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SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10
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artykuł na s. 7

Cykl: Olecko
- historia I wojny światowej,
działania wojenne na terenie
powiatu, s. 10 - 11,
opracowanie Józef Kunicki
Dzień Edukacji Narodowej, s. 8

Poeci są wśród nas, s. 9
sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K98309
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V28004

V27604

masaż, rehabilitacja,
tel. 605-869-755 K97910
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Otwartość
Aktywność
Współpraca

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
zaprasza na koncert Filharmonii pt.

„Trzy razy F
- flet, fagot, fortepian”

odbędzie się on 28 października o godz. 18 w sali Kina.
wykonawcy:

Kandydatka na radną do Rady Miejskiej w Olecku. Wicestarosta powiatu w latach 2006-2010 i obecnie
radna powiatowa. W 2011 r. pracowała jako nauczycielka języka polskiego i kultury polskiej w Uzbekistanie. Od 2012 pracuje na stanowisku kierowniczki w
Środowiskowym Domu Samopomocy we Wronkach.
Jest absolwentką studiów pedagogicznych oraz podyplomowych studiów menedżerskich. Ukończyła wiele
kursów i szkoleń niezbędnych w pracy samorządowej.
Pełni funkcje prezeski Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”. Za działania społeczne
zyskała spore uznanie, między innymi Srebrny Krzyż
za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, a także odznaczenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
- Srebrny Krzyż za działalność na rzecz rozwoju turystyki. Urodziła się w Olecku i z tym miastem związane
jest całe jej życie. Jej działalność cechuje otwartość na
problemy otoczenia i skuteczność w działaniu.

TWOJA RADNA!
RADA MIEJSKA W OLECKU - OKRĘG NR 8
Ulice 1 Maja, Cisowa, Grunwaldzka,
Jagiellońska, Młynowa, Partyzantów,
Stroma, Wąska, Zamkowa, Plac Zamkowy, Aleje Lipowe

V24708

Proszę o Twój głos w wyborach 16 listopada
Miejsce Twego głosowania:
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku,
plac Wolności 22

V29302

Maria Wanda Dzienisiewicz

Dużej wagi wydarzenie w Gołdapi planowane jest w tę
środę 22 października.
Szanowni Państwo.
W dniach 22 i 23 października w naszym mieście będzie przebywała Ewa Tuwim Woźniak. Córka jednego z
najwybitniejszych polskich poetów XX wieku Juliana Tuwima.
Pani Ewa Tuwim Woźniak od lat zajmuje się działalnością filantropijną, wspomagając przez fundację imienia
swojego ojca osoby dotknięte nieszczęściem choroby,
w szczególności dzieci. Jednocześnie kultywuje pamięć
o swoim wielkim ojcu o wybitnym polskim poecie, autorze Kwiatów Polskich, wierszy dla dzieci, ale również
utworów pisanych prozą, mistrzu polskiej mowy, twórcy
największej ilości neologizmów w polskim języku, człowieku, który na trwałe wszedł do kanonu polskiej poezji,
polskiej literatury.
Pani Ewa, jako osoba niezwykle zajęta, rzadko przyjmuje zaproszenia do małych ośrodków. Mieszka w Szwecji, trochę w Hiszpanii, a od pewnego czasu ponownie w
Polsce. To dla nas wielki honor gościć osobę tak bliską
wielkiemu poecie.
Zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte spotkanie
z naszym honorowym gościem, które odbędzie się 22 października o godzinie 19. 00 w budynku Centrum Dydaktyczno Szkoleniowego przy ulicy Partyzantów w Gołdapi
(budynku, będącego siedzibą m.in. Biblioteki Publicznej i
Szkoły Muzycznej)
W szczególności zapraszamy młodzież gimnazjalną
i licealną, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczycieli obecnych i byłych, w szczególności polonistów,
pracowników placówek oświaty i kultury, i wszystkich,
którzy interesują się kulturą, literaturą, historią. To niepowtarzalna okazja do spotkania z osobą, która Julianowi
Tuwimowi była tak bliska, z osobą ciepłą i jednocześnie
pomimo licznych obowiązków znajdującą czas i serce dla
najbardziej potrzebujących – chorych dzieci.
Mam nadzieję na liczną Państwa obecność w tym wyjątkowym spotkaniu.
Córka Tuwima w Gołdapi, to wydarzenie dużej rangi.
Nie może nas na tym spotkaniu nie być. Wstęp oczywiście
wolny.
Mając nadzieję na przyjęcie zaproszenia pozostaję z
wyrazami szacunku.
Marek Aleksander Miros
Burmistrz Gołdapi

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V27704

K98703

sfinansowano za środków KWW Dobro Wspólne

Agnieszka Karwowska
Mariusz Moćko (flet)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA

10 października od 15.19 jeden zastęp
JRG PSP gasił na osiedlu Lesk pożar maszyny budowlanej.
11 października od 7.51 jeden zastęp OSP Plewki gasił w
Plewkach pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
11 października od 16.16 jeden zastęp JRG PSP gasił w
Imionkach pożar posuszu traw.
11 października od 18.03 jeden zastęp JRG PSP gasił w
Kumowie pożar posuszu traw.
13 października od 14.28 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
szosie do Krupina pożar posuszu traw.
14 października od 14.57 jeden zastęp JRG PSP i jeden
OSP Wieliczki gasiły w Olecku Małym pożar dzikiego wysypiska śmieci.
19 października od 14.35 jeden zastęp JRG PSP i jeden
OSP Kowale Oleckie otwierały zamknięte drzwi mieszkania,
w którym zasłabła kobieta.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

Nietrzeźwa kobieta jechała
samochodem,
została zatrzymana przez policję.
Po tym poszła spokojnie do pracy
Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miała 48-latka,
która w miniony piątek kierowała osobowym oplem. Po zatrzymaniu przez policjantów kobieta poszła do pracy, gdzie
zaczęła pracować będąc w stanie nietrzeźwości.
W miniony piątek w Olecku policjanci ruchu drogowego
zatrzymali do kontroli drogowej kierującą osobowym oplem.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie 48-latki blisko 2
promile alkoholu. Po sprawdzeniu Bożeny P. w policyjnych
bazach danych okazało się, że posiada ona aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów.
Po niespełna dwóch godzinach od chwili zatrzymania oficer
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym
z oleckich zakładów jedna z pracownic podjęła czynności
zawodowe będąc w stanie nietrzeźwości. Policjanci, którzy
pojechali na miejsce stwierdzili, że to ta sama kobieta, która
została zatrzymana przez funkcjonariuszy ruchu drogowego. Badanie alkomatem wykazało w organizmie Bożeny P.
blisko 1,3 promila alkoholu.
Teraz kobieta odpowie przez sądem za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości, wbrew zakazowi sądowemu oraz
za podjęcie czynności zawodowych będąc pod wpływem
alkoholu.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.19 zł
Pb 95......................... 5.19 zł
PB 98......................... 5,32 zł
LPG............................ 2,39 zł
Olej opałowy............... 3,50 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• grafika, Wojciech Dzieszkiewicz, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• pokaz fotografii warsztatowej, Galeria Na schodach”,
ROK MG
22 października (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Mini piłka
ręczna dziewcząt i chłopców, hala Lega
12.00 - 18.00 - Akcja rejestracji dawców szpiku, Starostwo,
sala konferencyjna
19.00 - spotkanie z Ewą Tuwim-Woźniak, Centrum Dydaktyczno Szkoleniowe, ul. partyzantów, Gołdap
23 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
24 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
25 października (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Football Festival, stadion miejski
13.00 - Swojskie spotkania, koncert, sala kina Mazur (szczegóły wewnątrz numeru)
26 października (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Football Festival, stadion miejski
27 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18.00 - Lotnicze Mazury dawniej i w XXI wieku, spotkanie,
Biblioteka, ul. Kopernika
28 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego - Piłka Ręczna
dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, hala
Lega
18,00 - „Trzy razy F - flet, fagot, fortepian”, koncert filharmoniczny, sala kina „Mazur”
29 października (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Drużynowe zawody w pływaniu szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, hala Lega
30 października (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - Sesja rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.30 - Poeci są wśród nas, spotkanie z Teresą Lipińską, biblioteka miejska, ulica Kopernika
31 października (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
1 listopada (Wszystkich Świętych) (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
2 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
3 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
4 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
5 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
6 listopada (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
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Bezpieczne
i uśmiechnięte dziecko

Uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Olecku zamieszkują teren Osiedla Siejnik (odległy od Olecka o około
3 km) oraz tereny wiejskie, co sprawia, że nie mają możliwości korzystania z bezpiecznego Placu Zabaw. Pragniemy
zmienić teren szkolny, który przeznaczony jest na rekreację
na miejsce bardziej atrakcyjne dla uczniów i mieszkańców
Osiedla Siejnik.
Prosimy o głosowanie do 14.11.2014r. na stronie https:
//todlamniewazne.pl/inicjatywa,666,bezpieczne-i-usmiechniete-dziecko.html
Aby Twój głos był ważny, kliknij w link, który został wysłany na podany przez Ciebie e-mail (czasem folder SPAM,
KOSZ lub INNE)
Zgłaszający: Prezes Stowarzyszenia
„Pomarańcza”
Wnioskowana kwota: 50000 zł
„Ruch jest w stanie zastąpić każdy
lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie
zastąpią ruchu” - Wojciech Oczko, nadworny lekarz polskich królów.
Te słowa skłaniają do działania i rozwoju psychofizycznego jednostki. Daje on szanse na zbudowanie aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Budując Plac
Zabaw chcemy pobudzić dzieci i ich rodziców do aktywności
fizycznej. Pragniemy, aby rodzice wraz z dziećmi spróbowali
różnych form ruchu oraz wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, a przy okazji poprawili kondycję, wypracowali prawidłowe i bezpieczne zachowania podczas zabawy.
Przerwy międzylekcyjne na Placu Zabaw umożliwią najmłodszym uczniom krótki odpoczynek po pracy umysłowej.
Ze względu na usytuowanie w procesie dydaktycznym należy traktować ją jako element przygotowujący do utrwalania
właściwych zachowań rekreacyjnych uczniów. Zabawy będą
bezpieczne, spędzone w grupie rówieśniczej, co przyczyni
się do pogłębienia więzi społecznych.

Redakcja

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

Akcja rejestracji dawców szpiku

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza „białaczka”, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od
Dawcy niespokrewnionego.
W celu zwiększenia szansy na odnalezienie dla nich
Dawcy, 22 października 2014 r. w godzinach 12.00 - 18.00
organizujemy w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, sala konferencyjna (pok. nr 4, parter) akcję rejestracji dawców szpiku.
Potencjalny dawca (osoba pomiędzy 18-55 rokiem życia):
• zgłasza się z dokumentem zawierającym numer PESEL,
• wypełnia kwestionariusz,
• i dokonuje za pomocą patyczka wymazu z wewnętrznej
części policzka.
Rejestracja zajmuje tylko kilka minut. Osoba rejestrowana nie ponosi żadnych związanych
z tym kosztów. Nie są potrzebne wcześniejsze badania.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.dkms.pl
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,v/to-cud-ze-zyje-adas-lewandowski,1191811.html
http://www.ipla.tv/2014-02-25-szpik-na-wage-zycia/vod5897160				
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

„Na Własne Konto”

Znajomość mechanizmów rynkowych, giełdowych i
finansowych to coraz bardziej pożądana wiedza, również
wśród młodych osób, które poważnie myślą o swojej przyszłości i karierze zawodowej. Wiedzą o tym także gimnazjaliści, którzy już po raz trzeci będą mogli uczestniczyć
w programie „Na Własne Konto”. Edukację ekonomiczną
młodzieży z terenów wiejskich wspiera Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Rekrutacja do programu „Na Własne Konto” rozpocznie się 20 października i potrwa do 4 listopada br.
Szczegółowe informacje

Karolina Lupa, EFRWP
Tel.: 22 639 87 63
Email: k.lupa@efrwp.com.pl

Olecko ubiega się o tytuł
„European Town
of Sport 2015”

W poniedziałek 20 września w Hali lega odbyła się
konferencja prasowa poświęcona możliwości ubiegania się
Olecka o tytuł Sportowego Miasta Europy. W konferencji
prasowej wziął udział Hugo Alonso jeden z oceniających
możliwości uzyskania tego tytułu. Drugim jurorem był
Wiesław Wilczyński.
Tytuł taki przysługuje przez jeden rok i wiąże się on z
bardzo dużą dotacją finansową. Przyznawany jest w czterech kategoriach: stolic państw, dużych miast od 25 tysięcy mieszkańców, małych miast do 25 tysięcy oraz społeczeństw sportowych. m

Olecki Rynek

Na oleckim Rynku jest płyta poświęcona prezydentowi
Lechowi Kaczyńskiemu, który odwiedził okazyjnie miasto. Do tej pory nie ma płyty poświęconej prezydentowi/
elektowi Bronisławowi Komorowskiemu, który na zaproszenie władz miejskich przybył do Olecka specjalnie,
by otworzyć hucznie obchodzone uroczystości 450-lecia
nadania praw miejskich.

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:

• Mariusz Adamowicz
• Jakub Bałucki
• Igor Błażeński
• Michał Borecki
• Mariusz Naruszewicz
• Henryk Zaniewski

Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Życie kulturalne Olecka zaczyna odżywać. Jest nas, tych uczestniczących w jakikolwiek sposób w
kulturze coraz więcej. Dało się to
zauważyć na tegorocznej Sztamie.
Sala kina wypełniona po brzegi,
zajęty balkon. Imponujące.
Poziom spektakli również wysoki. Nie byłem na wszystkich ale
takie opinie usłyszałem. Miałem
natomiast przyjemność oglądać spektakle drugiego i
trzeciego dnia.
Najbardziej podobała mi się „Piaskownica” Teatru
Trzy-Rzecze. Gra aktorska doskonała, wciągająca.
Trudno jest, a nawet bardzo trudno, grać do siebie i w
międzyczasie grać z widzami. W tym spektaklu, aktorzy kilka razy odwoływali się do widzów. Te subtelne
przeniesienie akcji ze sceny na widownię odbywało się
niezauważalnie. Nagle, czuło się tylko, że stajemy się
aktorami, i że może teraz już trzeba coś powiedzieć... i
wtedy zostawałem sam z zadanym mi pytaniem. Akcja
szła dalej.
Mniej podobał mi się monodram Soni Bohosiewicz
„Choć ze mną do łóżka”. Doskonała scenografia ale gra
aktorska troszeczkę kulała i tak jakby aktorka „poleciała z tekstem”. Czyli po prostu grała za szybko. Były
smaczki, ale niedograne do końca. Jednak publiczność
zgotowała aktorce brawa na stojąco. Może to magia telewizji? Ja na stojąco, jeżeli już, to biłbym brawa aktorom
od „Piaskownicy”.
Była (i jest) jeszcze doskonała wystawa fotografii
Michała Zielińaskiego. Mistrzowsko zaaranżowane portrety oraz scenografia opowiadają o ludziach i miejscach
w jakich oni żyją. Patrzyłem na pojawiające się gdzieś
na ścianach domów, wydobyte z mroku twarze jak na
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muszki, których ciała zastygły w bursztynie. W artystycznej narracji gdzieś widać nastrój „suwalskiego
romantyzmu” Stasia Wosia. Szlachetna czerń srebra
czarno-białej fotografii podkreśla ten efekt.
Były jeszcze doskonałe koncerty i jak co roku
„Sztama dzieciom”.
Tak sobie myślę, że czas najwyższy aby tak doskonały trend w uczestnictwa w kulturze lepiej zagospodarować.
Co znaczy lepiej?
Potrzeba więcej pieniędzy. Więcej dlatego, bo frekwencja jest coraz lepsza. Społeczeństwu powoli zaczyna nudzić się sieczka pokazywana w telewizji.
Uczestnictwo w prawdziwej kulturze jest protestem
wobec traktowania ludzi jak idiotów. Siedzieć przed
telewizorem, a siedzieć w teatrze to dwa różne doznania. Śmiem twierdzić, że to drugie jest prawdziwsze,
bo bardziej atawistyczne. Bardziej odkrywcze, chociażby z tego powodu, że bijąc brawa wyrażamy naszą
aprobatę. W domu po programie lub nawet w trakcie
możemy pójść i zrobić sobie co najwyżej herbatę lub
nie mieć czasu by zagotować wodę, bo ekran nas zafascynował.
Widziałem spektakle, po których zakończeniu, na
widowni trwała przez dłuższą chwilę cisza. Na twarzach widzów, bo zapalono już światła, było widać zamyślenie i zauroczenie... i nagle wybuchały szalone,
spontaniczne brawa po pewnym czasie zmieniające się
w rytmiczny aplauz wzywający aktorów ponownie na
scenę. Tego przed telewizorem nie uświadczysz.
I dlatego trzeba dofinansować kulturę w Olecku,
byśmy mogli takie wrażenia kolekcjonować.
Uczestnictwo w kulturze wiąże się też z wykształceniem. To co dzieje się w naszych szkołach ma niesamowity wpływ na działanie takich instytucji jak Regionalny Ośrodek Kultury. Im więcej pedagogów jest
zainteresowanych w propagowaniu szeroko rozumianej kultury, sztuki oraz jej odbioru tym więcej widzów
na spektaklach, w kinie i w galerii. Tutaj mała dygresja
na temat „galerii handlowej”. Nie wiedzieć czemu coś
co galerią w żaden sposób nie jest zostało nazwane galerią? Metropolitan Galery, Galeria Tretiakowska czy
Luwr, to nie to samo co Galeria Złote, Srebrne czy Niebieskie Tarasy! Skąd to określenie?
Po frekwencji na Sztamie widać, że szkoły propagują udział w życiu artystycznym prawidłowo. Co
prawda, da się zauważyć, jak zawsze zresztą było,
że na jednego mężczyznę przypada co najmniej trzy
uczestniczki kultury. Cóż, kobiety zawsze były od nas
panów ambitniejsze, a ostatnio coraz częściej lepiej
wykształcone. To prawidłowość, która dotyczy uciskanych nacji. Proszę tylko spojrzeć na historię Żydów,
Ormian czy naszą historię w czasie zaborów. Gdyby
nie uniwersytety nie byłoby odrodzonej Ojczyzny.
Emancypacja kobiet to przede wszystkim lepsze
wykształcenie, umiejętność współpracy, zaangażowanie i empatia.
Jeśli tego nie pojmiemy jako mężczyźni, to świat
pokazany w „Seksmisji” może stać się całkiem realny.
Już teraz teoretycznie (naturalnie) kobiety mogłyby się
bez nas obyć. Nauka jest zaawansowana w tym temacie. Tylko, Proszę Pań, ten kwaskowy smak dżemu? I
wkurzający, kłujący zarost... Może lepiej niech będzie
jak jest.
Tak? Dziękuję!
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl
WPN należy do jednych z największych naszych parków
narodowych. Swym obszarem
obejmuje 150 km². Na terenie
parku chroni się bogatą przyrodę i urozmaicony krajobraz
polodowcowy. Różnorodność
florystyczna obejmuje prawie
1000 gatunków roślin naczyniowych. Świat fauny wyróżnia 297 gatunki kręgowców
(m.in. 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków
gadów, 205 gatunków ptaków
oraz 46 gatunków ssaków).
Na terenie parku rozwijana
jest przyjazna przyrodzie turystyka. Liczne szlaki piesze i
rowerowe, ścieżki edukacyjne,
drogi wodne pozwalają podziwiać wigierską krainę przez
cały rok.
Wędrówce w wigierskim królestwie towarzyszył zachwyt, duma z posiadanego bogactwa, którego wycenić
się nie da i refleksja, że nad Czarną Hańczą płynie i nie
płynie czas. Zachęcamy wszystkich do jego poznania.
Gabriela Jeglińska, Urszula Kamińska kl. l d

Wigierskim szlakiem

W piękną, słoneczną sobotę 11 października uczniowie
klasy Id oraz miłośnicy przyrody z klas pierwszych i drugich
naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Wigierskiego
Parku Narodowego. Opiekunami byli nauczyciele biologii
Elżbieta Orlik-Gogacz, Agnieszka Baranowska-Moroz i
geografii Wojciech Jegliński. Po urokliwych ścieżkach parku oprowadzała nas przewodniczka Barbara Perkowska.
Zajęcia rozpoczęliśmy od prezentacji parku i obejrzenia
wystawy przyrodniczej w siedzibie parku w Krzywym. Następnie odbyliśmy spacer ścieżką „Suchary” wokół Jeziora
Suchar l, w czasie którego zobaczyliśmy śródleśne jezioro
dystroficzne, podglądaliśmy żeremia bobrów, rozpoznawaliśmy rosiczki, podziwialiśmy leśne barcie.
Na zakończenie odwiedziliśmy ciekawy skansen etnograficzny przy leśniczówce Krzywe z licznymi eksponatami
obrazującymi dawne życie mieszkańców nadwigierskich wsi.
Następnym punktem naszego wyjazdu był Stary Folwark,
gdzie w nowoczesnym Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego przyglądaliśmy się relacjom przyroda-człowiek na
przestrzeni wieków.
Kolejnym etapem sobotniego dnia była wieś Wigry i Zespół Pokamedulski nad Jeziorem Wigry z przełomu XVII i
XVIII wieku (wieża, krypty, kościół, apartamenty papieskie).
Wędrówkę wigierskim szlakiem zakończyliśmy wspólnym
pieczeniem kiełbasek.
Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym
skraju Puszczy Augustowskiej w województwie podlaskim.
W tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Jego
symbolem jest bóbr, podlegający ścisłej ochronie w Polsce.

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B98406

Rozpoczęcie
kursu

30
października
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B98107
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Sto kobiet z terenu całej Polski kandydujących do samorządów różnego szczebla zostało zaproszonych przez Parę
Prezydencką Annę i Bronisława Komorowskich do Belwederu na spotkanie. To wyróżnienie spotkało panie z powiatu oleckiego Janinę Trus, Helenę Zukowską i olecczankę Marię Wandę Dzienisiewicz. Niżej jej relacja z
tego spotkania.

Kobiety w samorządzie

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji
Friedricha Eberta i Fundacji Przestrzenie Dialogu Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała spotkanie z kobietami
kandydującymi w wyborach samorządowych. Spotkanie
rozpoczęło się o 12-tej i trwało
do godziny 16-tej.
Spotkanie otworzyła Ministra Irena Wóycicka, a następnie
przemawiali Bronisław i Anna
Komorowscy. Głos zabrały także
Pełnomocniczka Rządu do spraw
Równego Traktowania, Profesor
Małgorzata Fuszara i Profesor
Joanna Regulska.
Prezydent powiedział, że
mamy wiele sukcesów w ćwierćwieczu wolności, jednak jest
jeszcze wiele do zrobienia w sferze aktywności oraz udziału kobiet w życiu politycznym,
a przede wszystkim w życiu społeczności lokalnej i bezpośrednim udziale w decyzjach na rzecz tej społeczności.
Czyli po prostu obecności kobiet w samorządach.
Prezydent uważa, że te 25 lat nie przyniosły takich
zmian społecznych, które pozwoliłyby na „pogłębienie
obywatelskości społecznej” i równego udziału kobiet i
mężczyzn.
Pan Prezydent podziękował wszystkim paniom, które zdecydowały się na kandydowanie. Prosił też, abyśmy
przekazali wszystkim kandydującym kobietom życzenia
osobistego powodzenia, sukcesu wyborczego, aby mogły realizować swoje plany. Do życzeń dołączyła się Pani
Anna Komorowska. Zaznaczyła, ze kobiety swoim zaangażowaniem dają przykład swoim dzieciom, że warto być
aktywnym.
Prof. Małgorzata Fuszara wyraziście przedstawiła istniejące wciąż w naszym społeczeństwie stereotypy. Podała
przykład, że w Polsce funkcjonuje 60 samorządów, w których nie ma żadnej kobiety. Podkreśliła jednocześnie, że
gdyby był samorząd, w którym nie byłoby zupełnie mężczyzn, media na pewno rozpowszechniałyby to jako kuriozalną sytuację. Nikogo zaś nie dziwi, że w wielu organach
samorządowych kobiet w ogóle nie ma.
„Twierdzenie, że mężczyźni lepiej nadają się do władzy pochodzi z czasów, gdy kobiety nie miały dostępu do
edukacji. Obecnie kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, a poprzez utrudnianie im udziału w polityce, traci
się ogromny kapitał społeczny – mówiła Prof. Małgorzata Fuszara – Jeżeli podejmuje się decyzje na podstawie
doświadczeń przedstawicielek czy przedstawicieli jednej
płci, to są to decyzje niepełne.”
Nie jest to samorząd równościowy. Jak można stanowić
prawo, gdy połowa nie ma swojego przedstawicielstwa.
W dalszej części spotkania panie wzięły udział w
warsztatach w czterech grupach.
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Uczestniczyłam w spotkaniu prowadzonym przez Beatę
Jakoniuk-Wojcieszak, dziennikarka TVP Info. Dyskusja
poświęcona była prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej. Kluczową sprawą jest postawienie sobie konkretnego
celu, z jakim będziemy startować w wyborach. Zadawano
pytania o skuteczne promowanie samego udziału w wyborach, jak radzić sobie z oponentami, nie opierać swojej
kampanii na pomówieniach. Pamiętać, że swój wizerunek
budujemy na cztery kolejne lata. Wiceminister Urszula Pasławska powiedziała, że na kampanię trzeba poświęcić dużo
czasu, aby dotrzeć do wyborców i trzeba walczyć do końca.
W podsumowaniu powiedziane też zostało: Jeśli w tych wyborach się nie powiedzie, to pamiętajmy, że następnego dnia
zaczyna się kolejna kampania.
Warsztaty dodały nam energii i zwiększyły motywację,
że należy prowadzić swoją kampanię do ostatniej minuty.
Trzeba się w pełni zaangażować i mieć przekonanie, po co
startuję w wyborach. Ważne jest też, aby nasi wyborcy czuli
to, że chcemy pracować w samorządzie na ich rzecz.
W kuluarach rozmawiałyśmy o słabym uczestnictwie
Polek i Polaków w wyborach. Para Prezydencka, jak i również wszystkie kobiety obecne na spotkaniu, proszą o udział.
Nasze uczestnictwo w głosowaniu jest miarą demokracji.
Po warsztatach był jeszcze krótki panel, który prowadziła dziennikarka Dorota Warakomska, a zarazem Prezeska
Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
W panelu wzięły udział: przedstawicielka Kancelarii
Prezydenta RP, historyczna
współorganizatorka kampanii wyborczej Solidarności
1989r. - Ludwika Wujec,
Senatorka Rzeczypospolitej
Helena Hatka, Wiceministra Skarbu Urszula Pasławska, ekspertka ds. prac
społecznych przy rzeczniku
praw obywatelskich Barbara Imiołczyk, dawna działaczka Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej. Podzieliły się one swymi doświadczeniami z wyrobów.
Najważniejsze to: Nie śpij, bo cię przegłosują!
Na zakończenie spotkania wszystkie uczestniczki i
uczestnicy, zostaliśmy zaproszeni na tarasy Pałacu na obiad.
Można też było zwiedzić ogrody pałacowe. Udostępniono
nam również do zwiedzania sale oficjalnych spotkań w Pałacu Prezydenckim. Z przyjemnością robiłyśmy tam pamiątkowe zdjęcia.
Rezydencja Prezydenta RP jest niezwykle elegancka.
Wnętrza ozdabiają dzieła sztuki znakomitych artystów.
Obecnie jest tam również bardzo ciekawa wystawa chorągwi i sztandarów narodowych. W kolekcji znajduje się też
historyczna flaga „Solidarności”.
Spotkanie wspominam z wielką przyjemnością i nadzieją na dobre zmiany po tegorocznych wyborach samorządowych. Życzę szczególnie kobietom sukcesu wyborczego i
realizacji planów wyborczych. 16 października w Warszawie
była piękna pogoda +16°C. Przed Pałacem od strony Krakowskiego
Przedmieścia ustawione
zostały historyczne
zdjęcia. Na jednym
jest Lech Wałęsa, a
poniżej Premier Tadeusz Mazowiecki,
Premier w charakterystyczny sposób
pokazuje dłonią znak
zwycięstwa. Zdjęcie
jest bardzo przejmujące i zachęcające do
tego, aby ten świat
zmieniać.
Maria Wanda
Dzienisiewicz
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W Olecku w niecodzienny sposób
uczczono
Dzień Edukacji Narodowej
14 października Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” odbyły się powiatowo-miejskie uroczystości
upamiętniające 241. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej. Jak co roku podczas obchodów nauczycielom,
uczniom i pracownikom obsługi szkół wręczone zostały nagrody Starosty Oleckiego oraz nagrody Burmistrza Olecka.
Wszystkie uhonorowane osoby zostały nagrodzone w
niecodziennych okolicznościach. Każdy wyróżniony wziął
udział w przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku interaktywnym spektaklu pod tytułem „Habent sua fata libelli” („Książki ulegają
swemu przeznaczeniu”), który prezentował odwieczną walkę
toczącą się o MĄDROŚĆ. Przedstawienie uwieńczył przy-

Poeci są wśród nas spotkanie z Teresą Lipińską
30 października –

16:30, czytelnia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Kopernika 6
W cyklu spotkań „Poeci są wśród nas” zapraszamy na
spotkanie z Teresą Lipińską.
Teresa Lipińska (pseudonim Tessa lub Tessa_Stokrotka),
olecczanka, z domu Domel. Twórczością zajęła się już w latach 1970-71. Były to listy pisane wierszem. W późniejszych
latach, co jakiś czas, powstawały jej wiersze okolicznościowe. Aktywną twórczością wykazała
się od 1997 r. na falach suwalskiego
Radia 5. Jej wiersze, których wydała
osiem tomików, ukazywały się również w lokalnych gazetach.
„...Niech wszędzie panuje miłość,
a życie stanie się podobne do raju. Czy
nasze życiowe poletko ma być pustynią bez wody? Nie może być też tylko
głuchym krzykiem na pustyni bez echa
odpowiedzi. Szukam tych odpowiedzi
i zachęcam, by każdy ich szukał.”
Teresa Lipińska

gotowany przez zaprzyjaźnioną z ZSLiZ Bożenę Gałązkę
tryumfalny taniec z okazji zwycięstwa Mądrości. Na końcu
publiczność zachwycił „chór mnichów” kierowany przez
Martę Wodzyńską-Nowel, nauczycielkę języka niemieckiego, który wykonał pieśń „Ameno”.
W niepowtarzalnej etiudzie teatralnej autorstwa Przemysława Michniewicza, nauczyciela języka polskiego
i historii, udział wzięli: Paweł Milewski, Magdalena
Gerwel, Wojciech Luberecki, Tymoteusz Lachowicz,
Daniel Szabunia, Grzegorz Dobrzyński, Karol Krasnoborski, Konrad
Warsiewicz, Rafał
Turowski,
Karol Bertman,
Katarzyna Soroka, Klaudia Klepacka,
Adrian
Dopierała, Piotr
Dębowski, Justyna Pawelec, Artur
Harasim.
Po spektaklu
wszyscy
goście
mieli możliwość
skosztowania
przyrządzonych
przez
reprezentantów technikum żywienia i usług gastronomicznych
oraz technikum hotelarstwa dań charakterystycznych dla
kuchni staropolskiej. Nad przygotowaniem potraw, a także
oprawy im towarzyszącej czuwali: Alicja Drażba, Beata
Zabokrzycka, Celina Bronikowska-Chudy, Anna Kulis,
Jan Grzyb.
ZL

Społeczność ZSLiZ za wsparcie inicjatywy szkoły
serdecznie dziękuje: Bożenie Gałązce, Radosławowi Skrodzkiemu, Kamilowi Fidlerowi, Krzysztofowi Fidlerowi, Elizie Ptaszyńskiej, Eligii Bańkowskiej, Józefowi Bućwińskiemu, Ełckiemu Centrum
Kultury oraz Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Olecku i wszystkim Rodzicom
uczniów biorących udział w wydarzeniu.

Swojskie Spotkania

Po raz kolejny zapraszamy do Olecka na koncert Swojskie Spotkania. W tym roku na naszej scenie zaprezentują
się następujące zespoły: Zespół „MELODIA” z Kętrzyna,
Zespół Regionalny „LIPSK” z Lipska, Zespół „POJEZIERZE” z Ełku, Zespół „KALINA” z Kalinowa, Zespół
„MAZURY” ze Starych Juch, Zespół „ŚWIĘTOWIACY”
ze Świętajna, Zespół „WIELCZANKI” z Wieliczek, i Zespół „”OLECKIE ECHO” z Olecka.
Koncert Swojskie Spotkania, 25 października, godz.
13:00, sala kina „Mazur” w Olecku, wstęp bezpłatny.

to@borawski.pl

Poeci są wśród nas

Cicha „Zaduma”, piękny „Świat magii”, ulotne „Złudzenie”, wspaniałe i jakże życiowe „Matczyne rady”, biegnący
nieubłaganie „Czas”, gorzkie i słodkie „Łzy”, plotkarskie
„Koleżanki kwoki”, niezawodne „Przyjaciółki”, szarmancki
„Maczo” czy żywiołowe „Babcie”.... to tylko nieliczne przymiotniki, opisujące wiersze, które wyszły spod pióra naszego
gościa – Elżbiety Mazurek.
To właśnie ona, 16 października, rozpoczęła nowy cykl
spotkań w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Olecku, pt. „Poeci są wśród nas”.
Elżbieta Mazurek to osoba żywiołowa, kontaktowa i niezwykle wrażliwa. Jej twórczość - opis osobistych, życiowych
doświadczeń, uczuć, przeżyć, a wszystko to w otoczce emocji, wrażeń, zadumy ale i uśmiechów. Wszak po momentach
bardziej nostalgicznych nie zabrakło elementów radosnych i
sporej dawki humoru.
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Na spotkaniu wiersze, poza samą autorką, odczytały
osoby z jej najbliższego otoczenia: Janina Anuszkiewicz,
Ewa Bożeńska i Renata Dunaj, a także bibliotekarki: Alina Bień oraz Jolanta Krasowska.
Było nam miło gościć również Burmistrza, Wacława
Olszewskiego z żoną oraz profesora Czesława Jaroszyńskiego.
Po pięknym, wręcz emocjonalnym odczytaniu wierszy,
kierownik biblioteki, Katarzyna Jeżewska wręczyła naszemu gościowi pamiątkowy rysunek, stworzony przez oleckiego artystę-plastyka, Marka Pacyńskiego. Nie zabrakło
kwiatów, uścisków, gratulacji. Na zakończenie każdy mógł
wpisać się do pamiątkowej „Diamentowej Księgi”, jak nazwała ją Elżbieta Mazurek oraz wziąć udział w specjalnie
przygotowanym na tę okoliczność poczęstunku.
„Poeci są wśród nas” zapowiada się niezwykle ciekawie,
o czym świadczy to spotkanie.
mpbp

W Dniu Edukacji Narodowej w
naszej szkole odbyła się uroczystość
ślubowania uczniów klas pierwszych. Po występie uczniów szkoły
podstawowej odbyło się ślubowanie naszych najmłodszych uczniów.
Dyrektor Waldemar Snarski po
przyjęciu ślubowania pasował na
uczniów Społecznej SP STO Hanię,
Maję i Huberta.
Pełnoprawnymi gimnazjalistami „społecznej” zostali następnie - po złożeniu ślubowania i pasowaniu - tegoroczni
pierwszoklasiści. Do grona naszej społeczności przyjęliśmy
13 gimnazjalistów. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce i życiu.
Miłym akcentem uroczystości były gry i zabawy związane z otrzęsinami oraz słodki poczęstunek.		
as
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Autorem opracowania, doboru fotografii oraz wykonania
niektórych z nich jest Józef Kunicki. Redakcję gazetową
wykonał Bogusław Marek Borawski.
Wykaz literatury oraz źródeł fotografii zamieścimy wraz
z ukazaniem się ostatniego odcinka cyklu.

Działania wojenne
I wojny światowej
w okolicach Olecka

08.

ciąg dalszy z nr 40/873 Tygodnika Oleckiego

Pod koniec września generał von Morgen wrócił pod
Suwałki, gdyż rozpoczęła się ofensywa nowo sformowanej
10 Armii Rosyjskiej w kierunku na Mariampol i Augustów.
Ponieważ nad rzeka Rospudą w okolicy Raczek stały
znaczne siły rosyjskie, generał postanowił je zaatakować.
Bitwa trwała od 30 września do 2 października 1914
roku. Walki były ciężkie. Według generała była to najcięższa
bitwa, którą stoczył.
Niemcy przegrywają bitwę pod Augustowem i wycofują
się do Prus Wschodnich. Rosjanie zajmują Augustów. Odwrót niemiecki następuje również spod Osowca.

sytuacja strategiczna między 11,
a 28 września 1914 roku
W październiku wojska rosyjskie powtórnie przekraczają granicę Prus Wschodnich
Sukcesy, które odniósł generał von Morgen miały się
okazać bezużyteczne, ponieważ sąsiednie oddziały otrzymały rozkaz wycofania się, co spowodowało, że obie flanki
jego armii zostały odsłonięte. Wydano rozkaz, żeby odziały
wycofały się z jednej strony przez Wierzbowo - Szeszki na
Małe Olecko, z drugiej strony przez Cimochy do Olecka.

sytuacja strategiczna między 30 września,
a 3 października 1914 roku

4 października 3 Dywizja Rezerwy otrzymała rozkaz
ataku w kierunku Raczek. W dniach 5 - 7 października doszło do większej bitwy pod Cimochami. Rosyjskie oddziały cofnęły się i zajęły Cimochy i sąsiednią miejscowość
graniczną Lipówka.
Pomimo wzmocnienia sił nieprzyjaciela zamierzano
zaatakować Raczki od zachodu, atak wstrzymano dopiero
w obliczu rosnącej siły Rosjan. Prawe skrzydło niemieckie
na wschód od Olecka tworzyły podległa 1 armii 6 Brygada
Landwehry (obrony kraju) i dywizja landwehry Jacobiego, które tworzyły połączenie z nadchodzącą z prawej 3
dywizją rezerwy.
Polegli pod raczkami żołnierze zostali pochowani na
cmentarzu w Wilkasach.
Niemcy wycofują się pod Olecko.

sytuacja strategiczna między 4 października,
a 27 października 1914 roku
Kiedy kawaleria rosyjska rozpoczęła natarcie na odkrytą południową flankę dywizji i zagrażała tyłom, front został
cofnięty na wschodzie i południu powiatu oleckiego.
Od 8 października walki obronne trwają na przedpolu
Olecka na linii Kukowo - Krupin - Markowskie.
Polegli żołnierze zostali pochowani na cmentarzu
w Olecku, Markowskich oraz w mogiłach w Kukowie i
Imionkach oraz na cmentarzu wiejskim w Kukowie.
Wkroczenie do działań Dywizji Zapasowej z Grudziądza spowodowało odciążenie żołnierzy i możliwość nowych manewrów dla dowództwa.
10 października 3 Brygada Landwery przedarła się pod
Zajdy.

mogiła żołnierska w Zajdach
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artyleryjski. Wojsko rosyjskie atakuje jednocześnie batalion
landwery w majątku Guty oraz daje bardzo silny odpór atakowi niemieckiej 3 Dywizji Rezerwy w lesie koło Markowskich.
Polegli żołnierze zostali pochowani na cmentarzu w Nowym Młynie, Wilkasach, Norach, Gutach i Markowskich.
27 października 1914 roku 3 Dywizja Rezerwy generała
Morgena kolejny raz próbuje szturmować las w okolicach
Markowskich. Efekt ataku jest nieznaczny. Pozycje zostają jednak utrzymane do momentu, kiedy konieczne staje się
wycofanie frontu.
Na początku listopada 3 Dywizja Rezerwy po kilkudniowym marszu zatrzymuje się pod Węgorzewem, a 33 Brygada Landwery wycofuje się na zachód, do Giżycka.

niemiecka mapa okolic Markowskich
17 października niemiecki 25 Korpusu Rezerwy uderzyła
na Rosjan z okolic Ełku. Ten manewr spowodował wycofanie
Rosjan.

niemiecka landwera
Generał von Francois, od 4 października dowódca 8 Armii, nie jest w stanie z pozostałymi pod jego dowództwem
oddziałami utrzymać frontu.
Wycofanie się do linii Węgorapy było nieuniknione.
Było ono związane z walkami na tyłach i kontratakami, tak
że dopiero w połowie listopada oddziały dotarły na wyznaczone pozycje.
6 listopada 1914 roku wojska rosyjskie ponownie zajmują Olecko

mogiła żołnierska wWilkasach
Dzięki temu manewrowi niemieckie prawe skrzydło przekracza rzekę Legę i żołnierze przedzierają się pod Dorsze.
Mimo to Rosjanie zdobywają wieś. Pomaga im w tym ostrzał

Według Christiana Grigata „Die Kampfhandlungen im
Kreisgebiet”. W Olecku, jak obliczył landrant Emil Braemer, pozostało około pół tysiąca osób. Byli to przeważnie ludzie starzy. W domu opieki społecznej pieczę nad 36
chorymi sprawowały trzy pielęgniarki. Nikt nie uczynił im
krzywdy.
W mieście panował nieład. W ciągu kilku miesięcy nikt
nie sprzątał ulic ani nie wywoził nieczystości. Wszędzie pełno było rozbitego szkła.
Rosjanie zatrzymywali mężczyzn i kobiety. Brali ich niby
na przesłuchanie do komendantur, ale z tych przesłuchań
mało kto powracał do domu. Większość z nich została deportowana w głąb Rosji. W obawie przed zsyłką część mieszkańców Olecka i okolicznych wsi, zaczęła opuszczać swoje
zagrody. Jedni uciekali na zachód koleją, inni furmankami
z częścią swego dobytku. Wszystko odbywało się jednak w
jakimś porządku. Na dziedzińcu zamku lidzbarskiego urządzono pod dozorem dwóch policjantów miejsce postojowe
wozów, konie przekazano na przechowanie do większych
gospodarzy. Ludzi zaś umieszczono w pociągach i przewieziono do miast na Pomorzu, do Brandenburgii, Saksonii.
Nieliczni, wtedy w październiku 1914 r., dotarli aż do
Schleswig–Holsteinu.
W drodze do domu w marcu 1915 r. odbierali pozostawione mienie. Ale w miejscu zamieszkania zastali tylko puste zabudowania. Nic nie zostało z tego co pozostawili.

ciąg dalszy w następnym numerze

wojsko rosyjskie w marszu
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„My z niego wszyscy…”
w Powiatowej Bibliotece
Pedagogicznej w Olecku
Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zainicjował w całej Polsce obchody
75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”, która jest
szczególna, ponieważ wypada w Roku Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W naszym mieście odbył się już cykl upamiętniających apeli i obchodów zorganizowanych przez oleckie
placówki edukacyjne, to wyjątkowość rocznicy zobowiązuje
i nadal wyzwala potrzebę opowiadania o tym, co buduje naszą narodową tożsamość.
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku we współpracy z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych oraz
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika włączyła się w te
obchody.
16 października młodzież z obu szkół wzięła udział w
montażu słowno-muzycznym „My z niego wszyscy…”. Spotkanie odbyło się w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej, a
przygotowane i poprowadzone zostało przez uczniów z Ze-

społu Szkół Licealnych i Zawodowych pod okiem nauczycielek: Urszuli Romotowskiej i Justyny Waszkiewicz.
Młodsze koleżanki i koledzy z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w wielkim skupieniu wysłuchali części
artystycznej.
Aktorzy operując słowem, muzyką i obrazem wprowadzili w nastój z tamtego okresu. Wzruszające recytacje,
piosenki oraz stroje pochodzące z lat 40 ubiegłego wieku
przeniosły słuchających w czasy wojny, trudnych emocji i
ważnych wyborów.
Przedstawiony został fragment relacji świadka – podpułkownika Stanisława Oleksiaka pseudonim „Kozic”,
wspomnienie kalendarium powstania warszawskiego, wykonanie a capella piosenki „Pałacyk Michla”, która była
wojennym hymnem harcerskim Batalionu Parasol, przysięga Żołnierzy Armii Krajowej i kończący montaż Apel
Poległych z okazji rocznicy utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego.
Głęboka wrażliwość w sposobie przekazania tych
trudnych i pełnych patosu treści, ale też duża otwartość na
ich odbiór – to refleksje, które nasuwają się po wspólnym
spotkaniu.
Młodzież spisała się na medal!
Agnieszka Makarewicz
Zaprezentowane piosenki i recytacje utworów
poetyckich wyrażały wdzięczność nauczycielom
za ich trud i odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.
Ponadto, wszyscy pracownicy szkoły otrzymali
upominki w postaci ręcznie wykonanych zakładek
do książek.
tekst: Daria Dwojakowska uczennica kl.VI b
fotografie Grażyna Gref

Dzień Edukacji w SP 1

13 października w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej.
Z tej okazji uczniowie, chcąc przekazać wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia
i podziękowania za cierpliwość oraz wyrozumiałość
okazywane na co dzień, przygotowali montaż słowno-muzyczny.
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Pierwsze urodziny
Basen

5.

Lia w brodziku
Z przedszkola wracaliśmy inna drogą. Wszędzie zielono,
mnóstwo drzew, zadbane trawniki, ale podjazdy do garaży
przeważnie wyasfaltowane lub zalane betonem. Wszędzie
też potężne w obwodzie drewniane słupy z drewnianymi rozporami, na których wisi plątanina kabli. Zadziwiają mnie te
słupy. Są po prostu tak szpetne i tak „zaśmiecają” widok zieleni, że w ogóle nie pasują do krajobrazu. Takich widoków
jest w Chicago więcej. Na przykład stacje transformatorów
stoją sobie, jak gdyby nigdy nic, wśród domów na gołej ziemi
nie zabezpieczone żadną siatką. Czyżby świadomość Amerykanów była większa? A może Europejczycy są ciekawsi co
wiąże się z brakiem instynktu przetrwania? Ale to przecież
Europejczycy odkryli Amerykę, choć rodowici Indianie zawsze wiedzieli, że tam jest.
Idziemy powoli. Jest godzina dziesiąta i zaraz Lia pójdzie
spać.
Dzisiaj jesteśmy umówieni z Jolą, mamą Bartka na obiad.
Obiad będzie w domu przyjaciół Ingi i Barta. Mam wziąć ze
sobą spodenki kąpielowe, bo jest tam basen. Upał staje się
coraz większy więc z radością czekam na wyjazd.
Idę za córką aleją wysadzoną różnego rodzaju kwiatami.
Dom jest ogromny. Biały w tzw. kolonialnym stylu, który króluje wśród budowli Wilmette. Basen jest też duży. Ma około
15 metrów długości i z 7 szerokości. Część basenu to płytki na 10 centymetrów brodzik dla dzieci oraz wbudowane w
głąb jakuzi z cały czas cieplutką wodą. Może basen nie jest
tak duży jak w hali „Lega” ale korzysta z niego tylko pięcioosobowa rodzina. Za basenem jest szeroki trawnik z bramką
do gry w piłkę nożną i leży mnóstwo piłek tenisowych. Za
tym kilkudziesięciometrowym trawnikiem jest jeszcze jeden
dom. Wydawało mi się, że mniejszy, ale jak się następnego
dnia okazało dużo większy od pierwszego. Zbudowany w
stylu skandynawskim z przestronnymi, przeszkolonymi holami i pokojami oraz z garażem, w którym, naturalnie, stoją
samochody... m.in. Mercedes Batmana i prawdziwe sportowe
Ferrari.
Czeka na nas kilkoro osób. Córka przedstawia mnie i jest
tłumaczką, bo nikt z jej przyjaciół nie zna polskiego.
Pies Ezzy, który przyjechał z nami jest fanem piłek tenisowych. Bywało, że udawało mu się wymknąć z domu, wtedy
biegł prosto na korty tenisowe i kradł tam piłki. Było też raz,
że policjant przyprowadził go stamtąd do domu.

Za mną dom w stylu kolonialnym, przed nim basen, a
bezpośrednio za mną boisko do piłki nożnej
Tak więc Ezzy jest szczęśliwy i usiłuje do trzymanych w
pysku dwóch piłek dołożyć jeszcze trzecią. Jednak ta trzecia
w żaden sposób nie chce się tam zmieścić.
My natomiast taplamy się bez przerwy w wodzie lub
leżymy na leżakach, popijamy „Żywca” lub jakieś drinki.
W pewnym momencie orientuje się, że chyba z opalaniem
przedobrzyłem i wkładam koszulę. O piątej mama Barta
prosi nas na obiad. Jemy go w atrium oddzielonym od ogrodu cieniutką zasuwaną kotarą z przezroczystej, prawie niewidocznej siatki przeciw komarom. Trzeba uważać kiedy się
tam wchodzi i nie pomylić, by nie wpaść na nią, jest tak mało
widoczna. Ale jest bardzo skuteczna.
Obiad, to żeberka w sosie śliwkowym z kluseczkami
oraz kilka rodzajów sałatek. Pychota. Po obiadku leżakowanie i znowu basen. Wieczór spędzamy grilując przy wielkim kominku. Wracamy do domu około jedenastej. U nas
powiedzielibyśmy, że wróciliśmy o dwudziestej trzecie. Tam
dodaje się tylko skrót „PM” . W całości brzmi to, „post merydium”, czyli po naszemu „po południu”. Niby nic, a trudno
się przestawić.
Łóżko, które miałem tam w tym ciepłym i radosnym
domu było bardzo wygodne. „Zobaczysz, że za nim zatęsknisz” – powiedziała mi córka. I teraz, gdy piszę te słowa
właśnie za nim zatęskniłem.
Szczęśliwy Ezzy w brodziku dla dzieci z ulubioną tenisową piłką. W głębi dom w stylu norweskim.

ciąg dalszy nastąpi

reportaż
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AUTO-MOTO

V25407

AUTO LAND

V27405

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V26706

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V02638

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B99204
K99101

Mieszalnik Farb Samochodowych
K98409
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L89202
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V30003

V24339

SERWIS OGUMIENIA

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

V26906

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

L89004

V29702

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V28054
* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097660 V24519
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V26716
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27415
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V28044
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96710
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B00102
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20515
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

B97109

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V23210

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B99304
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96111
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V28204
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B98905

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

V27205

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B99404
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26117
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B98706
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B99503
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B99703

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K98610
V29902

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L89301
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B98605a

* WIZY DO ROSJI, tel. 87-520-16-44

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

V28103

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B99603

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V26606
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V24808

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V24319
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29912

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

V26107

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V27305

V14110c

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V30311

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V23010

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
V24109
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V28034

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B99803
K98902

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B98805
* usługi koparko-ładowarką, tel. 501-611-961 V28024

V24509

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V29412
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V24119

WYNAJEM

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

V29502

V23020

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26208

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L89103
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B99902

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B97608
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K99002

SPRZEDAM
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B97610
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B97710
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a09
* komplet mebli VOX (niebieskie z drewnianymi
wstawkami) do dziecięcego pokoju sprzedam: łóżko
(drugie wysuwane), szafa z 4 szufladami, i nadstawkiem, biurko, komoda (5 szuflad), komoda na pościel,
dwie półki z zamykanymi szafkami na książki. Dla
zainteresowanych wyślę zdjęcia. Tel. 604 174 987 B00202
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V24209
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27425
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B00402
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B00701
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K890a09
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V24129
* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V24329
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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* biurko, tel. 505-335-841 B00002
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B00501
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K98604b
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V26616
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B888a09
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B00601

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29922

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502264-901 V26307

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

V24718

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie.
Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra
osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu.
Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z
których zostały umieszczone obraźliwe treści.
Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli
złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się bezkarni.					 KPP Olecko
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KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

B00302

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię  inne

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

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K97510

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Charakter, a grupa krwi

Grupa krwi A: osoby podatne na choroby cywilizacyjne, jak zawał, miażdżyca, reumatyzm, kamica nerkowa, cukrzyca. W kontaktach osobistych są
wierne, przyjacielskie. Są sumienne, obowiązkowe,
odznaczają się wybitną inteligencją.
Grupa krwi B: jej posiadacze to osoby wrażliwe, delikatne, spokojne, stawiające duże wymagania sobie i
otoczeniu.
Grupa krwi 0: osoby energiczne, przebojowe, mają
silną wolę oraz dużą siłę fizyczną i psychiczną. Rzadko
chorują na choroby cywilizacyjne.
Grupa krwi AB: natury pełne sprzeczności. Najczęściej kierują się w życiu uczuciami i emocjami, mają
trudności z podejmowaniem decyzji.

Migdały przy nadkwasocie

Należy przez trzy dni zjadać codziennie przed posiłkami po dwa migdały, a przez następne dziesięć dni –
tylko rano – trzy migdały

Jad kiełbasiany

Jad kiełbasiany to jedno z najsilniejszych trucizn.
Zatrucie następuje po spożyciu pokarmu, przeważnie

konserwy mięsnej lub jarzynowej, w którym znalazły się
laseczki jadu kiełbasianego.
Objawy zatrucia: suchość w jamie ustnej, ból i zawroty głowy, silne osłabienie oraz podwójne widzenie,
Często pojawia się opadanie powiek Temperaturo ciała
jest normalna. Wymioty nie muszą wystąpić, biegunki
przeważnie nie ma.. Jest to bardzo ciężka, często śmiertelna choroba. Bardzo ważne dla życia chorego jest jak
najszybsze wezwanie lekarza. Leczyć należy wyłącznie
w szpitalu.
Przed zatruciem zabezpiecza dokładne oglądanie puszek z konserwami oraz weków. Puszki wzdęte z obu
stron, szczególnie, gdy po otwarciu wydobywa się z nich
gaz, oraz weki, które same uległy otwarciu, nie nadoją
się absolutnie do spożycia nawet po ugotowaniu czy przesmażeniu. Lepiej niepewną konserwę wyrzucić, niż narazić się na ciężką, często śmiertelną chorobę.

Lek domowy na codzienną przypadłość

Zanim poradzisz się lekarza, spróbuj domowego sposobu znanego od stuleci.
Gdy ból pod paznokciem nie daje spokoju, weź po
kilka gałązek świeżej szałwii i lawendy, posiekaj, zalej
wrzątkiem, dodaj szczyptę sody oczyszczonej i mocz w
tym palec. Świeże zioła można zastąpić suszonymi.

B97708

K89610

Podpis: ......................................................
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Kalendarz imion
22 października
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi,
Ingi, Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody, Przybychny, Przybysławy,
Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybysława, Sewera
23 października
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety,
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta,
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna,
Sylwestra, Teofila, Teodora, Właścisława, Żegoty
24 października
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji,
Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa, Marcina, Rafaela, Rafała
25 października (Dzień Pracownika
Łączności)

Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury,
Wilhelminy
Bonifacego, Dariusza, Hilarego, Inga,
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teodozego, Teodozjusza, Wojmira
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

Nasz przepis
Wołowe zawijaski

40 dag surowego, starannie oczyszczonego z kości i żyłek mięsa wołowego, 15 dag słoniny lub boczku,
kiszony ogórek, 2 łyżki maki, pełna
łyżka tłuszczu, sól, pieprz, 2 suszone
grzyby, 15 dag śmietany, kilkanaście
winogron
Zawijaski można przyrządzić
nawet z małych kawałeczków mięsa.
Mięso rozbijamy na wąskie, nieco
dłuższe paski, solimy, posypujemy
pieprzem. Wzdłuż mięsa położyć jak
najcieńszy pasek boczku. W poprzek
plasterek kiszonego ogórka i zawinąć.
Mięso posypujemy z wierzchu mąką i
spinamy drewnianą wykałaczką.
Tak przygotowany zawijas wkładamy na mocno rozgrzany tłuszcz i
dobrze obsmażamy.
Wszystkie zawijasy przekładamy
do rondla, podlewamy wodą, dodajemy przyprawy i suszone grzyby i
dusimy pod przykryciem aż mięso
będzie miękkie.
Wówczas wlewamy śmietanę i
jeszcze chwilę utrzymujemy rondel
w cieple.
Podajemy wymieszane ze świeżymi winogronami. Danie wylewamy
na makaron spagetti lub na ryż ugotowany na sypko.

Koper włoski zapiekany
z parmezanem

4 bulwy kopru włoskiego, 2 łyżki
masła, 3 łyżki utartego sera żółtego,
sól, pieprz
Z bulw usuwamy twardą zewnętrzną warstwę. Dzielimy je na
ćwiartki. Gotujemy od 15 do 20
minut w osolonej wodzie. Odcedzamy i układamy na wysmarowanej
masłem formie. Posypujemy serem i

pieprzem. Na wierzchu układamy kawałeczki masła. Wstawiamy do piekarnika
na 20 minut.

Marynata
do warzyw na grila

8 łyżek sosu sojowego, 2 łyżki białego
wytrawnego wina, łyżeczka miodu lub
cukru, 2 drobno posiekane cebulki dymki, pół łyżeczki mielonego imbiru
Wszystkie składniki mieszamy. Marynatą smarujemy warzywa, takie jak:
paprykę, pomidory, kalafiory, brokuły,
cukinię i kabaczki.

Śledź w majonezie

50 dag śledzi solonych, 8 dag jabłek, 3
dag cebuli, 125 ml śmietany, sól, cukier,
sok z cytryny (lub kwasek cytrynowy),
łyżeczka siekanej natki pietruszki
Śledzie moczymy, odfiletowujemy.
Każdy filet dzielimy na cztery części i
układamy w salaterce.
Jabłka płuczemy i ścieramy na tarce
o dużych otworach. Cebulę obieramy
i drobno siekamy. Łączymy jabłka i
cebulę ze śmietaną dodając do smaku
sól, cukier, sok z cytryny. Odstawiamy
sos na pół godziny w chłodne ale nie
zimne miejsce.
Sosem tym polewamy śledzie. Posypujemy natką pietruszki.

Gruszki
w sosie czekoladowym

4 gruszki, pół szklanki cukru, pół laski
wanilii, tabliczka czekolady (10 dag),
4 łyżki mleka, 4 łyżki śmietanki, 4 łyżki
soku z cytryny, łyżeczka masła
Gruszki obieramy zostawiając
ogonek i skrapiamy sokiem z cytryny by nie ciemniały. Wkładamy je w
całości do gorącego syropu wykonanego ze szklanki wody z rozpuszczonym

Tygodnik olecki 41/874 r. 2014

17

Cytaty na ten tydzień
...stoją pomiędzy dwiema
prawdami. Jedna mówi, że świat
się uratuje, druga – że jest skazany
na zagładę. Obie są prawdziwe w
podwójnym znaczeniu. Społeczeństwo skorumpowane jest skazane na
zagładę. Ale społeczeństwo rewolucyjne również.
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz
Bliźni bliźniemu nie przepuszczą uznając, że dobrze jak nie za dobrze, a jak za dobrze, to niedobrze.
Krzysztof Rutkowski,
Pasaż z Nervalem
... tylko mierność od zawiści na tym
świecie jest bezpieczna.
Boccaccio,
Dekameron

PRZYS£OWIA
Od Marcina (24 października) słota
się zaczyna.
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.
Gdzie tłusta kuchnia tam testament
chudy.
I po zgojonej ranie blizna się zostanie.
Jak w wigilią Wszystkich Świętych
mróz, te se chowaj wóz, a jak ni ma
mrozu, to nie chowaj wozu.
Co bywa z miłości, zawdy bywa
sporo.
Cudze się widzi pod lasem, a swego
się nie widzi pod nosem.
Człowiek bez kalendarza to jak
ksiądz bez brewiarza.
Każda ręka piękna, która co daje.
cukrem i wanilią.
Gotujemy powoli, pod przykryciem,
aż owoce staną się przezroczyste.
Czekamy aż ostygną w syropie, wyjmujemy je wtedy odsączamy i studzimy.
Połamaną czekoladę topimy z
mlekiem i śmietanką. Robimy to w
naczyniu wstawionym do większego
garnka, którym jest wrzątek. Na koniec
do rozpuszczonej czekolady wkładamy
masło i polewamy wyjęte z lodówki
gruszki gorącym sosem, by natychmiast
skrzepł.
Francuzi podają ten deser z waniliowymi lodami.

Piękna pogoda

... będzie, jeżeli kasztanowiec (popularnie kasztan)rozpościera płasko i szeroko
na kształt ludzkiej dłoni z rozsuniętymi
palcami swe liście. Takie zachowanie
zapowiada pogodę również wtedy, gdy
niebo jest pochmurne.
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Międzynarodowa
Stacja Kosmiczna

W najbliższych dniach będą bardzo dobre warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
ISS, podobnie jak inne satelity można zobaczyć tylko w
określonych warunkach - wieczorem lub rano.
Zasada jest prosta: stacja musi przelatywać w pobliżu
miejsca obserwacji pogrążonego już w mroku, sama będąc
oświetlona przez Słońce. Stacja świeci już wystarczająco
mocno by można ją było zobaczyć o zmierzchu (gdy ma ok.
-0.5 mag lub jest jaśniejsza -2.0 mag).
W nocy, przy tej jasności, niemożliwe jest przegapienie
jej - jeśli znany jest mniej więcej kierunek, z którego ma nadlecieć. Leci zawsze z zachodu na wschód lub z południowego
zachodu na pd. wschód.
Wejdź na stronę WWW; http://olecko.info/ Wybierz artykuł o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kliknij datę, by
zobaczyć mapę nieba i inne szczegóły wybranego przelotu.
Przelot stacji trwa kilka minut.
Życzę bezchmurnego nieba.
Józef Kunicki

V27802

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY                        
1. sprzedawca
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. stolarz ze znajomością czytania rysunku
technicznego
4. majster działu produkcji
5. operator ładowarki
6. mechanik maszyn rolniczych
7. specjalista do spraw sprzedaży
8. specjalista ochrony środowiska
9. kierowca ciągnika rolniczego
10. kierowca ciągnika siodłowego
11. stolarz meblowy
12. stolarz galanterii drzewnej
13. kelner
14. recepcjonista
15. pracownik fizyczny
16. robotnik budowlany
17. pomoc kuchenna
18. agent ubezpieczeniowy
19. pedagog
20. logistyk
21. kierowca samochodu dostawczego
22. pracownik do produkcji pelletu
23. technik serwisu turbin wiatrowych
24. hodowca trzody chlewnej
25. doradca klienta

Budowa ścieżki rowerowej.
fot. Waldemar Rukść

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w siatkówce szkół gimnazjalnych

15 października w hali Lega odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w siatkówce szkół gimnazjalnych.
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny z Gimnazjum w Wieliczkach, Gimnazjum w Świętajnie, Gimnazjum w Kijewie,
Gimnazjum Nr 1 w Olecku, Gimnazjum Nr 2 w Olecku.
WYNIKI:
Dziewczęta:
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Świętajno
2:0 (25:11, 25:10)
Gimnazjum Świętajno - Gimnazjum 2 Olecko
0:2 (17:25, 10:25)
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum 2 Olecko
0:2 (16:25, 17:25)
Chłopcy:
Gimnazjum 1 Olecko - Gimnazjum 2 Olecko
0:2 (24:26, 15:25)
Gimnazjum Kijewo - Gimnazjum 1 Olecko
2:1 (25:23, 18:25, 15:13)

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. 1200-1700. 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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Gimnazjum 2 Olecko - Gimnazjum Kijewo
2:0 (26:24, 25:13)
Kolejność końcowa - dziewczęta:
1. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun: Tomasz Borowski)
2. Gimnazjum Wieliczki (opiekun: Karol Warsewicz)
3. Gimnazjum Świętajno (opiekun: Elżbieta Rudnik)
Kolejność końcowa - chłopcy:
1. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun: Tomasz Borowski)
2. Gimnazjum Kijewo (opiekun: Adam Dziubiński)
3. Gimnazjum 1 Olecko (opiekun: Marzena Jasińska)
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami.
W zawodach uczestniczyło 50 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

Zapowiedzi nadchodzących
imprez sportowych
Piłka ręczna

urodzony w 1952 r. Na ziemi oleckiej mieszka od 1973
roku.
Właściciel, wydawca i redaktor „Tygodnika Oleckiego”, który wychodzi nieprzerwanie od 17 lat. Wydaje
również pisma o zasięgu międzynarodowym: Kartonową
Encyklopedię Lotnictwa i Kartonową Flotę.
„Znam potrzeby olecczan i mam odwagę o nich pisać.
Nie raz, nie dwa udowadniałem w swych artykułach, że
nie jestem zależny od sprawujących władzę. Moje felietony są bezkompromisowe i szczere, i takim też będę radnym. Na uwadze będę miał wspólne dobro, a nie układy.
Moje poglądy na styl rządzenia Czytelnicy mogli poznawać przez wiele lat. Teraz chcę je realizować jako radny. Proszę Was o oddanie głosu na moją osobę, bo chcę
działać i zmieniać na lepsze.
wTylko Wasz głos pozwoli mi realizować moją wizję
Rady Powiatu: otwartej, aktywnej i współpracującej”.

TWÓJ RADNY!
RADA POWIATU W OLECKU
OKRĘG NR 2 (gmina Olecko)
pozycja na liście nr 18 (ostatnia)
wydawca i redaktor „Tygodnika Oleckiego”: znam potrzeby olecczan, mam odwagę o nich pisać, a jako radny chcę walczyć
o zmiany na lepsze!
Proszę o Twój głos w wyborach 16 listopada
Piłka nożna

Football Festival
Termin i miejsce: 25-26.10.2014r. (sobota-niedziela)
godz. 10:00, Stadion Miejski

Pływanie

Drużynowe zawody w pływaniu szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 29.10.2014 r. (środa) godz. 10:00
Pływalnia LEGA
Warmia i Mazury pływają
Termin i miejsce: 08.11.2014 r. (sobota) godz. 10:30
Pływalnia LEGA

V30201

V30401

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
Termin i miejsce: 22.10.2014r. (środa) godz. 10:00, Hala
Lega
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego - Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 28.10.2014r. (wtorek) godz. 10:00,
Hala Lega

Bogusław Marek Borawski

K98803

sfinansowano za środków KWW Dobro Wspólne

Otwartość
Aktywność
Współpraca
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Polecam
Kochani! Musicie obejrzeć ten film!
I obowiązkowo w kinie.
Czapki z głów! – to była moja recenzja tuż po wyjściu z
seansu.
Kiedy tylko ochłonęłam, rozesłałam znajomym polecenia
pójścia do kina na świeżutki film Palkowskiego. W jednej ze
scen padają znamienne słowa: Dlaczego wam, kardiochirurgom, wydaje się, że jesteście bogami? (jeśli dokładnie zapamiętałam).
I już wiadomo, który film powalił mnie na kolana, bo nazwisko reżysera nic mi nie powiedziało.
Takie kino lubię: polskie, z dobrym (inteligentnym!) humorem i dużą dawką prawdy o życiu, ludziach, zdarzeniach.
Co chwilę moje ciało przeszywały dreszcze. Już pierwsza
scena, kiedy główny bohater, Religa/Kot, idzie długim szpitalnym korytarzem podziemnym wyłożonym kiepską niebieską glazurą, to wspomnienia socjalizmu aż podrywa
z fotela.
Ale jak idzie ten Kot…! Kochani! On idzie jak Religa,
docent Zbigniew Religa! Coś niesamowitego! I tak jest do
ostatniej klatki filmowej. Gra aktorska tylko spotęgowała
wielkość filmu i postaci. A postać jest znamienna.
Jak On walczył o pacjenta i szpital!! Boże, pozazdrościłam tego ognia w oczach, tego przekonania, że robi dobrze,
że walczy o słuszną sprawę, ideały, że walczy o… człowieka.
I w tej walce nie było niczego ważniejszego.
A ta jedność pracowników?
Pamiętam jeszcze takie czasy i takich ludzi w swojej pracy i tym trudniej było mi to przyjąć bez wzruszenia. Jak on
ratuje ludzi, jak do każdego podchodzi osobiście.
Jest taka scena, kiedy Religa, mimo ogromnych oporów,
idzie do Komitetu Partii (pamiętacie wszechwładnie nam
panującą? Polską Zjednoczoną partię Robotniczą), prosić o
pieniądze na klinikę.

- Jadzia – zaczyna towarzysz. – Jadzia nam pomoże.
- Jaka Jadzia? – pyta zbity z tropu Religa. – Towarzyszka
Jadzia?
- Jadzia. Koksownia Jadwiga – wyjaśnia towarzysz.
I takich scen jest pełno.
Religa był gotów pójść do każdego, zaprzedać duszę
diabłu, by dostać pieniądze na klinikę.
Wciska w fotel, przenosi na inną orbitę, porusza struny, które dawno nie były szarpane. Powinien być pokazany
każdemu z wypaleniem zawodowym. Jest taki wątek, kiedy
jeden z profesorów uświadamia mu, co jest największą trudnością w wykonywaniu przeszczepów, a może tego zawodu. Nie finanse, nie brak dawców do przeszczepu, nie tysiąc
innych niby powodów, tylko… pokora. Zwyczajna pokora
wobec człowieka, a może i wyroków boskich.
I wtedy to Religa wsiada do samochodu i jedzie na głęboką wieś, żeby odnaleźć matkę dziewczynki, którą operował i zmarła mu na stole.
Jedzie tam, by tę prostą, zwyczajną wiejską kobietę prosić o przebaczenie. Piękna scena.
Główny bohater klnie siarczyście, pije, dużo pije, kiedy
operacje nie idą jak należy. Nie może sobie poradzić z pomówieniami, oskarżeniami.
I znowu wzruszająca scena z żoną. I za grosz nie ma w
Nim – głównym bohaterze – zadufania, pogoni za sławą,
pieniędzmi, karierą.
Jak On pięknie wyrzuca ludzi z roboty?! I jeszcze piękniej do niej przywraca.
Taki człowiek entuzjazmem może zarazić wszystkich i
zarażał. I to też jest w tym filmie. Poszłam drugi raz i po raz
drugi nie znalazłam słabych stron: dobrze zrobiony, dobrze
zagrany, z dobrą muzyką.
Tyle pięknych scen, tyle wzruszeń, śmiechu, prawdy o
człowieku wielkim, o nas samych?
I teraz, kiedy chcę napisać o wielkości tego filmu, to brakuje mi słów. Nie potrafię.
Pozostały mi ciarki na całym ciele.
Trzeba koniecznie obejrzeć ten film. Polecam.
Marusia
Ps. Obiecałam sobie, że zapoznam się z biografią Z. Religi

