
- cena do uzgodnienia.

Weekend na drogach powiatu

W miniony weekend na drogach powiatu doszło do
trzech zdarzeń. Jeden kierujący potrącił rowerzystę, zaś
dwóch innych nie zachowało ostrożności przy manewrze
wyprzedzania. W wyniku zdarzeń do szpitala trafiły trzy
osoby.
W niedzielę 6 sierpnia około godz. 20:30 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym, do którego doszło w miejscowości Zajdy gm.
Olecko. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki
BMW nie zachował należytej ostrożności i najechał na
prawidłowo jadącego, w tym samym kierunku, 9-letniego
rowerzystę.
Chłopiec z ogólnymi potłuczeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Suwałkach.
Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze
sprawdzili stan trzeźwości kierującego bmw. Badanie alkomatem w jego organizmie wykazało ponad 0,5 promila
alkoholu.
W związku z powyższym Sylwester J. został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśniania. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy.
Inne zdarzenie drogowe miało miejsce w sobotę 5
sierpnia przed godz. 13:00 w miejscowości Kowale Oleckie. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że kierujący
samochodem marki Volkswagen w trakcie manewru wyprzedzania, nie zachował należytej ostrożności, w wyniku
czego uderzył w bok pojazdu marki Alfa Romeo, którego
kierujący wykonywał manewr skrętu w lewo.
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Lampa uliczna nie świeci.
Zadzwoń!
Zachęcamy do współpracy i prosimy o zgłaszanie
nie działającego oświetlenia ulicznego codziennie od
6.00 do 22.00
na numer 722 222 722
lub e-mail: serwis@instalator.elk.pl
Od 1 stycznia 2017 r. firma INSTALATOR jest
odpowiedzialna za bieżące utrzymanie i konserwację
oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy
Olecko

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B64602

Rozpoczęcie
kursu

24
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

W wyniku zderzenia obaj kierujący uskarżali się na ból
głowy, w związku z czym zostali przetransportowani do
szpitala w Olecku i Ełku.
Badanie alkomatem wykazało, że mężczyźni byli
trzeźwi.
Do ostatniego zdarzenia doszło 5 sierpnia w Skowronkach w gminie Olecko. Kierujący pojazdem marki Audi nie
upewniając się czy nie jest wyprzedzany przez inny pojazd,
rozpoczął manewr wyprzedzania w wyniku czego uderzył
w samochód osobowy marki Saab. Kierujący saaba w wyniku uderzenia stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na
prawe pobocze uderzając w pojazd marki Renault po czym
dachował w przydrożnym rowie. W wyniku zdarzenia nikt
nie odniósł żadnych obrażeń.
Paweł A. za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Szachy

W ramach startu kontrolnego przed Mistrzostwami Polski w szachach szybkich i błyskawicznych oraz Półfinałami Mistrzostw Polski w szachach klasycznych zawodnik
MLKS Czarni Olecko - Michał Bartnik – wystartował
w XXIV Międzynarodowym Turnieju Szachowym Kowalewo Pomorskie w kategorii dzieci do lat 10. Zawody
rozegrano w dniach 10-16 sierpnia na dystansie 9 rund i z
tempem gry 90 minut na partię.
Michał zdobył 5,5 pkt (5 wygranych, 1 remis, 3 przegrane) i zajął 10. miejsce. Startowało 43 zawodników.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

Zmiany nazw
trzech oleckich ulic

Od 16 sierpnia br. wchodzą w życie zmiany nazw
dwóch ulic w Olecku:
- Czesława Miłosza ( dotychczasowa ulica Armii Ludowej) i Stanisława Lema (dotychczasowa nazwa ul. Bohaterów Białostocczyzny).
Czeka nas jeszcze zmiana nazwy ul. Mereckiego. Radni Rady Miejskiej w Olecku podejmą decyzję w tej sprawie
na sesji sierpniowej. Proponowana nowa nazwa tej ulicy to
Janusza Korczaka.
Zmiany były konieczne. Wynikały z zapisów Ustawy o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która weszła w życie 2 września 2016
r. i wyznaczyła samorządom 12 miesięcy na wprowadzenie
stosowanych zmian.
Dokonaliśmy analizy obowiązującego nazewnictwa
czy nie upamiętniają lub nie propagują osób, organizacji,
wydarzeń czy dat symbolizujących komunizm lub inny
ustrój totalitarny. Nazwy budzące wątpliwości zostały
wysłane do IPN-u celem zaopiniowania. Zgodnie z opinią
otrzymaną z Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, musieliśmy rozpocząć procedurę zmiany
nazwy trzech ulic: Armii Ludowej, Bohaterów Białostocczyzny oraz Mereckiego.
Należy podkreślić, że wszelkie działania związane ze
zmianą nazw na podstawie wspomnianej ustawy są wolne
od opłat. Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od
mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic
ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie
można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie
się jednak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam.
newsletter UM

KOMUNIKAT KOŃCOWY
XXV OLECKIEGO OTWARTEGO
MARATONU PŁYWACKIEGO
zaliczanego do „Pucharu Warmii i Mazur w pływaniu
długodystansowym 2017”

PLAŻA MIEJSKA „SKOCZNIA” – JEZIORO OLECKIE
WIELKIE
OLECKO, 29.07.2017r.
XXV Olecki Maraton Pływacki rozegrany został na Jeziorze Oleckie Wielkie w Olecku.
Otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.
Długość: 4,5 km
Temperatura wody: 20°C
Temperatura powietrza: 24°C
Do maratonu zgłosiło się 29 zawodników - 28 ukończyło.
Prowadzenie – Andrzej Kamiński
Opieka medyczna – Olmedica Sp. z o.o.
Zabezpieczenie techniczne - Policja Olecko, Strażacy
Olecko, WOPR Olecko
Asekuracja zawodników: wolontariusze
WYNIKI KOŃCOWE
1. Krzysztof Pielowski 1991 (rok urodzenia) - MTP Kormoran Olsztyn 57,59
2. Jan Urbaniak 1995 – KS Warta Poznań 1:03,20
3. Hanna Bakuniak 1996 – Bydgoszcz 1:07,20 – najlepsza kobieta
4. Daniel Paduch 1988 – Masters Mielec 1:08,30
5. Grzegorz Monczak 1973 – One Man Team Poznań
1:10,20
6. Aleksandr Smirnov 1968 – Pregel Kaliningrad 1:10,59
7. Aleksandra Bednarek 1998 – UKS SP 149 Łódź 1:12,05
8. Mariusz Gabiec 1958 – Aquasfera Masters Olsztyn
1:12,08
9. Paweł Gregorowicz 1974 – Aquasfera Masters Olsztyn
1:14,10
10. Piotr Konopacki 1978 – Aquasfera Masters Olsztyn
1:18,05
11. Tadeusz Gołembiewski 1985 – Cityzen Poznań 1:19,29
12. Piotr Markowicz 1967 – Aquasfera Masters Olsztyn
1:20,30
13.
Vadim Eżhkov 1965 – Pregel Kaliningrad 1:20,45
14. Grzegorz Ćwikła 1974 – Gorzów Wlkp. 1:22,40
15. Tomasz Lutkowski 1975 – Poznań 1:24,00
16. Michał Kieres 1984 – Aquasfera Masters Olsztyn
1:24,20
17. Krzysztof Wandzioch 1992 – Wandzioch Team Suwałki
1:25,40
18. Zbigniew Sajkiewicz 1957 – Warszawa 1,35,10 – najlepszy niepełnosprawny
19. Filip Drażba 2002 – Amfiprion Olecko 1:36,05 – najlepszy olecczanin
20. Klaudia Koczorowska 1980 – Gdańsk 1:36,25 – nagroda „fair play”
21. Kacper Omeliańczyk 2004 – Nowodworce 1:36,45 –
najmłodszy zawodnik
22. Dawid Mitin 2003 – Olecko 1:37,15
23. Małgorzata Bołtuć 1983 – Wrocław 1:42,05
24. Bogusław Ogrodnik 1965 – Wrocław 1:44,40
25. Adam Matusiak vel Matuszewski 1974 – Aquasfera
Masters Olsztyn 1:45,35
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26. Sergiej Mikhaiłov – Pregel Kaliningrad 1:54,25
27. Władimir Wokhminow 1988 – KS Żaglica Poznań
2:00,30
28. Zbigniew Biel 1951 – Warszawa 2:35,30 – najstarszy
zawodnik
Zwycięzca, zgodnie z tradycją otrzymał łódź wiosłową
ufundowaną przez: Stocznię Jachtową DELPHIA YACHTS
– panów Wojciecha i Piotra Kotów z Olecka oraz pamiątkowy dyplom i statuetkę.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy dyplom. Statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi uhonorowano najlepszych zawodników w kategorii OPEN i w kategorii NIEPEŁNOSPRAWNI oraz najlepszą kobietę, najstarszego
zawodnika, najmłodszego zawodnika i najlepszego olecczanina.
Nagrody wręczali Tadeusz Bogusz i Jerzy Sulima.
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Idziemy na grzyby

