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Pracujesz z młodzieżą?
Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?
Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?
Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?
Przyjdź na spotkanie!
W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Oleckiej Kooperatywy Obywatelskiej (OKO),
serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym
OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 26
września 2017 (wtorek) o godz. 17:00 w Kawiarni „Prosto
z Mostu” przy pl. Zamkowym 1 w Olecku.
W konkursie, o dotację w wysokości do 8 500 zł,
aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia, w tym także
Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe
biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Dotacje przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast
do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 paź-

Wakacyjne szkolenie

procentuje w nowym roku szkolnym
W ramach projektu Erasmus+ pięcioro nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach pojechało
na pięciodniowy (03– 08.07) kurs do Centro de Recursos
Educativos e Formação do Concelho w Sesimbrze – miasta
w zachodniej Portugalii, oddalonego o 40 km od Lizbony.
Elżbieta Karaś, Stanisław Bucki, Bogumiła Masiarz,
Jolanta Motulewicz i Piotr Bruzgo pogłębiali wiedzę i
umiejętności na temat „ICT jako narzędzia edukacji międzykulturowej i medialnej”.
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Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji uczestniczących w projekcie szkół i krajów, z których pochodzili kursanci. Międzynarodową grupę tworzyli nauczyciele, którzy przyjechali nie tylko z Polski, ale także z Chorwacji,
Belgii, Niemiec, Węgier, Finlandii, Francji.
Program szkolenia był bogaty, zakładał przede wszystkim poznanie innowacyjnych technik, metod oraz programów multimedialnych w nauczaniu; przez kolejne dni kursanci poznali m.in. takie jak Kahoot, Tagxedo, Animoto,
Plickers, Quizizz czy wyjątkowo efektowne aplikacje 4d
– Elements, Anatomy czy Aquarium. Zajęcia prowadzili
wykładowcy placówek edukacyjnych z Litwy i Portugalii.
Poza tym nauczyciele odwiedzili placówki w Setubal,
by poznać system edukacji i charakter pracy nauczycieli w
Portugalii wykorzystujących na co dzień z uczniami różnych typów szkół techniki ICT.
Kurs zakładał także przeanalizowanie zagadnień mię-

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

dziernika br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1
lutego a 31 sierpnia 2018 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane
w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych
ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych
przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu
poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych, a także
pasji
i zainteresowań.
Operatorem ogólnopolskim programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2016 roku regionalnym operatorem w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim jest Ełckie
Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl).
Oprócz spotkań informacyjno-szkoleniowych, oferujemy
wsparcie doradcze poprzez telefon, e-mail, skype.
Informacji udzielają:
Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, rownacszanseelk@
gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz
Paweł Wilk, tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pl
dzykulturowych, szczególnie zarządzania różnorodnością
kulturową w edukacji, a także kulturowych wymiarów globalizacji.
- Szkolenie było niezwykle cennym doświadczeniem,
dzięki któremu uczestniczący w nim nauczyciele pogłębili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mieli okazję
wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi systemów edukacyjnych i dobrych praktyk w swoich szkołach i krajach,
co niewątpliwie znajduje odzwierciedlenie w podniesieniu
jakości pracy oraz atrakcyjności form i metod nauczania w
naszej placówce – podsumowuje Elżbieta Karaś – koordynatorka projektu.
jm

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia p.w. Podwyższenia 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 p.w. 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

K26709
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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

30 sierpnia od 18.00 jeden zastęp OSP Sokółki
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Zawadach Oleckich.
30 sierpnia od 18.06 jeden zastęp OSP Kowale
Olecki usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
31 sierpnia od 9.41 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania na osiedlu Siejnik.
31 sierpnia od 11.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał złamany konar drzewa z placu Wieży Ciśnień.
31 sierpnia od 12.26 dwa zastępy JRG PSP gasiły
pożar trocin w opuszczonym zakładzie produkcyjnym przy osiedlu Siejnik.
31 sierpnia od 16.24 jeden zastęp OSP Sokółki
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Czerwonym Dworze.
1 września od 11.10 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał złamany konar drzewa z drogi w Dworackich.
1 września od 17.20 jeden zastęp OSP Wieliczki
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Nowych Raczkach.
3 września od 14.16 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi domu w Sedrankach.
3 września od 17.14 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Gryzach.
4 września od 10.37 dwa zastępy JRG PSP oraz
jeden OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i
usuwały skutki wypadku drogowego w Monetach.
Samochód audi w przydrożnym rowie.
4 września od 11.35 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ulicy Usługowej w Kowalach Oleckich.

informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON bez dodatków bio.......4,49 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4,89 zł
LPG............................ 2,02 zł
Olej opałowy............... 2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
V10604

Tygodnik Olecki 37/1024- 2017 r.

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”
Kamil B. Janicki - malarstwo
• 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
20 września (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
21 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo Powiatowe
22 września (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Super Spark: Gwiezdna misja, film, kino Mazur
19.00 - Renegaci, film, kino Mazur
23 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XXVI Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, stadion miejski
10.00 - Spartakiada Sportowa dla Młodzieży Niesłyszącej
(piłka nożna), stadion ze sztuczną murawą
10.00 - Spartakiada Sportowa dla Młodzieży Niesłyszącej
(tenis stołowy), hala Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
14.00 - Spartakiada Sportowa dla Młodzieży Niesłyszącej
(lekkoatletyka), stadion miejski
17.00 - Super Spark: Gwiezdna misja, film, kino Mazur
19.00 - Renegaci, film, kino Mazur
24 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Olecka Izba Historyczna, warsztaty młodego archeologa
14.00 - Olecka Izba Historyczna, otwarcie wystawy „Trzy
wyznania”
15.00 - Odjazd, film, kino Mazur
17.00 - Olecka Izba Historyczna - Genealogiczne warsztaty
rodzinne
17.00 - Super Spark: Gwiezdna misja, film, kino Mazur
19.00 - Renegaci, film, kino Mazur
25 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
26 września (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Równać Szanse, spotkanie informacyjne, kawiarnia
Prosto z Mostu
27 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
28 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
29 września (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.30 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Moje wakacje z Rudym, film, kino Mazur
19.00 - Na układy nie ma rady, film, kino Mazur
30 września (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.00 - Wielkie grilowanie z Ranczem Arabians (koniec
lata), Możne
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Konkurs na hejnał
gminy Olecko

Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny,
który stanie się jej hejnałem. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób pełnoletnich, głównie muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz studentów i
uczniów szkół muzycznych. Utwór musi być kompozycją
własną nie krótszą niż 30 i nie dłuższą niż 60 sekund. Zgłoszone utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. Nie
może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał. Każdy
z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy
utwory, które mają rozszerzać akcenty promujące gminę
oraz wzbogacać jej tradycje kulturalne.
Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze
najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane internetowemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji, przeprowadzenie
głosowania nie będzie konieczne.
Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami,
można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do 16
października do godz. 15.30.
Głosowanie internetowe na stronie www.olecko.pl będzie prowadzone od 23 do 31 października (do północy).
Do 6 listopada komisja konkursowa podsumuje wyniki
głosowania.
Wybrana kompozycja zostanie przedstawiona Radzie
Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie
się oficjalnie hejnałem gminy Olecko. Autor wyłonionego
utworu muzycznego otrzyma wynagrodzenie w wysokości
2 000 zł brutto, które zostanie mu wypłacone w oparciu o
umowę o dzieło.
newsletter um

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Zadaj pytanie Burmistrzowi to zakładka stworzona z myślą o komunikacji z mieszkańcami.
Żeby zadać pytanie, nie trzeba przychodzić do urzędu ani
wychodzić z domu. Burmistrz za pośrednictwem gminnej
witryny będzie odpowiadał na Państwa pytania.
Warunek jest jeden - prosimy o zapoznanie się z treścią
regulaminu. Wysłanie pytania jest równoznaczne z jego
zaakceptowaniem.
Regulamin i aplikacja do zadawania pytań znajduje się
pod poniższym linkiem:
http://
www.olecko.pl/aktualnosc-1776-zadaj_pytanie_burmistrzowi_5.html

KRUS przypomina

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest
obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni
zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego
gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach
mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.
Okolicznościami tymi mogą m.in. być:
• podjęcie działalności rolniczej,
• zakup lub sprzedaż gruntów rolnych,
• wydzierżawienie gospodarstwa rolnego,
• podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej, w
tym podjęcie zatrudnienia,
• przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego),
• przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę
pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty
biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Adam Borowy
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Jan Sołtan (Kętrzyn)
• Maciej Zimorowicz
• Andrzej Żarnecki
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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 naklejony
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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Przyszedł wtorek i jak co
tydzień: o czym to napisać? Co
ciekawego zdarzyło się lub się
wydarzy aby podzielić się tym
z Czytelnikami? Problem środka tygodnia.
„Tygodnik Olecki” wychodzi w środę... Jeden z kolegów z pracy nazwał czule środę „małym piąteczkiem”. Bo
już połowa tygodnia i niedługo
weekend. W swoich notatkach znalazłem też bardzo
nieprecyzyjne ale zarazem trafne stwierdzenie: na pytanie: „Która godzina?” dostałem odpowiedź – „Kulawa piąta”. Poprosiłem więc o sprecyzowanie. Tutaj padło „Piąta z piętnaście”. Na tym polega jej kalectwo.
Tak nawiasem, to chciałbym być zawsze o te
piętnaście minut do przodu. Wtedy można zaczekać i
wejść punktualnie czyli „po angielsku”, czyli w punkt.
Co się wydarzyło ostatnio?
Byłem na spotkaniu, na którym dyskutowało się
o szczęściu. Naprawdę porywający temat. W gruncie
rzeczy niewyczerpany. Bo ustalić „fizycznie” tego, co
to jest szczęście, nie sposób. Przynajmniej moje wyobrażenie o tym przyjemnym doznaniu jest znacząco,
w zależności od sytuacji różne i zmienia się wraz z
doświadczeniem życiowym i poznanymi ludźmi... a
nawet zwierzętami. Próba uogólnienia i stworzenia
jakiejś powszechnie akceptowanej definicji nie udała się dotąd żadnemu filozofowi. Nie uda się to na
pewno pisarzom, gdyż ich bohaterowie są przeważnie
nastawienie na jakiś osiągalny (lub nie) aspekt „zagadnienia”.
Dla mnie szczęście jest jak horyzont. Nigdy nie
można dojść do krawędzi, bo zawsze, z każdym kro-
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kiem horyzont od nas ucieka. Ale choć wiadomo, że
się tam nie dojdzie, to jak w starym rosyjskim przysłowiu: „trzeba się starać”. I to mnie trzyma. Na dobre
i na złe.
Dyskutowaliśmy podczas zmiany wystawy w
Galerii Jednego Obrazu w kawiarni Jana Staniszewskiego położonej przy oleckim Rynku, na przeciw
wejścia do kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski.
Napisałem „olecki Rynek”.
Podobno jest największy w Europie. Podobno
jest wizytówką naszego miasta. Mieści się na nim wyżej wymieniony kościół, w starym budynku starostwa
pamiętającym czasy klasycyzmu, Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Oświaty oleckiego Ratusza. Całość
otacza pas zieleni z pięknym parkiem od strony południowej. Od północy kościół otaczają potężne drzewa
malowniczo rosnące wokół kościelnego wzgórza. Od
strony północno-wschodniej Rynek zamyka plac reprezentacyjny miasta, na który odbywają się różnego
rodzaju imprezy: od uroczystości gminnych i państwowych po koncerty.
Plac reprezentacyjny oddziela zaś od kościoła
uroczy kibelek nieśmiało zasłonięty przez drzewka i
oddzielony od samego placu fontanną z strumieniami podświetlanej kolorowo wody. W kibelku, co jest
bardzo fajne, jest galeria rysunku satyrycznego. Fontanna zaś ogłasza swoim szmerem początek ciepłych
dni, a na koniec lata lub jesieni jej cisza zwiastuje nadejście mrozów.
Mamy więc Rynek. W powierzchnię są wmontowane płyty na cześć wizytujących miasto Prezydentów Rzeczypospolitej: Lech Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. Co prawda byli u nas jeszcze i
Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski ale oni nie
wizytowali placu.
Wracam jednak do zagadnienia.
Taki Rynek, tylko bez parku ma Kraków, Warszawa ma też rynek ale bez kościoła i parku.
Warszawa i Kraków szczycą się swymi rynkami i tak je reklamują. Nasz władze zaś Największym
w Europie Rynkiem się nie szczycą. Co prawda, od
czasu do czasu, snuje się w Ratuszu opowieści o wielkim placu gościom z obcych stron, o anegdocie opisującej wygrany zakład jednego z oleckich starostów
okresu renesansu, który założył się z kimś o to, że
stojąc na jednym końcu placu z czterystoma konnymi
nie będzie widoczny na jego przeciwległym końcu.
Ukształtowanie terenu jest takie, że nie sposób takiego zakładu nie wygrać.
I to wszystko!
Mieć taką nośną anegdotę i taki naprawdę wielki
plac z nazwą i szukać dla niego nazwy, to ktoś tutaj
ma problem...
Wracam więc do marzenia. Marzy mi się teraz
aby miasto pełne anegdot, jakim jest Olecko, wykorzystywało te anegdoty do promocji. To takie proste.
Marzy mi się też aby wydatki na kulturę miasta zwiększyły się co najmniej dwukrotnie, żeby dom
kultury mógł rozszerzyć zakres działania, wyremontować Teatr AGT, przystosować plac na zapleczu do
swoich potrzeb.
Ale, to są tylko marzenia, a „marzenia jak ptaki,
szybują po niebie”.
Z poważaniem
Bogusław M. Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

zaprasza 24 września (niedziela) na „Przystanek Historia”. To pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane
dla wszystkich mieszkańców miasta interesujących się
przeszłością Olecka i regionu. Będzie to czas na zabawę
i naukę.
11.00-13.00, Olecka Izba Historyczna (budynek ROK,
II piętro)
Warsztaty „Młody archeolog na tropie prehistorii” prowadzone przez Renatę Maskowicz z Muzeum Okręgowego
w Suwałkach.
Każdy z młodych badaczy zamierzchłej przeszłości
będzie miał okazję pracować jak prawdziwy archeolog.
Wyposażony w łopatkę i inne narzędzia prawdziwego naukowca będzie szukał skarbów ukrytych w ziemi, a po ich
wydobyciu opisze i przygotuje dokumentację.
14.00, Olecka Izba Historyczna
Otwarcie wystawy planszowej „Trzy wyznania” wzbogaconej o eksponaty ze zbiorów prywatnych i Oleckiej
Izby Historycznej.
15.00, Kino Mazur
Pokaz filmu „Odjazd” Magdaleny Łazarkiewicz, 1991

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,

rok, 112 minut
Akcja filmu toczy się na Mazurach w domu starców, w
którym mieszkają matka z córką. Hilda i Augusta są Mazurkami, ale jedna z nich czuje się Niemką, druga, młodsza
- Polką. Starsza z nich latami planuje opuszczenie miejsca,
w którym żyją i powrót do domu. Któregoś dnia ruszają w
drogę do swojego dawnego domu….
17.00-19.00, Olecka Izba Historyczna
Genealogiczne warsztaty rodzinne - odkryj swoje korzenie i rozpocznij tworzenie rodzinnego drzewa genealogicznego.
W ramach warsztatów spotkanie z Markiem Sidorem,
pracownikiem Państwowego Archiwum w Suwałkach,
który odkryje przed uczestnikami tajemnice poszukiwań
archiwalnych. Zapraszamy serdecznie młodzież wraz ze
starszymi przedstawicielami swojego rodu, ale i wszystkich innych zainteresowanych odkrywaniem historii swojej rodziny. Warsztaty będą kontynuowane podczas comiesięcznych spotkań w Oleckiej Izbie Historycznej.
11.00-19.00, Olecka Izba Historyczna
Kiermasz książek o Mazurach i Prusach Wschodnich
Zapraszamy
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
e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl
2. Miejsce i czas rozdania nagród – 30 sierpnia 2017 r.,
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.
Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.

B66805

Olecka Izba Historyczna
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Sesja Rady Miejskiej

drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Chojnickiemu;
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017 – 2027;
d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/2010
Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w
sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
g) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Sesja Rady Miejskiej

cjami pozarządowymi, zespoły dialogu) – referat Komisji
Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Olecku.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Olecko,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Gąski I”,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2017-2024,
d) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadań drogowych,
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn na
zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych
w wyniku nawałnicy.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam na posiedzenie XXXII Sesji Rady Powiatu
w Olecku w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz.
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w
Olecku oraz stan przygotowania do okresu zimowego
2017/2018.
8. Informacja z realizacji prowadzonych inwestycji
drogowych oraz prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2018.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek)
o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Sposób i efektywność wykorzystania osób skazanych w ramach wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej
pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
5. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji
Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Olecku.
6. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego
Gminy Olecko – referat Komisji Planowania, Budżetu i
Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
7. Mechanizmy partycypacji społecznej w Gminie
Olecko (inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, budżet gminy, w tym budżet obywatelski, rewitalizacja społeczna, współpraca z organiza-

na podwójnym gazie

Nietrzeźwi kierujący od lat stanowią jeden z ważniejszych problemów zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego. Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie stwarzają pijani kierujący. Mimo to, wciąż
wiele osób decyduje się usiąść za kierownice na „podwójnym gazie”. Tylko 16 września na drogach powiatu oleccy
policjanci zatrzymali 4 pijanych kierujących.
Alkohol jest odpowiedzialny za zaburzenie zdolności,
które niezbędne są do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
Co więcej – u wielu osób alkohol powoduje wzrost pewności siebie oraz chęć podejmowania zachowań ryzykownych. Od tego, to już tylko jeden krok do narażenia życia
własnego, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze
zatrzymali przed 14:00 w Olecku na ul. Kościuszki. Wiesław S. prowadził samochód osobowy marki Audi mając
w organizmie ponad promil alkoholu. Ponadto po spraw-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
dzeniu policyjnych baz danych okazało się, że 29-latek nie
posiada prawa jazdy, gdyż zostały mu zatrzymane w lutym
2011 r.
Kolejny kierujący został zatrzymany przed 16:00 w
Wieliczkach. Badanie alkomatem kierującego osobowym
bmw wykazało około 0,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali Zygmuntowi W. prawo jazdy.
Jako trzeci został zatrzymany po 17:00 w Krupinie kierujący rowerem. Badanie stanu trzeźwości Jerzego B. wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu.
Ostatni pijany kierujący został zatrzymany przed 18:00
również w Krupinie Robert P. kierował samochodem osobowym marki Audi mając blisko 0,5 promila alkoholu w
organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.
W związku z wciąż licznymi przypadkami kierujących
na „podwójnym gazie” policja apeluje o rozsądek i zachowanie trzeźwości podczas jazdy. Piłeś! Nie jedź! Pamiętaj!
Jeśli pijesz i prowadzisz, cokolwiek się stanie nie będzie to
przypadek.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

8

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 37/1024- 2017 r.

Podaj dalej
Ci, którzy piszą, powinni śledzić wszelkie raporty o czytelnictwie Biblioteki Narodowej. Królowa Matematyka ze statystyką jest zgodna, choć prawda
jest taka nieprzyjemna. Otóż 63% Polek/Polaków, którzy
ukończyli 15. rok życia, nie przeczytało od stycznia do grudnia ani jednej książki. 16% obywateli absolutnie niczego.
Poza tym, aż w 22% polskich domach nie ma ani jednego
druku zwartego, nawet do nabożeństwa. Aż się nie chce wierzyć, a jednak to prawda, gdy włączy się telewizję, radio, Internet. To słychać i widać. W czasach PRL-u, gdy ludzi mieli
(więcej) wstydu, mawiano, że to obraz nędzy i rozpaczy.

Poetka!
Urszula Kozioł w „Ucieczkach” pisze, że „Nie można
uciec od ludzi, których się nosi pod powiekami. Ci, co zgaśli w źrenicach, drzemią w pamięci. Dezerterzy nie są porażką albo wstydem. W ucieczkę wpisana jest pomoc. Czyli
wsparcie. Jeżeli o tym zapominamy, to znaczy, że nasze słowa są jak rozkurz. Uchodźcy z czasem są tutejsi. Wielokulturowość ożywia naród”.
Urszula Kozioł jest po stronie tych,
którzy wiedzą, co „nie wypada”.
Jaką trzeba mieć klasę, żeby tak
lapidarnie pisać i budzić grzecznie… i
nie histeryzować.
Dobrze wiedzieć, że jeszcze są poeci, którzy wzruszają prostym zdaniem
- w dobrej szacie literackiej. Ich wiersze zachęcają do myślenia, tj. gładzą
szorstkość świata.
Jedyne wyjście, to wziąć się w
garść. Lepiej przejść niespiesznie niż
w piętkę gonić. W poezji Urszuli Kozioł brzmi to o wiele subtelniej i trafniej:
„nie ma dokąd uciekać
ani gdzie się skryć
no więc zaczekam tu
tutaj jestem (jakby się kto pytał)”.
To jest chyba ostatnia z poetek, która pisze tak, jakby
kładła dłoń na ramieniu: „Człowieku, przystań! Wycisz się!
Spójrz w niebo, tam obłok bawi się ze słońcem w chowanego.”

JBZ
Jerzy Beniamin Zimny urodził się w 1946 roku w Kargowej (daw. Unrugowo), której pierwszym właścicielem był
Dzierżykraj. Na ziemi lubuskiej po raz pierwszy zakrztusił
się powietrzem. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Poeta, prozaik, krytyk literacki, laureat wielu konkursów literackich o zasięgu ogólnopolskim. Autor
szczuplutkich tomików poetyckich (Biały goździk na śniegu, 1991) i grubych książek prozatorskich (Dzieci Norwida, 2016). To jest bardzo ciepły gość. Taki brat łata. Latami
prowadził w Poznaniu firmę kamieniarską i dał się poznać
z dobrej roboty.
Po raz 1. się spotkaliśmy w latach 80. XX wieku. Pretekstem był Poznański Listopad Poetycki. Wylądowałem u
Jerzego na ul. Kuźniczej, na 6. piętrze. W bloku z wielkiej
płyty. To było jeszcze w jego okresie kamieniarskim. Piliśmy kawę, zaciągając się mocnym papierosem. „Myślę, że
kawa rozwiąże języki i jeszcze co mocniejszego przyklepie
na amen”, jak pisał. Rozmawialiśmy jak poeci. Używając
jego słów: „Poezja mnie trapi codziennie za to moje kamieniarskie błoto i zmarnowany czas przy kamieniu. Kamień
jest jak moje życie – chłodny i do tego twardy i taki niespolegliwy”. O kamieniu ma obrobione myśli: „jeździłem po
sjenit przedborowski – niewiele ustępujący jakością granitom szwedzkim, sławniowice złociste – najpiękniejszy polski marmur, swoją strukturą przebija trawertyny alpejskie.

Felieton

W latach osiemdziesiątych w całości szedł na eksport i na
krajowe zabytki. Dostać kilka metrów na posadzkę, to była
sztuka nie lada. (…)”. Czasami wpada w malkontenctwo:
„(…) nijak nie mogę się otrząsnąć ze skamieniałości. Może
to lata nieodwzajemnionej miłości do kamieni. Możliwe.
Jak wszystko inne, co się wlecze za mną nie proszone. (…)”.
Jerzy, jak przystało na literata, ma obsesje i tematy, które drąży i smakuje, jak jabłuszko upieczone w piekarniku.
Używając dawnego określenia żeglarskiego, ma „różę wiatrów”, gdzie go gna (Poznań, Nadodrze, Ostrołęka).
Oto wypowiedź filumenistyczna, tj. dotycząca etykiet
zapałczanych: „W drodze do Polanowa rozmyślam nad historią produkcji zapałek w Polsce. Bystrzyca Kłodzka, Sianów, Czechowice, Częstochowa, Błonie i Gdańsk. (…) Ilekroć zapalam znicze na cmentarzu przypomina mi się okres
świetności tego przemysłu.”
Z gromnicą szukać kogoś, kto pisze o sobie: „(…) pamięć moja sięga połowy lat siedemdziesiątych, kiedy zacząłem realizować swoją pasję rejestrowania książek debiutanckich w obszarze poezji. Było to bardzo ciekawe zajęcie,
pamiętam: Dom Książki usytuowany w pobliżu Okrąglaka (domu towarowego) w Poznaniu,
raz w miesiącu dreptałem na drugie
piętro, gdzie królowała poezja, regały z debiutami były miejscem moich
penetracji. (…)”. Dzięki temu nabył
praw smakosza wierszy. Jest specem
od liryki. Konkretnie – życiopisania,
gdzie wszelkie kryteria estetyczne
zdają się psu na budę. Ponieważ od
lat obraca się w poznańskim środowisku, więc się nie nudzi. Pisze sporo,
bo taką ma strategię. Wolno się rozkręca i sypie garściami słów, dopiero
kiedy zbliża się do pointy, łagodnieje,
jakby zaklejał kopertę. Jego utwory
są w zawieszeniu. Nie domyka ich za
wszelką cenę. Nie czeka, żeby spłonął
sad, żeby potem nachapać upieczonych owoców. To jest
gawęda literacka, ni to felieton, ni to esej. Bez pouczania,
ale… z zachwytem. Nieobecni znajomi go ożywiają, więc
pisze z przytupem i nie przesadza. Potrafi skrobnąć tekst o
drzwiach, że nie można wyjść z podziwu. Jest autorem błyskotliwego passusu o zapałkach. Urzeka mnie, że zajmuje
się głównie tymi poetami, o których milczą pisma literackie
i jurorzy nagród. Zachowuje się jak „późny wnuk”, którego
można nakryć, że czyta i głębiej zakopuje znaki zapytania.
O takich drzewiej mawiano, że to mól książkowy. Nie wiem
czy tym porównaniem się nie narażę, ale jak napisać inaczej
o kimś, co budzi nas grzecznie?
Jerzy żyje na lewym brzegu Warty i pisze o Poznaniu,
który jest nie do poznania. Ja mieszkam z Graszką na Ursynowie, po tej stronie, gdzie serce, które też ma swój rozum i
bije nas. Przez całe życie.

Bęben
Marek Karpowicz, Bęben - rysunek cienkopisem.
Ikonografia jest jak pobudka do wspomnień sprzed lat.
Pisząc na felietonową notę, staram się lekko uderzyć w zaciągniętą skórę w kształcie szerokiego, płaskiego walca. Aż
mnie korci, żeby napisać o serii rysunkowej instrumentów
muzycznych, jakie wykonał Marek, bo są wystrzałowe, ale
rozpoczął się nowy rok szkolny, więc wolę zachować spokój i stłumić krzyk. Wystarczy, że bęben jest napięty i bywa
głośny. Zestaw perkusyjny jest zawsze lokomotywą, która
rozsiewa nostalgię po polach. Pod warunkiem, że jest na
parę, która bucha. I płoszy to, co wyszło z łąk, sadów, lasów,
ścieżek i polnych dróg.
Na koniec zostawiłem wypis ze szkolnego zeszytu, w
którym pewien uczeń pisząc o poezji Herberta machnął: „W
wierszu «Pieśń o bębnie» bęben gra pierwsze skrzypce”.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Wsparcie dla osób
poszkodowanych przez żywioł
Mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego dotknęła tragedia. Niszczycielski żywioł
dokonał spustoszeń w obu województwach. Zniszczone
lub uszkodzone są domy, budynki gospodarcze, drogi, spustoszone pola uprawne i powalone wielkie połacie lasów.
Mieszkańcy zniszczonych terenów pozbawieni zostali niekiedy dorobku całego życia.
To jedna z sytuacji kiedy potrzebna jest solidarność,
współpraca i pomoc: finansowa, rzeczowa, osobowa.
W związku z powyższym w ramach solidarności i
współpracy między samorządami Gmina Olecko zamierza
udzielić pomocy finansowej wybranej gminie na wskazane
przez nią zadanie publiczne.
Mieszkańcy i podmioty gospodarcze także mogą
udzielić wsparcia poszkodowanym mieszkańcom województw pomorskiego i kujawsko – pomorskiego poprzez
dokonanie wpłaty na konto Carits oraz PCK. Liczy się
każda forma zaangażowania.
Caritas:
aby pomóc poszkodowanym można wysłać SMS z
hasłem WICHURA pod numer
72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
- z dopiskiem WICHURA.
PCK:
aby pomóc poszkodowanym można dokonać wpłaty
na konto
PCK PL16 1160 2202 0000 0002 7718
3060 z dopiskiem BURZA
Ponadto Polski Czerwony Krzyż prowadzi specjalną
zbiórkę rzeczową. Wszystkie zgromadzone środki zostaną
przeznaczone na bezpośrednią pomoc poszkodowanym.
Ponadto w pomoc włączył się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
Każdy, kto chciałby pomóc, proszony jest o kontakt z:
- Łukaszem Walkuszem, Dyrektorem Departamentu
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pod nr tel. (56) 621 83 11,
e-mail: or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
- Beatą Skrobotowicz, Dyrektorem Departamentu
Finansów i Zastępcą Skarbnika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 85 78, tel.502
757241
- Zygmuntem Kierszem, Dyrektorem Gabinetu Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nr tel. (89) 521 91 40, e-mail: gm@
warmia.mazury.pl
Liczy się każda forma zaangażowania. Każdy z nas
mógł znaleźć się na trasie wichury. Pomóżmy poszkodowanym, w odbudowie ich domów.
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Nagrody za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie
pomocy
i integracji społecznej

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił siedemnastą edycję Nagród i Wyróżnień Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w dwóch kategoriach:
1) indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji
społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji
pozarządowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego,
2) zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy
i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym,
działającym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja
nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:
1. Działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom
i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Wspierania społecznej i zawodowej aktywności w
zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin.
3. Wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem
lokalnym.
5. Inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m. in. na rzecz
wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównaniu
szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności.
6. Realizowanie projektów integracji społecznej, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej.
8. Wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy
i integracji społecznej.
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje oraz organizacje społeczne działające w obszarze pomocy i integracji
społecznej.
Dodatkowe informacje, druki wniosków oraz regulamin znajdują się na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl
(w zakładce polityka społeczna – pomoc i integracja społeczna).
Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do dnia 20 września 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul.
Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
H.Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Gminna Inauguracja Roku
Szkolnego

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga
zdarzeń zawsze otwarta w połowie” – te słowa Wisławy
Szymborskiej stały się mottem uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego, które swoją obecnością uświetnili znamienici goście, m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej Karol

Sobczak, Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, ks. prałat
Lech Janowicz, ks. kan. Waldemar Barnaka, Kierowniczka Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Elżbieta Rękawek, Komendant Powiatowej Policji
Andrzej Żyliński, Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej Jan Mróz, Nadleśniczy Nadleśnictwa w
Olecku Zbigniew Poniatowski, Janina Maciukiewicz
Prezeska Koła Związku Sybiraków, Witold Jonczysa
przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Zbigniew Bogdan Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku, Elżbieta Domasik Dyrektorka Powiatowego
Centrum Wspierania Edukacji, Barbara
Sulima Dyrektorka Domu im. Janusza
Korczaka, Marta Romotowską p.o. Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Radosław Skrodzki Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”,
Andrzej Kamiński Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także dyrektorzy gminnych szkół podstawowych.
Przybyli na Gminną Inaugurację Roku
Szkolnego goście i rodzice, a także społeczność szkolna zostali serdecznie powitani przez Dyrektorkę Barbarę Taraszkiewicz, która podkreśliła, że początek
roku szkolnego, to czas podejmowania
nowych postanowień, czas, który powinniśmy przeżyć mądrze i odpowiedzialnie, tak by móc później z dumą patrzeć w przeszłość:
– Reforma oświaty stawia przed nami wiele zadań,
dlatego wszystkim szkołom naszej gminy, Szanownym
Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom życzę,
aby rok szkolny 2017/2018 był czasem dobrze wykorzystanym i satysfakcjonującym. Szkoła, to nie tylko budynek,
ale wspierająca się wzajemnie wspólnota, w której wszyscy powinni brać odpowiedzialność za podejmowanie wewnętrznych zobowiązań i wyznaczanie priorytetów. Niech
nowy rok szkolny obfituje w twórcze wyzwania i inspirujące doświadczenia.
4 września odsłoniliśmy niezapisaną jeszcze kartę historii Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Otwiera się przed nami nowa rzeczywistość, lecz szla-
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chetne idee naszej szkoły, szkoły z długą
tradycją, pozostają niezmienne: nieustannie będziemy podążać śladami wybitnego
Polaka, naszego patrona Mikołaja Kopernika, który również gościnnie przyjął
zgromadzonych w progach szkoły i zaapelował do dzieci i młodzieży, by z radością
wyruszyli po wiedzę i nowe doświadczenia: „Niech prowadzi was mądrość i wiara
we własne możliwości. Miłujcie prawdę,
dobro i piękno i zadbajcie o to, by wasza
życiowa księga zdarzeń była wielowątkowym i pasjonującym dziełem”.
Ważnym punktem akademii było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy zostali oficjalnie przyjęci
w szeregi szkolnej braci. Podczas pasowania, dzieci z klasy I a i I b otrzymały
dyplomy i upominki.
– Drodzy koledzy i koleżanki z klas
pierwszych, w imieniu społeczności
szkolnej pragnę powitać was jako pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Początki nie
zawsze są łatwe, ale wierzymy, że nasza
szkoła stanie się waszą szkołą, a nauka
w niej będzie dla was owocna i przyjemna. Wiedzcie, że
zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i pamiętajcie, że
przezwyciężanie trudności, to początek mądrości – zwróciła się do uczniów klas pierwszych przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Adrianna Czereszewska.
Powrót w szkolną
codzienność
umiliły
występy dzieci i młodzieży w artystycznej
części
uroczystości.
Zgromadzeni podziwiać
mogli żywiołowy układ
taneczny uczniów klas
pierwszych, których do
pokazu
przygotował
Grzegorz
Klekotko.
Gromkie oklaski otrzymały również dzieci z
Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi
„Krasnal”. Na scenie
zagościły także uzdolnione wokalnie absolwentki naszej szkoły.
Julita Milewska i Urszula Kamińska w duecie zaśpiewały utwór „Ale jestem”, który przypomina, że zachwyt
nad światem czyni nasze życie bardziej wartościowym i
pełniejszym.
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Gminną
Inaugurację
Roku Szkolnego 2017/2018
zakończył Mikołaj Kopernik,
który w imieniu
całej społeczności szkolnej
podziękował
wszystkim
zebranym
za
udział w uroczystości.
– Uczniom
życzymy sukcesów i wytrwałości w dążeniu
do
zamierzonych celów. Nauczycielom
entuzjazmu w
przekazywaniu
wiedzy
oraz
pasji w odkrywaniu nowych
obszarów codziennej pracy. Rodzicom zaś, satysfakcji i
dumy ze swoich pociech – podsumował Mikołaj Kopernik.
Magdalena Siwko
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B64908
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B66105

V10624

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B65706

V10305

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

V02327

V10208

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B65606
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V07320
* Mazda 5, minivan, 2006, 2,oD, tel. 602-709-756 B67801

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10005

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V08409

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B66305
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 L11401
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B68202
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B68401
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B665051

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08608
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B67702

B67004

B64808

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

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...

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

V11501

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11401
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B65806
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68002
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B64409
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B67603

K26909

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64309
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 L11203
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B67503

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

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10903
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10634
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12
V10105
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 70 groszy za słowo

V11601

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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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
V10804
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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SPRZEDAM
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B65207
* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio,
tel. 605-893-381 K27906

K27306

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

V10504

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, L11104
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B66605

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B67403

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605893-381 K27406
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B66705
* 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 B683014704
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V10614*

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

V08808

V10404

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
V11701
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L11302
* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143
K28606

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V10644

PRACA

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K26809
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120uf
* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756
B68601

SPRZEDAM

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K27806
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B68501
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B65906
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K27105
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K27205
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B66904

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V11112
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-358073 B66205
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V11804

WYNAJEM
* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B67902
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V10105
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Andrzej Malinowski

Elektrownia wodna
Ołownik-Sobiechy

Trasa: Olecko - Grabowo - Różyńsk Mały - Juchnajcie - Jany - Góry Kruckie - Skaliszkiejmy - Maciejowa
Wola - Zabrost Wielki - Dąbrówka Nowa - Ołownik
W Ołowniku (powiat węgorzewski, gmina Budry) znajduje się nowoczesna mała elektrownia wodna. Wcześniej
była w tym miejscu stara elektrownia wybudowana przez
Niemców w okresie międzywojennym. Obsługiwała wówczas pobliskie wsie i miejscowy majątek.
Produkcję energii rozpoczęto w nocy z 31 grudnia 1948
r. na 1 stycznia 1949 r. Czynna była do roku 1995. Po sprywatyzowaniu została wycofana z eksploatacji. Po remoncie
ukończonym 29.05.2004 r. elektrownia wznowiła produkcję energii.
Zalew o powierzchni 12 ha utworzony przez zaporę na
rzece Węgorapa tworzy jedno z najlepszych łowisk ryb na
Mazurach. Zapora spiętrza wodę na wysokość 5 m przy
zachowaniu przepływu nienaruszalnego 0.4 m3/s. Pobór
wody na turbiny do 12 m3/s. Dwie turbiny Kaplana o mocy
2 x 200 kW. Pracą turbin steruje komputer. Do budowy
obiektu zużyto 1000 ton betonu i ponad 120 ton stali. Wymogi ochrony ichtiofauny rzeki Węgorapy zagwarantowano poprzez wyposażenie elektrowni w przepławkę dla ryb.
W deszczową sobotę, 2 września 2017 r. elektrownię
wodną w Ołowniku widzieli: Cezary Lasota i Andrzej
Malinowski.

Elektrownia wodna – zakład przemysłowy zamieniający
energię potencjalną spiętrzonej wody na elektryczną; elektrownie wodne są najintensywniej wykorzystywanym źródłem odnawialnej energii; moc elektrowni zależy od ilości
wody przepływającej przez turbiny w ciągu sekundy oraz
od różnicy poziomów wody po obu stronach zapory; największa elektrownia przepływowa w Polsce znajduje się
we Włocławku
Ichtiofauna – gatunki ryb zamieszkujące określony ciek,
akwen lub obszar w jednym okresie

to@borawski.pl

Kalendarz imion
20 września (Księżyc - nów)
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego,
Eustachiusza, Fausta, Faustyna,
Filipa, Franciszka, Helmuta, Maurycego, Miłowuja,Ostapa
21 września (Dzień Celnika)
(Międzynarodowy Dzień Pokoju)
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy, Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara,
Demetriusza, Dymitra, Hipolita,
Janusza, Jonasza, Laurentego,
Mateusza, Wawrzyńca
22 września (22:02 początek
astronomicznej jesieni)
Barbary, Darii, Joachimy, Kory,
Koryny, Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego,
Maurycjusza, Prosimira, Tomasza,
Tymona
23 września (Święto Plonów,
Dożynki)
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny,
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, Liberata, Liberta, Lina,
Linusa, Liwiusza, Minodora,
Wierusława, Wierusza

2 młode czerwone buraczki razem z
liśćmi, 2 ogórki, szklanka śmietany,
3 jajka, pęczek szczypiorku, pęczek
natki pietruszki, pęczek koperku, 2
litry kwasu chlebowego
Buraczki myjemy, obieramy i
gotujemy, dodając po pewnym czasie pokrojone liście i łodygi.
Miękkie buraki kroimy w drobne paseczki, wkładamy do wywaru i
studzimy.
Wlewamy kwas chlebowy. Dodajemy drobno pokrojone ogórki,
posiekaną zieleninę oraz ugotowane
na twardo jajka pokrajane w kostkę.
Śmietanę rozprowadzamy małą
ilością zupy, bardzo dokładnie mieszamy i wlewamy do garnka.
Do chłodnika podajemy gotowane ziemniaki, suto posypane posiekanym koperkiem.

Surówka z mandarynek

6 mandarynek, łyżeczka miodu,
łyżeczka winiaku, łyżeczka zmielonych orzechów laskowych, esencja
waniliowa, pół szklanki soku pomarańczowego
Mandarynki obieramy, dzielimy
na cząstki i kroimy w kostkę. Układamy je w kompotierkach.
Miód mieszamy z winiakiem,
esencja waniliową, orzechami lasko-
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Cytaty na ten tydzień

wymi oraz sokiem pomarańczowym.
Polewamy tym sosem mandarynki.

Jakże krótko życie trwa;
Zakochaj się, panienko,
Póki usta masz czerwone,
Póki ciało twe gorące,
Bo nie będzie jutro nic.
Zakochaj się, panienko,
Zanim włosy posiwieją,
Zanim serce w piersi wyschnie,
Bo ten dzień nie wróci już.
Piosenka z filmu „Piętno śmierci” Akira Kurosawy)
Młodość przeminie pewnego
dnia, a my bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebowali
przyjaciół.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Chocia starcem jesteś, winieneś
pamiętać, jak burzliwe i potężne
są namiętności lat młodych.
Giovanni Boccaccio,
Dekameron
Dorośli stwarzają młodość dla
swoich dzieci taką, jakiej sami
potrzebują. Swoją młodość
przekazują swoim dzieciom po
to, aby w społeczeństwie biły
niewyczerpalne źródła wiecznej
młodości, radości życia i entuzjazmu, wiary w przyszłość, bezinteresowności, przyjaźni, romantyzmu i idealizmu. W młodości
tkwi siła wiecznego odnawiania
się społeczeństwa i jego kultury. I
dlatego społeczeństwa kultywują
młodość taką, jaka sobie wyobrażają, a nie jako fizjologiczny stan
„pokwitania”.
Józef Chałasiński,
Społeczeństwo a wychowanie

Sos gęsty do drobiu
słodko-pikantny

PRZYS£OWIA

24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny,
Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory,
Tomiły, Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana, Terencjusza, Tomiła, Tomira,
Uniegosta
25 września (Dzień Budowlańca)
(Światowy Dzień Rzek)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila, Kleofasa, Ładysława, Mikołaja,
Piotra, Rufusa, Świętopełka, Władysława, Włodzimierza, Włodzisława,
Wodzisława26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana,
Euzebiusza, Justyna, Kosmy, Kuźmy,
Łękomierza, Wawrzyńca, Zbysława
27 września (Dzień Polskiego
Państwa Podziemnego) (Światowy
Dzień Turystyki)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli,
Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara, Kosmy, Urbana, Wawrzyńca,
Wincentego

Nasz przepis
Chłodnik staropolski
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Młoda cukinia (ok. 25 dag), 8 dag
suszonych daktyli, 12 dag cukru, 5
ząbków czosnku, 2 suszone strąki
chili, 2 łyżeczki nasion gorczycy, ½
łyżeczki mielonego imbiru, pół szklanki octu winnego
Cukinię myjemy i kroimy w cieniutkie plastry. Daktyle siekamy
drobno. Strąki chili kruszymy, czosnek rozcieramy. Następnie wszystkie
składniki zalewamy octem i dusimy
około 30 minut. Pamiętać należ o częstym mieszaniu woda powstała podczas duszenia musi odparować.
Podajemy na zimno do pokrojonych w plastry pieczonych piersi kurczaka lub indyka.

Sok z pomidorów

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Niech cię nawet na Tomasza (22
września) twój siew żyta nie odstrasza.
Babie lato: w dzień ciepło, w nocy
zimno za to.
Chodzi wrzesień po rosie, zbiera
grzyby we wrzosie.
Kiedy wrzesień przyniósł jesień,
to i zboża młócą; jedni siebie trą na
żarnach, drudzy na targ włóczą.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Kto pracował w lecie, temu powie
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta
będzie jesień.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale
jabłek pełna kieszeń.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz
do pracy znojny.

Sok pomidorowy warto podawać bez
gotowania. Jeżeli domownicy wolą
sok na gorąco – zamiast czystej zupy,
wówczas podgrzewamy, uważając, by
się nie zagotował. Dla urozmaicenia
obrywamy ogonki i miksujemy.
można sok aromatyzować różnymi
Mus przecieramy przez sito, dodając 20
przyprawami ziołowymi.
dag cukru na kilogram. Podgrzeamy,
uważając by owoców nie zagotować.
Mus truskawkowy
Wlewamy do wyparzonych butelek lub
Zupełnie dojrzałe truskawki, przebie- słojów i pasteryzujemy.
ramy, odrzucamy nadpsute, myjemy,
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„Podaruj sobie zdrowe życie”
14 września w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury
Garbate” odbyło się spotkanie pn. „Podaruj sobie zdrowe
życie” z zakresu edukacji zdrowotnej, tj. profilaktyki raka
szyjki macicy (RSM).
Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu powiatowego, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki i uczniowie
pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
Celem podjętej edukacji było podniesienie świadomości zdrowotnej młodzieży na temat wirusa HPV, czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów
ich redukcji.
Jest takie dobre stare przysłowie, które oddaje celowość organizowanych od 2009 roku spotkań edukacyjnych
z młodzieżą,: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, na starość jak znalazł!”
Część główną spotkania poprowadziła Ogólnopolska
Organizacja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
„Kwiat Kobiecości”. Prezeska tej organizacji - Ida Karpińska mówiła - „Żyję, ponieważ regularnie, co roku,
wykonywałam cytologię – taki mały prezent…. Rak
szyjki macicy we wczesnym stadium nie dawał żadnych
objawów, wyglądałam i czułam się rewelacyjnie. Fundacja „Kwiat Kobiecości”- to najbardziej pozytywny skutek
uboczny mojej choroby.’’ – i z uśmiechem dodała - ,,Niezmiernie się cieszę, że tak wiele osób z całej Polski dołączyło do mnie by pomóc w nagłośnieniu problemu, jakim
jest RSM w naszym kraju. Dzięki właśnie kobietom Kwiat
Kobiecości mógł powstać i zacząć działać na taką skalę!”
Organizacja stawia przede wszystkim na profilaktykę,
dostęp do informacji, edukację i zmianę świadomości w
podejściu do zdrowia, nie tylko samych kobiet, ale również
i mężczyzn.
Uświadamiała, że najważniejsze jest zdrowie, o które
– tak jak w przypadku pielęgnacji urody – muszą zadbać
same kobiety.
Paulina Nowicka, położna – mówiła „Choroba nie jest
dziedziczna, jest skutkiem zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Każdego roku prawie 4 000 Polek
dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Połowa z nich
umiera, bo zgłosiły się zbyt późno na cytologię.
Badanie cytologiczne pozwala wykryć nowotwór we
wczesnym stadium rozwoju, kiedy jest szansa na całkowite
wyleczenie kobiety. Badanie jest bezbolesne i trwa kilka
minut.”
Podkreślała, że ważne jest, aby zbudować świadomość
na temat konieczności dbania o własne zdrowie i wykształcić nawyk wykonywania regularnych badań profilaktycznych już w młodym wieku oraz że wirus HPV jest również
niebezpieczny dla mężczyzn.
Organizatorem zorganizowanego spotkania w ramach
realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” było Starostwo Powiatowe w Olecku.
Tradycyjnie zakończono je losowaniem nagród dla
uczestników.
Serdecznie dziękujemy Partnerom za wsparcie merytoryczne, medialne oraz za profesjonalną pomoc przy organizacji wyżej wymienionego spotkania.

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 37/1024- 2017 r.

17

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B67802

Rozpoczęcie
kursu

28
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Jednym przelewem do ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. duże i małe firmy będą opłacać wszystkie składki jednym przelewem do ZUS na
indywidualny numer rachunku składkowego.
Informacje o numerze rachunku płatnicy składek
otrzymają pocztą najpóźniej do 31 grudnia 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listy
z rachunkiem składkowym od 1 października do 31
grudnia 2017 r. Oczywiście list dotrze tylko wówczas,
gdy ZUS zna aktualny adres przedsiębiorcy. Płatnicy
powinni sprawdzić czy zostały zgłoszone zmiany danych adresowych lub je zaktualizować.
Ważne! Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymamy informacji o nadaniu indywidualnego rachunku składkowego lub zgubimy list należy zgłosić się
do najbliżej placówki ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu 22
560 16 00.
Od stycznia wszystkie składki, bez względu za jaki
okres, będziemy opłacać jednym przelewem. Jeśli nie
będziemy wiedzieć jaki jest nasz numer rachunku, nie
opłacimy składek w 2018r. Dotychczasowe cztery rachunki zostaną zamknięte. Jednym przelewem opłacimy składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe,
chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.
Płatnicy, którzy oprócz swojej działalności gospodarczej zatrudniają również nianię otrzymają dwa rachunki składkowe. Podobnie dwa numery otrzymają
powiatowe urzędy pracy czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, które osobno rozliczają składki za pracowników i za świadczeniobiorców.
Indywidualny numer rachunku składkowego, który otrzymają płatnicy, będzie zawierał numer ZUS, a
także indywidualny, unikalny numer (w tym NIP). Na
podstawie tego numeru będą zapisywane i rozliczane
wpłaty na koncie.

Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną
swoją działalność w 2018r. informację o numerze rachunku składkowego otrzymają pocztą, niezwłocznie
po założeniu konta płatnika składek w ZUS.
Uwaga! List z numerem rachunku należy zachować, ponieważ Bank nie podpowie tego numeru przy
wypełnianiu przelewu.
Obecnie wskazywany jest na przelewie okres rozliczeniowy, NIP, Regon lub PESEL oraz typ wpłaty.

Jeżeli na blankiecie podamy niewłaściwy dane lub
błędny numer identyfikacyjny może się zdarzyć, że
wpłata zostanie rozliczona niezgodnie z intencją płatnika, lub trafić jako niezidentyfikowana. Jeżeli podamy okres, w którym nie prowadziliśmy działalności,
również uniemożliwimy dla ZUS-u poprawne rozliczenie wpłaty.
Ważne! Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata zostanie rozliczona na najstarszą zaległość.
Wszystkie składki będziemy opłacali jedną wpłatą. W dalszym ciągu zachowana zostanie odrębność
ubezpieczeń i funduszy, czyli będą ubezpieczenia
społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Teraz to
ZUS będzie odpowiedzialny za podział tych wpłaty.
Na podstawie składek wpisanych w deklaracji
rozliczeniowej za ostatni miesiąc ustalony zostanie
udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Wpłatę, którą płatnik przekaże w
kolejnym miesiącu, będziemy rozliczać na podstawie
ustalonego udziału.
Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie w ZUS,
powinni spłacić je do końca 2017r. Jeśli nie dysponujemy wystarczającymi środkami a chcemy dalej
podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinniśmy wystąpić o układ ratalny. Gdy go
podpiszemy ZUS rozliczy wpłatę zgodnie z terminem
wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa
zapewni utrzymanie prawa do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy do spraw ulg i umorzeń.
Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale
Zakładu. Płatnicy, którzy podpiszą układ ratalny będą
spłacali raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będziemy mogli również
opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobimy to przed terminem wyznaczonym dla obu tych
należności.
Od stycznia wszystkie zobowiązania będziemy
opłacali jednym przelewem (również opłata za ratę
razem ze składką bieżącą), która zostanie rozliczona
w następujący sposób:
• jeśli termin płatności raty jest wcześniejszy niż
termin płatności bieżących składek, najpierw z wpłaty rozliczona zostanie ratę, a potem z nadwyżki składkę bieżącą,
• jeśli termin płatności raty jest późniejszy niż termin płatności bieżących składek, najpierw z wpłaty
rozliczona zostanie składkę bieżącą, a potem z nadwyżki ratę,
• jeśli termin płatności raty i składek bieżących
jest taki sam, najpierw z wpłaty rozliczona zostanie
składkę bieżącą.
Więcej o e-Składce możemy uzyskać na stronie
internetowej www.zus.pl, www.eskladka.pl, www.e-skladka.pl, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00 lub w każdej placówce ZUS.
Monika Górecka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa warmińsko-mazurskiego

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Narodowy Dzień Sportu

Narodowy Dzień Sportu – w tym roku przypadający na
7 października - to wyjątkowy dzień, w którym chcemy
zwrócić uwagę wszystkich, którzy kochają sport.
Tego dnia w kilkuset najważniejszych placówkach
sportowych w Polsce organizowanych jest szereg działań
promujących aktywność fizyczną.
Na naszym terenie tego dnia odbędą się dwa wydarzenia:
• cykl zawodów pływackich Warmia i Mazury Pływają
– eliminacje I
• mecz piłki nożnej Międzyszkolnego Ludowego Klubu
Sportowego Czarni Olecko.
Więcej informacji o wydarzeniach znaleźć można pod
poniższymi linkami:
http://www.mosir.olecko.pl
http://narodowydziensportu.pl/v-edycja-7-x-2017/wydarzenia-2017/olecko/

Dwie osoby ranne

Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Plewkach (gm. Olecko).
W wyniku uderzenia samochodu osobowego w drzewo
ucierpiały dwie osoby, które zostały przetransportowane
do szpitala w Suwałkach.
Do wypadku doszło 18 września przed godziną 17:00 w
Plewkach. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym
marki Peugeot nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.
W wyniku uderzenia ucierpiał kierujący peugeotem i
jago pasażer. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani
do szpitala w Suwałkach.
W związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i niekorzystną aura oleccy policjanci apelują o
szczególną ostrożność na drogach.
Ciemne i pochmurne poranki, szybszy zmierzch, ranne
mgły, mokra i śliska jezdnia, zwiększona ilość opadów – to
czynniki powodujące ograniczenie widoczności i wydłużenie drogi hamowania.
Nie mamy wpływu na pogodę ale możemy zminimalizować niebezpieczeństwo zdejmując nogę z gazu i zachowując rozwagę podczas jazdy.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

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.

V11306

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.

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

11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98
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A, B, AB, O
Dawno temu, ale nie tak dawno, żeby nie pamiętać,
uparłam się, żeby poznać swoją grupę krwi. Znajomy doradził, żebym poszła do krwiodawstwa, oddała ileś tam
mililitrów, zrobią badanie na grupę i wbiją pieczątkę w dowód osobisty, który wówczas wyglądał jak mały, zielony
modlitewnik.
I tak zrobiłam. Dumna byłam, że ho, ho. Z badań wyszło, że jestem idealnym dawcą. Honorowym krwiodawcą
nie zostałam, choć szkoda, a najbardziej martwił mnie fakt,
że ten dowód chyba odebrali, a wraz z nim stronę z pieczątką, z której byłam tak dumna.
Minęło ponad dwie dekady od tamtego wydarzenia, a
moja latorośl pewnego dnia oświadczyła, że chce poznać
swoją grypę krwi i – uwaga! – oddawać (honorowo rzecz
jasna) krew. Krew z krwi i kość z kości, pomyślałam i oblała mnie duma, że taka dzielna. Poszła, zrobiła i przez niemal rok nie odbierała wyniku, bo chorowała, a przez telefon nie chcieli jej podać, jaką ma grupę. Uspokajałam jej
ojca, że może nadal spać spokojnie. Zachował zimną krew
znając mój nieposkromiony język.
W końcu nie miała opryszczki, nie przyjmowała żadnych leków, uodporniła się, więc osobiście zawiozłam ją
do stacji krwiodawstwa, żeby spełniła swoje marzenie. I od
razu uprzedzę akcję tej opowieści – doznałam szoku. Już
po kilku minutach poczułam się jak człowiek najbardziej
oczekiwany, choć to córka miała oddać krew. Obserwowałam całą procedurę od otwarcia drzwi punktu po samo
wyjście.
Najpierw ochotnik otrzymuje formularz z kilkudziesięcioma pytaniami. Dotyczą one głównie ostatnio przebytych
chorób, przyjmowanych leków, wyjazdów zagranicznych,
itp. Potem pobierana jest krew do badania, z wynikiem ląduje się u lekarza i jeśli ten zatwierdzi, zabierają już pielęgniarki do właściwego poboru. Trochę to skomplikowane
jak na pierwszy raz, ale dawca, nawet ten nowy, ani przez
chwilę nie czuje się opuszczony czy zagubiony. Czeka-

jąc na córkę, która miała przejść te wszystkie procedury,
obserwowałam. I dawno nie poczułam się zachwycona
„obsługą” i krwiodawcami. Panie, które tam pracują wprowadzają tak przyjazną, wręcz domową atmosferę. Będąc
krwiodawcą poczułabym się naprawdę zaopiekowana i
potrzebna. Ba, każdego dawcę witały serdecznie, z wieloma były po imieniu, dowcipkowały, pytały o fakty z życia.
Dało się zauważyć zażyłość między nimi, ale taką „bezpieczną”. Wywnioskowałam, że wielu dawców to wieloletni „klienci”, stąd ta zażyłość.
I tak siedząc, czekając i obserwując ten cały proceder,
nabrałam ochoty, żeby też oddać. A co! Wypełniłam ankietę, oddałam trochę mililitrów do badania i już miałam
wejść do lekarza, kiedy moje dziecko było cucone. Niestety, pierworodna przepracowała się, schudła i nie była w
stanie oddać tyle krwi, ile trzeba. Ale i tak dostała pakiecik
słodyczy, wypiła kawę, posiedziałyśmy, panie ze sto razy
pytały, czy już czuje się lepiej.
Niby nic, a poczułam się jak w zupełnie innej rzeczywistości. Przebiegła mi myśl. Jak by to było, gdybym w
jakimkolwiek biurze była tak przyjęta jak owym centrum
krwiodawstwa?
Chciałabym poczuć, że jestem tam oczekiwana, wszyscy są tam po to, by mi pomóc. Bredzę? Może, ale ze zdziwienia nie mogę wyjść po dziś dzień. To niesamowite, że
jest jeszcze coś, co działa na odruch serca.
Krwiodawstwo to dobrowolne i bezpłatne oddawanie
krwi. Jakie ma korzyści ów człowiek? Tylko regeneracyjny
posiłek, zwolnienie z pracy na ten dzień, zwrot za dojazd
(parking), KrewKartę (karta identyfikacyjna grupy krwi).
Tyle. Warto? Obserwując ciągle otwierające się drzwi w
owym dniu, wnioskuję, że warto.
A jak już człowiek odda parę litrów krwi, to zostanie…
Honorowym Dawcą Krwi. Przysługują mu zniżki na leki
(pewnie wybrane), zniżki w komunikacji miejskiej, ulgi w
schroniskach (pewnie drobne), itp. I nie wierzę, że właśnie
dlatego ci ludzie zdecydowali się na pomoc.
Łączy nas krew, która ratuje życie” – tak zachęcają plakaty i celebryci, bo twoja krew może być moją. I odwrotnie.
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