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Światło pamięci

Śmierć jest na ogół odbierana jako coś negatywnego, ponieważ budzi strach i powoduje cierpienie. Ale stanowi też wielką
tajemnicę. Tajemnica śmierci ściśle wiąże się z tajemnicą życia,
W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny które jest od niej mocniejsze. Przez całe nasze życie dojrzewana grobach bliskich zapalamy znicze i kładziemy kwiaty. W ten my do śmierci, uświadamianej poprzez lęk, pogodzenie się i w
sposób oddajemy hołd zmarłym i o nich pamiętamy. Wszystkie końcu oczekiwanie na nią.
znicze, bez względu na rozmiar, kolor czy kształt, symbolizują paW życiu przemija wszystko. Upływający czas jest nieubłamięć o bliskich, którzy odeszli. Paląca się świeca, znicz to symbol
gany.
Trzeba cenić ulotne chwile, starać się żyć pięknie, powieczności. W polskiej tradycji ogień był też symbolem odrodzenia. Dawniej na całą noc zostawiano palący się ogień w piecu, bo mimo przeciwności losu, … cieszyć się życiem … i nie bać
się … odejść.
wierzono, że ogrzeje się nim błądząca w tych dniach dusza.
Śmierć jest zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym. Jest
W podróż cię wezmę do takiego świata
podstawowym elementem egzystencji. Jest momentem kulminaGdzie się szaleństwo spełnia do ostatka
cyjnym życia. Jest też jego zakończeniem. Tak jak jest czas zaGdzie żal spóźniony niczego nie skreśla
siewów i czas plonów. Śmierć jednoczy ludzi i im towarzyszy, a
A zamki mocno przetrwają nawet na lodzie
pozostawione groby po zmarłych są świadectwem naszej pamięci,
troski i wiary.
W podróż cię wezmę do takiego kraju
Gdzie struga czasu upływa powoli
Gdzie rzeki płoną słońca płynnym złotem
Sny się spełniają, a życie nie boli
Agata Budzyńska

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu,
pomoc drogowa, autolaweta

87-56-96-256
K42403

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B
TYLKO U NAS DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA:
PROMOCJA NA WSZYSTKIE EMULSJE
2,5 L BECKERS DESIGNER
A TAKŻE
PRZY ZAKUPIE ROLET OKIENNYCH
CZEKA NA PAŃSTWA JESIENNY RABAT
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Tel. (87) 520 44 46

V51803

V50704

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

transport

V41910

WĘGIEL:

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.
K42804

V48605

Warto popatrzeć na swoje życie wstecz, bo „Nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa”.
W dniu Zaduszek, w czas jesieni, odwiedzamy bliskich
groby, zapalamy zasmuceni, małe lampki - znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły, że aż łuna bije w dali,
lecz i takie są mogiły, gdzie nikt lampek nie zapali.
Pamiętajmy też o takich grobach, mogiłach, starych cmentarzach, których zazwyczaj nikt nie odwiedzana, a których na
Ziemi Oleckiej jest dużo.
Andrzej Malinowski, Judziki 2010

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Znaczki „Poczty Kurierskiej”

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się znaczki „Poczty Kurierskiej”.
Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy otrzymują
pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

Centrum Medyczne Zakład Opieki
Zdrowotnej w Olecku
„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.
informuje, że od listopada 2010 roku
w ramach poradni chirurgii ogólnej
będzie przyjmować
lek. med. Robert Rafało
specjalista w dziedzinie
CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Porady udzielane są nieodpłatnie
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
(wymagane skierowanie)
Zapisy na wizyty w rejestracji centralnej
osobiście
lub telefonicznie (87) 520 2713

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V50804

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

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:

• Alicja Jaszczanin
• Małgorzata Dobosz
• Kazimierz Mieleszkiewicz
• Stanisław Szymański
• Zofia Turowicz
• Karol Wawrzyn
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V41810

11 października o 6.41 jeden zastęp
JRG PSP usuwał z jezdni szosy Świętajno skutki kolizji drogowej.
11 października o 8.56 jeden zastęp
JRG PSP usuwał z jezdni w Szczecinkach tarasujący ją konar drzewa.
11 października o 12.59 jeden zastęp
JRG PSP usuwał plamę oleju z jezdni
ulicy Kościuszki.
11 października o 21.56 trzy zastępy
JRG PSP oraz po jednym OSP z Borawskich, Gąsek, Lenart, Plewek, Szczecinek, Wieliczek gasiły pożar obory w
Lenartach.
13 października o 9.15 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy placu Wolności
pożar śmieci w śmietniku kontenerowycm.
starszy sekcyjny Katarzyna Jeglińska

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002
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OLECKI TERMINARZ
PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE
w przychodni przy ul. 11 Listopada
konsultacje co drugi czwartek miesiąca
Reumatolog lek. med. Elżbieta Ciesielska (specja-

g.11

lista chorób wewnętrznych).....................................................

g.9

Endokrynolog i diabetolog lek. Anna Stankiewicz (specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii)....
Specjalista chrób zakaźnych i wątroby
dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak ...........
Ortopeda lek. med. Tomasz Przymorski ............
Dyplomowany dietetyk Urszula Pietraszek
(co drugi poniedziałek)........................................
Psychiatra lek. med. Daniel Obara ...................
(każdy wtorek) ....................................................

g.19a
g.9
g.9
g.11
V46407

rejetracja p.19, tel. 602-192-452

MURDOM

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V48005

K39610

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B5701
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października
godz.

1600

tel. 520-23-36

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary
Ratusz
• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica,
Plac Wolności 24
• wystawa malarstwa: Renata Dmuch, Wojciech
Dzieszkiewicz, Rafał Gałażewski, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa prac malarskich Ireny Dominików (Bartosińskiej), Biblioteka Pedagogiczna, Armii Krajowej 30
26 października (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19.00 spotkanie z Marią Stypułkowską-Chojecką, łączniczką
batalionu „Parasol”, uczestniczką Powstania Warszawskiego
27 października (środa)
18.00 - „Galeria 1” prezentuje Wojciecha Łukasika, sala konferencyjna ZSLiZ przy Gołgapskiej
29 października (piątek)
17.00 - Ostatni Władca Wiatru - film, kino „Mazur”
19.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
30 października (sobota)
12.00 - Czarni Olecko - Mrągowia, mecz piłki nożnej juniorów, stadion MOSiR
13.00 - Czarni Olecko - Olimpia, mecz piłki nożnej III ligi,
wyjazd
14.00 - Czarni Olecko - Reduta Bisztynek, mecz piłki nożnej
A-klasy, stadion MOSiR
17.00 - Ostatni Władca Wiatru - film, kino „Mazur”
19.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
31 października
17.00 - Ostatni Władca Wiatru - film, kino „Mazur”
19.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
2 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
19.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
3 listopada (środa)
17.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
19.00 - Śluby panieńskie - film, kino „Mazur”
4 listopada (czwartek)
8,30 – 11.00 – akcja poboru krwi, Starostwo powiatowe, ul.
Kolejowa 32
5 listopada (piątek)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
7 listopada (niedziela)
11.00 - Czarni Olecko - Tęcza Biskupiec, mecz piłki nożnej
juniorów, wyjazd
13.00 - Czarni Olecko - Vęgoria, mecz piłki nożnej III ligi,
wyjazd
9 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 listopada (środa)
upływa termin konkursu na nazwę sali widowiskowo-sportowej
11 listopada (czwartek)
14.00 - Czarni Olecko - Start, mecz piłki nożnej III ligi , sta-

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

L30903
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Rada Powiatu w Olecku

ZAWIADOMIENIE
Starosta Olecki zawiadamia , że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul . Kolejowej 32
pokój nr 34 , w terminie od 8 listopada do 29 listopada
2010 roku ,
w godzinach od 10.00 do 14.00 zostanie
wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kowale
Oleckie oprócz obrębu ewidencyjnego Kowale Oleckie .
Dokumentacja tego projektu , składająca się z
rejestru budynków, rejestru lokali , kartotek budynków,
kartotek lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana
została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1,art.20 i
24a - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) oraz
przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać
się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne
uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa
leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji gruntów
ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym
w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do
prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

V51903

Zapraszam na XL Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu 28
października 2010 roku (czwartek)
o godz. 1400 w sali konferencyjnej (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. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Ocena stanu przygotowań Powiatowego Zarządu Dróg w
Olecku do okresu zimowego.
8. Ocena funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku za rok 2009/2010.
9. Informacja z realizacji zadań oświatowych, w tym wyników egzaminów maturalnych
i zawodowych za rok szkolny 2009/2010.
10. Analiza oświadczeń majątkowych.
11. Raport o stanie powiatu.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego;
b) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej
Olecko Kolonia 4;
c) w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rozwoju
Obszaru EGO „Pro EGO” w latach 2014-2020;
d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych
Rady.
16. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
17. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Świerszcz

Spotkanie z Marią
Stypułkowską – Chojecką

26 października
w sali kina „Mazur” odbędzie się
spotkanie - gawęda z uczestniczką
Powstania
Warszawskiego Panią
Marią Stypułkowską – Chojecką,
łączniczką batalionu „Parasol” Armii
Krajowej,
która
podczas okupacji
niemieckiej brała
udział w siedmiu
akcjach zbrojnych,
w tym m.in. w Akcji Kutschera oraz
Akcji Koppe i Akcji
Weffels.
Pani
Stypułkowską – Chojecką
przyjedzie na zaproszenie olecczanki
Katarzyny Openchowskiej.

Plakietka honorowa żołnierzy
batalionu „Parasol” Armi Krajowej
(zaprojektowana już po II wojnie
światowej)

e-mail: to@borawski.pl.
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Maria Wanda Dzienisiewicz
List otwarty do Mieszkańców Olecka

K43101

Drodzy Mieszkańcy,
Przed nami pierwsza tura wyborów samorządowych. Proszę Państwa o aktywny udział w głosowaniu: 21 listopada wybierzemy osobę, która przez najbliższe cztery lata będzie kierować funkcjonowaniem naszego miasta i gminy.
Przyznam szczerze, że gdy postanowiłam kandydować na Burmistrza Olecka, nie spodziewałam
się, jak wiele sympatii i zrozumienia mi Państwo okażą. Myślę, że uzyskałam Państwa poparcie
dzięki temu, czego dokonałam dla Państwa w ciągu ostatnich lat. Sądzę, że sympatia ta związana jest
właśnie z faktem, iż dostrzegli Państwo moją pracę w Starostwie Powiatowym.
W mijającej kadencji byłam wicestarostą Powiatu Oleckiego. Pełnię również funkcję prezesa
Lokalnej Organizacji Turystycznej. Dzięki swoim dotychczasowym doświadczeniom poznałam
mechanizmy zarządzania budżetem od szczebla krajowego aż po gminę, a także możliwości i metody
pozyskiwania dodatkowych środków ﬁnansowych. Zebrane do tej pory doświadczenia pozwolą mi
efektywnie piastować zaszczytną funkcję gospodarza Naszego Miasta. Efektywnie to znaczy tak,
by następowały pożądane i oczekiwane przez Mieszkańców zmiany.
Jestem fachowcem i znam nasze problemy. Zawsze działam zgodnie z literą prawa. Znają mnie
Państwo z zaangażowania w działalność społeczną i wieloletnią pracę w organizacjach pozarządowych. Wniosłam znaczący wkład w rozwój szkolnictwa, proﬁlaktyki zdrowia, ochrony przyrody,
rozwoju agroturystyki, a także w rozwój promocji Naszej Ziemi Oleckiej. Jako burmistrz z aktywnie
zaangażuję się w walkę z bezrobociem. Podejmę zdecydowane działania dla poprawy stanu zdrowotności mieszkańców, m. in. poprzez wdrożenie badań proﬁlaktycznych dla kobiet i mężczyzn. Zmienię politykę informacyjną: będę rzetelnie informować o planach działań urzędu i burmistrza oraz
o efektach naszej pracy. Chcę stworzyć urząd przyjazny, wychodzący naprzeciw potrzebom Mieszkańców, dość już niekompetencji niektórych urzędników i marnotrawstwa publicznych pieniędzy!
Mam nadzieję, że wykorzystają Państwo moje doświadczenie i zaangażowanie, wybierając mnie
na swojego przedstawiciela.
Jako Burmistrz będę prawdziwym gospodarzem.

Z wyrazami szacunku
Maria Wanda Dzienisiewicz

Publikacja finansowana ze środków KKW Porozumienie Obywatelskie Szansa
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„PEWNYM KROKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”

31 lipca 2010r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku dobiegła końca realizacja projektu „PEWNYM KROKIEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie wzięło udział 80 uczniów kształcących się
w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik organizacji
usług gastronomicznych. W ramach zaplanowanych działań
uczestniczyli oni w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych, w czasie których poznali obsługę takich programów
jak: Gastro POS - program sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej, Gastro SZEF - program do obsługi gospodarki magazynowej firmy oraz sprzedaży realizowanej na stanowiskach
kelnerskich, Hotel OnLine - program do kompleksowej
obsługi gościa hotelowego, a także w szkoleniu z zakresu
tworzenia stron www i prezentacji multimedialnych. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w Kursie Sommeliera,
ukończenie którego zostało potwierdzone otrzymaniem Certyfikatu Barmana
I Stopnia. W maju i czerwcu 2010r. zostały zorganizowane cztery wyjazdy studyjne po terenie Polski północnowschodniej pod nazwami: „Malowniczy kraj”, „Tam gdzie
przemysł nie zdominował przyrody”, „Tysiąc jezior podarowanych przez lodowiec”, „Szlakiem twierdz i zamków
krzyżackich”. Dodatkowo w maju 2010r. uczniowie mieli
możliwość zapoznania się z ofertą branży turystycznej podczas targów w Gdańsku.
Dzięki realizacji projektu szkoła została doposażona w
specjalistyczne programy komputerowe z zakresu obsługi
klienta w hotelarstwie i gastronomii: Gastro POS, Gastro
SZEF, Hotel OnLine, terminal dotykowy POSIFLEX, laptop, rzutnik multimedialny i ekran projekcyjny. Wyposażenie bazy było niezbędne do efektywnego przeprowadzenia
zajęć.
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 25 czerwca
2010r. w czasie zakończenia roku szkolnego, podczas którego wręczono beneficjentom certyfikaty ukończenia Kursu

Barmana I stopnia, zaświadczenia ukończenia szkoleń z zakresu obsługi programów Gastro POS, Gastro SZEF, Hotel OnLine, tworzenia stron www i prezentacji multimedialnych oraz
potwierdzenia udziału w projekcie. Miłym akcentem było wręczenie przez Panią Dyrektor, Beatę Stypułkowską, nagród zwycięzcom konkursów: z wiedzy
o regionie, na najciekawszą prezentację multimedialną i stronę www, zrealizowanych w
ramach projektu. Wszyscy laureaci otrzymali zestawy złożone
z odtwarzaczy MP3
i urządzenia wielofunkcyjnego.
Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie rozwinęli
swoje zainteresowania, zapoznali się z dziedzictwem kulturowym i historią regionu. Zdobyli też dodatkowe umiejętności
praktyczne, które umożliwią im efektywniejsze poruszanie się
na rynku pracy, co wpłynęło na zwiększenie zaufania we własne
możliwości oraz podnieśli umiejętność pracy w zespole, poznali alternatywne formy spędzania wolnego czasu, które przyczynią się do ich dalszego rozwoju osobowego i zawodowego.
Marzanna Pojawa-Grajewska
Weronika Celina Bronikowska-Chudy

Nietrzeźwi kierujący:
23 października 2010r o godz. 21.00 w miejscowości Wólka
Kijewska policjanci zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Gdy funkcjonariusz podszedł do samochodu na fotelu kierowcy
nie było nikogo. Wewnątrz auta znajdowało się pięciu pasażerów.
Do wyjaśnienia kto kierował samochodem zatrzymano w sumie 4
osoby, wszystkie były pod wpływem alkoholu. Po dowiezieniu do
komendy jeden z pasażerów przyznał się, że to on prowadził. 20letni Mateusz B. był już karany za jazdę w stanie nietrzeźwym. Po
sprawdzeniu okazał się , że posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do marca 2013 roku.
24 października 2010r o godz. 16.30 na trasie Sokółki Kowale
Oleckie patrol ruchu drogowego zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. 56-letni Ryszard O. miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie.
24 października 2010r o godz. 19.30 w Zabielnie w ręce policjantów wpadł 21-letni Krzysztof J. kierujący samochodem marki
Opel. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie.
24 października 2010r o godz. 21.40 w Olecku na ul. Gołdapskiej policjanci zatrzymali 17-letniego Arkadiusza Sz. Który
kierował osobowym nissanem. Alkomat wykazał u niego ponad 2
promile alkoholu w organizmie. Ponadto nie posiadał uprawnień do
kierowania pojazdami.

„Obwodnica” Siejnika
ukończona
Została ukończona droga dojazdowa do Siejnika.
22 października obył się odbiór techniczny inwestycji.
Długość całej „obwodnicy” to 400 metrów. W
ramach projektu zbudowano zatoki postojowe, zamontowano oświetlenie ulicy oraz zbudowano kanalizację
deszczową. Powstały również parkingi dla samochodów.
Jednocześnie zostały uzbrojone tereny pod budowę 63.
garaży.
Do miejsca przyszłej budowy został doprowadzony prąd oraz zbudowano odwodnienie terenu. Wszystkie
garaże będą budowane wg tego samego projektu i będą
przeznaczone do sprzedaży. Jeżeli nie uda się ich sprzedać gmina będzie je wydzierżawiać. Budowa rozpocznie
się w 2011 roku.
Koszt inwestycji to 1,6 miliona złotych. 620 tysięcy złotych gmina otrzymała w ramach dofinansowania z
budżetu Państwa z Narodowego Planu Przebudowy Dróg
Lokalnych czyli z tzw. „schetynówek”.
(m)

e-mail: to@borawski.pl.

Otrzęsiny czas zacząć!

Oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona społeczności szkolnej Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika podczas ceremonii otrzęsin odbyło się 13 października 2010 r.
Po czterech lekcjach w sali gimnastycznej zebrały się klasy
pierwsze razem z wychowawcami,
oczekując na rozpoczęcie uroczystości. Punktualnie o godzinie 12
organizatorzy tegorocznych otrzęsin – uczniowie klasy IId z wychowawczynią, panią Elżbietą Orlik
– Gogacz, zaprosili zebranych do
wysłuchania powitania pani dyrektor Anny Doroty Siemiatyckiej,
która przedstawiła skład jury. Zmagania uczestników otrzęsin mieli
oceniać: nauczyciele - pani Dorota Włodarska i pan Wojciech Jegliński, przedstawiciel Rady
Rodziców – pani Wioletta Niewiarowska oraz przedstawicielki
Samorządu Uczniowskiego – Angelika
Skoczek i Adrianna Jańczuk. Pierwszoklasistów powitała również Aneta
Wijas, uczennica klasy 2d, zachęcając
ich do zdrowej rywalizacji i zabawy.
No i zaczęło się. Pierwszym zadaniem
uczestników była prezentacja zespołu.
Klasa Ia przedstawiła się, parafrazując
znany wiersz Jana Brzechwy, Ib wcieliła
się w twórców i uczestników programu o
gotowaniu i kuchniach świata, Ic zaśpiewała razem z wychowawczynią piosenkę. Po prezentacji klasy Id i Ie prowadzący ogłosili
niezwykły pokaz mody, na który trzeba było przygotować kreację …z papieru toaletowego. Na wykonanie jej zawodnicy mieli
tylko 5 minut, ale i tak stroje były oryginalne i zdobyły aplauz
publiczności. Następna konkurencja miała tajemniczą nazwę –
„Mączne czułości”. Zadanie, które wywołało chyba najwięcej
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emocji uczestników i obserwatorów polegało na tym, że trzeba
było w misce z mąką znaleźć trzy klucze. Było to bardzo trudne,
bo szukać można było tylko ustami! Zmaganiom zawodników
towarzyszył głośny doping publiczności, ale i dużo śmiechu.
Następnie klasy prezentowały
swoje talenty aktorskie w krótkich
scenkach oraz pokazały umiejętności
plastyczne, tworząc portret wychowawcy.
W ostatniej konkurencji zawodnicy musieli rozpoznać po zapachu
trzy substancje – ocet, zmywacz do
paznokci i olejek do ciasta.
W tym czasie jury pracowała, oceniając efekty zmagań i licząc punkty.
W trakcie oczekiwania na wyniki uczestnicy otrzęsin nie nudzili się
dzięki pani Elżbiecie
Orlik – Gogacz,
która zachęciła młodzież do tańca.
Wreszcie ogłoszono wyniki, pierwsze
miejsce zajęła klasa Id, drugie – Ib, trzecie –
Ic, czwarte – Ie, piąte – Ia. Wręczono puchary
i dyplomy, a zwycięski zespół otrzymał prawo
do zorganizowania i przeprowadzenia otrzęsin
w następnym roku szkolnym. Wielkie brawa
należą się również klasie IId, która z wychowawczynią, panią Elżbietą Orlik – Gogacz, zaplanowała ciekawe konkurencje i zadbała o sprawny przebieg uroczystości.
Justyna Jeżewska
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e-mail: to@borawski.pl.

Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika1
4 października 2010

SPOTKANIE DELEGACJI Z UFY I MINUSIŃSKA
Z POLSKĄ KULTURĄ

Konferencja „Możliwości współpracy i pracy w ośrodkach
polonijnych na świecie”

e-mail: to@borawski.pl.
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APEL Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA PAPIESKIEGO ORAZ ŚLUBOWANIE KLAS I
GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
18 października 2010 roku w Zespole Szkół w Olecku
uczniowie klasy III a gimnazjum pod opieką p. Michała Janiszewskiego zaprezentowali przedstawienie dotyczące pamięci wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Młodzież przypomniała
zgromadzonym kolegom, koleżankom i nauczycielom o tej
niezwykłej postaci, jego życiu i miłości do wszystkich ludzi.
Całość uświetnił chór szkolny pod kierownictwem p. Elżbiety
Smokowskiej-Grzanki.
Po inscenizacji nastąpiło uroczyste przyłączenie pierwszoklasistów do grona braci uczniowskiej Gimnazjum nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.
Pasowania dokonali wicedyrektorzy Zespołu Szkół w
Olecku: p. Małgorzata Michałowska i p. Jarosław Kosakowski. Dyplomy wstąpienia do Gimnazjum nr 1 w Olecku
z rąk wychowawczyń – p. Krystyny Matwiejczyk i p. Anny
Kawałko otrzymali wszyscy pierwszoklasiści.
Nowi uczniowie ślubowali m. in.: swoją nauką i zachowaniem dbać o dobre imię szkoły, być dobrym kolegą, a także
być odpowiedzialnym i sumiennym.
Rafał Jurewicz
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„Biała Niedziela – badania cytologiczne”

W ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015”
Powiat Olecki 17 października 2010r. zorganizował w szpitalu Olmedica Sp. z o.o. w Olecku Białą Niedzielę - badania
cytologiczne.
Do udziału w Białej Niedzieli zostały zaproszone kobiety z terenu kilku parafii. 3 i 10 października 2010 r. podczas niedzielnych Mszy Św. Proboszczowie parafii p.w. Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach, p.w. Św.
Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich, p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Cichym oraz p.w. Matki Bożej Królowej
Świata w Cimochach zachęcali swoje parafianki do zadbania o własne zdrowie i zgłoszenia się na wykonanie badania
cytologicznego podczas Białej Niedzieli. Planowano udział
160 kobiet, z w/w parafii zgłosiły się tylko 63 kobiety, w
związku z tym do udziału w organizowanej akcji zaproszono
jeszcze kobiety pracujące w urzędach. Organizacją transportu pań z parafii zajęły się gminy. Ogółem zgłosiło się 140

Dziękujemy wszystkim Partnerom realizowanego programu zdrowotnego: Wojewódzkiemu Ośrodkowi Koordynującemu Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy z Olsztyna, GlaxoSmithKline, Gminom,
Proboszczom w/w parafii, Bielenda, Oceanic,
Soraya, Piekarni - Cukierni Jan Staniszewski,
Olmedica Sp. z o.o. oraz mediom za włączenie
się w działania realizowane w ramach programu
zdrowotnego.
Biała Niedziela wywołała ogromne zainteresowanie wśród kobiet zamieszkujących Powiat
Olecki. Wszystkie zainteresowane kobiety informujemy, że zamierzamy zorganizować podobną
akcję
w I kwartale 2011 r.
Jednocześnie informujemy, że chcąc zapobiec
skutkom choroby, które są dla kobiet niszczące
w sferze osobistej jak i zawodowej, organizowaliśmy akcje, w
ramach których edukowaliśmy dziewczęta i kobiety. W efekcie

więcej kobiet zgłosiło się na badania cytologiczne. Zgłaszalność na te badania w Powiecie Oleckim wynosi już 41,88%
(na dzień 30.09.2010r). Tym samym Powiat zajmuje pierwsze
miejsce w statystykach zgłaszalności na badania cytologiczne
nie tylko w województwie, ale i w Polsce.
Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

kobiet, w tym 95 kobiet zostało przebadanych. Każda pacjentka oraz panie zaangażowane w organizację akcji otrzymały prezenty o wartości ok. 50,00 zł (materiały i gadżety
informacyjno – promocyjne oraz kosmetyki). Dodatkowo dla
48 kobiet wylosowane zostały nagrody sponsorowane przez
– firmy kosmetyczne Bielenda, Oceanic, Soraya. Spotkanie
każdej z 4 grup kobiet trwało ok. 1,5 godz. W tym czasie
wykonywano badania cytologiczne, wyświetlono film dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Czas upływał pacjentkom szybko przy kawie i słodkich wypiekach ufundowanych
przez firmę Piekarnia - Cukiernia Jan Staniszewski z Olecka.
Edukacją zdrowotną podczas Białej Niedzieli zajęły się również pracownice Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego
(WOK) Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Szyjki Macicy z Olsztyna oraz położne Olmedica Sp. z o.o.
w Olecku. WOK ufundował materiały informacyjno - profilaktyczne i gadżety, zatrudnił położne, które wykonywały
badania cytologiczne i opłacił transport kobiet z czterech parafii. Dodatkowo tego dnia można było zważyć się i zmierzyć ciśnienie.

e-mail: to@borawski.pl.
Spotkanie z prof. Magdaleną Środą relacjonuje Bartosz Cieśluk
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fot. Danuta Cieślukowska

Szansa na równość i sprawiedliwość…

Kwestia równości w
życiu społecznym i prywatnym była głównym tematem
spotkania z prof. Magdaleną
Środą filozofką, etyczką, publicystką . Odbyło się ono w
Klubie CoolTura w czwartek
21 października. Była Minister
ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn została zaproszona przez Marię W. Dzienisiewicz, liderkę Komitetu
Wyborczego Porozumienie Obywatelskie Szansa.
W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt olecczanek i
olecczan. Spotkanie prowadziła wicestarosta i kandydatka na
burmistrza oraz członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet Maria W. Dzienisiewicz.
Pytanie główne spotkania: „ Czy jesteśmy równi w życiu
prwatnym i publicznym?” Odpowiedź Pani Profesor była szybka i, jak zaznaczyła, oczywista:
Nie!
Kobiety nie są równo traktowane. Zarabiają
mniej, mają większe trudności w znalezieniu pracy, otrzymują niższe emerytury, ich parlamentarna reprezentacja waha się w okolicach kilku bądź
kilkunastu procent. Kobiety nie są traktowane
sprawiedliwie. Dzieje się tak z trzech ważnych
powodów.
Pierwszy powód to już sama sprawiedliwość
czy też jej brak w ocenie możliwości kobiet.
Ogromną rolę wiodą w tym zaszłości historyczne
oraz stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie.
Ich źródłem są błędy w edukacji i kształtowaniu
ról społecznych.
Jako przykład pojawiły się książki dla przedszkolaków, które chłopców przedstawiają jako
zdolnych matematyków, majsterkowiczów i
omnibusów, a dziewczynki jako słodkie istotki
nie rozumiejące otaczającego je świata i wykradające pączki z lodówki.
Niesprawiedliwością jest fakt, iż od kobiet
wymaga się znacznie więcej niż od mężczyzn.
Prowadzenie większości spraw domowych jest zajęciem nie
mniej pracochłonnym niż praca na etacie.
Zwróćmy uwagę, że o sprawach dotyczących całego społeczeństwa decydują głównie mężczyźni. Niesprawiedliwością
jest także fakt, iż kobiety, które są statystycznie lepiej wykształcone, prowadzą zdrowszy tryb życia i żyją dłużej, są spychane
na margines życia społecznego, a jeśli chcą się wybić muszą
wchodzić w „męskie role i tematy”: zwalczać korupcję, modernizować armię, budować drogi i stadiony w miejsce żłobków
i przedszkoli. Odpowiedzią na tę
sytuację ma być wprowadzenie
parytetu czyli równego podziału
miejsc na listach wyborczych pomiędzy kobiety i mężczyzn. Takie
rozwiązania uzdrowią demokrację i przywrócą sprawiedliwość.
Drugi powód to „układ” czyli
nagminny w Polsce stan męskich
powiązań, linii wzajemnych
przysług i grup poparcia, w które
kobiety zainteresowane innymi,
bardziej codziennymi i racjonalnymi sprawami, nie chcą wchodzić.
Dużą rolę odgrywają tu też
cynicznie wykorzystywane ste-

reotypy. Popieranie kobiet na wszelkich szczeblach polityki
ma pomóc w zwalczaniu takich „układów” i zmianie spektrum zainteresowań władz państwowych i samorządowych.
Wspomniane spektrum to powód trzeci. Kobiety inaczej
postrzegają świat. Są bardziej dokładne i ostrożne. Bardziej
wyczulone na sprawy społeczne. Zamiast wydawać pieniądze na supernowoczesne stadiony, chciałyby budować więcej
przedszkoli i innych placówek opiekuńczych. W wielu europejskich krajach dotkniętych kryzysem na stanowiska premiera lub ministra finansów trafiły kobiety. Ma to oczyścić i
uspokoić atmosferę, wyeliminować nadmierne ryzyko i przerost ambicji. Kobiety mają „posprzątać” bałagan wywołany
przez mężczyzn.
Po wystąpieniu Pani Profesor przyszedł czas na pytania z
sali. Jednym z najciekawszych było to zadane przez Mariusza Miłuna, członka Rady Miejskiej i kandydata na radnego.
Brzmiało ono: jak zachęcić społeczność lokalną do kandydowania w wyborach i udziału w głosowaniach. Profesor Środa przyznała, że od wielu lat zastanawia się nad tą kwestią i
wciąż nie potrafi podać satysfakcjonującej odpowiedzi.

Jej zdaniem, ludzi od urn wyborczych odstraszają panujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące faktu, że
obywatel w starciu z rządzącymi układami czy nawet
„bandami” nie ma szans, że powinien siedzieć cicho i się
nie wychylać. Brak Polakom znajomości praw obywatelskich i umiejętności korzystania z nich. Z państwem, które
widzimy w roli poborcy podatkowego, a nie pomocnej instytucji, do której możemy się zwrócić ze swoimi problemami, chcemy mieć jak najmniej wspólnego. Na ten stan
rzeczy lekarstwem może być jedynie postawienie na edukację obywatelską od najmłodszych lat uczącą rozwiązywania problemów i
korzystania z praw. Rozwiązaniem doraźnym
i krótkoterminowym ma być dotarcie do grupy
najbliższych znajomych i szczera dyskusja o
sprawach ważnych, możliwości rozwiązania
problemów i wadze każdego głosu.
Każdy głos, niezależnie od tego, na kogo
zostanie oddany, ma wielką wartość! Dlatego
ważny jest udział w wyborach.
Spotkanie zakończyły gromkie brawa.
Szczęśliwcy otrzymali książki zawierające
rozmowy z twórczyniami Kongresu Kobiet i
wpisy pamiątkowe Profesor Magdaleny Środy.
BC
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Nowe pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia bez barier

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku to od początku roku szkolnego
2010/2011 placówka bez barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stało się tak dzięki adaptacji
pomieszczeń mieszkalnych Internatu Zespołu
Szkół Technicznych w Olecku , ul. Zamkowa
4. Koszt wykonania inwestycji to 123 751,00
zł., z czego 50% jest dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostałą część dofinansowano z budżetu powiatu oleckiego.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Arkada”
w Suwałkach wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego.
W ten sposób Poradnia zyskała więcej
pomieszczeń, m.in.: toalety dostosowane dla
niepełnosprawnych, gabinety do zajęć indywidualnych i grupowych, podjazd dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózku.
W roku szkolnym 2010/11 Poradnia zatrudnia 10 specjalistów -pracowników pedagogicznych:
5 psychologów, w
tym jednego psychologa- terapeutę integracji sensorycznej,
oligofrenopedagoga
doradcę zawodowego,
2 terapeutów pedagogicznych, neurologopedę, surdopedagoga.
Zwiększy zatem i zakres swojej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej o dzieci
i młodzież słabo słyszącą i nie słyszącą w
szkolnictwie ogólnodostępnym i specjalnym oraz niepełnosprawnych ruchowo.
Uwaga! Ważne! W związku z tym , że Poradnia mieści

Największa inwestycja gminy
Oddano do użytku największą jak dotąd inwestycję gminną czyli system sanitacji wsi. W ramach projektu wykonano
sieć wodociągową Jaśki – Dobki – Rosochackie, kanalizację
sanitarną w Jaśkach, wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki
– Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie.
Wartość inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Gmina
otrzymała na ten cel doinwestowanie w maksymalnej kwocie
4 milionów złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Odbiór odbył się 15 października.
„Jakość wykonania inwestycji bardzo dobra” – stwierdziła Burmistrz Wacław Olszewski – „Dopilnowaliśmy tego i
jesteśmy bardzo zadowoleni. W gminie zostało już tylko 7
wsi bez wodociągu. Jest więc nadzieja, że w niedalekiej przyszłości każdy z rolników będzie mógł podłączyć się do sieci
wodociągowej”.
W ramach projektu zbudowano ponad 52 kilometry wodociągu i około kilometra kanalizacji sanitarnej. Wykonano
również przepompownie ścieków, pompownie wody i całą
infrastrukturę towarzyszącą.
(m)

się teraz w dwóch budynkach zmieniła się nieco jej
organizacja. Jeśli np. przychodzi rodzic lub uczeń w
sprawie powinien skierować się najpierw do sekretariatu , który mieści się w
budynku przy ul. Zamkowa
4 (nowa część) pokój nr 1,
wejście od strony podjazdu dla niepełnosprawnych
i zostanie dalej już pokierowany w odpowiednie
miejsce. Jeśli natomiast
dostają informację pisemną
lub telefoniczną o terminie
badań, to w przekazie jest
wskazany dokładny numer
budynku i numer pokoju, do
którego ma się zgłosić.
W budynku przy ul. Zamkowa 4 znajdują się pokoje z numerami od 1 do 7, w budynku przy ul. Zamkowa 2 (tzw. stara
część Poradni) od 8 do 15. Zapraszamy.

Ulica Leśna

Trwa przebudowa ulicy Leśnej.
„Najbardziej uciążliwe roboty ziemne zostały już wykonane” – mówi burmistrz Wacław Olszewski – „W chwili obecnej jest już kładziona podbudowa pod nawierzchnie asfaltową.
Na Święto Zmarłych firma budowlana obiecała mi, że ukończy
przynajmniej część dojazdową do cmentarza. W najgorszym
wypadku zostanie położona pierwsza warstwa asfaltu. Przypominam, że termin wykonania całej inwestycji to 20 listopada.
Prace na tej ulicy idą ze znacznym wyprzedzeniem” .
(m)

Ulica Kościuszki

Trwają prace budowlane przy ulicy Kościuszki 10 i 12. Do
bloków mieszkalnych budowane są chodniki dla pieszych oraz
parkingi dla samochodów. Jednocześnie zabezpieczono przebieg instalacji gazowej. Prace zostaną ukończone w najbliższych dniach. 					
(m)

Babki Oleckie
Ukończono przebudowę kotłowni w Babkach Oleckich.
Zamontowano m.in. nowy piec. Kotłownia ogrzewa tamtejszą
szkołę i budynek mieszkalny. 			
(m)

e-mail: to@borawski.pl.
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Szerszenie są wśród nas!
Nie mieszkam na stałe w Olecku, ale od kilku lat jestem
związany z tym miastem i istniejącą tu uczelnią więzami dydaktycznymi i naukowymi. Przyjeżdżając do pracy staram
się poświęcać jak najwięcej czasu swoim studentom i pracy
organizacyjnej, ale zawsze zostaje jeszcze trochę wolnych
chwil, które można spożytkować na poznawanie przyrodniczego otoczenia, bo jest tu dużo pięknych miejsc i na rozmowę ze znajomymi. Staram się śledzić na bieżąco, co się dzieje w mieście, a pomaga mi w tym bardzo lektura Tygodnika
Oleckiego, który regularnie trafia na moje biurko i czeka na
mój przyjazd, dzięki uprzejmości redakcji tej gazety. Dziękuję!
Chociaż ogólnie media nastawione są dziś na sensacje, to
w Tygodniku Oleckim, w przeciwieństwie do innych tytułów
prasowych, jest bardzo dużo informacji pozytywnych, chociażby o planowanych i realizowanych inwestycjach, sportowych sukcesach, międzynarodowej współpracy, licznych
imprezach kulturalnych. Lektura TO utwierdza mnie w przekonaniu, że lokalne władze zarówno miasta jak i powiatu,
potrafią sięgać po środki z europejskiej kasy i w ten sposób
spłacają kredyt zaufania zaciągnięty od swoich wyborców.
Zapewniam, że bardzo cieszą mnie informacje o prorozwojowych inicjatywach gospodarczych i społecznych i z przyjemnością je czytam wsiąkając coraz bardziej w atmosferę i
klimat miasta i identyfikując się z nim coraz bardziej. Mam
poczucie jakbym mieszkał tu już na stałe.
W jednym z letnich wydań gazety wyczytałem w kronice
pożarniczej, że strażacy kilkakrotnie wyjeżdżali na akcje i
to nie dlatego, że się paliło, tylko po to, aby zdjąć i unieszkodliwić gniazda szerszeni. Jakoś szczególnie dużo było ich
tego roku, a każdy przecież czuje przed nimi lęk, bo są dużych rozmiarów i jak głosi obiegowa opinia, wystarczą trzy
ukąszenia, aby powalić silnego zdrowego człowieka, ba nawet go zabić. W sumie owady te nie są aż tak groźne, gdy
nie przekracza się granicy dobrego sąsiedztwa, ale gdy ktoś
zbyt mocno zbliży się do obszaru ich życiowych interesów
atakują zajadle i w walce z wrogiem potrafią się nawet zorganizować. Zwierzęta te kierują się samozachowawczym instynktem, dlatego nawet wtedy, gdy intruz znalazł się na ich
terytorium przypadkowo, nie w złych zamiarach, wstrzykują
mu na wszelki wypadek porcyjkę jadu, aby popamiętał i w
przyszłości uważał. Jest to prawdą, że szerszenie napadają
czasami na pszczele rodziny siejąc w nich duże spustoszenia.
Ale po co ja o tym piszę, skoro wiadomo, że niedługo zima
rozwiąże problem szerszeni i wszystkie zginą poza zapłodnionymi samicami, które przezimują schowane w różnych
przyrodniczych i urbanistycznych zakamarkach, aby wiosną
dać początek życia nowym rodzinom. Powód jest jeden, aby
na przykładzie analogii do owadziego świata i panujących w
nim praw natury pokazać i napiętnować przesączone jadem
ataki ludzi na ludzi, szczególnie wyostrzone w przedwyborczej gorączce. Iskrą, która rozpaliła we mnie chęć napisania
tego tekstu było oświadczenie wicestarosty oleckiego oraz
prezesa LOT w jednej osobie – pani Marii Wandy Dzienisiewicz (TO, nr 40, s. 6).Tłumaczy się ona, usprawiedliwia i
broni przed atakującą ją osobą, a może zorganizowaną grupą
osób. Broniąc się wymienia konkretne paragrafy zapisane w
polskim prawie, ale czy to uspokoi atakujących? Szerszenie
w ludzkiej skórze są najczęściej bardzo leniwe i zamiast samemu zabrać się do pracy, mają zwyczaj nakłuwać i częstować jadem każdego, kto przejawia inicjatywę, nawet wtedy
gdy stara się o załatwianie ważnych społecznie interesów.
Żyjemy w czasach wielkiego kryzysu człowieka, którego
konsekwencje są wielorakie. Żyjemy w czasach, w których
ludzie nie mają do siebie żadnego zaufania, traktują się brutalnie, wszędzie węszą podstęp i przekręt. Nie jest to dobry
czas dla idealistów i ideowców, bo każda prospołeczna inicjatywa przejawiana przez kogokolwiek, zaraz zaczyna budzić
podejrzenia o prywatę i partykularyzm i natychmiast znajdą
się tacy, którzy za wszelką cenę będą się starali człowieka ze

społecznikowską skłonnością ochlapać błotem podejrzeń.
Ta nienormalność, z jaką traktuje się ludzi aktywnych,
przedsiębiorczych, prospołecznych, stała się już regułą. Pamiętam, w jaki zmasowany sposób napadnięto w ubiegłym
roku na Pana Mirosława Słapika z sąsiedniej Gołdapi. Forum internetowe kipiało, inwektywy sypały się z różnych
stron, a powodem było przyznanie tej osobie Nagrody
Zielonego Liścia za społeczne działania na rzecz regionu i
mieszkających w nim ludzi. Zamiast się cieszyć z sukcesu
człowieka, z zazdrości, nienawiści, a może z głupoty starano się go zniszczyć, ośmieszyć, sponiewierać. Całe roje
szerszeni ruszyły do ataku. Ja, człowiek z oddali, dostrzegłem jego sukces i byłem autorem tekstu, który rozjuszył
sporą grupę życiowych frustratów. Nie przejmuję się jednak tym i coraz bardziej przekonuję do tego, że z oddali
widać lepiej niż z bliska. W ten sposób potwierdza się także
mądrość, że najtrudniej obserwuje się i docenia to, co widzi
się na co dzień.
Z oddali zatem i jednocześnie z bliska, bo w Olecku
bywam często, z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że
Maria Wanda Dzienisiewicz jest osobą wyjątkową. Przy
ZHP, także dzięki jej wysiłkom, rozwinął się młodzieżowy
wolontariat. Działa w Stowarzyszeniu Kulturalnym „Przypisani Północy”, wyszukując ludzi aktywnych i nagradzając ich za społecznie prowadzone prace na rzecz regionu,
a ma do tego szczególne prawo, bo sama przejawia wielką
aktywność, a jak powiadają mądrzy ludzie „aby kogoś rozpalić, samemu trzeba płonąć”. Jako wicestarosta bardzo pomogła mi w zorganizowaniu trzech edycji Festiwalu Nauki
i Sztuki w Olecku, imprezy edukacyjnej promującej wiedzę
przygotowywanej przez Wszechnicę Mazurską. Poznałem
także Panią Marię w roli prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz członkini Rady Lokalnej
Grupy Działania „Lider w EGO”. W mojej ocenie, w ramach tych obowiązków profesjonalnie i kreatywnie organizowała różne szkolenia podnoszące kwalifikacje lokalnej
społeczności i w ten sposób przyczyniała się do rozwoju
oleckiego regionu. Zresztą nie wiem, dlaczego piszę o tym
w czasie przeszłym, przecież robi to dalej z powodzeniem i
bardzo dobrymi efektami.
To, że jest oskarżana o łamanie prawa i stawiane są jej
zarzuty o nieuczciwość, jest dla mnie ogromnie dziwne i
niegodziwe. Zadaję sobie pytanie, komu zależy na zniszczeniu dobrego imienia i autorytetu osoby odgrywającej
rolę środowiskowych drożdży? Tego nie wiem. Może to
efekt przedwyborczej gorączki, typowo polskiej, opartej
nie na merytorycznych argumentach, ale na personalnych
atakach mających zniszczyć przeciwnika kandydującego do samorządowej rady? Tak jak strażak zdejmujący
gniazdo z niebezpiecznymi szerszeniami, ale innymi narzędziami, bo posługując się piórem, za pośrednictwem
zaprzyjaźnionej gazety, staram się zaapelować do oleckiej
społeczności, aby nie dała się zmanipulować i tak łatwo nie
uwierzyła w rozpowszechniane plotki o pani wicestaroście.
Nie chciałbym, aby mój artykuł został potraktowany jako
element wyborczej kampanii, bo nim nie jest. Czuję się w
obowiązku zabrać głos w obronie osoby, której pracę społeczną bardzo wysoko oceniam, a przeciw której skierowano żądło pełne jadu. Miałem w ubiegłym roku przyjemność
wnioskować dla niej o Medal Mazurskiej Niezapominajki
– wyróżnienie, związane z Festiwalem Nauki i Sztuki w
Olecku, przyznawane osobom o szczególnych zasługach
dla ochrony przyrodniczego środowiska i edukacji ekologicznej. Nie mogę nie stanąć w obronie Pani Marii Wandy
Dzienisiewicz, gdyż sam staram się być aktywny i czasami zamiast pochwały ktoś dotkliwie mnie za to dzióbnie,
dlatego w pełni z nią się solidaryzuję. „Najważniejsze są
słowa niewypowiedziane”, dlatego ważmy je, bo można
wyrządzić komuś dotkliwą krzywdę.
							
Ryszard Kowalski
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K39909
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V52902
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00

* Super Taxi, tel. 87-520-18-18 K42413
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K42814
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B4904

US£UGI

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

* amortyzatory BILSTEIN, najtaniej, wymiana 50% taniej, tel. 509-746-264
V52931
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K40009
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V52912
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V54511
* CZĘŚCI UŻYWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 B5103
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V48715
* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854
B5203

* Mrecedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel.501-611-961 V41930
* zawieszenie wielowahaczowe z wymianą, geometria:
Audi A4, A6, Passat B5, 1180 złotych, tel. 509-746-264
V52922

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
V47206

V43009

Biuro Turystyczne „SAMBIA”
najtańsze bilety autobusowe, lotnicze,
wczasy last minute.
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B3907

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 1900

V46906

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V54101

V51703

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L30406
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B5801
* Budowlana firma, WITKOWSKI, kompleksowe prace
budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44
V43109
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1342

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V54801
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V54201
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

B5502
V53701

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13		
B5004
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V42213
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V54301
V54701

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V50702

SERWIS OGUMIENIA

V54501

V52003

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V48405

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V53102
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L30604
* angielski, lekcje, korepetycje, tłumaczenia, przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego u magistra
filologii angielskiej, tel. 602-898-591, e-amil: umylang@
wp.pl K42901
* angielski z użyciem tablicy interaktynej, 7 do 11 lat, korepetycje, tel. 880-401-784
V51114

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B4805
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V42110

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B4206
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 L4605
V46916

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684
V40110b

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
L30803
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31101
KWIACIARNIA „ORCHIDEA”ul. Grunwaldzka

Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki
pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Duży wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V52802
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V48305
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V54401
V53002

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V45708

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B3807
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Rejestracja: 501-267-347

INNE
* oddam psa 1 rok dobrym ludziom, tel. 604-935-224
L31003

V42909

US£UGI
CENTRUM OPTYKI
Plac Wolności 9
OKULISTA
co druga sobota od 10 do 15

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V48215
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V45718
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 34 godzin,
ul. Grunwaldzka, te. 723-565-248
V46806

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
czipowanie, paszporty europejskie
V48105
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V50714

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V2141
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V41920
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68
B5302

STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie
Anna i Krzysztof Sadowscy,

STOMATOLOGIA, dziecięca,
protetyka stomatologiczna

DERMATOLOGIA, plac Wolności 11, , rejestracja
telefoniczna 605-893-381		
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V52203

V48705

* Super Taxi, tel. 87-520-18-18 K42423
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42824
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L4705

KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
PRACA

K48235

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B5402
* zatrudnię gospodynię domową, pełny etat, tel. 503173-965 V50724
* zatrudnię kucharza, tel. 507-231-684 V40120b
SPRZEDAM

* Choinki cięte ze świerka srebrnego,
GRÜNLAND			
V41820

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B6001
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K31326
* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki Oleckie, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V53212
* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426 V53012
* Jaśki, działki budowlane nad jeziorem, od 30.000
złotych, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V53222
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V48505
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V46816
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
L30703
* mieszkanie, Ełk, 35 m.kw., wyposażone lub zamienię na większe w Olecku, tel. 880-401-784
V51104
* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, tanio, tel. 608-299317
K43001
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po
remoncie, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200V52332
* nową szeregówkę w centrum Olecka, tel. 784-296718
K42702
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V48225
3

w

Y
KEPompy ciepła

CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
O
możliwość montażu
OM
DWORZEC PKP
R
V51912
P
tel. 87-520-22-33
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 L30306
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333

A
CJ

V48115

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A

V2141

WYNAJEM

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

v45608

* mieszkania i pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K42104
* na działalność gospodarczą do wynajęcia domek z
budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5
hektara, tel. 502-088-402 K31226

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V42410

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

V50814

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K42203
* pół bliźniaka do wynajęcia, tel. 502-088-402 K40809
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K41806

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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V51503

Podpis: ......................................................
B5901

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B5602

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Żylaki

Jeśli masz zajęcie stojące, staraj się po zakończeniu
pracy dużo chodzić.

Pielęgnacja jamy ustnej

Stan uzębienia ma wpływ no cały ustrój. Popsute zęby
zatruwają bowiem organizm, często są przyczyną np. ropnego zapalenia zatok, migdałów, chorób nerek, zapalenia
stawów, a nawet chorób serca. Higiena jamy ustnej oraz
systematyczne kontrole (przynajmniej dwa razy do roku)
u lekarza stomatologa uchronią przed przykrymi konsekwencjami. wynikającymi z zaniedbania uzębienia.
Zęby należy myć dwa razy dziennie, szczególnie dokładnie wieczorem, aby usunąć resztki pokarmu. Szczotka do
zębów powinna być dość twarda, najlepiej z prawdziwego włosia. Sztuczne tworzywa łatwo uszkadzają dziąsła i
szkliwo zębów.
Ubytki zębów należy uzupełniać sztucznymi. ponieważ ma
to wpływ między innymi na pracę przewodu pokarmowego, a także na układ ust, powoduje skrzywienie lub zapa-

danie się ust.

10 przykazań ekologicznego odżywiania dzieci

Zasady odżywiania dzieci można ująć w 10 łatwych do zapamiętania reguł.
1. Zaufaj naturze. Odżywiaj dzieci prosto i naturalnie.
2. Najlepszym pokarmem dla małego dziecka jest mleko
matki.
3. Kupuj produkty ekologiczne, najwartościowsze biologicznie.
4. Stosuj świeże produkty lokalne.
5. Przygotowuj pokarmy w domu.
6. Unikaj gotowych, przemysłowo wytworzonych odżywek, soków itp.
7. Korzystna jest dieta jarsko-mleczna.
8. Nie przekarmiaj.
9. Dbaj o dobry nastrój w trakcie karmienia i posiłków.
10. Nie martw się, gdy dziecko odmówi czasem jedzenia
lub czegoś nie lubi.
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Kalendarz imion
26 października
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmiły,
Ludomiły, Lutosławy, Łucji
Albina, Bonawentury, Damiana, Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana,
Lucjana, Lutosława, Łucjana, Rustyka
27 października
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy,
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira,
Stoigniewa, Wincentego
28 października
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, Tadeusza, Wszeciecha
29 października
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii,
Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalisława, Felicjana, Franciszka, Gintera, Jacka, Longina, Lu-

bogosta, Narcyza, Serafina, Teodora,
Zdenka, Zenobiusza
30 października
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena,
Arseniusza, Edmunda, Edwarda, Klaudiusza, Marcelego, Przemysława, Sulimira
31 października
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augustyny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augustyna, Godzimira, Krzysztofa, Łukasza, Narcyza, Saturnina, Symfroniusza,
Urbana, Wolfganga
1 listopada (Wszystkich Świętych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny,
Wracisławy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcisława

Piłka Nasz
nożnaprzepis
Zupa ryżowa z szynką

Litr rosołu, 25 dag szynki, 6 dag ryżu, 4
dag masła, grzanki
Ryż gotujemy na sypko, a następnie
mielimy wraz szynka i masłem. Następnie wyrabiamy w miednicy łyżką na
gładką masę.
Tak przygotowaną rozprowadzamy częścią rosołu, a następnie przecieramy
przez sito. Przetartą masę wkładamy do
garnka, zalewamy pozostałym rosołem
i podgrzewamy. Podajemy z grzankami.

Ziemniaczane półksiężyce

Pół kilograma ziemniaków, 7 dag masła,
łyżka zsiadłego mleka, 2 jajka, sól, 3
łyżki mąki, jedno żółtko, 100 ml mleka
Do ugotowanych i przetartych ziemniaków dodajemy masło, zsiadłe mleko, 2
jajka, sól oraz mąkę. Zagniatamy ciasto.
Rozwałkowujemy je na płaty o grubości
około centymetra. Wykrajamy z niego
półksiężyce i każdy smarujemy żółt-

Mistrz belcanta

kiem rozpuszczonym w mleku. Smażymy na blasze lub w tłuszczu na patelni
na jasnozłoty kolor.

Kluseczki ziemniaczane
ze wschodu

Kilogram ziemniaków, jajko, 6 łyżek mąki, sól, pół łyżeczki tartej gałki
muszkatołowej, 3 łyżki masła, cukier,
mak, szklanka konfitur z borówek
Ziemniaki gotujemy w mundurkach,
obieramy i mielimy. Z ziemniaków,
jajka, mąki i gałki muszkatołowej zagniatamy ciasto i formujemy z niego
zwężające się ku brzegom ośmiocentymetrowe wałeczki. Gotujemy kluseczki
5 minut we wrzącej, osolonej wodzie.
Wyjmujemy, odsączamy i podsmażamy
na maśle ze wszystkich stron na jasnożółty kolor. Podajemy posypane cukrem
z makiem, przy każdej porcji kładziemy
łyżkę konfitury z borówek.

Takie miano nadano w historii opery włoskiemu kompozytorowi doby romantyzmu Vincenzo
Beiliniemu (1801-1835). Podczas swej krótkiej,
ale świetnej kariery Bellini osiągnął szczyty powodzenia. Już jego pierwszy utwór, skomponowany
wkrótce po ukończeniu neapolitońskiego konserwatorium, zwrócił uwagę impresaria słynnego mediolańskiego teatru operowego La Scala. Zamówił
on u młodego kompozytora operę.
Tak powstała opera ,,Bianca i Fernando”, wystawiona co prawda tylko w Neapolu. Jednak już
następne dzieło Belliniego „Pirat” trafiło na scenę
La Scali. Następne opery młodego mistrza: „Lunatyczka” i ,,Norma”, odniosły sukces wręcz niebywały. Czasy, W KTÓRYCH tworzy Bellini, były
okresem największego rozkwitu sztuki śpiewaczej,
jego arie wykonywali najlepsi śpiewacy. Olśniewającą karierę Belliniego przerwała przedwczesna
śmierć. Mając lat niespełna 35. Bellini zmarł na
cholerę. Większość jego utworów do dziś należy
do żelaznego repertuaru scen operowych no całym
świecie.

Nauru

... to jedyne państwo, które nie ma oficjalnej stolicy. Funkcję taka spełnia
jednak Yaren, gdzie mieści
się większość urzędów państwowych.
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Cytaty na ten tydzień
... na histerię tłumu jest tylko jedna
rada. Przeczekać.
Joanna Szczepkowska
Przed człowiekiem mądrym cała ziemia stoi otworem, gdyż ojczyzną duszy
szlachetnej jest cały świat.
Demokryt

PRZYS£OWIA

Kiepski rok się zapowiada, gdy na
Szymona nie pada. (28 października)
Na św. Szymona i Judy spodziewaj
się śniegu albo grudy. (28 października)
Pierwszy śnieżek w błoto pada słabą zimę zapowiada.
Gdy październik ciepło chadza, w
lutym mrozy naprowadza.
Jak w wigilią Wszystkich Świętych
mróz, te se chowaj wóz, a jak ni ma
mrozu, to nie chowaj wozu.
Na Wszystkich Świętych, jeśli ziemia skrzepła, cała zima będzie ciepła.
Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
Wszyscy Święci gdy jasnością uroczą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11
listopada) nam też nie zawieje, wówczas bracie, miej nadzieję, że w Ofiarowanie (21 listopada) masz piękne
zaranie, a na Niepokalaną (8 grudnia)
rzeki nam nie staną, a do Wilii na to –
dotrwa babskie lato.

Szafa marzeń
Zrób listę sezonowych zakupów,
starając się określić kolor i styl rzeczy
najpierw koniecznych, a potem przydatnych do tego, abyś poczuła się modnie i
dobrze ubrana.
Zacznij od bielizny i butów. Niewłaściwe potrafią zniweczyć efekt każdego,
nawet najkosztowniejszego ubrania.
Jeśli masz skłonności do tycia, postaw na dzianiny. Komplet: blezer i
dżersejowa spódnica (z luzem wokół
sylwetki) jest przy wahaniach wagi wygodniejszy niż krawiecki kostium.
Wstępuj do sklepów z ubraniami,
także z tania odzieżą, ale wybieraj tylko
te rzeczy, które są zgodne z listą; nie daj
się zwieść tzw. ubraniom okazjonalnym,
które bywają zagrożeniem dla dobrze
urządzonej szafy.

Smalec, olej czy oliwa?

Wiedza o tłuszczach ciągle się
zmienia. Do niedawna tłuszcze
zwierzęce były uważane prawie za
truciznę, dziś wiadomo, że smalec
i masło nie są takie szkodliwe, ponieważ zawierają dużo wartościowych prostych kwasów nienasyconych. Ponadto w tłuszczach tych
zawarte są niezbędne do życia
kwasy - linolowy i linolenowy.
Smażyć jednak najlepiej na oliwie z oliwek. Niestety, dobra oliwa
jest bardzo droga, a ta, która jest w

naszych sklepach pn. „Olia di sansa
di oliva” jest tłoczona z resztek pozostałych przy kolejnych procesach
wyciskania oliwek.
Nie kupujmy więc oliwy taniej
i w dużych opakowaniach, gdyż niewiele ma wspólnego ze zdrowym
olejem z oliwek.
Jeśli używamy oleju, pamiętajmy,
że do smażenia przeznaczony jest
olej rzepakowy i arachidowy, a słonecznikowy i sojowy należy używać
w stanie surowym.
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Czy to istotne, że poza sezonem?

wieży znajduje się winda. Tylko lęk przestrzeni zmusił niektó-

Utrwaliło się przekonanie, że na wczasy najlepiej rych seniorów, by z niej skorzystali.
wyjeżdżać w sezonie urlopowym, tj. od czerwca do
Pobliskie miejscowości, jak Władysławowo, Cetniewo, Rosierpnia, bo to i pogoda słoneczna i atrakcji więcej. zewie, Chłapowo zwiedzaliśmy indywidualnie lub w mniejWyjazdy na odpoczynek nad Bałtyk seniorów sekcji
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Olecku co
roku odbywały się w maju, a więc poza sezonem. Zważywszy
jednak, że senior jest osobą dyspozycyjną, a majowe słońce
też opala i jodu nad morzem jest więcej, bo konsumentów
mniej, termin ten nam bardzo odpowiadał. Wracaliśmy do
Olecka wypoczęci i zadowoleni, gdyż majowa pogoda co
roku bardzo nam sprzyjała.
W tym roku zaproponowano nam wczasy we wrześniu
(3.09-15.09.). I co się okazało? Gdy w Olecku lało i było
zimno, my w Jastrzębiej Górze pławiliśmy się w słońcu.
Wniosek nasuwa się sam, na dobrą pogodę bez względu na
porę roku, trzeba zasłużyć.
Spacery na zmianę po miękkim pisaku i wodzie (jak dowiedzieliśmy się od terapeuty) to najlepsze lekarstwo na
krążenie. Z tego zabiegu skrzętnie korzystaliśmy (ważne –
nie ponosząc żadnych kosztów!). Co odważniejsi zażywali
nawet kąpieli morskiej; chociaż pływanie utrudniały fale.
Obserwacja morskich bałwanów nie tylko umilała czas, lecz
także rozwijała wyobraźnię (a przecież ćwiczenia na prawą
półkulę są wskazane dla osób w tzw. wieku młodości stabilnej). Zachody słońca też dostarczały ciekawych skojarzeń
i powalały poznać innych emerytów , którzy spędzali czas
poza sezonem.
Aż szkoda było rezygnować z plażowania na rzecz wycieczek. Warto jednak było pojechać do Wejherowa, poznać
miasto i w zadumie przejść dróżkami Kalwarii Wejherowskiej, zwanej Kaszubską Jerozolimę. Wycieczka na Półwysep Helski z urokliwym przewodnikiem, który ujawnił nam
wiele ciekawostek z życia osób publicznych i pokazał interesujące miejsca, uzmysłowiła nam, że nasza stopa życiowa nie
pozwala na zbytek, lecz wolno nam cieszyć się z poznania
piękna otaczającego świata.
Wiele przeżyć różnorodnego rodzaju dostarczyła nam
wycieczka po ziemi puckiej. Byliśmy w Swarzewie, Pucku, w Krokowej dowiedzieliśmy się wiele o męczeństwie
Polaków ziemi pomorskiej, gdzie w Piaśnicy na przestrzeni
wielu hektarów leśnych zbudowano drogę krzyżową i wystawiono pomnik dla uczczenia
pomordowanych w czasie II
wojny światowej. Żarnowiec
zobaczyliśmy z bliska: z jednej
strony działającą elektrownię
wodną, z drugiej pozostałości
po budowie elektrowni atomowej, urzekł nas kościół i szkoła odremontowana z funduszy
UE.
Niezapomniany pozostanie
kompleks turystyczny „Kaszubskie Oko” w Gniewinie.
Wieża Widokowa im. Jana
Pawła II ma formę klepsydry,
a jej iglica sięga 44 m. Na 36 m
znajduje się platforma widokowa, na którą prowadzą spiralne
schody – 212 stopni. Wewnątrz

szych grupach.
A i sama Jastrzębia Góra wg Bernarda Chrzanowskiego
„Perła Bałtyku” ma kilka miejsc, które warto było zobaczyć,
chociażby miejsce po wieży wyciągowej „Światowid”, która
runęła na plażę w 1981 roku, „Lisi Jar”, obelisk upamiętniający lądowanie na tym terenie króla Zygmunta III Wazę, pensjonat „Leśna Perła”, w którym zostały skomponowane przez
Krzysztofa Pendereckiego takie utwory jak „Jutrznia”, „Czarna
Maska” i „Koncert skrzypcowy”; domek Józefa Piłsudskiego,
no i oczywiście kamień z parametrami długości i szerokości
geograficznej, informujący, że jest to lądowe miejsce w Polsce
najdalej wysunięte na północ.
Warto też wspomnieć, że lokale gastronomiczne nie odstraszały ceną, a przyciągały swoistym klimatem, np. „Kredens”.
Aż trudno uwierzyć, że znajdowaliśmy też czas na integrację towarzyską. Okazaliśmy się zgraną grupą, a wieczorne spotkania to pokaz umiejętności kulinarnych (w warunkach wręcz
biwakowych) i prezentacje dowcipu i humoru. Z pewnością
była to zasługa nie tylko naszej „menadżer” Wiesi, lecz także
i tego, że grupa była mieszana, „chłopaki” okazali się niezawodni.
Wróciliśmy wypoczęci, pełni sił i wigoru. Można stwierdzić, że zwrotka hymnu emerytów, nabrała innego wyrazu:
„Gdy bezczynność ci się znudzi,
idż do wnuków, masz je też
albo zajmij się ogródkiem
i wyrywaj z działki perz”
Oto dowody: najbardziej radosne seniorki z wnukami z
pewnością zaliczyły wczasy poza sezonem (niekoniecznie w
Jastrzębiej Górze) a seniorki i seniorzy chętnie pracujący na
działkach to ci, którym poprawiło się krążenie dzięki pobytowi
nad morzem.
Dziękujemy serdecznie naszym władzom ZNP za troskę i
zdrowie. Wierzymy, że w roku 2011 też organizują nam wczasy
we wrześniu, koniecznie nad morzem.
Seniorzy, którzy pobyt we „Fregacie”
wspominają wyjątkowo miło
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
w Mini koszykówce
w piłce siatkowej
20
października
w hali SP 3 wodbyły się Mistrzostwa
szkół gimnazjalnych.
Powiatu Oleckiego w Mini Koszykówce

21października w hali LO obuyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych. Zawody
zorganizowały: OTSS, POSS, MOSiR Olecko.
Sędzią głównym turnieju był Wojciech Pilichowski.
Do turnieju przystąpiły reprezentacje następujących szkół:
Gimnazjum Wieliczki,
Gimnazjum Nr 1 w Olecku i Gimimnazjum Nr 2 w Olecku, w kategorii dziewcząt oraz Gimnazjum Nr 2 w Olecku w
kategorii chłopców.
Rzoegrano następujące mecze:
Gim. Wieliczki
- Gim. Nr 1 Olecko 2:0 (25:17, 25:13)
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Wieliczki
2:0 (25:10, 25:12)
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Nr 1 Olecko 2:0 (25:14, 25:14)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1.Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Tomasz Borowski) 4 pkt 4:0
2.Gim. Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
3 pkt 2:2
3.Gim. Nr 1 Olecko (opiekun Marzena Jasińska) 2 pkt 0:4
Chłopcy:
1.Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk)
Zwycięskie drużyny uzyskały awans do turnieju rejonowego oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, ufundowane przez prezes POSS, panią mgr Reginę Jakubowską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 40 osób, w tym 30 dziewcząt.
Dariusz Karniej

Ogłoszenie

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej
Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
założyła w dniu 14 kwietnia 2010 roku wniosek do
Starosty Powiatu o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej z przeznaczeniem
środków finansowych na modernizację I-go pietra
starej bryły szpitala w Olecku, na oddział internistyczny, pododział kardiologiczny, pracownię
endoskopową i kaplicę.
Decyzją Nr 5012-5/2010 na podstawie art. 1 i
2 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 15 maja 1933 roku
o zbiórkach publicznych z późniejszymi zmianami w dniu 16 kwietnia Starosta Powiatu Oleckiego wyraził zgodę na przeprowadzenie zbiórki
publicznej na obszarze całego Powiatu.
Zbiórka publiczna była prowadzona w trzech
formach:
1. Dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy
Fundacji otwarty na ten cel.
2. Dobrowolne datki wkładane do puszek
kwestorskich.
3. Dobrowolne datki wkładane do skarbon
umieszczonych w lokalach użyteczności publicznej.
Pozyskane środki finansowe z przeprowadzonej zbiórki publicznej w dniach od 16 maja do 30
września 2010 roku wyniosły 96.229,13 złotych
i zostały przelane na rachunek inwestora wykonania zadania.
Zarząd Fundacji

Turniej zorganizowały OTSS, POSS, UKS ,,Trójka” i
MOSiR Olecko.
Sędziowali Artur Szarnecki i Zbigniew Polakowski.
Do zawodów zgłosiły się reprezentacje następujących
szkół: Szkoły Podstawowej z Gąsek, Szkoły Podstawowej 4
i Szkoły Podstawowej 3 w kategorii chłopców oraz SP Gąski
i SP 3 Olecko, w kategorii dziewcząt.

Wyniki Turnieju:
Chłopcy:
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko
40:11
SP 4 Olecko - SP Gąski		
20:12
SP 3 Olecko - SP 4 Gąski		
56:2
Dziewczęta:
SP 3 Olecko - SP Gąski		
40:2
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Chłopcy:
1.SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) 4 pkt
96:13
2.SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz) 2 pkt
31:52
3.SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 0 pkt 14:86
Dziewczęta:
1.SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 2 pkt
40:2
2.SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 0 pkt
2:40
Zwycięskie drużyny uzyskały awans do turnieju rejonowego oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, ufundowane przez prezes POSS, panią mgr Reginę Jakubowską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 60 zawodników, w tym
25 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
jako współorganizator

Otwartego Turnieju
Szachowego
Juniorów z okazji
Święta Niepodległości
zaprasza uczniów szkół
podstawowych na turniej szachowy do
Szkoły Podstawowej w Gąskach.

Zawody rozegrane zostaną w dniu
06.11.2010 na dystansie 7 rund z tempem gry 15 minut na zawodnika.
Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@
wp.pl do dnia 04.11.2010.
Początek zawodów o 09:10.
Zakończenie turnieju ok. 14:00.
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e-mail: to@borawski.pl.

Roman Jasielun - odpowiedź Markowi

Waldemara Rukścia

Marku, na wstępie dziękuję Tobie za przeczytanie
mojego felietonu i ustosunkowanie się do niego. Co
prawda z Twoimi przemyśleniami nie zgadzam się, ale
uznaję je za ciekawe i wartościowe.
Dzięki, że uznałeś mnie , jednak, za inteligentnego. Chcę Tobie powiedzieć, że moje spostrzeżenia nie są
efektem, jak to piszesz „budowanej latami atmosfery, że
PiS to zło”.
Potrafię samodzielnie myśleć i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że PiS sam buduje taka atmosferę.
Uważam, że do naszej dyskusji niepotrzebnie włączyłeś panią Walentynowicz i panią Krzywonos - ja do
tych Twoich spostrzeżeń nie bedę się odnosił bo uważam, że obie panie zasłużyły na wielki szacunek i nie
należy robić licytacji, która ma większe zasługi, bo obie
panie je mają.
Zwracasz uwagę, że większość z 21 postulatów dotyczących praw pracowniczych to autorskie dzieło Lecha
Kaczyńskiego. Ja temu nie zaprzeczam. Przecie wiadomo nie od dzisiaj, że wchodząc z ławki rezerwowych też
można strzelić piękną bramkę, co nie zmienia jednak
faktu, że nadal się jest zawodnikiem rezerwowym.
Powiadasz, że może nie rozumiem polityki zagranicznej, jaką prowadził Prezydent Lech Kaczyński
- istotnie mój rozum tak wyrafinowanej polityki nie
ogarnia, a oczy nie dostrzegają tak dalekiej jej dalekowzroczności.
Na koniec piszesz, że Prezydent Komorowski bardzo szybko pozbawił uprawnień zastępcę szefa BBN,
niejakiego pana Waszczykowskiego. Przypominam Tobie, że niczego jego nie pozbawił, ponieważ mianował
nowego szefa w miejsce tego, który zginął w katastrofie
pod Smoleńskiem, poza tym nawet jakby tak zrobił to
miałby rację, znając „lojalność” tago pana. Mogę tylko
dodać, że ostatnie wypowiedzi,płaczliwe wołanie pana
Waszczykowskiego typu „nie zabijajcie nas” mogą
świadczyć o tym, że w ogóle nie nadawał się do Biura
Bezpieczeństwa Narodowego
Myślę Marku,że i tak zostaniemy przy swoich zdaniach. Mam tylko prośbę, jeżeli będziesz miał jakieś
wątpliwości to przekaż mi je bezpośrednio, żebyśmy nie
zanudzali czytelników.
Z poważaniem Roman D. Jasielun

„Waligórki”
Pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Wtopa
Coś się Jadzi dzisiaj stało
Choć śpi zawsze bardzo mało
Wstała rano trzy po piątej
Zaparzyła kawę wrzątkiem
Włosy strasznie rozczochrane
Ułożyła znów na pianę.
Lecz coś w głowie Jadzi świta
Coś ją męczy o coś pyta.
Zastanawia się nieboga
I gdy budzi się w niej trwoga
Woła –Wiem! Dzień jest wyjątkowy
No bo mój imieninowy!
Uśmiechnięta cała Jadzia
Jaja na patelnię sadza
No bo przecież mąż gdy wstanie
Ma prezencik dać dziś dla niej.
Stary wstał łazienkę zajął
Kawę z kubka wypił całą
Jajecznicę zjadł aż huczy
O prezencie nic nie mruczy
Życzeń także jej nie składa
Smutna Jadzia trudna rada.
Wziął kanapki w teczkę starą
Coś powiedział swoja gwarą
Do roboty ruszył z pląsem
Uśmiechając się pod wąsem.
Siedzi Jadzia zasmucona
-Jestem jako porzucona
Gdy minęły trzy godziny
Jadzia myśli – Imieniny ?
Toż pamiętał to mój Czesiek
Głowę dają coś przyniesie.
Znów nadziei pełna Jadzia
Smaży bekon wino schładza
Znowu czeka podniecona
Ciągle wierząc jak to żona.
O szesnastej wrócił stary
Zdjął buciory i płaszcz szary

Lecz dla Jadzi wciąż nic nie
ma
Teraz będzie straszna scena
Siada Jadzia na zydelku
Łzy ociera mokrą ścierką
-Zapomniałeś- mówi cicho
-Niech cię porwie czarne licho!
Mąż tym bardzo zaskoczony
Tak odzywa się do żony
-Ależ Jadziu ukochana
Imieniny twe od rana
Oczywiście że pamiętam
Lecz są jutro moja piękna !
Skoro jednak chcesz już dziś
Ma dla Ciebie cos Twój miś
Jutro będą tort i kwiaty
Dzisiaj przyjmij prezent taki.
Po czym wyjął z szafy zakurzonej
Dwa kolczyki posrebrzone
Jadzia cała rozpalona
Biega wzrokiem jak szalona
I w kalendarz wciąż zagląda
Na karteczkę się przygląda
Mruczy cicho –Co za wtopa
Dziś czternasty ale szopa.
Raz się śmieje a raz płacze
Cała w szczęściu w górę skacze.
Jest i morał opowieści:
Jeśli ktoś cię słabo pieści
Najpierw sprawdź kalendarz
cały
By się wtopy nie zdarzały.
natasza

