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warcaby, s. 18

Cykl: Olecko
- historia I wojny światowej,
działania wojenne na terenie
powiatu, s. 10 - 11,
opracowanie Józef Kunicki
spotkanie ze sztuką:
OSKAR KOLBERG, s 6

podsumowanie Akcji „Znicz”, s. 8

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K00201

V29604

V30303

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V28006

V27606

masaż, rehabilitacja,
tel. 605-869-755 K00002
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Maria Wanda Dzienisiewicz
Urodziłam się w Olecku i z tym miastem – sercem,
troską i doświadczeniem - związane jest całe moje życie. Kandyduję do Rady Miejskiej w Olecku, w okręgu
8. Nie jestem osobą nową w samorządzie, byłam wicestarostą powiatu oleckiego (2006-2010) i radną powiatową. Obecnie pracuję na stanowisku kierowniczki w
Środowiskowym Domu Samopomocy we Wronkach.
Jestem absolwentką studiów pedagogicznych oraz
podyplomowych studiów menedżerskich. Dodatkowo
ukończyłam wiele kursów i szkoleń niezbędnych w
pracy samorządowej.
Pełnię funkcję prezeski Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”. Za działania społeczne
zyskałam spore uznanie, szczególnie cenię wyróżnienia: Srebrny Krzyż za Zasługi dla Związku Harcerstwa
Polskiego (2005 r.), Mazurską Niezapominajkę za działania na rzecz ochrony drzew, między innymi kasztanowców w powiecie oleckim (2009 r.), a także odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2013 r.)
- Srebrny Krzyż za działalność na rzecz rozwoju turystyki. Jestem także członkinią Rady Kongresu Kobiet.
W swoich działaniach i planach koncentruję się na
rozwoju przedsiębiorczości i oświaty.
Jestem osobą otwartą na innych, skuteczną w działaniach i pracowitą.
Dziękuje za każdy głos oddany na moją kandydaturę!

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

Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety
w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłaszania się na badanie profilaktyczne w ramach tego programu do Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu
w Olecku. Zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację.
Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy
postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jeszcze można całkowicie wyleczyć pacjentkę!
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagrodzonych zostaje
5, otrzymują one zestawy kosmetyków oraz zaproszenie
rodzinne na pływalnię LEGA w Olecku.
Sponsorzy nagród w 2014 r.:
Więcej informacji o profilaktyce raka szyjki macicy na
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl
H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
sponsorzy akcji:

Ziaja, Oceanic, Soraya, Lega

Hasło promujące wolontariat
na Warmii i Mazurach

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza
do udziału w konkursie na hasło promujące wolontariat na
Warmii i Mazurach.
Hasło powinno oddawać specyfikę oraz uwzględniać
walory społeczne i obywatelskie wolontariatu. Będzie ono
używane przez mieszkańców Warmii i Mazur w celach
promocyjnych i popularyzatorskich publikacjach promujących, stronach internetowych, telebimach, podczas festynów, itp.
Konkurs trwa do 17 listopada 2014 r. i jest skierowany
do mieszkańców, instytucji i organizacji pozarządowych
z obszaru Warmii i Mazur. Kapituła konkursu złożona z
5 osób nagrodzi 3 najbardziej kreatywne hasła promujące
wolontariat. Na najciekawsze hasła czekają nagrody, tj. za
zajęcie:
• I miejsca – 500,- zł w formie bonu towarowego;
• II miejsca – 300,- zł w formie bonu towarowego;
• III miejsca – 200,- zł w formie bonu towarowego.
Regulamin z kartą zgłoszeniową w załączeniu. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
informacja: Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

V24710

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

Badanie profilaktyczne
może uratować życie!

V29304

K98705

sfinansowano za środków KWW Dobro Wspólne

Otwartość
Aktywność
Współpraca

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V27706
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KRONIKA PO¯ARNICZA

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
21 października od 9.44 dwa zastępy JRG PSP usuwają
drzewo pochylone nad jezdnią alei Wojska Polskiego.
21 października od 14.14 jeden zastęp JRG PSP gasi przy
ulicy 11 Listopada pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
22 października od 9.37 dwa zastępy JRG PSP usuwają
drzewo pochylone nad jezdnią ulicy Moniuszki.
23 października od 10.09 jeden OSP Świętajno usuwa zapach dymu z łazienki szkolnej.
25 października od 7.58 jeden JRG PSP i jeden OSP Świętajno gaszą pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w
Wężewie.
26 października od 2.10 jeden JRG PSP i jeden OSP Wieliczki usuwają skutki wypadku drogowego w Wieliczkach.
VW golf uderzył w ogrodzenie domu.
26 października od 19.18 jeden JRG PSP usuwa dym z
klatki schodowej domu przy ulicy Kolejowej. garnek pozostawiony na kuchence.
27 października od 9.52 dwa zastępy JRG PSP usuwają
w Babkach Gąseckich drzewo pochylone nad jezdnią i linią
energetyczną.
informacji udzielił starszy sekcyjny
Radosław Osiecki
28 października od 22.17 jeden zastęp JRG PSP gasi przy
ulicy Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
29 października od 15.17 jeden zastęp JRG PSP gasi w
okolicach (kolonia) Olecka pożar posuszu traw.
29 października od 21.09 jeden zastęp JRG PSP gasi pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego przy ulicy Armii
Krajowej.
30 października od 7.17 trzy zastępy JRG PSP usuwają
w Przytułach skutki wypadku drogowego. Zderzenie dwóch
samochodów.
30 października od 22.13 trzy zastępy: jeden JRG PSP,
OSP Wieliczki i OSP Cimochy usuwają w Cimochach skutki
wypadku drogowego. BMW uderzyło w drzewo.
31 października od 11.01 jeden zastęp JRG PSP usuwa z
jezdni alei Zwycięstwa skutki kolizji drogowej. Plama oleju
po zderzeniu dwóch samochodów: Opel i Mercedes.
1 listopada od 9.17 jeden zastęp JRG PSP gasi przy ulicy
Gołdapskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.11 zł
ON arctic ..................5,31 zł
Pb 95......................... 5.09 zł
PB 98......................... 5,19 zł
LPG............................ 2,39 zł
Olej opałowy............... 3,60 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
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
7 listopada (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - powiatowe obchody Święta Niepodległości, kino
Mazur
8 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
9 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
10 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
11 listopada (Dzień Niepodległości) (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
12 listopada (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13 listopada (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
14 listopada (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - koncert duetu fortepianowego Cezary Karwowski
i Karol Czołpiński, aula Pństwowej Szkoły Muzycznej, 1
Maja
15 listopada (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16 listopada (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
18 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
19 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
20 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
21 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
22 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
23 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
24 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
25 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
26 listopada (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
27 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
Prezentacje Artystyczne „Widziadło”
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
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list do redakcji

Głos do kupienia

Od pewnego czasu przymierzam się do napisania tego
listu i wreszcie zmobilizowały mnie do tego zbliżające się
wybory.
Problem dotyczy możliwości dowozu lub odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku, położonej przy ul. Kościuszki 20. Wprawdzie
wykonano na zapleczu szkoły parking, ale jest on niewielki,
a zapełniają go do ostatniego miejsca pojazdy nauczycieli i
obsługi szkoły. Od frontu jest zamykany na kłódkę plac parkingowy z garażami i ogromny plac betonowo-trawnikowy,
na którym nic się nie dzieje.
Na całym odcinku ul. Kościuszki przyległym do szkoły
obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Cóż więc ro-

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.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych dawców krwi

6 listopada wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni
mogą zostać honorowymi dawcami krwi.
Pobór krwi od honorowych dawców odbędzie się w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27, od godz.
8.30 do 11.00

Redakcja

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

bią rodzice chcący odebrać dzieci ze szkoły? Ano, parkują
w zatoczkach dla autobusów z nadzieją, że akurat nie namierzą ich nasi policjanci, inni parkują we wjazdach pomiędzy blokami po przeciwnej stronie szkoły, gdzie stoją znaki
zakazu zatrzymywania i postoju oraz znaki „Strefa ruchu”.
Jeszcze inni usiłują zaparkować na chodniku, utrudniając
przejście dziatwie wychodzącej grupami zarówno z SP 1
jak i niedalekiego LO. Zresztą, miejsc tych też jest niewiele
ze względu na wjazdy między bloki, słupy oświetleniowe
oraz rosnące tam duże drzewa.
Diabli mnie biorą, kiedy oglądam w TV programy i filmy z kraju i ze świata, gdzie ludzie podjeżdżają pod szkołę i wysadzają lub odbierają spod niej swoje pociechy bez
żadnych problemów.
Właśnie stąd tytuł mojego listu. Panowie kandydaci na
burmistrza i radnych! Mój głos jest do kupienia! Warunkiem będzie pomysł na rozwiązanie tego problemu. A myślę, że nie będę w tym odosobniony i zbierze się nas bardzo
znaczna grupka.
Z poważaniem - Czytelnik
P.S.
A tak przy okazji. Podobna historia, jak nie bardziej
urągająca naszym władzom, jest przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej i Warsztacie Terapii Zajęciowej. Ktoś, kto wykonywał projekt obiektu nie pomyślał,
że ludzie mogą mieć samochody! Kawałek placyku przed
biblioteką zajęty jest przez kilka samochodów bibliotekarzy i pracowników WTZ, a czytelnik, który chciałby tylko
wypożyczyć książkę i zaparkować tam na kilka minut – nie
ma takich możliwości. Nie wspomnę już o tym, że wąska
ulica Kopernika zastawiona jest pojazdami, które parkują
nawet kołami na przejściu dla pieszych, uniemożliwiając
tym samym swobodny skręt w bardzo wąską bramę prowadzącą na parking. Tymczasem wokół obiektu znajduje
się ogromny, nie do końca wykorzystany plac. A mówią, że
myślenie nie boli...

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:

• Antoni Czyżewski
• Mariusz Koszycki
• Robert Lotkowski
• Mariusz Marcińczyk
• Jakub Omilianowicz
• Norbert Rydzewski

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.

to@borawski.pl
Wszechświat narodził się w Wielkim Wybuchu. Co do tego nie ma
wątpliwości. Wszyscy naukowcy są
zgodni. Jest jednak pewien haczyk,
który dzieli brać badawczą. Pytanie:
kto ten wybuch spowodował?
Niezbitym jednak faktem jest sam
Wielki Big Bang.
Patrząc na nasz powiat, miasto
i wsie wokół i przyrównując to do
Wszechświata, zadaję sobie pytania:
Co nam przyniosą zbliżające się wybory? Czy będą tylko narodziny jakiejś gwiazdy? Czy zrodzi się nowa galaktyka? Czy
może będzie to Big Bang?
Kiedyś hitem sezonu było powstanie szkoły wyższej. Wtedy dość szybko było widać koniunkturę. Rozwijała się infrastruktura hotelowa, bary, i knajpki powstawały jak grzyby po
deszczu. Olecko żyło. Teraz, pomimo wybudowania hali raczej w biznesie nie zanosi się na lepsze. Coraz więcej sklepów
zwalnia część pracowników albo zamyka całkowicie działalność.
Nie piszę tutaj, że budowa hali jest błędem, ale że to nie
jest ten kierunek rozwoju, który olecczanom przyniósł zysk, a
miastu oddech inwestycyjny. Czyli kierunek rozwoju jest niepełny. Czegoś w nim brakuje. Czego?
Są pewne przesłanki, ale o tym lepiej nie pisać i poczekać
do wyniku wyborów. Dlaczego?
Wiecie Państwo, jak wygląda nasz plac targowy? To ten
zapyziały kawałek Olecka przy ulicy Kasprowicza. Od lat kilku radnych powiatowych i radnych miejskich walczyło by ten
problem rozwiązać. Pisał o tym do Burmistrza Zarząd Powiatu. Upominano się o to na kilku sesjach. Pytania i odpowiedzi
Burmistrza są w protokołach z tych sesji, a nawet jedno z pytań i odpowiedź burmistrza zanotował w swym sprawozdaniu z Sesji Powiatowej Zbigniew Malinowski. Pytanie w tej
sprawie zadała radna. Brzmiało ono mniej więcej tak: Kiedy
wreszcie zostanie rozwiązany problem oleckiej targowicy?
Czas najwyższy aby ucywilizować to miejsce. Należy jak najprędzej zamienić urągający wszelkim normom plac w miejsce
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handlu z prawdziwego zdarzenia.
Co na to burmistrz? Że nie ma pieniędzy i że każdy
sprzedający odpowiada za warunki sprzedaży. Coś w tym
stylu. Dokładniej jest w protokole z sesji.
Ale zmądrzeli i w programie Małej Ojczyzny Olecko
zjawia się projekt zagospodarowania targowicy!
Nie wierzę w altruizm. Przecież nawet to, że chce żyć
lepiej, pełniej i żeby moi bliźni tak samo żyli, to już jest
cel prawie materialny. Nawet najlepszy burmistrz, starosta
i skarbnik nie będą pracowali dla idei. Chodzi jednak o to,
by nam służyli. Bo ich praca jest służbą wobec nas. I trzeba zrobić wszystko, aby władza ten stan rzeczy zrozumiała.
Trzeba też zrobić wszystko aby władzy zależało na tym, by
nam żyło się lepiej.
Najwspanialszym rozwiązaniem byłaby kadencyjność
rządów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Doskonale sprawdza się to w wielu demokratycznych krajach. U
nas brak tego prawnego rozwiązania prowadzi do powstawania udzielnych księstw, klik, koterii, nieformalnych związków i w końcu nadużyć.
Demokracja jest ciasnym gorsetem - jednak niezbędnym
dla władzy, i gdy demokracji braknie władza zaczyna czuć
się bezpieczna. To poczucie zamienia się czasami w bezkarność. Dlatego by tak nie było, nas wyborców „zmuszają” co
cztery lata do wyrażenia swej opinii o obecnym burmistrzu
czy wójcie i o pracy radnych. Chodzi o to, by z tego prawa
korzystać. Chodzi o to, by przekonać jak najwięcej osób do
pójścia do urn.
Obecnej władzy wcale nie zależy, by 100% głosujących
poszło do głosowania. Ma wokół siebie stały elektorat zadowolonych”. Zadowolonych z pracy, stanowiska, z układu, w
którym uczestniczą. Ci, którzy do tej pory nie głosowali są
nieprzewidywalni, jak w przypadku wygranej Janusza Korwina-Mikke.
Zmiany są konieczne. Zmiany są niezbędnym elementem każdego rozwoju. Człowiek ma ściśle określony zasób
intelektu i pomysłów na istnienie. U jednych jest to ilość
równa co najmniej uczestnictwu w MENSie, inni zadowolą
się znajomością tabliczki mnożenia. Zawsze jednak jest to
ilość pomysłów ściśle określona.
Dlatego też potrzeba zmian. Zmiany są dobre. Chodzi
o to byśmy żyli pełniej, lepiej, więcej ogarniali i wreszcie
czuli się bezpieczni. Bezpieczeństwo bowiem, to szczególny
szacunek wobec tych, którymi się rządzi. Nie mam takiego
poczucia. Z atawistycznego odruchu mam w sobie szacunek
do każdego człowieka, aby ktoś mój szacunek stracił musi
się bardzo, bardzo mocno starać.
Z poważaniem
Czekający na zmiany
Bogusław Marek Borawski
Ps. I jeszcze jedno: kierunek rozwoju jest bardzo ważny. W
następnej kolejności jest możliwość jego wyboru. Spójrzcie
na Ukrainę.

Puchar Mistrzostw Świata
2014 w Olecku
V29404
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Trwa podróż pucharu za Mistrzostwo Świata w Siatkówce 2014 po całym kraju. W środę 29 października 2014 roku
odbyła się prezentacja pucharu w hali „Lega” w Olecku.
Była to wyjątkowa okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia z pucharem. Za zakończenie odbyła się projekcja
filmu z meczów, w których polscy siatkarze walczyli o mistrzostwo świata.
– Bardzo zależy nam by trofeum dotarło wszędzie tam,
gdzie są fantastyczni siatkarscy kibice, a są w całej Polsce.
W naszym regionie jest naprawdę wielu fanów bardzo emocjonalnie związanych z naszą dyscypliną, naszą reprezentacją. To forma odwdzięczenia się za to, co kibice uczynili
podczas mistrzostw świata, bardzo często niosąc biało-czerwonych do zwycięstwa, do mistrzostwa – mówi Jerzy Mróz,
Prezes Warmińsko- Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej,
członek Zarządu PZPS, Prezes Fundacji Huberta Jerzego
Wagnera – organizatora Memoriału wybitnego trenera.
za nestler um
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spotkanie ze sztuką:
OSKAR KOLBERG

20 października odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym Spotkanie ze sztuką. Gościem spotkania był muzyk i
etnograf – Mirosław Nalaskowski.
Tradycja spotkań ze sztuką, które organizują Katarzyna
Krajewska-Openchowska i Jolanta Werner sięga ponad
10 lat. Od kilku z kolei funkcjonuje w PSM I st. w Olecku
jako Innowacja Pedagogiczna autorstwa Katarzyny Krajewskiej-Openchowskiej.
Formuła spotkań jest bardzo różnorodna. W zależności
od tematu i jego potrzeb, podczas spotkań mają miejsce prezentacje multimedialne, oglądanie fragmentów
różnego rodzaju filmów (dokumentalnych, fabularnych, rysunkowych, spektakli teatralnych itp.) oper,
koncertów, a także pogadanka, dyskusja, wykład gościa spotkania oraz rozmowa z nim, zapoznanie się z
galerią wydawniczą i wystawą tematyczną.
„Spotkania ze sztuką” mają na celu integrację społeczności szkolnej poprzez wspólne, twórcze spędzenie
czasu; obecności gościa spotkania – znawcy w dziedzinie historii, literatury i sztuki, co zakłada współpracę z
różnymi instytucjami edukacyjnymi; prezentacji utworów muzycznych na żywo przez nauczycieli i uczniów;
uwzględnieniu elementów teatralnych, jak scenografia
i kostiumy; uprzystępnianiu i upowszechnianiu wiedzy
muzycznej, m.in. za pomocą multimediów.
Intencja opowiadania o sztuce przy angażowaniu
tak wielu zmysłów – słuchu, wzroku, smaku (spotkaniom towarzyszą słodkie poczęstunki) oraz przy
zaangażowaniu tak różnorodnych form przekazu, oddziałuje na emocje, które niewątpliwie są najlepszym sprzymierzeńcem rozumienia i zapamiętywania.
Poniedziałkowemu spotkaniu towarzyszyła pogadanka
o ludowych obyczajach, roli muzyki w życiu ludu, ludowej
sztuce i etnograficznych regionach Polski. Pogadankę wypełniały fragmenty filmów i bajek ilustrujących omawiane
zagadnienia. Uczniowie zapoznali się również z prezentacją
multimedialną na temat Oskara Kolberga oraz wysłuchali
opowieści o kulturze ludowej gościa spotkania - Mirosława

Karta parkingowa

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający
osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”.
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale
także w krajach Unii Europejskiej.
Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego
dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową mieszkańcom naszego powiatu jest PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W EŁKU
(ul. Kilińskiego 36, 19-300 Ełk, tel. 87 6216485).
Jest ona wydawana wyłącznie na czas określony, jednak
nie dłużej niż na okres 5 lat.
Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie
Zespoły Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności.
Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność
30 listopada 2014 r.
Termin ten może ulec zmianie, ponieważ w parlamencie
trwają prace nad przedłużeniem terminu do 30 czerwca 2015 r.

Nalaskowskiego.
Tematem spotkania był również wpływ muzyki ludowej na twórczość klasyczną, kultywowanie tradycji ludowej we współczesnych czasach, a także współczesne
inspiracje muzyką ludową w kulturze popularnej.
W swoich opiniach uczniowie pozytywnie ocenili spotkanie i z chęcią wzięli udział w quizie wiedzy o kulturze
ludowej.
Dzieciom szczególnie podobały się przygody „Pyzy na
polskich drogach”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji na temat
kultury ludowej oraz rękodzieła i kostiumów ludowych.
Zgromadzone eksponaty pochodziły ze zbiorów własnych,

z biblioteki szkolnej oraz pedagogicznej, a także z Izby Pamięci Historycznej w Olecku.
Obsługą multimedialną tradycyjnie zajął się Remigiusz
Chmiel.
Zapraszamy na kolejne Spotkania ze sztuką.
Katarzyna Krajewska-Openchowska
Jolanta Werner

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B98408

Rozpoczęcie
kursu

27
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Salon Jesienny w Paryżu 2014

Widzowie oglądają fotografie Ewy Kozłowskiej
ty. Po raz pierwszy zaistniałam w 2011 roku na Salonie
Jesiennym, później na Salonie Art en Capital w Grand Palais i na Les Hivernales. W Paryżu otrzymałam także tytuł
„REVELATION 2012” („Odkrycie roku 2012”), który bardzo obliguje. Tak, jak i honorowy tytuł „Pasjonatki Przypisanych Północy”, gdyż gdziekolwiek jestem, jakiekolwiek
myśli i doświadczenia zaprzątają mi głowę to zawsze staram
się to także przetworzyć na spojrzenie na Mazury. W zasadzie to przecież Gdzieś Indziej pozwala zrozumieć to Tutaj.
Także, jeśli chodzi o przeszłość, która mnie bardzo interesuje. Dlatego też i niedawno szukałam egzystencjalnych odpowiedzi na spotkaniu byłych mieszkańców Prus Wschodnich
w Kassel. Wykonałam tam wiele fotografii portretowych,
które mam nadzieję, będę miała możliwość wkrótce zaprezentować.
Moja fotografia została już wyróżniona dodatkowo przez
komisję Salonu i na zaproszenie Conseil Général des Pyrénées Orientales będzie częścią ekspozycji w Maison de la
Catalanité od 30 października do połowy stycznia 2015. Zapraszam więc do Perpignan. Zapraszam także do zapoznania
się z ostatnim numerem olsztyńskiej „Borussii”, do współpracy z którą zaprosili mnie Janusz Pilecki i Kazimierz Brakoniecki. Zamieściłam tam swoje refleksje o Wschodzie, o
Białorusi, wreszcie o człowieku po prostu. Bo ten człowiek
w fotografii wydaje mi się najważniejszy.
Ewa Kozłowska

K99902

Jak co roku, Salon Jesienny w Paryżu swoim istnieniem
przypomina o roli sztuki, o jej miejscu. Artyści z różnych
stron świata przedstawiają swój ostatni dorobek, refleksje,
a czasem i wątpliwości. Tradycyjnie, od 15 do 19 października na słynnych Polach Elizejskich sztuka przyciąga tłumy zainteresowanych, wchodzi w interakcje. Warto jeszcze raz przypomnieć, że pierwszy Salon Jesienny odbył się
w 1903 roku.
Organizatorzy Salonu Jesiennego od początku podkreślają ważność niezależności artysty od konkretnych
prądów, szkół czy krytyków, bądź wszelkich spekulacji.
Wykonana praca musi się obronić sama, jak i artysta, nie
tylko warsztatem, ale także własną, indywidualną drogą
poszukiwań. Podczas wernisażu Noël Coret, stojący aktualnie na czele Salonu, przypomniał o długiej jego historii, o jego tradycji związanej z otwartością i łączeniem
wszelkich dziedzin sztuki. Otwartość Salonu polega na
zniesieniu wszelkich ograniczeń, także wśród artystów. Na
Salonie panuje bardzo przyjacielska i etyczna atmosfera,
zaś o poziom dba komisja, która kilka miesięcy wcześniej
skrupulatnie analizuje osiągnięcia i prace artystów. Ta filozofia francuskich Salonów jest mi niezmiernie bliska, także
z tego powodu, iż w mojej pracy szukam nowego dyskursu
fotograficznego, do którego inspiracją jest mi między innymi językoznawstwo czy też socjologia. Ponadto łączenie
kultury polskiej i francuskiej, łączenie rozmaitych wrażliwości, nie zamykanie się jedynie w obszarze fotografii, jest
dla mnie także bardzo wymierne i kreatywne.
W tym roku zaprezentowałam na Salonie dwie fotografie z cyklu „Kto mieszka w tym starym domu?”. Są to
fotografie przedstawiające wnętrza opuszczonych domów.
W swojej pracy wciąż szukam człowieka i paradoksalnie
właśnie w tych opuszczonych domach go spotykałam. W
zdewastowanych domach, nierzadko nie tyle przez upływający czas, co przez miejscową patologię, odnajdywałam
m.in.: stare fotografie, które nikogo już nie interesowały.
Przedstawiały najczęściej osoby mieszkające w tych domach, ich rodziny, krewnych. Opowiadały o światach, do
których już się spóźniłam, i które ewentualnie mogłabym
jedynie utworzyć w swojej wyobraźni. To, co pozostało i
przetrwało w tych domach, pozwalało mi jednak stworzyć
opowieść w czasie teraźniejszym. Odnajdywane fotografie,
historie, wreszcie: domy, zaświadczają również o kondycji
ludzkiej, o moich własnych emocjach.
Na paryskich Salonach prezentuję się już po raz czwar-
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Podsumowanie akcji „Znicz”

Oleccy policjanci od piątku 31 października brali udział
w akcji „Znicz 2014”. W tym czasie na drogach powiatu
oraz w rejonie nekropolii nie doszło do żadnego wypadku
drogowego jak i innych zdarzeń związanych z działaniami.
Od piątku 31 października trwała policyjna
akcja „Znicz 2014”. Jak co roku na drogi powiatu zostali skierowani policjanci ruchu drogowego,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem osób odwiedzających nekropolie.
Funkcjonariusze nie odnotowali zakłóceń ładu
i porządku publicznego na cmentarzach czy na terenie parkingów przy cmentarzach, nie było także
większych utrudnień w ruchu. W ciągu ostatnich
trzech dni do służby, w ramach działań „Znicz”
skierowano 18 funkcjonariuszy. Na terenie powiatu nie doszło na szczęście do żadnych wypadków.
Odnotowano jedynie 4 niegroźne kolizje. Funkcjonariusze skontrolowali 51 pojazdów, nałożyli 13
mandatów karnych, 2 pouczenia oraz zatrzymali 3
dowody rejestracyjne.
Policjanci zatrzymali także jednego nietrzeźwego kierującego rowerem.
31 października oficer dyżurny oleckiej komendy został
poinformowany o zdarzeniu drogowym. Funkcjonariusze
ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce nie zastali
zgłaszającego. W drodze do miejsca zamieszkania mężczyzny napotkano go na poboczu drogi. Był on pod wyraźnym
działaniem alkoholu. Twierdził, że kiedy jechał rowerem nieznany mu pojazd uderzył w niego i odjechał. Po tym 49-latek

powiadomił policję, udał się do sąsiada i
jak twierdził tam spożywał alkohol.
Funkcjonariusze jednak nie potwierdzili wersji wydarzeń zgłaszającego, po
czym przyznał on, że faktycznie jechał
rowerem znajdując się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u
Andrzej R. ponad 2,5 promila alkoholu w
organizmie.
Ponadto 2 listopada na ulicy Kościuszki funkcjonariusze zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego motorowerem marki Romet. Po wylegitymowaniu okazał się
to być 38-letni Grzegorz M. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych ustalono, iż mężczyzna posiada aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów.
Wzmożone działania Policji trwały do 3 listopada do
godziny 14.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

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

1. logistyk
2. pracownik do produkcji pelletu
3. szwaczka
4. spawacz metodą MIG
5. ślusarz
6. tokarz w metalu
7. robotnik gospodarczy
8. sprzątaczka biurowa
9. kierowca autobusu
10. palacz pieców zwykłych
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Światowy Dzień
Walki z Otyłością

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób cierpiących na nadwagę i otyłość – w Polsce problem ten dotyka
nawet 61% mężczyzn i 45% kobiet. Alarmujące są zwłaszcza statystyki dotyczące nadwagi u dzieci – w ciągu zaledwie
dwóch lat odsetek dzieci ważących ponad normę wzrósł dwukrotnie. Niestety wiele osób traktuje otyłość jako codzienność, a jest to przecież choroba cywilizacyjna. Przyczynia się
do powstawania np. blisko 40% nowotworów trzonu macicy
czy przełyku, niemal 25% nowotworów nerki i pęcherzyka
żółciowego, a także ok. 10% nowotworów piersi.
Jak dowodzą wieloletnie badania – zachorowania na nowotwory złośliwe wynikają z czynników środowiskowych, w
tym takich jak styl życia i złe nawyki żywieniowe, a także
narażenia na oddziaływanie szkodliwych związków chemicznych.
W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Otyłością
na terenie powiatu w dniach 23-27 października zorganizowaOrganizatorzy spotkań: Starostwo Powiatowe, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Poliklinika z Olsztyna
Sponsorzy: Ministerstwo Zdrowia, Ziaja, Hala Lega

no 4 spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej.
Dietetycy, specjaliści ds. zdrowia, prewencji nowotworów oraz wychowania fizycznego wyżej wymienione tematy
poruszali podczas spotkań zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Babkach Oleckich,
Zespole Szkół w Siejniku oraz Remizie OSP w Lenartach.
Ogółem edukacją zdrowotną z zakresu zapobiegania
nadwadze, otyłości oraz chorobom przewlekłym objęto 300
osób.
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

K99901

„Poeci są wśród nas”

„...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..” – zapewne te zdania były myślą przewodnią i bodźcem do tworzenia wierszy (i nie tylko) naszego
kolejnego gościa, podczas drugiego spotkania cyklu „Poeci są
wśród nas”, Teresy Lipińskiej.
Poetka przybyła do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, by zaprezentować szerszej publiczności nie tylko
część poezji ze swoich zbiorów, ale pierwszą książkę napisaną w prozie pod tytułem „Czy nocny sen?” Fragmenty książki przeczytała nie tylko sama autorka, ale również Janina
Anuszkiewicz i Alina Bień. Panie przepięknie zaprezentowały również kilka wierszy autorstwa Lipińskiej, miedzy innymi: „O kobiecie”, „Logiczna głębia piękności”, „Życiowa
twórczość” i „O, matko…”
Spotkanie odbyło się w bardzo pozytywnej atmosferze, po
prezentacji twórczości Teresy Lipińskiej goście mieli okazję
porozmawiać z autorką, zakupić egzemplarz jej książki z autografem, a także wziąć udział w poczęstunku.
Z niecierpliwością czekamy na kolejnego gościa i możliwość poznania kawałka jego twórczości. Ze wszystkimi wielbicielami poezji spotykamy się już w listopadzie.
Ewa Omilian
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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

ciąg dalszy z nr 40/873 Tygodnika Oleckiego

10.

Rosjanie nie zauważyli przegrupowań wojsk niemieckich, które szykowały się do natarcia. Nie przewidywali
również takiego wzmocnienia sił przeciwnika, co miało znaczący wpływ na przebieg działań wojennych.
Niemcy termin rozpoczęcia ofensywy ustalili na koniec
lutego 1915 r.
6 lutego 1915 w celu odwrócenia uwagi Rosjan działania
rozpoczęła niemiecka grupa operacyjna von Gallwitza w
rejonie Chorzele – Myszyniec – Sierpiec.
Właściwe uderzenie Niemcy nastąpiło 7 lutego w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych (nastąpił nawrót
zimy). Grupa taktyczna generała Litzmanna, po silnym
przygotowaniu artyleryjskim uderzyła z prawego skrzydła
spod Piszu w kierunku Ełku. Silniejsze natarcie przeprowadzono następnego 8 lutego sześcioma dywizjami 10. Armii
Eichhorna z odcinka Gąbin (rosyjski Gusiew, niemiecki
Gumbinnen) – Niemen w kierunku na Wierzbołowo (litewskie Virbalis) i Kalwarię (litewska Kalvarija).

powróciła dopiero po kilku latach.

W okresie tym w powiecie oleckim zniszczeniu uległo
1735 zabudowań, w tym 489 budynków mieszkalnych i
siedem budynków szkolnych. Zniszczony został most na
Ledze koło młyna. Wszystkie te straty wyrównano jeszcze
podczas wojny, głównie dzięki przymusowej pracy jeńców
wojennych.

Sytuacja na froncie w dniach między 8, a 15 lutego 1915
Siły znajdujące się w centrum uderzenia niemieckiego
włączyły się do ogólnej ofensywy 10 lutego i uderzyły w
kierunku na Margrabową (Olecko). Pod ich naporem wojska
rosyjskie z obawy przed oskrzydleniem cofnęły się.
Powiat Olecko został oswobodzony prze kolumnę szturmową z posterunku polowego Giżycko, do którego należały
m.in. pozostałości z 75 regimentu piechoty landwery. Kolumna przeszła przez Kruklanki i Sołtmany, szturmowała
Gawliki i dotarła bez poważniejszych starć z Rosjanami do
Olecka.
Po przeszło trzech miesiącach okupacji wojska rosyjskie
wycofują się z miasta w południe 12 lutego 1915 r.
W mieście i w powiecie spośród ludności cywilnej życie
straciło około 40 osób, aż 843 osób, w tym 120 z Małego
Olecka, zostało zesłanych w głąb Rosji. Większość z nich

Zniszczony most na ulicy Grunwaldzkiej
Uderzenie niemieckie całkowicie zasoczylo Rosjan. Generał Siwers, dowódca rosyjskiej 10. Armii, przygotowywał natarcie z prawej strony, gdy niespodziewanie został
zaatakowany na lewym skrzydle.
Niemiecki generał Litzmann pokonał wysuniętą dywizję rezerwy i większy opór napotkał dopiero pod Ełkiem,
gdzie bronił się zaciekle III Korpus Syberyjski. Wykorzystując naturalne przeszkody – lasy i jeziora, skutecznie stawiał silny opór od 9 do 14 lutego 1915 r.

to@borawski.pl

Lepiej wiedzie się Niemcom na froncie północnym.
Wydzielona grupa uderzeniowa z 10. Armii niemieckiej
przesunęła dosyć szybko swoje skrzydło do Władysławowa,
które zajęte zostało 10 lutego przez XXI Korpus alzacko-lotaryński.

Potyczka o przeprawę na rzece
(propagandowa kartka pocztowa)
W toku dalszych walk XXXVIII Korpus rezerwy po zaciętej walce zajął Wierzbołowo i odrzucił III Korpus rosyjski i
wspierającą go kawalerię. Manewr ten doprowadził do całkowitego odsłonięcia prawego skrzydła rosyjskiego.

Przemarsz artylerii niemieckiej w warunkach zimowych
Siły rosyjskie unikając okrążenia, mocno naciskane przemieszczały się w kierunku południowym na Sejny i Suwałki.
11 lutego zaniepokojony zaistniałą sytuacją dowódca
Frontu Północno-Zachodniego wydał generałowi Siwersowi
rozkaz bronienia się na linii Kowno – Sejny – Augustów –
Osowiec. Za wszelką cenę rozkazał utrzymać Augustów i w
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miarę możliwości Suwałki.

Niemieckie samochody wojskowe
Dowództwu niemieckiemu zależało na tym, aby zmusić
wojska rosyjskie skoncentrowane w rejonie Augustów – Suwałki do podjęcia walki. Wiedziano bowiem o tym, że Rosjanie wycofają się do Grodna drogą prowadzącą z Augustowa. Generał Eichhorn chciał temu przeciwdziałać i wydał
rozkaz na 14 lutego obejścia wojsk rosyjskich od wschodu.

Sanie wojsk niemieckich
Manewr nie został zrealizowany z powodu braku odpowiednich sił do jego realizacji.

Bitwa toczona była w ciężkich warunkach zimowych.
Występowały obfite opady śniegu. W dniu rozpoczęcia
działań (7 lutego) wszystkie szlaki komunikacyjne pokryte
były metrowej wysokości zaspami. Wszelki ruch poza drogami był niemożliwy. Piechota poruszała się z prędkością
zaledwie 3 km na godzinę, a tabory i artyleria tylko 250
metrów na godzinę. Działa były przetaczane przez żołnierzy, a zajęcie stanowisk przez artylerię w terenie i ogniowe
przygotowanie natarcia stało się niemożliwe - artyleria nie
nadążała za piechotą. 11 lutego rozpoczęła się gwałtowna
odwilż, która zupełnie zniszczyła drogi.

ciąg dalszy w następnym numerze

12 lutego Rosjanie przechodzą do kontrnatarcia. Pułki
niemieckie ponoszą duże straty w walce o górę Wachtberg w
okolicy Talus.
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Wycieczka maturzystów
do Powiatowego Urzędu Pracy

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zapewnia młodzieży
wsparcie doradcy zawodowego i współpracuje z instytucjami
rynku pracy.
22 października przy okazji Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach pod nazwą „Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców” w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Olecku odbyło się spotkanie doradców klienta z młodzieżą
klas maturalnych: III LO - 23 uczniów, IV Technikum o kierunku: technik rolnik, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik geodeta, technik drogownictwa – 41 uczniów. Opiekunów wycieczki wspierała i

Działamy Charytatywnie!

W dniach od 26 września do 6 października na terenie
naszej szkoły i marketów przeprowadzona była charytatywna zbiórka żywności i artykułów szkolnych w celu pomocy
jednej ze szkół na Ukrainie (Kolki).
Zbiórka była zorganizowana przez uczennicę klasy II
TFI, Natalię Kupidurę.
Pomogło bardzo wielu. Począwszy od nauczycieli ZST,
przez menagerów sklepów, w których przeprowadzana była
zbiórka, po księgarnie, od których dostaliśmy pomoc w
postaci hurtowych ilości zeszytów i długopisów, na rzeszy
uczniów chętnych do pomocy kończąc.
Zebraliśmy około tony makaronu, ryżu, mąki, cukru i innych produktów stałych. Ostatecznie paczki zostały wysłane przy pomocy katechety Grzegorza
Miszczaka, przez caritas diecezji ełckiej.
Rąk do pracy nie brakowało. Wszyscy bardzo
czynnie brali udział w zbiórce, dzielnie pomagając przyjaciołom z Ukrainy.
Po raz kolejny Zamek pokazał, że jest solidarny z sąsiednimi krajami i jak chce, to potrafi
zdziałać prawdziwe cuda.
Na tym się nie skończy i szkoła nie osiądzie
na laurach. Planujemy już kolejne akcje pomocy
potrzebującym.
W zbiórce udział wzięli:
Natalia Kupidura
Karol Anuszkiewicz
Wojciech Głos
Patryk Mida
Szymon Grygutis
Michał Strzyżewski

towarzyszyła młodzieży podczas
spotkania Powiatowa Koordynator Doradztwa Zawodowego
Krystyna Zdan.
Uczniowie mieli wyjątkową
możliwość obserwacji, jak funkcjonuje system obsługi klienta w
lokalnej instytucji rynku pracy.
Poznali ścieżkę osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w procesie rejestracji, która może być
dokonana bezpośrednio w obecności pracownika (pokój nr 8) lub
np. w domu przez Internet na portalu www.praca.gov.pl.
Następnie dowiedzieli się,
że powiatowy urząd pracy niezwłocznie po rejestracji w pokoju
nr 3 ustala dla bezrobotnego jeden
z trzech profili pomocy i formy
pomocy stosowanych w ramach
tych profili.
W tzw. Centrum Aktywizacji Zawodowej pośrednicy
zatrudnienia zapoznali młodzież z prowadzonymi formami
aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy.
Dalsza kontynuacja spotkania ze względów logistycznych miała miejsce w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,
gdzie pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
zaprezentowały młodzieży finansowe formy wsparcia dla
bezrobotnych i poszukujących.
Powyższe informacje były adresowane do przyszłych
absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej i zawierały podstawową ofertę urzędu pracy, mającą na celu ułatwienie
im startu zawodowego, wejścia na rynek pracy i radzenia
sobie z nową sytuacją życiową i zawodową.
Doradca zawodowy ZSLiZ w Olecku
Barbara Taraszkiewicz
Jakub Czubak
Dawid Górski
Natalia Milewska
Renata Przekop
Magda Adamczyk
Natalia Szulińska
Paulina Życzewska
Karolina Pawluczyk
Damian Jaroszuk
Jakub Czekay
Sławomir Zygmunt
Monika Mętel

Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Downtown

7.

Rankiem na spacer z Lią. Coraz dzielniej maszeruje. Coraz trudniej za nią nadążyć między przystosowanymi do jej
wzrostu budowlami, gdy znowu trafiamy na plac zabaw przy
przedszkolu.
2 września, czyli szóstego
dnia mojego pobytu w Wilmette
poznaję nianie Lii, Lucy. Podczas mego pobytu przychodziła
we wtorki, czwartki i w piątki.
Lucy jest Polką, chyba w
moim wieku i na stałe mieszka
w Stanach Zjednoczonych.
W domu Ingi i Barta mówi
się tylko po polsku, chyba, że
przyjdą goście. Dlatego też córka
zatrudniła nianię, która mówi w
jej ojczystym języku. Chce aby
Lia pierwsze słowa mówiła po
polsku. „Potem pójdzie do przedszkola, to się szybko angielskiego nauczy” – stwierdza Inga.
Zawsze, gdy do mnie dzwoni przypomina bym miał na
uwadze książeczki typu „Poczytaj mi mamo” i płyty z piosenkami dla dzieci i żebym jej
sukcesywnie je wysyłał. Tak też
było, gdy leciałem do Stanów.
Najistotniejszym składnikiem
wagi mego bagażu były książeczki. Bardzo mnie to cieszy.
Do każdej książki darowujcy musi jeszcze wpisać dedykację. Lia będzie miała przepiękną pamiatkę.
Córka co raz wspomina, jak to w wieczory, gdy już było
po dobranocce i ona z bratem leżeli w łóżkach, czytałem im
książki. Między innymi „Hobbita” Tolkiena.
Te czytanie książek w naszej rodzinie, to tradycja. Ja z
bratem też już w łóżkach czekaliśmy na ojca, który z książką rozsiadał się przy piecu w naszym pokoju i czytał nam do
chwili aż zaśniemy. W ten sposób poznaliśmy całą „Trylogię”
Sienkiewicza i „Pana Tadeusza”.
Tak więc Lia ma już całkiem pokaźną kolekcję książeczek
dla dzieci. Nie jestem jedyny w tym zbieraniu. Córka zatrudniła do tego wszystkich, których zna.
Dzięki temu, że Lucy zajmie się Lią my po raz pierwszy
możemy się wybrać się na wycieczkę po Chicago. Celem jej
jest słynny John Hancock Center lub Hancock Tower czyli po
naszemu drapacz chmur im. Hancocka. Nad downtown górują
dwa budynki, ten drugi nazywa się Sears Tower.
Jedziemy wzdłuż wybrzeża Michigan, dokładnie na południe. Najpierw ulicami chicagowskiej aglomeracji, a później
autostradami i drogami szybkiego ruchu. Od jeziora oddziela
nas pas, czasami kilkudziesięciu, a czasami może ponad stu
metrów. Mijamy parki, przystanie, galerie ustawionych nad
jeziorem rzeźb, różnej urody zresztą. Przez te kilkadziesiąt kilometrów brzegu, nad którym rozsiadło się Chicago ciągnie się
też pieszo-rowerowa ścieżka. Na niej też cały czas jest ruch.
Downtown widać już z odległości kilkunastu kilometrów.
Tym bardziej, że północne dzielnice Chicago położone są na
wzgórzach, z których zjeżdża się w nieckę centrum. W pewnym momencie widać autostradę wijącą się brzegiem w lekkich łukach i łączące się z nią drogi szybkiego ruchu. W nocy
jest tylko biały i czerwony pas świateł, bez względu na porę.
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Widok jest naprawdę imponujący. Jest jeszcze coś: zieleń
wybrzeża i szarość budynków bardzo z sobą harmonizują.
Uzupełniają się. Z tego też miejsca widać już wysunięty w
jezioro cypel, przy którym znajduje się reprezentacyjny pirs
portowy, port statków ratowniczych i policyjnych oraz w
głębi tego półwyspu są restauracje oraz diabelski młyn. Z
tej odległości, naturalnie, tego nie widać. Ten skrawek ziemi
wciskający się w jezioro jest tylko grubszą linią przy wieżowcach downtown.
Na autostradzie robi się ciaśniej ale wcale nie wolniej. Samochody wyłączają i włączają się do
ruchu bardzo sprawnie. Dzieje się
to na tzw. suwak. Raz z jednego
pasa, raz z drugiego.
U nas takiej uprzejmości nie
uświadczysz. Poobserwujcie Państwo skrzyżowanie placu Wolności z Kolejową i Nocznickiego.
Tam skręcający w Nocznickiego
tak się pchają, że potrafią zablokować samych siebie. Wystarczyłoby
tylko , gdy już wszyscy stoją, przepuścić tych skręcających z Kolejowej w lewo.
Ale my przesiedliśmy się z wozów drabiniastych do samochodów
około dwudziestu lat temu, a Amerykanie podobnież z kierownicą się
rodzą. Zresztą, lekcje uczące kultury poruszania się samochodem
są prowadzone tylko w niektórych
naszych szkołach jazdy.
Tak więc jedzie się do tego
centrum dość szybko, ale że to jak
na mapie obliczyliśmy, około trzydziestu kilometrów, to wieżowce
są cały czas jakoś tak daleko.
Pogoda jest piękna. Może ze
30°C. Oni tutaj wszystko przeliczają z farenhaitach, ale o tym później.
Wjeżdżamy między wieżowce. Jest przedpołudnie więc
słońce świeci od jeziora i wjeżdżamy w cień dopiero, gdy
córka skręca w prawo w kierunku Hancocka.
Najpierw trzeba znaleźć miejsce do zaparkowania.
Wszystkie parkingi, przeważnie są wewnątrz budynków.
Zaparkowanie samochodu na ulicy liczy się z cudem. Wjeżdżamy więc do piętrowego parkingu... i znajdujemy miejsce
do zaparkowania dopiero na dziewiątym piętrze. Pozycja 13.
Ładnie. Zjeżdżamy windą na dół i... jestem na ulicy. Obok
mnie barwny, rozgadany tłum. Jest gorąco i hałaśliwie i
wielkomiejsko i międzynarodowo. Przeszliśmy może ze sto
metrów, a mijałem ludzi mówiących po rosyjsku, pewnie po
chińsku, francusku i chyba czesku.
Jesteśmy przed wejściem do John Hancock Center. Naszym celem jest ostatnie piętro. Jest to całkowicie zabudowany taras widokowy. I nie ma, przede wszystkim, szklanej
podłogi jak to jest w Sears Tower. Dlatego też wybrałem do
zwiedzania właśnie ten drapacz chmur.
Główne wejście jest na parterze budynku, a pod nim w
piętrowej niecce z tarasowym zejściem restauracja i patio.
Słyszę tutaj również polski język. Polacy w tym mieście są
zjawiskiem powszechnym. Przed nami, po drugiej stronie
ulicy, jest przepiękny secesyjny zbudowany z szarego granitu w stylu neogotyckim kościół. Rzeźbione wieże, rozety,
przypory nadają mu lekkości i prawie bajkowego wyglądu.
Gdyby stał w Olecku byłby większy od kościoła Podwyższenia Krzyża, ale tam, wciśnięty między potężne betonowe
ściany wygląda jak krakowska bożonarodzeniowa szopka
ustawiona pod Sukiennicami.

ciąg dalszy nastąpi

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

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V27307

V27407

V25409

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;
V26708

Mieszalnik Farb Samochodowych
K00301
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K00401

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V28056
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V26718
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27417
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V28046
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B00802
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B00104
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

K99103

V26908

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

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

* Nissan Almera, 2,2DI, 2000, tel. 509-794-052 V30811
* Toyota Rav4, 2D, 4x4, 2004, tel. 508-097-660 V30821

B01202

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20517
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B01301

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30702

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B99306
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L89501
* „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
V28206
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B98907
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K99602
* obiady a dowozem, tel. 516-442-550 K99702

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V27207
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B99406
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26119
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B01102
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B99504
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B99705

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K00102
V29904

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 L89303
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L89402

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

V02640

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01401
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033

V31131

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V29704

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B01601
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V30005

V28106

USŁUGI

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

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V26608
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V24810
* 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 V31121
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29914

B99605

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891

V26109

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V14110e

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30602

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
V29601
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V30313
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V28036

K98904

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

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B99805
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B98807
* usługi koparko-ładowarką, tel. 501-611-961 V28026
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B99302
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B99402
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a11
* 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 B00204
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30901
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27427
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B00404
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B00703
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K890a11
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V29621
* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31111
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V29414
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* rzeźby, tel. 793-569-205 K00301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V29611
V30801

WYNAJEM

V30612

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29924

V29504

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

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26210

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B01501
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul.
Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu.
Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B99904

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B00902
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K99004

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B00004
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B00503
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K98604d
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V26618
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B888a11
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B00603

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502264-901 V26309

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

V24720

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

B00304

 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
K99202

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
Ogórkowe kosmetyki

Ogórki są niezwykle cennym środkiem kosmetycznym. Woda ogórkowa wchodzi w skład mydła
ogórkowego i słynie jako wspaniały środek na piegi. Plasterki świeżego ogórka przyłożone na twarz
wybielają skórę, wygładzają zmarszczki, łagodzą różne
podrażnienia. Jako kosmetyk najlepiej stosować cienkie
plasterki z ogórków pochodzących z upraw ekologicznych, z własnego ogródka. Przypisuje się też ogórkom
właściwości leczenia łagodnych oparzeń słonecznych.
Tak więc po nadmiernym opalaniu okład z owoców
bywa bardzo dobroczynny.

Glinki – naturalny kosmetyk

Kiedyś stosowano je tylko w gabinetach, dziś są tak
przygotowane, by z łatwością można było korzystać z
nich w domu. Zawierają wiele potrzebnych skórze mikroelementów, łagodzą podrażnienia, przyśpieszają zabliźnianie się drobnych ran, działają bakteriobójczo.
Glinkę w proszku rozrabiamy wodą mineralną, naparem z ziół albo oliwą na papkę o konsystencji gęstej
śmietany. Kładziemy na twarz, dekolt i plecy.
Zielona: działa na skórę przeciwzapalnie, łagodząco,
ściągające. Leczy trądzik, zmniejsza łojotok. Regeneruje
skórę, zapobiega zmarszczkom.

Czerwona: zapobiega pękaniu naczynek i łagodzi trądzik. Nadaje się dla skóry mieszanej i tłustej, a jednocześnie wrażliwej.
Biała: ma działanie kojące i zabliźniające, odświeża i
odżywia skórę dojrzałą, jest idealna dla zmęczonych cer
palaczek.
Żółta: łagodnie oczyszcza cery tłuste i mieszane.
Szczególnie korzystnie wpływa na skórę tłustą, a jednocześnie wrażliwą.

Dla zdrowia i urody

Któż by nie chciał być piękny, jak Kleopatra, mieć
kształty niczym Wenus i w dodatku nie starzeć się. Niestety natura nie zawsze obdarza nas takimi atutami, a i
czas robi swoje. Są jednak sposoby na urzeczywistnienie
marzeń - operacje plastyczne. Poddały się im Jane Fonda
i Elizabeth Taylor, Cher i Madonna. Co może zrobić chirurgia plastyczna? Może wygładzić zmarszczki zastrzykami z kolagenu, odciągnąć tkankę tłuszczową, poprawić
kształt nosa, powiek, policzków, słowem sprawić, że po
operacji kobieta będzie wyglądała o 10, a nawet 15 lat
młodziej. Tylko że ... jak każdy zabieg i ta korekta może
mieć skutki uboczne. Zależy to również od doświadczenia
i sprawnej ręki chirurga, jak i od indywidualnych reakcji organizmu, o czym powinni pamiętać wszyscy, którzy
chcą poddać się operacji plastycznej.

B97710

K89610

Podpis: ......................................................
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Kalendarz imion
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny,
Blandyny, Elżbiety, Modesty
Dominika, Erazma, Eugeniusza, Floriana, Geralda, Modesta, Sławomira,
Zachariasza, Zacheusza
6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krystyny, Leny, Leonardy
Adolfa, Długomira, Feliksa, Gustawa,
Jacka, Leonarda, Melaniusza, Trzebowita, Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemiły
Achillesa, Antoniego, Engelberta,
Ernesta, Florencjusza, Florentego, Florentyna, Melchiora, Przemiła, Rudolfa,
Wincentego, Żytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana,
Klaudiusza, Radosta, Sewera, Seweryna, Sędziwoja, Wiktora, Wiktoriusza,
Wiktoryna

9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji,
Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana,
Bogurada, Bożydara, Czcibora, Gorzysława, Ludwika, Nestora, Oresta,
Ścibora, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory,
Luby, Ludmiły, Natalii, Nel, Neli,
Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira, Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto
Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila,
Felicjana, Jana, Macieja, Marcina,
Piotra, Prota, Spycisława, Teodora,
Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana, Flawiana, Flawiusza, Izaaka,
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada, Krystiana, Krystyna, Marcina,
Mateusza, Ścibora, Witolda

Nasz przepis
Kurczak w jarzynach

1 duży kurczak, 25 dag cukinii, 50 dag
małych ziemniaków, mała puszka kukurydzy, 20 dag pomidorów, 2 szklanki
rosołu, sól, biały pieprz, imbir, tymianek, majeranek, łyżka posiekanej natki
pietruszki, masło
Kurczaka myjemy i dokładnie osuszamy. Nacieramy go masłem, solą i
przyprawami. Umieszczamy w naczyniu
żaroodpornym i wstawiamy do bardzo
nagrzanego piekarnika.
Gdy się lekko zarumieni, dodajemy
umyte, obrane i pokrojone w plasterki
ziemniaki, cukinię, pomidory i odsączoną kukurydzę.
Zalewamy rosołem i zmniejszamy
temperaturę w piekarniku. Pieczemy
często polewając aż do miękkości.
Przed podaniem posypujemy kurczaka natką pietruszki.

Gdy wierzch będzie lekko galaretowaty, a spód ścięty wykładamy
na jedną połowę odsączony groszek i
smażymy jeszcze chwilę. Omlet składamy i zsuwamy go z patelni na talerz.
Posypujemy go serem i zieleniną.
Posiekaną zieleninę możemy też dodać wcześniej do masy jajecznej.
Omlet można również nadziewać
kalafiorem, szparagami lub pieczarkami. Można też przygotować omlet na
słodko nadziewając go dżemem lub
konfiturami.

Sos majonezowy

1 surowe żółtko, 3 dag musztardy,
cytryna, kwasek cytrynowy lub ocet
3%, 250 ml oleju, sól, cukier, wywar z
warzyw lub mięsa lub woda
Żółtko wrzucamy do miski i ucieramy w jedną stronę drewnianym wałkiem, dodając musztardę, trochę soku
cytrynowego lub octu i ciągle wkrapiając olej.
Omlet francuski
Gdy sos zbyt gęstnieje rozrzedzaz groszkiem
my go wodą lub chłodnym wywarem
2 jajka, 2 łyżki masła, pół puszki ziei znowu ucieramy. Cały czas dolelonego groszku, łyżka utartego żółtego
wamy olej dopóki nie zużyjemy go
sera, łyżka masła, sól, biały pieprz,
całego. Na koniec przyprawiamy do
łyżka posiekanej natki pietruszki
smaku solą, cukrem, sokiem z cytryny
Jajka wbijamy do kubeczka, wlewa- lub octem.
my do niego mleko, wsypujemy szczyptę
Gęstym sosem polewamy śledzie.
soli i pieprzu i wszystko roztrzepujemy.
Sałatka z fasoli
Masa nie powinna być ubita, a jedynie
lekko spieniona.
1,5 szklanki drobnej fasoli, jeden
Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i kiszony ogórek, jedno jabłko, jedna
wylewamy na niego przygotowaną masę. mała cebula, 29 dag śmietany, jedna
Podważamy brzegi omletu i porusza- łyżeczka musztardy, jedno gotowane
my patelnią tak by masa, które jeszcze żółtko, gotowane białko. Sól, pieprz,
się nie ścięła spływała na dno.
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Cytaty na ten tydzień
Dzieło i wykonanie były zatem
wyraźnie rozdzielone. Twórcza swoboda muzyków, dzięki której każde
wykonanie stawało się jednorazowym, niepowtarzalnym wydarzeniem, jest dzisiejszym wykonawcom
na ogół nieznana i całkowicie obca.
Nikolas Harnoncourt,
Muzyka mową dźwięków
Nieszczęściem ludzi niewykształconych jest to, że nie rozumieją rzeczy
skomplikowanych. Z drugiej strony,
ludzie wykształceni często nie rozumieją rzeczy prostych, a to stanowi
jeszcze większe nieszczęście.
Franz Grillparzer

PRZYS£OWIA
Gdy w listopadzie liść na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe liście
spadnie jeszcze zima.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Na św. Teodora ściągaj krupy do chałupy (9 listopada).
Gdy listopad suchy, zima pełna pluchy.
Gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają. (11
listopada).
Na św. Marcina (11 listopada) lód, na
Trzy Króle wody w bród.
Gdy św. Marcina (11 listopada) po
wodzie – Boże Narodzenie po lodzie.
Dzień św. Marcina (11 listopada)
dużo gęsi zarzyna. (Tradycyjnie był to
termin bicia gęsi).
Na Marcina (11 listopada) gęś na stole, którą nade wszystko wolę. (Z koloru
kości ptaków prognozowano przebieg
zimy – biała oznaczała mróz i śnieg).
Wiatr od południa na św. Marcina (11
listopada) – Będzie lekka zima.
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.
Święty Marcin pije wino, wodę pozostawia młynom.
pół łyżeczki papryki mielonej, usiekana
zielenina
Fasolę, jeśli świeżo łuskana, można
nie namaczając od razu zalać wodą, dodać łyżeczkę cukru i zagotować. Fasola z
cukrem szybciej się gotuje. Gdy miekka
odcedzamy i studzimy.
Obieramy ogórek i jabłko i kroimy w
drobną kostkę. W ten sam sposób kroimy
cebulę, białko i wszystko mieszamy.
Sos śmietanowy przyrządzamy rozcierając ugotowane żółtko z musztardą,
śmietaną i przyprawami. Sos powinien
być dość pikantny.
Mieszamy sałatkę z sosem i układamy ją w szklanej misce. Dekorujemy zieleniną.
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warcaby
30 października w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku został rozegrany XII Regionalny Turniej Gry
w Warcaby Klasyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. W rozgrywkach brało udział 48 osób z
10 placówek. Zwycięzcy zostali odznaczeni medalami oraz
otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali
uczestnicy dostali nagrody pocieszenia.
W czasie rozgrywek warcabowych zawodnicy częstowali się słodkimi wyrobami przygotowanymi przez uczniów
Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Centrum Edukacji w
Olecku. Organizatorem Turnieju i fundatorem nagród było
Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu
Samopomocy i Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy ŚDS w
Olecku.
SZKOŁA PODSTAWOWA:
I. Krystian Naprawski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku
II Maciej Finfando – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im.Św. Filipa Smaldone w Olecku
III. Robert Naprawski - Specjalny Ośrodek Szkolno –

Rocznica śmierci
Marii Rodziewiczówny

Jako jeden z inicjatorów działań zapraszam do wzięcia
udziału w uroczystościach poświęconych 150-rocznicy urodzin i 70-tej rocznicy śmierci Marii Rodziewiczówny.
Odbędą się one w miejscowości Żelazna koło Skierniewic, gdzie 6 listopada 1944 roku, po wyjściu z powstania
warszawskiego, w nieistniejącej już leśniczówce Leonów
zmarła wyjątkowa osoba – Maria Rodziewiczówna. Dzięki
licznemu gronu przyjaciół pisarki zostanie na trwałe godnie
upamiętniony ten fakt.
Będą to jedyne polskie obchody poświęcone pisarce w
tym roku. W Republice Ściborskiej stale jest czynna duża
wystawa poświęcona Marii Rodziewiczównie oraz budowane jest jej muzeum (w formie repliki chaty leśnych ludzi).
Maria Rodziewiczówna to wyjątkowa postać w polskiej
historii i polskiej literaturze. Ale niestety dzisiaj zapomniana... To ikona Powstania Warszawskiego, Strażniczka Kreso-

Wychowawczy w Giżycku
GIMNAZJUM:
I. Marcin Domel - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im.Św. Filipa Smaldone w Olecku
II. Rafał Kruwelski – Zespół Placówek Edukacyjno
– Wychowawczych w Gołdapi
III. Łukasz Białek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY:
I. Żaneta Placek – Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku
II. Mateusz Muskała - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku
III. Krzysztof Duchnowski – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im.Św. Filipa Smaldone w
Olecku
OSOBY DOROSŁE:
I. Jarosław Klimaszewski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
II. Jan Stefanowicz – Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach
III. Mariusz Skarżyński - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
zc
wych Stanic – symbol przedwojennych kresów, autorka 44
powieści, a wśród nich „Lata Leśnych Ludzi”, najbardziej
harcerskiej i ekologicznej z polskich książek (choć słowa
takie w niej nawet nie padają...) – to od tej powieści m.in.
powstał ruch puszczański w polskim harcerstwie i zaczął
się rodzić ruch ekologiczny. Maria Rodziewiczówna, to
niezwykły symbol pracowitości, patriotyzmu, chrześcijaństwa, jedyna pisarka, która swoje słowa wprawiła w czyn.
BARDZO PROSZĘ O PRZEKAZANIE TEJ INFORMACJI WSZYSTKIM OSOBOM DLA KTÓRYCH JEST
TO WAŻNA POSTAĆ. Nasze możliwości kontaktowe i
promocyjne są ograniczone, a wszak żyje wiele osób dla
których pisarka jest Kimś bardzo ważnym. Za taką pomoc
bardzo dziękujemy.
W ramach uroczystości zapraszam też na prezentację
podsumowującą moje dotychczasowe badania poświęcone
pisarce oraz powstaniu książki „Lato Leśnych Ludzi”. W
Żelaznej zaprezentuję część zbiorów muzealnych związanych z Marią Rodziewiczówną.
Dariusz Morsztyn
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Otwartość
Aktywność
Współpraca

Bogusław Marek Borawski

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.
Tylko Wasz głos pozwoli mi realizować moją wizję
Rady Powiatu: otwartej, aktywnej i współpracującej”.

K98805

sfinansowano za środków KWW Dobro Wspólne

brązową medalistką Mistrzostw Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim 2014
W sobotę 11 października w Bolesławcu
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim.
Po raz pierwszy wystartowała w nich Justyna Miszczak reprezentantka LUKS Hidori
Olecko, która uczy się
i trenuje w LIX Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.
Justyna wywalczyła pierwszy swój medal w kategorii seniorskiej dla Olecka i klubu LUKS Hidori Olecko. Od tego
roku w tej samej szkole uczy się jej brat Maurycy Miszczak,
na którego również liczymy w promowaniu na zawodach ludzi pochodzących z Olecka.
Wiadomość przekazał Zarząd LUKS Hidori Olecko

Tygodnik olecki 43/876 r. 2014

TWÓJ RADNY! RADA POWIATU W OLECKU
OKRĘG NR 2 (gmina Olecko)

Lista 12 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

II miejsce uczniów ZSLiZ

V30203

V30403

28 października podczas XVI Mazurskich Jesiennych
Biegów Przełajowych ,,Bieg po zdrowie’’ imienia Tomasza
Krupińskiego i Henryka Litwackiego drużyna chłopców z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w klasyfikacji generalnej zajęła drugie miejsce.

Indywidualny sukces odnieśli również Wojciech Luberecki, uczeń klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik
logistyk ze specjalnością WOJSKOWĄ, który zajął pierwsze miejsce w biegu na 2000 m, oraz Łukasz Arciszewski,
uczeń trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego ze specjalnością POLICYJNO-POŻARNICZĄ, zdobywca czwartego
miejsca na tym samym dystansie.
W zawodach brali również udział inni reprezentanci
ZSLiZ w składzie: Krystian Kramarewicz, Maciej Lejmel, Jakub Żelasko i Krystian Stasiński. Wszyscy przyczynili się do zdobycia srebra w klasyfikacji generalnej.
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
wal
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PO KOKARDĘ

11.11

nr 194

Niepodległość, suwerenność i wolność.
Rozważając dziś sprawę niepodległości, nawiązujemy do przeszłości, do bohaterów tej sprawy. Tym samym dokonujemy wybory jej bohaterów.
Dzień 11 listopada wysuwa na plan pierwszy Józefa Piłsudski, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, a później wielu innych.
Zapalmy dziś znicz bohaterom. To oni i wiele tysięcy bezimiennych bohaterów krzyżami wywalczyło nam
wolność. Dzisiaj, 11 listopada, szczególnie pamiętajmy
o poległych w obronie Ojczyzny i oddajmy im cześć.
Być w Ojczyźnie – to być sobą u siebie.
Czy jest w takim dniu ważniejszy temat niż „wolność”?
Co jest ważniejszym tematem na świecie w jakim
żyjemy, niż myśl o wolności?
Między człowiekiem, a polskością istnieje wolność. Rodzimy się jako członkowie jakiegoś narodu,
ale Ojczyznę zawsze jakoś wybieramy. I ona nas wybiera, jeśli jej dobrze służymy. Wybierając Polskę, potwierdzamy w sobie naszą wolność.
Czy należy mówić młodym ludziom o poświęceniu, Ojczyźnie?
Ks. Józef Tischner uważał, że „młodzi w gruncie
rzeczy tak bardzo się on nas, dorosłych, nie różnią. Tak
samo walczą o tożsamość, godność czy akceptację, tylko szukają tego w czymś innym. Dzisiaj młodzi również odczuwają potrzebę poświęcania się”.
Nasza Ojczyzna przechodziła przez okresy klęsk i

zwycięstw, ubóstwa i bogactwa. Raz po raz znajduje
się w sytuacji dziejowej próby.
W sytuacji próby, jak zauważył ks. Tischner, wyłania się pytanie: „Co jest podstawową siłą ojczystych
dziejów?”
I odpowiada: „ Podstawową siłą ojczystych
dziejów jest… człowiek. Prawdziwa reforma świata zaczyna się od prawdziwej przemiany człowieka.
Przemiana struktur i systemów jest ważna, ale nie najważniejsza.
Ojczysta nadzieja wyrasta nie z tego, co może
być, ale z tego, jaki jest człowiek.
Prawdziwą wartością w wolnym kraju jest obywatelskie sumienie i płynące z niego poczucie obowiązku.
Norwid pisał: „Ojczyzna to wielki zbiorowy
Obowiązek”.
A ks. Tischner pytał: „Czy Ojczyznę mogą budować ludzie, których poczucie obowiązku uległo
gruntownemu zniekształceniu? Czy mogą podejmować odpowiedzialność za ojczyznę tacy, którzy w
chorobliwy sposób pozostają w konflikcie ze swoimi
obowiązkami?”
Oto pytania na dziś w kraju wolnym.
Niespełna wiek temu otrzymaliśmy wolność w
prezencie i naszym obowiązkiem jest ją przekazać
kolejnym pokoleniom.
Tylko ludzie wolni mogą czuć się szczęśliwi w
Ojczyźnie. Pewien filozof powiedział, że „wiara i
wolność to dwa potężne ogniwa w narodzie”.
Zadbajmy o nie, my – rodzice, nauczyciele, politycy, księża… wszyscy.
Marusia

