Nie mów, że brak ci czasu. Twój dzień ma
dokładnie tyle samo godzin, co dzień Helen
Keller, Pasteura, Michała Anioła, Matki Teresy, Leonarda da Vinci, Thomasa Jeffersona
i Alberta Einsteina.
H. Jackson Brown, Jr.
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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
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to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

Ferie zimowe 2015 z MOSiR
s. 10-11

Jasełka w Kowalach, s. 12

Uwaga!

przychodnia weterynaryjna z ulicy
Kasprowicza 22 została przeniesiona

na Aleje Zwycięstwa 29/2A
www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02905
masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02406

V02903

V03302

V02205

mobilna myjnia parowa „Jaman”
czyszczenie samochodów, motorów, elewacji, nagrobków, pranie dywanów, tapicerki samochodowej i meblowej, tel. 696-168-356 K03301
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Był taki dzień...

5 lutego podczas ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy Sołectwa Ślepie aktywnie spędzili czas wolny w Gospodarstwie Ekoturystycznym „Martyna” w Kukowie.
Na uczestników czekało wiele interesujących atrakcji, m.in.:
warsztaty pieczenia chleba wraz z degustacją, przejażdżki na koniu, skakanie na sianie, zabawy na śniegu, ognisko z kiełbaskami,
gorącą herbatką i słodkim poczęstunkiem.
Opuszczając gościnne gospodarstwo zachwycone dzieci dopytywały się już o następny wyjazd.
Anna Krzyżek

W dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się

posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa
sji.

Rady Miejskiej w Olecku
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komi-

V02504

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Serdecznie dziękujemy dyrektorce Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Pani
Janinie Rękawek za pomoc w zorganizowaniu
transportu, a naszej radnej Pani Wioli Żukowskiej za zaproszenie do swojego gospodarstwa.
dzieci i Sołtyska Sołectwa Ślepie Anna Krzyżek

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V33610
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Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
10 lutego od 10.42 dwa zastępy JRG PSP
usuwały niebezpiecznie pochylone drzewo nad
placem zabaw przy ulicy Sembrzyckiego.
Informacji udzielił młodszy aspirant
Andrzej Zajkowski
11 lutego od 17.28 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Wieliczki gasiły pożar sadzy w kominie domu wielorodzinnego przy ulicy Lipowej w Wieliczkach.
12 lutego od 14.51 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał na
osiedlu Siejnik pomieszczenie, w którym było podejrzenie
ulatniania się gazu z instalacji gazowej.
14 lutego od 18.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z
zalanej klatki schodowej na osiedlu Siejnik.
15 lutego od 10.02 eden zastęp JRG PSP wyjechał do fałszywego alarmu w dobrej wierze. Podejrzenie wypadku na
lodzie.
15 lutego od 10.20 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
ze Szczecinek gasiły przy ulicy Wiejskiej pożar samochodu w
garażu. Prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej.
16 lutego od 16.34 jeden zastęp OSP Borawskie gasił pożar sadzy w kominie domu w Borawskich.
16 lutego od 18.28 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy 11
Listopada pomagał policji w otwarciu mieszkania.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

Kabaret Ani Mru-Mru

23 lutego godz. 19:00, hala LEGA
Kabaret Ani Mru-Mru wystąpi w poniedziałek, 23 lutego
w oleckiej hali LEGA z programem „Jak się nie da, a bardzo się chce… to można!”. To widowisko ze wszystkim, co
w kabarecie najlepsze – atrakcyjnie dobrane tematy skeczy,
niepodrabialna gra i pointy trafiające w punkt, wszystko podane w charakterystycznej dla Ani Mru-Mru najlepszej jakości.
Widzowie będą mogli poznać życie zarówno szczęśliwego narzeczonego, jak i niezadowolonego męża, znajdzie się coś dla
miłośników zwierząt, ale i fani sportów walki nie będą pominięci. Część spośród wybranych skeczy była zaprezentowana
podczas festiwalu RYJEK w październiku 2013 roku, z którego kabaret Ani Mru-Mru wrócił z większością możliwych
do zdobycia nagród, co może być doskonałą rekomendacją
poziomu najnowszego programu. Najlepiej jednak wyrobić
sobie własną opinię i zobaczyć „Jak się nie da, a bardzo się
chce… to można!” na żywo.

Zapraszamy!

Bilety w cenie: 50 zł
Bilety do nabycia w kasie ROK „MG” od dnia 2 lutego
2015 r.
www.biletynakabarety.pl
www.kupbilecik.pl

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,55 zł
ON arctic ..................4,75 zł
Pb 95......................... 4,49 zł
PB 98......................... 4.69 zł
LPG............................ 1,88 zł
Olej opałowy............... 3,10 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
18 luty(środa) (POPILEC)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce dwójek szkół podstawowych, hala Lega
19 luty (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.30 - VI Memoriał im. Władysława Żurowskiego, Święto
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, (lodowisko szkolne lub hala Lega) (święto szkoły w budynku Gimnazjum)
20 luty (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - posiedzenie komisji ochrony zdrowia RM, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur,
Po seansie spotkanie z twórcami filmu
21 luty (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Winter Cup - Football Festival Turniej piłki nożnej
chłopców, hala Lega
9.20 - VI Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół (Siejnik)
15.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
17.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
19.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
21.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
22 luty (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Winter Cup - Football Festival Turniej piłki nożnej
chłopców, hala Lega
15.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
17.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
19.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
21.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
23 luty (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - Ani Mru-Mru, kabaret, hala Lega
24 luty (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - posiedzenie komisji kultury RM, Ratusz
25 luty (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół podstawowych, hala Lega
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
26 luty (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół gimnazjalnych, hala Lega
27 luty (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława
Klejmonta, internat ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
28 luty (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - III Turniej tenisa stołowego z Cyklu Grand Prix Olecka, hala Lega
17.00 - Carte Blanche, film, kino Mazur
18.00 - II Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otylia
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Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, ze Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o kolejnej edycji konkursu pn. Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki, która kojarzy
się z Warmia. i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje
regionalne oraz promuje region.
Propozycje prac konkursowych to: rzeźba i płaskorzeźba,

Z zazdrości groził nożem

Do policyjnego aresztu trafił 34-latek, który po spożywaniu alkoholu z partnerem byłej żony, groził jej i dzieciom
nożem kuchennym. W chwili zatrzymania mężczyzna miał
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
13 lutego przed 7.00 oficer dyżurny oleckiej komendy
został poinformowany, że pijany 34-latek groził nożem byłej żonie i dzieciom. Policjanci, którzy pojechali na miejsce
ustalili, że Paweł D. dzień wcześniej przyjechał w odwiedziny do swoich dzieci. W mieszkaniu spożywał alkohol z obecnym partnerem byłej żony, a dzisiaj w godzinach porannych
wszczął awanturę z zazdrości o kobietę.
W trakcie wymiany zdań chwycił za nóż kuchenny i groził byłej żonie oraz dzieciom pozbawieniem życia. W związku z tym, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
34-latek w chwili zatrzymania miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory
rękodzieła artystycznego. Elementem konkursu jest również przedstawienie przez twórców propozycji dystrybucji
pracy. Pamiątka winna być tak wykonana, by możliwe było
jej powielanie, gdyż istotnym przestaniem konkursu jest
szerokie jej rozpowszechnienie.
Konkurs będzie trwał do 30 czerwca 2015 r. Zwracam
się z prośbą o rozpropagowanie idei konkursu oraz zaproszenie twórców z regionu do udziału.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa pełnoletnie osoby fizyczne, twórców i artystów prowadzących działalność
gospodarczą samodzielnie lub zrzeszonych w związkach i
stowarzyszeniach.
Informacje o konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja - Programy i Projekty.
Z poważaniem
Dyrektorka Departamentu Turystyki
Dorota Zalewska-Bomba

Awanturnik trafił do celi

Noc w policyjnym areszcie spędził 49-latek, który wszczął
awanturę z siostrzenicą. Pijany mężczyzna wyzywał kobietę
oraz odgrażał, że zrobi jej krzywdę.
13 lutego przed 20.00 oficer dyżurny oleckiej komendy
został poinformowany o awanturze domowej u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie gminy Świętajno.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że pijany
49-latek wrócił do mieszkania i wszczął awanturę. Wyzywał
on siostrzenicę oraz odgrażał się, że zrobi jej krzywdę. Mężczyzna był agresywny wobec kobiety jak i innych domowników w związku z czym został zatrzymany w policyjnym
areszcie.
Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

NASZ KONKURS

K02106

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:

• Daniel Debit
• Ewa Dobecka (Zambrów)
• Nina Naumowicz
• Magdalena Okońska
• Mikołaj Ponikowski
• Marek Rzecki

Upominki ufundowali:
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ 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, filmy na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania,
magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja

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

to@borawski.pl
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Każdy z nas rozpoczyna ranek na
swój sposób. Jest tych wejść w codzienność tyle ile ludzi na świecie. Jest
jednak w tym pewna prawidłowość.
Przeczytałem o tym niedawno: wyniki
badań socjologicznych. Im jesteśmy
starsi rozpoczynanie poranków staje
się coraz bardziej powtarzalne.
Kto z Państwa oglądał „Dzień
świra” ten wie o co chodzi. Tylko, że
tam jest to przedstawione w sposób
karykaturalny. Znałem, znam i pewnie jeszcze poznam osoby, którzy marzą wręcz o tym, by obudzić się rano, obejrzeć „Teleexpres” i rzucić się w wir życia.
Ale to już są ekstrema.
My, czyli normalni, budzimy się, i jeżeli nie zaspaliśmy,
czy tam się nam jakiś inny budzik nie zepsuł, robimy to, co
poprzedniego dnia: suniemy do łazienki, modlimy się, wstawiamy wodę na kawę lub herbatę, opłukujemy twarz wodą,
spoglądamy w okno i patrzymy czy słonko też wstało, czy
samochód nasz stoi tam, gdzie stał wczoraj, całujemy na dzień
dobry żonę, męża, kochankę, kochanka czy dziewczynę lub
chłopaka albo ze wstrętem odpychamy od siebie poduszkę, przeciągamy się, gimnastykujemy, odpalamy komputer,
otwieramy książkę, by skończyć niedoczytaną wieczorem
myśl, bierzemy tabletkę lub ich garść, bo przecież bez nich
człowiek by umarł z głodu, zapisujemy sen w kajeciku, bo
po kilku minutach nie będziemy już go pamiętać, włączamy
telewizor, radio, siadamy przy stole i robimy listę zakupów
lub układamy plan dnia, albo zaczynamy zapisywać kolejną
kartkę pamiętnika, idziemy do szafy żeby sprawdzić to, że już
naprawdę nie mamy się w co ubrać, telefonujemy gdzieś w
bardzo ważnej sprawie, otwieramy drzwi by wypuścić psa lub
wpuścić wracającego z nocnych łowów kota, przyglądamy
się rybkom w akwarium i po pewnym czasie zauważamy w
odbitym od ścianki świetle, że oddychamy tak jak one... jest
wiele sposobów standardowego się budzenia i wchodzenia w
powszedniość dnia codziennego.
Ja osobiście zaczynam dzień od przeciągania, człapania do
łazienki i wstawienia wody na kawę. Potem jeszcze jest wiele
ze standardowych poczynań co wyżej. Tak w ogóle to nie lu-
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bię snu. On jest tak samo jak jedzenie potrzeby, niezbędny
wręcz do podtrzymania życia. Zabiera jednak cenny czas,
który można by było spożytkować w inny bardziej racjonalny sposób. Przeważnie kładę się spać z prostego powodu, z
obowiązku, bo wiem, że muszę wypocząć. Wtedy tyle myśli
o niedokończonych sprawach przebiega przez głowę. Rano
jednak, gdy się budzę, zostają sprawy najistotniejsze... i do
ich realizacji się zabieram.
Proszę Państwa, ostatnio spojrzałem na numer wydania
„Tygodnika Oleckiego” i niedługo będzie wydany dziewięćsetny jego numer. To już tyle czasu? Jakby tu nie patrzeć, to
niezły kawałek życia. „TO” jest wydawany nawet dłużej niż
trwa wilokadencyjność Miłościwie Nam Panującego Burmistrza. Nie chce się chwalić „ale muszę”, to naprawdę jest
dużo czasu.
Ileż przez łamy „TO” przeszło nazwisk, i to jakich nazwisk. Był wywiad z Bronisławem Komorowskim, wtedy
marszałkiem Sejmu RP, wywiad z Jerzym Kisielewski, Leszkiem Balcerowiczem. Wywiady dali zresztą prawie wszyscy
działający w naszej grajdołkowej polityce i biznesie.
Felietony pisali do nas albo jeszcze piszą Marek Pacyński, Marusia, Anna Andrzejewska-Jurgiel, J. Arnold
Hościłło, Solange, Katarzyna Werstak, Maja Borawska.
Rysunki zamieszczali w „TO” lub zamieszczają Jacek
Fedorowicz, Marek Pacyński, Maja Borawska, Mirosław
Kuźma i Waldemar Rukść.
Fotografowali i fotografują dla „TO” Tomasz Kosiorowski, Zbigniew Malinowski, Maciej Kupczyński, Bolesław Słomkowski i Józef Kunicki oraz cała rzesza osób
przysyłających do redakcji fotografie.
Piszą artykuły do „TO” lub pisali Anna Andrzejewska-Jurgiel, Dariusz Josiewicz, Marek Pacyński, J. Arnold
Hościłło, Czesław Mirosław Szczepaniak, Tomasz Żurawlew oraz cała rzesza osób przysyłających sprawozdania
z imprez, zawodów i zdarzeń.
Są jeszcze działający przy przeróżnego typu instytucjach
rzecznicy prasowi. Oni też przysyłają informacje, bez których „TO” na pewno by się nie ukazał tyle razy.
Bez tych wszystkich osób, które wymieniłem nie byłoby dziewięciuset numerów pisma. To już osiemnaście lat!
Proszę Kochanych Czytelników... ten czas minął jak jeden
dzień. Przez ten czas „TO” przedstawił Państwu naprawdę
wspaniałych ludzi. Opisał z kilka tysięcy urządzonych w naszym mieście i jego okolicach wystaw, imprez, przeglądów,
zawodów sportowych. Pomagał w akcjach charytatywnych
i zbiórkach pieniędzy na szczytne cele. Propagował i propaguje ideę demokracji, tolerancji, rzetelności dotyczącej wywiadów i sprawozdań z imprez.
A przede wszystkim „Tygodnik Olecki” hołduje zasadzie
porządnych i profesjonalnych gazet. Na pierwszej stronie
nie może być krwi, seksu i sensacji z najniższej półki.
Mam również nadzieję, że razem z Państwem doczekam
się zaokrąglenia do tysiąca wydań „TO”.
Muszę powiedzieć Państwu jeszcze o jednym doznaniu.
Wydawanie tego periodyku jest niebywałą przygodą. Czymś
co fascynuje i wciąga, coś co pozwala lepiej poznać świat
wokół. Poznać na tyle by, dojść do wniosku, że zrozumieć
go jednak nie sposób. Bywa czasami, że to co uważałem za
zdobytą o nim wiedzę, okazuje się tylko moim pobożnym
życzeniem lub wymysłem wyobraźni. Mówią o dziennikarzach, że są czwartą władzą. Może i tak. Wiem i widzę,
że najbliższy tego co się z naszymi władcami dzieje, był w
swoim stwierdzeniu Stanisław Tym: „Władza uderza do głowy mocniej niż wóda”.
Patrzę wokół i, jak do tej pory dla mnie, nikt celniej
tego nie ujął. Nikt prościej nie podsumował demokratycznych przemian. Bo do władzy dorwali się również ludzie z
mentalnością , np. Łukaszenki. Dla takich każdy sposób jest
dobry by władzę utrzymać, a demokracja jest fasadą. I codziennie się modlę o to, żeby i mi nie uderzyło coś do głowy
jak po wódce. Zresztą, przyjaciele i znajomi wiedzą o tym,
że bawię się dobrze z alkoholem jak i bez. Może dlatego
tak chętnie zapraszają mnie na imprezy, bo wiedzą, że mogę
śmiało robić za kierowcę?
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
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Organizowany przez Stowarzyszenie Olecko Biega oraz
Nadleśnictwo Olecko II Leśny Cross Niepodległości znalazł
się w gronie najlepszych biegów w ogólnopolskim plebiscycie jako Biegowe Wydarzenie Roku.
Zgodnie z regulaminem wyboru zwycięzcy dokonują
czytelnicy portalu biegowego www.FestiwalBiegowy.pl w
zakładce po prawej stronie „Biegowe Wydarzenie i Dziennikarz Roku” w głosowaniu elektronicznym spośród wszystkich wydarzeń zgłoszonych do Plebiscytu i zaakceptowanych przez Kapitułę Nagrody.
Głosować można do 9 września 2015 roku. Oddanie
głosu nic nie kosztuje. Wystarczy wejść w wyżej podany
link i po oddaniu głosu potwierdzić go poprzez odebranie
wiadomości na swojej poczcie elektronicznej.
Dla samych organizatorów Crossu Niepodległości znalezienie się na tej liście jest już ogromnym wyróżnieniem.
Przeczytaj cały tekst: II Leśny Cross Niepodległości nominowany do prestiżowej nagrody - Olecko http://
olecko.wm.pl/242383,II-Lesny-Cross-Niepodlegloscinominowany-do-prestizowej-nagrody.html#ixzz3RSDipZ8v

Wyniki konsultacji
z mieszkańcami Sołectwa Możne

12 lutego o 17:00 w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Sołectwa Możne.
Przedmiotem konsultacji był projekt statutu.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy
mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze
do Rady Miejskiej.
Przedmiotem konsultacji był podział Sołectwa Możne na
dwa odrębne sołectwa, ustalenie granic i nazw obu sołectw
oraz przyjęcie projektów statutów sołectw.
Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektem
uchwały oraz projektami statutów sołectw w okresie 7 dni
przed wyznaczonym terminem zebrania w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 13). Projekty powyższych uchwał
zostały także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwie.
W okresie wyłożenia projektów uchwał do wglądu nie
wpłynęła żadna uwaga. Natomiast na spotkaniu konsultacyjnym wnioskodawca wniósł o zmianę w statutach sołectw
załączników graficznych granic obu sołectw na załączniki w
większej skali. Zgłoszony wniosek został uwzględniony.
Innych uwag do projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji nie wniesiono. Projekty uchwał uwzględniające zgłoszony wniosek zostały przedłożone Radzie Miejskiej i będą ujęte w porządku obrad lutowej sesji.
newsletter UM

Burmistrz Olecka

... zaprasza wszystkie małżeństwa obchodzące w 2015 roku
Złote Gody o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w
Olecku plac Wolności 1, pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, celem
potwierdzenia chęci uczestniczenia w uroczystościach odznaczenia medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za długoletnie pożycie małżeńskie
newsletter UM.

Imprezy sportowe
Siatkówka
Turniej Siatkówki Strażaków z udziałem 6 zaproszonych drużyn. Termin i miejsce: 12.02.2015 r. (czwartek)
godz. 10:00, Hala LEGA
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce dwójek szkół podstawowych. Termin i miejsce:
18.02.2015r. (środa) godz. 10:00, hala LEGA
Piłka nożna
Winter Cup - Football Festival, Turniej piłki nożnej
chłopców z rocznika 2005 z udziałem zaproszonych drużyn. Termin i miejsce: 21-22.02.2015 r. (sobota-niedziela)
godz. 9:00, Hala LEGA
Rozrywka
Występ kabaretu Ani Mru Mru. Termin i miejsce:
23.02.2015 r. (poniedziałek) godz. 19:00, Hala LEGA,
Bilety do nabycia w ROK „Mazury Garbate”
Lekkoatletyka
XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół podstawowych. Termin i miejsce: 25.02.2015r.
(środa) godz. 10:00, hala LEGA
XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół gimnazjalnych. Termin i miejsce: 26.02.2015r.
(czwartek) godz. 10:00, hala LEGA
Pływanie
„Otyliada” - II Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki. Termin i miejsce: 28.02.2015 r. (sobota) godz. 18:00,
Pływalnia LEGA
Warmia i Mazury pływają . Termin i miejsce:
07.03.2015 r. (sobota) godz. 10:30, Pływalnia LEGA
Tenis stołowy
III turniej tenisa stołowego z Cyklu Grand Prix Olecka. Termin i miejsce: 28.02.2015r. (sobota) godz. 9:00,
Hala LEGA

Trzynastolatek groził nożem
i żądał papierosów

W miniony piątek 13 lutego około 18.00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od
jedenastolatka, że kilka minut wcześniej w rejonie skate
parku 13-latek groził mu i jemu koledze nożem i żądał papierosów.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że Kamil J. podszedł do dwóch nieletnich, wyciągnął nóż w
ich kierunku i zażądał papierosów. Przestraszeni nieletni
po chwili poprosili o pomoc i obronę przechodzące obok
nich osoby dorosłe. W wyniku interwencji przechodniów
sprawca oddalił się z skate parku, a chłopcy uciekli w kierunku centrum miasta i zadzwonili na policję.
Teraz sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Ucieczka w sny
i twarz w kolorze ciemności

– czyli kolejne spotkanie z cyklu POECI SĄ WŚRÓD NAS
SŁOWO – to tylko tyle i aż tyle. Oręż poetów….
Jak powiedziała
kiedyś Anna Dymna: „Słowo może ratować, pomagać, żyć,
oswajać cierpienia i
lęki, wyrażać uczucia, pozwala dzielić
się swoim doświadczeniem, mądrością
z innymi. Po to dostaliśmy słowo. Na
szczęście wśród ludzi
rodzą się poeci. Oni
potrafią zwykłe słowa
tak zestawiać, tak ich
używać, że – słuchając ich – nagle zaczynamy rozumieć rzeczy skomplikowane i
przestajemy czuć się osamotnieni. Poeci często rozjaśniają
rzeczywistość, tworząc światy, konstelacje słów, które pozwalają na wzruszenia, refleksje, dotykanie piękna”.
Do swego świata poezji zabrał nas na ostatnim spotkaniu Wojciech Bojar. Jak powiedział licznie zgromadzonym gościom, pierwszy wiersz napisał mając lat czternaście.
Poezję Bojara można nazwać, głęboką i niezwykle refleksyjną, oddającą uczucia i osobowość samego autora.
Słowa jego wierszy były dość przejmujące, liryczne i melancholijne, najczęściej pobrzmiewały w nich uczucia żalu,
smutku, depresji, samotności.
To była taka trochę - paradoksalnie nazywając – „wspinaczka ku dołowi”, ocierająca się o zagubienie i szukanie
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sensu życia. Do niezwykle poruszających zaliczyć z pewnością można wiersze – monologi do nieznanej autorowi,
bliżej nieokreślonej kobiety. Tematyka wierszy Wojciecha
Bojara jest taka, a nie inna, gdyż - jak sam powiedział –
większość z nich napisał w wieku dwudziestu lat, gdy czuł
się niezwykle staro. Słychać w nich ogromny smutek, a nawet słowa rozliczania się z życiem.
Spotkanie poetyckie uatrakcyjnił mały recital w wykonaniu gitarzystów – Mirosława Taraszkiewicza i Krzysztofa Szczerbowskiego i Estery Szczerbowskiej (córka
Krzysztofa).
Tradycyjnie, nasz gość specjalny otrzymał w podziękowaniu rysunek Marka Pacyńskiego.
Na zakończenie Wojciech zaprosił przybyłych słuchaczy
na słodki poczęstunek, przy którym nie zabrakło gratulacji,
rozmów, kwiatów, podziękowań i... żartów.
Można powiedzieć ze spokojnym sumieniem, iż występ
Wojciecha Bojara, czytającego swoją poezję do akompaniamentu przyjemnych dla ucha melodii, był swego rodzaju
pięknym – niemalże teatralnym – widowiskiem.
Ewa Omilian

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

l90901

Rozpoczęcie
kursu

19
marca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B07301

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 IV 1947 -13 V 2011)

Z Hańczy za widnokres

Nie byłem w Hańczy, choć nieraz błądziłem palcem po
szkolnej mapie. Tam, gdzie była zieleń i niebieski kolor.
Ponieważ geografia jest moim feblikiem, więc Hańcza nie
była mi obca. Dopiero Wacław Klejmont uchylił mi rąbki
tajemnicy miejsca, gdzie zawiązano jego pępek. W życiorysie na potrzeby książki świetnie to opisał. Że urodził się nad
„najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza na Wielkanoc roku
1947. Stąd też pewnie wywodzi się moja skłonność do pogłębinowych satyropisanek. Fakt powyższy utrwalony został w
autobiograficznej fraszce:
W mętach odmętów Hańczy
mój talent czart wyniańczył,
a potem uzupełniony, rozszerzony i wzbogacony doświadczeniami życiowymi z innych rozlicznych miejsc tej poczciwej Ziemi, która mnie nosi, znosi i ponosi, w kontynuującym
jej myśl utworku ”Irytion”:
Jakże tu być świętym, skoro
i aniołów diabli biorą?!”
Hańcza nieraz powracała w Jego listach literackich. Była
narracją. Co ja piszę? To był wątek. Skandalem byłoby, gdybym nie opublikował fragmentów o Hańczy, skąd wyruszył
za widnokres. Z tej Hańczy nigdy na dobre nie wyjechał,
choć był na stale zameldowany w Olecku. Być może ktoś z
młodych posadzi mnie za anachronizm, ale … w moim wieku już mogę sobie pozwolić na ekstrawagancję i napisać, że
Wacław Ewaryst Klejmont to był lokalny patriota, który nie
ukrywał skąd pochodzi. Potrafił z Hańczy uczynić centrum
natchnienia, stąd czerpał silę i radość pisania. Nie czytałem,
żeby kiedykolwiek się żalił na to miejsce.
Rzadki to przypadek. Urodzić się nad takim jeziorem zobowiązywało przede wszystkim, żeby trzymać poziom i nie
polewać. Streszczać to, co lokalne, do uniwersum. Hańcza to
był Jego Białolas. Dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą,
przygotowałem to, co napisał piórem wiecznym. Chińskim
atramentem. Słowa Wacława trzymają się mocno żagla kartki.
Wacek latami cyzelował do mnie kartki/listy, choć na takie słowa nie zasłużyłem.
Czesiu niezmożony w pomysłach wszelkich,
teraz dopiero, kiedy zaczęli betonować stropy ursynowskich
podziemi, wiem, czyja to sprawka. Chmurka na tle PKiN i
już w niedoszłym metrze lokatorów od metra. Ciebie wszakże ostrzegałem przed schodzeniem w głąb, bo jako czynny
literat, możesz być posądzony o kontakty z podziemiem. Ja
posiadam teoretyczną możliwość zejścia na 108. m. jeziora
Hańcza, ale praktycznie potrzebny jest do tego aqualung.
Zresztą i w nim można ponoć dostać psychozy głębi, objawiającej się skutkami podobnymi do działania gazu rozweselającego. Ponieważ już na powierzchni jest dość wesoło,
mógłbym tego nie wytrzymać. Definitywnie zatem: nie
schodzę poniżej poziomu! Środowisko, w którym znalazłem
się, jest dość przepuszczalne, gdyby potencjalne męty na
czas go nie przysposobiły, w myśl dewizy asekurantów:
żaden głąb,
nie wnika w głąb.
(…)
Olecko, 21 maja 1986 roku
*
Drogi Czesiu,
list Twój najpierw parę dni i nocy na poczcie odleżał,
potem sennoprzedjesiennie z odpisem się ślimaczyłem, a raczej – opajęczyłem. Telewizor nasz domowy szarobury za-

niemógł w progu wakacji, więc wysypialiśmy się do woli i
ochoty. Koty wtórowały tym praktykom dwułosowym rozmruczeniu przymiauknięciami nadzwyczajnymi w tle ich
podwórkowych eskapad. Ostatnio poszerzyliście z Pawłem
koci fotoharem Julii, za co jest wdzięczna niepomiernie.
Zobowiązała się pilnować w ramach rekompensaty wielkich snowadek w Hańczy, gdy tylko udamy się na wyprawę
snowania przędzy, którą Mama moja w tajemnicy przed ojcem supłała minionej zimy na swoim „kołku”, bo tak u nas
kołowrotek nazywają w gwarze suwalskiej. Inne rekwizyty
przędzalnictwa domowego to: siery, Wituski, talka …
Zjechali do nas pod koniec wakacji goście z Paryża i
okolic. Vis-à-vis starej chaty trzeba było hotel francuski
urządzić. Zdała się na to szczęśliwie mleczarnia „Sadowia”. Danka była naczelnym kucharzem. Zwijała się jak
w ukropie, by na węglowo-drzewnej kuchni przy piwnicach rozsianych w różnych zakamarkach mojego rodowego siedliska posiłki na dwanaście osób przyrządzić. Z
jedzeniem nastarczyliśmy, gorzej było z zastawą stołową.
Zastaw stół i postaw się w naszej sytuacji! Goście zjechali
z trójką przemiłych dzieci. Nagle spokojna Hańcza w ich
wyobraźni nabrała demonicznych kształtów. Któregoś dnia
pod wieczór ciągałem najspokojniej z zimnej bagiennej
mgły drwa na ognisko, gdy dzieciarnia wpadła bez ducha
na podwórko z okrzykiem, że goni ich „szalona krowa”.
I choć to był niewinny byczek farmera grubego Oleśka,
nic nie zdał się wytłumaczyć. Tifenn i Nicolas opracowali nawet scenariusz filmowy tego zajścia. Cała czwórka
z Julią na czele wymykała się cichcem gdzieś przy dłuższym zagadaniu się dorosłych. Kiedy woda zaczęła nam
podchodzić pod pięty, okazało się, że zatamowały strumyk
wypływający ze źródeł Hańczy. Jeśli usłyszysz, że Kanał Augustowski wysechł, a Hańcze nawiedził potop, to
właśnie to. Rodziców moich już po wyjeździe gości brat
ewakuował do siostry pod Poznań. Ja przymdlałem i Danka z trudem docuciła. Starowinka Mama moja trzymała
się tylko dzielnie, choć opowiadając dzieciom przypadki
rozszalałymi bykami pod moją nieobecność, bez złej woli,
jeszcze większą trwogę posiała. Paradowaliśmy po okolicy
„Fordem-Sierra” budząc w przerwach spóźnionego żniwa
sensację wielką. Raz o mało nie przyszło tego wspaniałego wozu wynosić na plecach z gliniastych zapuszczonych
alej dworzyska w Starej Hańczy. Zrobiono mi foto i wideo
na tle słynnych Wiżajn. Sączyliśmy z podanego z francuską galanterią szampana, schłodzonego w przydomowej
piwniczce prawie do idealnej temperatury. Pozostał po
nim korek u powały na oczku snowadeł, którymi nici na
Twojego pająka snować zamierzamy, gdy wody opadną a
rodzice wrócą z Poznania. Zakotwiczona na taakim korku
stuletnia ponad nasza chata, ani utonąć ani rozpłynąć się
nie może! Francuzi twierdzą, że korek u sufitu to znak na
dobry powrót. Tyle na fali bezpośrednich przeżyć wakacyjnych. Kolejna fala wyłania się z negatywów, które pracowicie wywołujemy z Danutą, a ja kolejną noc do 400 rano
odbitki suszę. W te wakacje wywołałem około 15 filmów.
Próbowałem odbić wisienki, o które prosiłeś, ale – jak sam
zobaczysz – niewiele z tego wychodzi. Wątłego kontrastu
rysuneczku nie rozbiera podły negatyw na białym tle. Białe
na czarnym jawi się o wiele lepiej. Takie czasy! A miało
być czarno na białym? W tej kwestii mi nie wyszło, ale o
nici pajęcze na łowicki pająk z suwalskiego motania, nie
martw się. Spłyną do Twojej skrzynki niebawem z pierwszymi nitkami babiego lata. Sam sobie wysnułem wczoraj
pod folią Danki syntetyczne babie lato, gdy jakiś sznurek
od podwiązywania pomidorów rozkręcił się za wynoszonymi łodygami. To już jesień gospodaruje na dobre, jak w
Twoich Rejowo-Leśmianowo-Czechowowych lirycznych
wspominkach „Ballady o altanie”, w której czuć senne zawieszenie przed nieuchronnym opuszczeniem. W natural-
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nych obrazach tego lata beztelewizyjnie patrzyłem na ludzi,
którzy wszedłszy w nierozerwalną więź z przedmiotami i pieniądzem pozostają w czyśćcu, czy raczej – brudźcu [?] niedosytu. A trzeba smakować przezieleniającą się ku złotu przyrodę. Może jak Staff i Parandowski zadumać się z patykiem
nad rzęsą? Gdzież są lekarze, którzy takie recepty na stresy
zapisują? Pilniejsze sprawy pchnęły ich na Bliski Wschód, do
Turcji, Berlina Zachodniego … Zapomniano, że jest jeszcze
Bliższy Wschód- wschód słońca.
(…)
Bądźcie słoneczni! Jeszcze słoneczniki dojrzewają…
Jeszcze chłody przycupnęły pod miedzą… Jeszcze mgły rozsnuwają się na skraju świtu …
Wacław Klejmont
Olecko, 5 września 1990 roku
*
Drogi Czesławie,
12 lipca pod szum dębu pszczele mormorando stareńkiej domowej lipy w Hańczy Dorota Kędzierzawska i jej trójdzielne komando ukraińskich dzieci kręciło się po ogródku i podwórku, kręcąc zapamiętale aż po zmroku obraz „Jutro będzie
lepiej”. Rodzina moja ze znajomymi wbita tym filmowym
zajazdem w przyległe pagórki zapadła w ciszy ze złaknionymi
oczyma śledząc kolejne najazdy kamery… na poczciwą chatę
Klejmontów. Filmowe dzieci oskubały wisienkę, którą parę
lat temu nazad zasadziłem, a w tym roku pierwszy plon wydała. No i na zdrowie! Ciekaw tylko jestem jaki to znak, gdy
dziecię z ziemi obcej pierwszy owoc uszczknie za granicą?
Ale nic to! Niech Hańcza za raj uchodzi!!
Wacław &Family
14 lipca 2008 roku
___
Kolorowa widokówka: Gorące ucałowania znad jezior … Na
odwrotnej stronie naklejone dwa znaczki: ŚWIAT ZABAWEK POLSKA 1 35zł oraz Dwór w Lipkowie k. Warszawy
POLSKA 10GR. Okrągły stempel pocztowy: OLECKO
140708… Obok fraszkoznaczek:
Gdy biedą nie zaklepie
NAJAZD KAMERĄ
to „Jutro będzie lepiej”.
Szerzej o tym najeździe filmowców pisze Anna Sowul
(studentka filmoznawstwa UJ) w artykule W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI I MARZEŃ z planu filmu „Jutro będzie
lepiej”, Tygodnik Olecki 2008, nr 29, z 22 lipca 2008 roku
Olecko, 26 kwietnia 2010
Drogi Czesławie
oto nasze miasto z lotu ptaka na 450-lecie, a hen za horyzontem moja Hańcza. Wiosna powoli nasłonecznia duszę,
choć smoleńska tragedia ciąży jak ołów. Ofiary tych co już u
Pana, powinny otworzyć oczy i serca żyjących, a ta z samego
ranka Niesiołowski jad sączy, choć na ostatni pogrzeb się wybiera … chroń nas Panie od nienawiści!
Wacław Klejmont
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Kronika policyjna
2 nietrzeźwych
kierujących i 1 kolizja drogowa
- weekend na
drogach powiatu
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących. Doszło także do jednej kolizji drogowej.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci oleckiej
komendy zatrzymali w minioną sobotę 14 ltego po godzinie
19.30 w Olecku.
Karol L. prowadził samochód osobowy marki Opel mając blisko 2 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali 33-latkowi prawo jazdy.
Drugiego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci zatrzymali 15 lutego po godzinie 0.20 w miejscowości Cichy.
Kierujący audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjantom udało się jednak go zatrzymać i wtedy okazało się,
że ma on blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
19-latek już usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
Do kolizji drogowej doszło w piątek 13 lutego około godz.
15.30 w Olecku na Szosie do Świętajna.
Kierująca osobową toyota nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla kierującego samochodem osobowym marki Mercedes w wyniku czego doszło do zderzenia. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Ewa C. została ukarana mandatem
karnym w wysokości 250 zł.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Bezpłatna infolinia

Zbliżający się okres zimowy jest niezwykle ciężkim czasem, ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, dlatego też wiele osób, w tym w szczególności starszych, bezdomnych i niepełnosprawnych, może przeżywać
trudne chwile.
W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej dla
osób bezdomnych na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r.
funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia pod
nr tel. 800 165 320.
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl

Do koperty Wacław dołączył książkę pt. Historia miasta słowem i obrazem … 1560-2010 450 LAT OLECKA, ilustrował:
Marek Pacyński, tekst historyczny: Marek Góryński, redakcja: Barbara Stolarczyk, URZĄD MIEJSKI W OLECKU. Do
komiksu Wacław dołączył kolorową widokówkę OLECKO,
fot. Archiwum UM w Olecku. Na białej kopercie, formatu A
4, Wacław nakleił mikrofon, z którego wylatują motyle. Poza
tym, nad logo 450 LAT OLECKA 1560-2010, dopisał: Pozwól nam wiosno motylem wlecieć w 450-lecie!
Całość opracował: Czesław Mirosław Szczepaniak

B07501

Widokówka: Cokolwiek człowieka spotyka, powinien zawsze
się podnieść i dążyć naprzód. © Edycja Świętego Pawła 2004.
W prawym rogu znaczek: Dwór w Żelazowej Woli, POLSKA
155zł, stempel pocztowy okrągły: OLECKO 26041013, pod
znaczkiem: Czas wiośnieje na nadzieję.
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Ferie zimowe 2015 z MO
Zima ma się już ku końcowi. Warto jednak podsumować Zimowisko z MOSiR Olecko czyli Ferie na
Sportowo. Blisko 100 młodych miłośników sportu
pod okiem doświadczonych i lubianych opiekunów
bawiło się, podejmowało wyzwania sportowe i intelektualne oraz poznawało ciekawostki z dziedzin
takich jak budowa wszechświata, robotyka, chemia i
fizyka.
Zimowa aura dopisała co pozwoliło wielokrotnie
bawić się na śniegu, zjeżdżać na sankach, a nawet
wybrać się do Gołdapi na Piękną Górę. Tam najmłodsi uczestnicy otrzymali pierwsze lekcje szusowania, a bardziej doświadczeni mogli posmakować
„białego szaleństwa”. Równie dużą radość sprawiły
uczestnikom wyjazdy na łyżwy do Giżycka, gdzie
funkcjonuje sztuczne, kryte lodowisko. Nie zabrakło
też wyprawa do kina, gdzie oprócz filmów czekał na
uczestników pokaz iluzji.
Innymi ciekawymi pokazami były warsztaty z

robotyki i p
ki i chemii
Mały Inżyn
jący budow
w specjalny
Nie zabrało
cji, która ty
ter grupowy
zabaw na ba
ściowych i
Ferie za
lig oraz ogn
wręczenie d
towe półko
pół roku.
każdego z f
rię zdjęć m
MOSiR Ole

OSiR

programowania oraz fizyprowadzone w formule
nier oraz film prezentuwę Układu Słonecznego
ym małym planetarium.
o też sportowej rywalizaym razem miała charaky, dużej ilości pływania i
asenie oraz gier zręcznologicznych.
akończył wspaniały kunisko, a także uroczyste
dyplomów. Kolejne sporolonie już za mniej niż
Krótkie podsumowanie
feryjnych dni oraz galemożna znaleźć na stronie
ecko.
Bartosz Cieśluk

to@borawski.pl
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Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, Zespołu Szkół w Sokółkach, Szkoły Podstawowej
w Stożnem, Gminnego Centrum Kultury w Kowalach
Oleckich oraz Świetlicy Wiejskiej w Sokółkach.
Zespoły zaprezentowały inscenizacje zgodne z tradycją, w których nie zabrakło gwiazdy, turonia oraz odwiecznej walki dobra ze złem. W nastrój nostalgii i zadumy publiczność wprowadzili uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Kowalach Oleckich, którzy z artystycznym rozmachem
zaprezentowali historię narodzin Chrystusa.
Podczas przeglądu popis komicznych umiejętności dała

Jubileuszowy Przegląd

W czwartek, 12 lutego w Kowalach Oleckich odbył się
jubileuszowy X Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych
i Kolędniczych, w którym udział wzięły dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne z terenu gminy. Przedsięwzięciu
od dziesięciu lat przyświecają takie cele, jak: popularyzacja
amatorskich grup teatralnych w środowisku lokalnym, a także rozbudzenie pośród uczestników wydarzenia kulturalnego zamiłowania do teatru, gry aktorskiej oraz publicznych
występów.
W jubileuszowej edycji przeglądu udział wzięło aż osiem
grup teatralnych, co z całą pewnością uzasadnia potrzebę
realizacji podobnych przedsięwzięć. Uroczystość rozpoczął
występ podopiecznych Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich.
Mali artyści z przejęciem wystąpili przed tak dużą publicznością. Następnie na scenie Gminnego Centrum Kultury
przedstawienia kolędnicze zaprezentowały grupy teatralne ze

Marka regionu
– latarnia w morzu ofert

Produkt Warmia Mazury – to pierwszy wspólnotowy znak
towarowy, którego właścicielem jest samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego. Został zarejestrowany w Urzędzie
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Uzyskanie
tego znaku jest konsekwencją projektu „Produkt z Warmii i
Mazur”.
- Celem projektu jest identyfikacja produktów, usług, wydarzeń charakterystycznych dla Warmii i Mazur, z których
jesteśmy znani i którymi chcemy się chwalić – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin – Z takiego sposobu wspierania własnej przedsiębiorczości słynie już włoska Umbria
czy francuska Bretania. Projekt ma na celu wzmocnić identyfikację regionu i jego markę, a w rezultacie przełożyć się
na tutejszą gospodarkę i rynek pracy. Chcemy także, aby ta
marka, jako znak towarowy, była chroniona na otwartym europejskim rynku, a certyfikat z Alicante to gwarantuje.

starsza grupa teatralna działająca przy Gminnym Centrum
Kultury. Młodzież zaprezentowała jasełka z przymrużeniem oka, które wywołały salwy śmiechu i aplauz publiczności.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Gminne
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Zbigniew Sieńko

Do tej pory o naszym regionie głośno było w kraju i za
granicą dzięki udziałowi w konkursie na 7 Nowych Cudów
Natury. Udział w tym światowym konkursie miał na celu
wzmocnienie i utrwalenie marki regionu jako atrakcyjnego
turystycznie. Samorząd województwa jest także partnerem
w biznesie, nie tylko poprzez wsparcie przedsiębiorców
środkami europejskimi, ale także promocję gospodarczą.
Działania są wielotorowe. Realizowane są kampanie promocji gospodarczej, obecnie kierowane głównie do inwestorów z krajów skandynawskich, do Niemiec, Austrii i
Wielkiej Brytanii. Założeniem nowego projektu jest stworzenie i wypromowanie regionalnego produktu rozumianego jako znak „Produkt Warmia Mazury”. Są już pierwsze
efekty, 107 firm z regionu postarało się o ten znak dla 120
produktów, usług czy wydarzeń.
- Kupujmy nasze wyroby, korzystajmy z usług oferowanych przez nasze firmy, bywajmy na organizowanych u nas
imprezach, wspierajmy tutejszą przedsiębiorczość – dodaje
marszałek Brzezin - Bądźmy regionalnymi patriotami.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

reportaż
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Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Akwarium

21.

Jest czwartek. Przychodzi dzisiaj niania. Dzisiaj jedziemy
do chicagowskiego „Akwarium” – wielkiej budowli mieszczącej w sobie tysiące akwariów z egzotycznymi i pospolitymi odmianami ryb, gadów i ssaków.
Taki jest plan, ale na razie przebijamy się przez liczne korki. Jedziemy autostradą nad brzegiem jeziora. W dali widać
już downtown, a tu co chwila trzeba odstać swoje.
Przed samym śródmieściem robi się trochę szybciej. Samochody zjeżdżają w boczne drogi. Mijamy wreszcie wyspę
drapaczy chmur i zjeżdżamy na autostradę wiodącą do południowego Chicago. Z boku mijamy fontannę w Polsce słynną
z filmu „Sami swoi”.
Widać już gmach Shedd Aquarium. Córka parkuje samochód i idziemy do wejścia. Bilet, jak prawie wszędzie kosztuje
45 dolarów. Zakładają nam na przeguby seledynowe opaski
znaczące, że wykupiliśmy bilety i wchodzimy do głównego
holu. Centrum stanowi wielkie akwarium, którego szyby mają
kilka metrów wysokości i jest w kształcie cylindra. Trafiamy
akurat na karmienie ryb. W środku w akwalungach pływa
dziewczyna i mężczyzna. Ryby przeróżne podpływają do nich
i biorą pokarm z ręki. Tłum turystów obserwuje to ze wszystkich stron. Akwarium jest tak duże, że rośliny zasłaniają przeciwległą ścianę i obserwując ma się wrażenie, że ogląda się
sceny dziejące się w prawdziwym morzu. Przed wejściem do
właściwej ekspozycji jest jeszcze kino 4D. Mamy do wyboru
krotki film z cyklu „Epoka lodowcowa” albo film o dinozaurach.

Buckingham fountain, która zagrała za scenografię
w jednej z części filmu „Sami swoi”
rybnej i zwyczajów rybackich panujących na danym terenie.
Są więc łapki, sieci, wędki, łapki. Czasami tak egzotyczne,
że trudno się domyślić czemu służą. Potem są akwaria.

za mną „akwarium” z bieługami

To też rybka
Córka daje mi prawo wyboru, a ja wybieram dinozaury.
Film jest opowieścią o samicy małego gatunku dinozaura żyjącego w ciepłych morzach znalezionego z płodem w środku.
Wprowadzenie to historia odkrycia, a później wspaniała animacja obrazująca życie tych zwierząt.
Pełne wykorzystanie 4D daje niezwykle doznania. Zwierzę prycha i czujemy na twarzy wodny pył. Jest nawet zapach
morza. Atakujący potwór z głębin uderza nas w plecy. Tych
doznań jest wiele. Film trwa tylko piętnaście minut.
Wychodzimy oczarowani, zresztą tak jak inni turyści. Teraz do akwariów.
Ciągną się one przy ścianach w nieskończoność. Mamy
tylko kilka godzin, a żeby zobaczyć wszystko i choć na chwilę
stanąć przy każdym trzeba byłoby całego dnia. Przyglądamy
się więc co ciekawszym okazom.
Ryby i inne grupy zwierząt morskich umieszczane są środowiskowo. Początek każdej z kolekcji to pokaz gospodarki

Nie są to akwaria typu jakie mamy w domach. Przede
wszystkim są to akwaria wielkie (nie duże). Tylną ścianę
stanowią przeważnie prawdziwe skały, piasek i rośliny jakie
żyją nad brzegami tamtych mórz. Bywa też, że są i na tych
drzewach i palmach ptaki. Małe rybki, pływające gromadnie
są umieszczane w mniejszych akwariach tak, żeby można
było je obejrzeć. Wielkie ryby pływają dostojnie. Szczególnie jedna potężna ryba z Amazonki wzbudziła moje zainteresowanie. Tyle gatunków obrazuje jak bogate życie jest na
naszej planecie.

To ryba z Amazonii
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V04801

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

V04601

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

V02703

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria
zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, usuwanie filtra
cząstek stałych, EGR mechaniczne i elektryczne, tel.
509-746-264 V34709

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03005
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V03202

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05605
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033

V02335

K03105

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B06204

K03602

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05505
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34309

V35108

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V33740
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04811
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34719
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33730
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04807
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02015
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L90802
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34411
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...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

B05106

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
V00806
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K01809

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07202
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B06502
* „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
V34110

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B07102
V35708

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 B04309
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B05305

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B07401

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

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

V04701

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 L90405
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03013
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05805
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06902
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02705

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L90703

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02506

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41.
B
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02604
* 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 V02315
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V35718

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

V03003

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
V14110l

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V00906

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
V01905
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03312
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V33720

K01808

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 B06302
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SPRZEDAM
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04821
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V02105
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B07002
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B06403
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a07
* mieszkanie 58 m.kw. Imionki, tanio, 2 garaże, działka, tel. 508-588-805 K03104
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01925
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02325
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V02813
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506e
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01915

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04901
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B05205

WYNAJEM

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01613
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V00916

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V35728

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

V35008

V02005

* pokoje, tel. 500-708-095 K02007

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V04504

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B04409

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05405
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01908

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B06004
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B04608
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a07
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05905
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K02206
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K02306
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a07

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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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
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.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany indywidualnie, to ta
szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to
jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają.
Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od
ponad 20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Antybiotyki z grzybów

W ludowej medycynie panowało przekonanie, że
po jesieni obfitującej w grzyby, zima i wiosną ludzie
znacznie rzadziej lub nawet wcale nie chorują na
przeróżne przeziębienia. Jeszcze do niedawna takich
twierdzeń nie traktowano poważnie uznając je za fantazje i przesąd nie znajdujący uzasadnienia. Dzisiaj jednak wiemy, że nasi przodkowie jednak chyba się nie mylili. Rzeczywiście, kto jadł grzybów sporo, mógł mniej
chorować i być bardziej odporny na ataki przeróżnych
bakterii i wirusów. Przekonują zaś o tym współczesne i
to nawet bardzo liczne badania naukowców z wielu krajów, także z Polski. Otóż odkryli oni w grzybach wiele
substancji antybiotycznych.

Czereśnie przeciw łupieżowi

30 g żywicy z drzewa podgrzewamy w szklance
wody. Dolewamy pół szklanki soku z pokrzywy i łyżeczkę spirytusu. Wcieramy w skórę głowy.

Miejsca mocy

Są na globie ziemskim miejsca niezwykle, centra energetyczne, gdzie gromadzą się tajemnicze energie z kosmosu i ziemi. Obszary te zwane są „miejscami mocy”. Chronią

one budowie wokół nich stojące, wpływają na zachowanie
ludzi, poruszają ich serca, uzdrawiają ducha i ciało. Jedno z
takich miejsc mocy znajduje się również w Polsce, w Krakowie na Wawelu. Najsilniej podobno odczuwa się tajemniczą
energię blisko wejścia do Muzeum Wawelskiego.

Cera normalna

Cerę normalną u dorosłych spotyka się bardzo rzadko.
Skóra prawidłowa jest gładka, matowa, lekko różowa, napięta, jędrna, odporna na wpływy atmosferyczne. Prawidłowo reaguje na wodę i mydło.
Cerę normalną myjemy wieczorem mydłem przetłuszczonym lub mydłem dla dzieci i spłukujemy twarz chłodna wodą, a następnie wodą o temperaturze pokojowej.
Rano spłukujemy twarz chłodną wodą dla odświeżenia.
Na dzień można użyć odrobinę półtłustego kremu.
Ważne jest to szczególnie zimą, gdyż zabezpiecza przed
mrozem. Latem, zwłaszcza podczas opalania, należy nałożyć na twarz grubszą warstwę kremu.
Należy wystrzegać się przesuszenia skóry, może to bowiem spowodować przedwczesne powstanie zmarszczek.
Jeśli pojawia się drobne zmarszczki, można używać
na noc kremu odżywczego i witaminowego. Mogą to być
kremy poziomkowe, żółtkowe lub chlorofilowe.

B06104

to@borawski.pl
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Kalendarz imion
18 lutego (Popielec)
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczesława
19 lutego
Bettiny, Elżbiety, Gabrieli, Mirosławy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa,
Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Mirosława, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmiły,
Ludomiły, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha,
Leona, Lubomira, Ludmiła, Ludomiła,
Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny,
Lenki
Bartłomieja, Cezarego, Daniele, Feliksa, Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta,

Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Małgorzaty,
Marty, Wrócisławy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocisława, Wrócisława
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany,
Romy
Bądzimierza, Bądzimira, Damiana,
Florentyna, Łazarza, Piotra, Polikarpa, Romana, Seweryna, Wincentego
24 lutego
Jaśminy, Łucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogusława, Bogusza,
Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja,
Marka, Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Małgorzaty, Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jarosława, Konstancjusza, Macieja, Modesta, Sławoboja, Wiktora, Zygfryda

Nasz przepis
Grejpfrut z oliwkami

kilka liści sałaty, jabłko, czerwony
grejpfrut, pół czerwonej papryki, 5
wyłuskanych orzechów włoskich, 2 łyżki
czarnych oliwek, pół pęczka szczypiorku, łyżeczka musztardy, 3 łyżki oleju,
łyżka octu winnego, sól, cukier, pieprz
Sałatę myjemy. Jabłko kroimy w
plasterki. Obrany grejpfrut dzielimy na
cząstki i zdejmujemy z nich błonki.
Paprykę oczyszczamy z ziaren i kroimy w paski. Szczypiorek płuczemy,
otrzepujemy z wody i siekamy. Orzechy
kroimy drobno. Wszystko razem mieszamy.
Musztardę ucieramy z olejem, dodajemy ocet winny, przyprawiamy solą,
pieprzem i odrobiną cukru.
Wszystko wykładamy na sałatę ułożoną w półmisku i polewamy sosem.

Jagodzianki

Ciasto: 50 dag mąki, szklanka mleka,
3 jajka, pół szklanki cukru, pół kostki
margaryny, 2 łyżki oleju, 5 dag drożdży,
cukier waniliowy, sól
Nadzienie: kg jagód, 3 łyżki cukru, jajko
Drożdże z małą ilością cukru dodajemy do letniego mleka i mąki i odstawić
do wyrośnięcia.
Po wyrośnięciu dodajemy do mąki
razem z jajkami ubitymi z cukrem, resztą mleka, solą, rozgrzaną margaryną,
olejem, cukrem waniliowym. Wszystko
to razem wyrabiamy.
Jagody płuczemy, mieszamy z cukrem.
Część ciasta rozwałkowujemy na
stolnicy posypanej mąką. Wykrawamy z
niego krążki, na które nakładamy jagody
i zalepiamy je w podłużne bułeczki.
Układamy je na blaszce wysmarowanej tłuszczem i pozostawiamy do wyrośnięcia. Wszystkie smarujemy roztrze-

panym jajkiem.
Pieczemy w rozgrzanym piekarniku
około 25 minut.

Sernik kremowy

Spód: opakowanie herbatników, 10
dag masła
Masa serowa: 90 dag białego sera
kremowego, szklanka cukru, 3 jajka, 3
żółtka, sok z połowy cytryny, aromat do
ciast (ulubiony)
Do posmarowania wierzchu: opakowanie śmietany 22% (ok. 20 dag), 3
łyżeczki cukru
Tortownicę wykładamy papierem
do pieczenia. Herbatniki rozkruszamy
i dodajemy do nich roztopione masło
i mieszamy. Masą wylepiamy dno tortownicy i wstawiamy na pół godziny do
lodówki.
Ser ubijamy na puszystą, gładką
masę. Miksując cały czas dodajemy
małymi porcjami cukier. Następnie pojedynczo całe jajka, a następnie żółtka.
Na samym końcu dodajemy sok z cytryny i dopiero później aromat.
Tortownicę wyjmujemy z lodówki
i owijamy folią aluminiową nakładając
jej dwie warstwy, żeby do środka nie
dostała się woda, sernik bowiem będzie
się piekł w kąpieli wodnej.
Zabezpieczoną tortownicę wstawiamy do drugiego naczynia z brzegiem
wysokim na tyle by sięgał do 1/3 wysokości naczynia.
Do tortownicy wlewamy masę serową i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170°C.
Naczynie napełniamy ciepłą wodą.
Pieczemy 50 minut sprawdzając czy
woda się nie wygotowała i uzupełniając
jej poziom co jakiś czas.
Śmietanę dokładnie mieszamy z
cukrem. Gotową masą delikatnie sma-
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Cytaty na ten tydzień
.. nie oczekuj niczego od człowieka, jeśli pracuje tylko na swoje
życie, a nie dla wieczności.
Antoine de Saint-Exupery,
Twierdza
Władza dysponuje środkami,
które skutecznie niszczą miłość.
Zdrada. Skrucha. Dezercja. Pole
pełne trupów, które pozostawia za
sobą nadużycie. Opuszczone okopy, które pozostawia za sobą obojętna siła. I, jak zawsze, pokusa złośliwego humoru.
Carlos Fuentes,
W to wierzę
Wbrew przekonaniom o pierwotnej łagodności Greków, okrucieństwo, podstęp i zdrada były
jak najbardziej w modzie. Ludzie,
którzy zamawiali lub rzeźbili posągi i słuchali poezji, posługiwali się
niewiarygodną dzikością w walce o
władzę.
Ela & Andrzej Banach,
Podróż na Sycylię czyli koniec
świata

PRZYS£OWIA
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Lepiej na Konrada (19 lutego) głodnych wilków gromada niż chłop w koszuli.
Po Macieju (24luty) lody wróżą długie chłody.
Jeśli mróz w świętego Macieja (24
lutego), czterdzieści dni tego nadzieja.
Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w
kwietniu śniegu spadnie.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i walne wiatry są w tym
roku.
rujemy sernik i pieczemy jeszcze 10 minut.
Sernik wystudzamy. Wstawiamy do
lodówki na co najmniej sześć godzin.
Najlepiej na całą noc.

Kruszon morelowy

2 butelki białego wytrawnego wina lub
szampana, 25 dag suszonych moreli,
2 pomarańcze, jedna cytryna, sok z
jednej cytryny, szklanka cukru, pół litra
gazowanej zimnej wody mineralnej,
kostki lodu
Na dnie wazy przesypujemy cukrem
plastry pomarańczy i cytryny. (Owoce
muszą być wyszorowane i sparzone).
Morele moczymy w winie i kroimy.
Wkładamy je do wazy i polewamy
sokiem z cytryny. Wstawiamy do lodówki na 4 godziny.
Całość mieszamy z gazowaną wodą
mineralną i bardzo zimnym winem. Nie
możemy używać lodu.
Podajemy kiedy owoce opadną na
samo dno naczynia, a wazę ustawiamy
w misie wypełnionej lodem.
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CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu
i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel
do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie
zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. (środa) o godzinie
13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Zasady pracy Rady Miejskiej w Olecku w latach 20142018 – Komisje Rady Miejskiej w Olecku.
6. Analiza wniosków, które zostały zgłoszone do budżetu
na 2015 rok, a nie zostały uwzględnione - Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
7. Analiza procedury konkursowej związanej z realizacją
zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe - Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Olecku.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
dotyczące projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Sołectwa Możne,
b) uchwalenia statutu Sołectwa Możne,
c) uchwalenia statutu Sołectwa Imionki,
d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2015,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
f) określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie
procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko,
przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia
spełniania kryteriów,
g) zamiaru likwidacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Zespole
Szkół w Olecku,

• unikaj masowych
zgromadzeń,
• zadbaj, aby również
twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
h) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Olecko,
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Olecko,
k) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Olecko.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Informuję, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko wraz z załącznikami, jest dostępny do wglądu w biurze Rady Miejskiej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
Pierwsza runda

IMPULS LIGI SQUASH’A LEGA OLECKO 2014/2015

zbliża się do finiszu. Do jej zakończenia pozostało 12 spotkań, na które grający umawiają się indywidualnie. Na prowadzeniu wciąż Marcin Roszko. Tuż za nim jedyny gracz,
którego wyższość musiał uznać w rozgrywkach tej rundy
- Karol Lemański. Pozycji lidera zagraża też Adam Brzoziewski, który z kolei jako jedyny, po zaciętym meczu, pokonał wicelidera.
Ostatnio rozegrane spotkania
IMPULS LIGI SQUASH’A - LEGA OLECKO 2014/2015
Kamiński M.- Szczepaniak K.
Motuk J.- Szczepaniak K. 		
Brzoziewski A. - Lemański K.
Lemański K.- Szczepaniak K.
Sienica R - Kamiński M. 		
Brzoziewski A.-Kamiński M.
Lemański K.-Wieloch T. 		

3:0
0:3
3:2
3:0
2:3
3:0
3:0

opracował
Bartosz Cieśluk
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Pogranicznicy w ZSLiZ
23 stycznia ucznio-

wie Zespołu Szkól
Licealnych i Zawodowych w Olecku
kształcący się w II
Liceum
Ogólnokształcącym ze specjalnością policyjno-pożarniczą oraz w
Technikum Nr 1 w
zawodzie technik logistyk ze specjalnością wojskową wzięli
udział w zajęciach
demonstracyjno-instruktażowych przygotowanych przez
Straż Graniczną z
Augustowa.
Młodzież została
zapoznana z umundurowaniem i bronią wykorzystywaną przez pracowników SG. Najwięcej emocji wywołał pokaz z psem tropiącym i pozorantem.

Spotkanie zorganizowali Urszula Zaborowska i
Przemysław Michniewicz we współpracy z Szymonem Jackiewiczem, absolwentem ZSLiZ oraz rodzicem Dawida Jackiewicza, ucznia II LO w Olecku.
ZZ

K03203

V03402

Małgorzta Ankianiec, kl. Ic,
Droga do...
III miejsce

V35607

Konkurs fotograficzny
„Wigierska stopklatka”

20
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Popielec
I ani się spostrzegliśmy, a już dzisiaj w kościele usłyszymy znamienne słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, a ksiądz na znak tego posypie głowę popiołem. I zacznie się kolejny okres w kalendarzu liturgicznym zwany
Postem.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na dworach o północy z
wtorku na środę milkły ostatnie przyjęcia, a ze stołów na
sześć tygodni znikało mięso, tłuszcze i cukier. Wszyscy rozjeżdżali się do domów, by od Środy Popielcowej jeść żur,
śledzie i śpiewać „Gorzkie żale przybywajcie”.
O życiu towarzyskim trzeba było zapomnieć, zamierało
zupełnie i nikomu przez myśl nawet nie przeszło, by urządzać jakieś bale, przyjęcia. I tak aż do Wielkanocy. Jedynym rozjaśnieniem tych dni była Niedziela Palmowa zwana
Kwietną lub Wierzbną, która rozpoczynała Wielki Tydzień.
Na długo przed nią przygotowywano kolorowe palmy.
W niektórych regionach Polski było to wielkie wydarzenie na wsi, bo kobiety musiały się spotkać wiele razy, by palmę co piękniejszą i większą zrobić. A w Niedzielę Palmową,
która symbolizuje wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy,
połykano jedną bazię, by zapewnić sobie zdrowie i powodzenie na najbliższy rok. Był to czas nie tylko ścisłego postu, ale
czas przemyśleń, postanowień i na pewno wyciszenia, może
umartwiania się i poprawy.
A dzisiaj… Dzisiaj nakazy zostały złagodzone. Ani przez
myśl nikomu nie przejdzie, żeby czterdzieści dni obyć się
bez mięsa, tłuszczu i cukru. Nie we wszystkich dyskotekach
milknie muzyka i czeka aż do Wielkanocy. Wielu nie pójdzie
w środę do kościoła, bo to takie smutne święto i w ogóle cały
ten okres jest taki przygnębiający. A Wielkanoc, choć jest
często mylona, jest radosnym świętem, bo zmartwychwstał
Pan, zwyciężyło życie.
Ile z tradycji sprzed kilkudziesięciu lat przetrwało do dzisiaj? A ile my przechowamy, będziemy kultywować i wierzyć, że tak powinno być? Szóstym zmysłem czuję, że chyba
niewiele.
Popielec nierozerwalnie kojarzy mi się z jeszcze jednym
wydarzeniem. Na pewno każdy choć raz był na pogrzebie.
Wówczas to kapłan rzuca grudkę ziemi na trumnę i wypowiada znowu te same słowa: „Z prochu powstałeś…”
i nic już zmienić nie można. A odgłos padającej garści
ziemi na trumnę ściska serce i pozostaje na długo. Ale pomiędzy posypywaniem głowy popiołem, a tą spadająca grudką

ziemi tyle może się wydarzyć…

Od wieków Wielki. Post
Skończył się karnawał. Kościół katolicki rozpoczął
okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest to szczególny
czas przygotowania do najważniejszych świąt – świąt wielkanocnych, poprzedzonych liturgią Wielkiego Tygodnia.
Jest to czas pewnego wyciszenia i refleksji nad swoim życiem Kościół zaleca w tym okresie poświęcić więcej czasu
na modlitwę i posty. Obserwując otaczającą rzeczywistość,
dostrzegam ogromne zmiany obyczajowości również i w
tej materii. Przypominam sobie, że jeszcze kilkanaście lat
temu i to za „ateistycznej” komuny było raczej nie do pomyślenia zorganizowanie jakiejś dyskoteki w okresie postu.
Dzisiaj nie jest to takie oczywiste. O ile znajdą się amatorzy tańca w tym okresie, nie ma przeszkód, aby się ona
odbyła. Wedle zasady: „klient nasz pan”. Jeszcze dwie dekady lat temu dyskoteka w klubie była „wytknięta palcem”
przez księdza z ambony. Dzisiaj to już norma, że bawić się
można na dyskotece w okresie Wielkiego Postu. W sklepach nie milknie nawet na chwilę głośna, skoczna i hałaśliwa muzyka. Nie pomaga mi to w zakupach. Wręcz przeciwnie – wolałabym odrobinę spokoju, bo to też dobry czas
na drobne przemyślenia, zwłaszcza w tym okresie.
Również przestrzeganie na przykład piątkowych postów nie jest takie rygorystyczne. Pomijając względy religijne, zastanawiam się, do czego może doprowadzić taki
relatywizm obyczajowy i moralny, szczególnie u młodego
pokolenia. Zacieranie się różnic między tym, co szczególne i zwykłe, rodzi tylko chaos. Jest to prosta droga do kwestionowania wszystkiego, co uświęciła tradycja.
Może część z Was, drodzy Czytelnicy, uzna mnie za
straszną konserwatystkę, ale uważam, że to właśnie tradycje, wspólne ich pielęgnowanie jest fundamentem tego, co
najważniejsze – rodziny. Zawsze mam przed oczami przy
takiej okazji scenkę z musicalu „Skrzypek na dachu”, gdzie
główny bohater – Tewie Mleczarz - ciągle podkreśla, że
wszystko jest niby dobre, ale tradycja jest najważniejsza.
Myślę, że tak szybko zmieniająca się obyczajowość nie jest
tylko efektem napływu obcych kulturowo wzorców lansowanych przez media, ale również słabym przekazem tych
tradycji w rodzinie.
U progu integracji europejskiej zachowanie własnych
tradycji wpływa ogromnie na tożsamość narodową jak i
osobistą. Pielęgnujmy tradycje, one są tym, co spaja ludzi.
W dwudziestym pierwszym wieku też.
Marusia

