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„Mazurski Dwór”

Sylwester w „Astrze”
tel. 87-520-25-68

Sylwester w 2016

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

B27305

DJ,wykwintne menu, tel. 512-492-990

Bożonarodzeniowy Dzień Życzeń
s. 18-19.

Grafik odbioru odpadów komunalnych
Odpady problemowe, s. 7

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10
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pizza na telefon, 87-520-31-32
V29223
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem

internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

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

V27405

V26807

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
informacji udzielił kapitan Piotr Talkow-

ski
11 grudnia od 17.59 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały w okolicach skrzyzowania obwodnicy z drogą do Gizycka
miejsce kolizji drogowej. Samochód osobowy w rowie.
12 grudnia od 19.45 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
14 grudnia od 8.10 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
obluzowane dachówki na budynku przy ulicy Kościuszki.
15 grudnia od 10.11 dwa zastępy JRG PSP, dwa OSP Wydminy, jeden OSP Mazury i jeden OSP Świętajno gasiły pożar
w piwnicy budynku mieszkalnego w Pietraszach.
15 grudnia od 12.35 dwa zastępy JRG PSP pomagały mężczyźnie, który wpadł do rzeki w okolicach ulicy Wodnej.
16 grudnia od 17.38 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzasniete drzwi mieszkania przy placu Wolnosci.
17 grudnia od 5.34 dwa zastępy JRG PSP Olecko oraz dwa
JRG PSP Suwałki i jeden OSP Raczki zabezpieczały miejsce i
usuwały skutki wypadku drogowego w Lipówce.
17 grudnia od 8.32 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Gordejkach
małych. Samochód uderzył w drzewo.
17 grudnia od 19.38 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Wieniawskiego pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
informacji udzielił kapitan Piotr Talkowski
18 grudnia od 17.35 jeden zastęp OSP Świętajno oświetlał
miejsce oraz usuwał skutki wypadku drogowego w Świętajnie.
19 grudnia od 9.22 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
19 grudnia od 17.35 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
19 grudnia od 18.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
ulicy Nocznickiego skutki kolizji drogowej.
20 grudnia od 11.54 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy
ulicy Kolejowej wodę z zalanej piwnicy budynku.
20 grudnia od 19.06 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
21 grudnia od 2.03 jeden zastęp JRG PSP pomagał policji
otwierać zatrzaśnięte drzwi do mieszkania budynku przy ulicy Młynowej.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,09 zł
ON Arctic ................. 4,29 zł
Pb 95......................... 4,22 zł
PB 98......................... 4,44 zł
LPG............................ 1,91 zł
Olej opałowy............... 2,18 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Sztuka Jadalna, 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
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
30 grudnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
31 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
1 stycznia (piątek)
12.00 - Noworoczny mecz piłki nożnej Czarni Olecko Reszta Świata, boisko ze sztuczną murawą
15:00 - Noworoczna zabawa z DJ-em Lolkiem, Rynek,
rozpalanie ogniska
16:30 - Drugi pomiar głośnego przywitania Nowego Roku
przez Olecczan
14.00 - XI Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego, hala Lega
2 stycznia (sobota)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy
film, Kino Mazur
16:50 - Noworoczne życzenia Burmistrza Olecka
17:00 - Pokaz fajerwerków
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing,
film, Kino Mazur
3 stycznia (niedziela)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing,
film, Kino Mazur
4 stycznia (poniedziałek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing,
film, Kino Mazur
5 stycznia (wtorek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing,
film, Kino Mazur
6 stycznia (środa)
7 stycznia (czwartek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing,
film, Kino Mazur
8 stycznia (piątek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing,
film, Kino Mazur
9 stycznia (sobota)
10.00 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
10 stycznia (niedziela)
11 stycznia (poniedziałek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
12 stycznia (wtorek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbing-
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Świąteczny weekend
zakończyli w celi

organizmie blisko 2 promile alkoholu.
Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej, tym razem
u rodziny zamieszkałej na terenie gminy Kowale Oleckie,
funkcjonariusze otrzymali po godz. 23:00.
Policjanci ustalili, że Zbigniew W. wrócił pijany do
domu, wszczął awanturę z byłą żoną, wyzywał ją i dzieci
słowami wulgarnymi po czym uderzył kobietę.
Podczas podejmowanej interwencji mężczyzna nadal
był agresywny wobec domowników, nie reagował na polecenia mundurowych do uspokojenia się. W związku z tym
został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
Obie rodziny zostały objęte nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Zaproszenie
na badanie cytologiczne

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”
ogłasza nabór na

Wczoraj oleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy awanturowali się ze swoimi bliskim. Cezary K. i Zbigniew W. świąteczny weekend zakończyli trzeźwiejąc w policyjnej celi.
Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu trafił przed godz. 17:00. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że u jednej z rodzin zamieszkałej
w Olecku doszło do awantury. Policjanci którzy pojechali
na miejsce ustalili, że Cezary K. pod wpływem alkoholu
wszczął awanturę z żoną, wyzywał ją słowami wulgarnymi
oraz szarpał za ubrania. 40-latek został zatrzymany i trafił
do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało w jego

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 2559 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym
- Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp.
z o.o., ul Gołdapska 1.
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Znaleziono perfumy
W Wigilię w Olecku na ulicy Kolejowej jedna z mieszkanek
Olecka znalazła na chodniku perfumy różnych marek.
Perfumy są do odebrania w Komendzie Powiatowej Policji
w Olecku ul. Zamkowa 1. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 520 72 00 lub 520 72 51.

wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia rozpoczną się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się
razy w tygodniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod
nr 601-152-454.
Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy
na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul.
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

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:

• Maksymilian Abakanowicz
• Leon Bartnicki (Ruda Śląska)
• Ada Borawska
• Marek Okartowski
• Norbert Rydzewski
• Zenon Różycki

K16601

K15803

Zakład Kamieniarsko-budowlany

warsztaty
dziennikarskie

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

to@borawski.pl

były akcje charytatywne organizowane przez olecczan.
Było ich naprawdę dużo. Sztandarowym działaniem jest
zawsze udział obywateli naszego miasta w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zasługi, docenione przez kapitułę wraz z Owisiakiem owocują przydzielaniem sprzętu dla
oleckiego szpitala. Wiele z tamtejszych urządzeń ma nalepione serduszka WOŚP.
Olecko rozbudowuje się. Powstają nowe ulice, nowe
domy. Wynika z tego, że mieszkańcy są coraz bardziej zasobniejsi. Szkoda jednak, że tak mało buduje się mieszkań
socjalnych. Komercyjne mieszkania w blokach nie rozwiążą
problemu. Przypuszczalnie rozwój budownictwa w ramach
tzw. TBS pomógłby rozwiązać problemy i młodych małżeństw i przedsiębiorców, którym brakuje ludzi do pracy.
Popyt pracy powoduje, że ceny wynajmu mieszkań są
znacznie większe niż w ościennych miastach.
Miasto na razie nie stać na inwestowanie w tego typu
przedsięwzięcia. A szkoda.
Pod koniec roku Olecko stało się słynne w całej Polsce
protestując przeciw zorganizowaniu w mieście ośrodka dla
uchodźców.
Ciekawe, czy w lato odwiedziło nas więcej czy mniej turystów, niż poprzednio? Nikt bowiem nie prowadzi takich
badań i nie zbiera danych.
Miasto ma dwa kierunki rozwoju: sport i turystykę. Mają
one rozwijać jego potencjał. Na razie jednak potencjałem,
który trzyma miasto przy życiu są zakłady przemysłowe,
szpital oraz szkolnictwo. Zakłady przemysłowe to kapitał
prywatny, szpital to dotacje NFZ, a szkolnictwo to dotacje
rządowe. Turystyka zaś ciągnie z funduszy prywatnych, a
jedynie sport jest należycie finansowany z funduszy miejskich. Co prawda, w tym momencie nie zgodzą się ze mną
jego działacze, bo dla nich każda z dziedzin sportowych nie
jest wystarczająco doinwestowana.
Natomiast jeśli idzie o kulturę, to w porównaniu, na
przykład, do finansowania sportu, jest tylko ubogim kopciuszkiem skarbca miejskiego. Na czymś trzeba oszczędzać.
W tym roku także nie podniesiono podatku od samochodów ciężarowych. Zniesiono też w całości podatek od posiadania psów. Motywacja była dość pokrętna: ze względu na
niewykonalność jego egzekwowania! Ciekawe?
Jaki będzie ten Nowy?
Trudno przewidzieć. Ze względu na zmiany polityczne
mogą się zmienić i priorytety rządzenia miastem. Nie wiadomo też jak się skończy procedura odwoływania burmistrza
i kiedy będą ponowne wybory. Przecież, skupiając wokół
siebie przeciwników umiejscowienia w Olecku ośrodka dla
uchodźców obecny burmistrz zebrał niezły potencjał wyborczy. Tak, że wybory może znów wygrać. Nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg.
Przypuszczam też, że miasto nasze, dzięki jego przedsiębiorcom i ludziom zaangażowanym w rozwój turystyki i
kultury będzie rozwijało się nadal. Nie martwię się o sport,
bo bez względu na koniunkturę w Ratuszu zawsze będzie
miał się dobrze. Zbyt dużo zostało w tę dziedzinę życia miasta zainwestowane.
To tyle jeśli chodzi o odejście Starego i przyjście Nowego Roku.
Oschle, o tym co się działo i ewentualnie
będzie się dziać, napisał
Bogusław Marek Borawski
Maximix Sp. zo.o. zatrudni kierownika sklepu, do
nowo otwartego sklepu Maximix w Olecku.
CV z dopiskiem „Olecko-sklep” proszę przesyłać na adres:
maximixbiuro@maximix.pl

K16502

V28903

„To był rok!” – i pytanie, jak
zawsze, gdy się kończy: jaki on
był? Czy tak jak w piosence: „Dobry rok. Z żalem dziś żegnam go”.
Czy z ulgą i nadzieją, że następny
będzie lepszy, a nieszczęście (czy
nieszczęścia) już się nie powtórzą?
Każdego z nas Nowy Rok zastaje przecież inaczej. Każdy z nas
jest w innym miejscu i dosłownie
i w przenośni. Przecież nawet stojąc obok siebie, obejmując
siebie, to jednak czynimy to obok.
Jaki był ten Stary Rok?
Cóż? Nie różnił się specjalnie od poprzednich, jeśli chodzi o mnie. Za to naszemu miastu przyniósł wiele ciekawych
wydarzeń. Olecko, wbrew temu co mówili zwycięzcy kampanii wyborczej do Sejmu RP nie stoi w ruinie. Budowane
są nowe domy, stare są remontowane i pięknieją. Przybywa
miejsc pracy i to pracodawcy szukają pracowników, nie odwrotnie. Część młodych ludzi wyjechała, co prawda, do pracy
za granicą ale za to przysyła rodzinom i znajomym funty, franki, dolary i euro. Część z nich wróci z pomysłem na własny
biznes. Nie za bardzo szczęści się tylko tym, którzy pracują na
czarno. Zresztą, tak jak i w naszym kraju. Kto zgadza się na
ukrywanie swoich zarobków przed fiskusem musi się liczyć z
tym, że spotka na swojej drodze równie przebiegłych przedsiębiorców.
Tak więc w mieście bezrobocia praktycznie nie ma. Są tylko
szukający lepszej lub ciekawszej pracy. Jeśli jednak nowy rząd
zlikwiduje, tak jak zapowiadał, gimnazja, to nauczyciele mogą
mieć kłopoty. Ale te rozważania dotyczą już Nowego Roku.
Bardzo ciekawym wydarzeniami były te związane z działalnością Rady Miejskiej: pozbawienie mandatu radnej Renaty Dunaj oraz wniosek CBA o odwołanie Burmistrza Wacława Olszewskiego za nieprzestrzeganie przepisów ustawy antykorupcyjnej.
Bardzo ujmującymi wydarzeniami w minionym roku
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Badanie w kierunku HIV można wykonać anonimowo
i bezpłatnie w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)
na terenie całego kraju.

Bezpłatny mobilny przewodnik turystyczny „Olecko
i okolice” to propozycja zarówno dla przyjezdnych jak i
mieszkańców, którzy chcieliby mieć szybki dostęp do zawsze aktualnych i przydatnych informacji lokalnych w swoim smartfonie. Aplikacja posiada wbudowaną bazę obiektów
turystycznych i handlowo-usługowych, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niej bez konieczności łączenia się z
internetem.
Przewodnik turystyczny „Olecko i okolice” pozwoli każdemu odkryć najbliższe atrakcje turystyczne, dowiedzieć się
o organizowanych wydarzeniach i imprezach, poznać okoliczne jeziora, malownicze szlaki turystyczne, zabytki i ciekawe miejsca.
Pobierz teraz na swoje urządzenie: http://mobilne.wm.pl/
olecko
http://www.olecko.pl/strona-284-aplikacja_mobilna_
olecko_i_okolice.html		
newsletter.um

Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale
łodzi motorowych) ; wymagania : staż na danym
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wynagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony,
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34

EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie odnosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie
musi być koszmarem.
Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i młodzieży.
Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwierdzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce.
Większość trudności w nauce można wyeliminować
lub zminimalizować.
Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem.
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do
lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem
lęku.
Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym
terminie.

Szukamy domu

Olecki Klub Wodny pilnie szuka domu dla dwóch pięknych kotków. Kontakt u bosmana w klubie,
lub pod nr: 608 467 268.

B28902

Newsletter portalu
www.olecko.pl

omówi z nim inne, które będą bezpieczniejsze i zmniejszą
ryzyko zakażenia HIV i innymi chorobami. Rozmowa z
doradcą, podobnie jak testowanie, jest w PKD anonimowa
i bezpłatna.
W województwie warmińsko-mazurskim badanie w
kierunku HIV można wykonać w PKD w Ełku i Olsztynie.
PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej
Szpitala Wojskowego w Ełku
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 (gabinet nr 204)
CZYNNY: CZWARTKI od 15.00 do 17.00
tel. brak
PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
w kierunku HIV w Olsztynie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, pokój 15 (parter)
CZYNNY: WTORKI I CZWARTKI od 15.00 do 18.00
tel.(089) 524 83 59
UWAGA! W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjenci przyjmowani są pół godziny przed
zamknięciem punktów.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26003

B27206

Punkty to miejsca, w których klient może też liczyć na
poradę doradcy. Doradca poinformuje klienta o przebiegu testu, interpretacji wyniku, oszacuje ryzyko zakażenia oraz co
najważniejsze
– ustali wraz z
klientem, czy
jest to dobry
moment na wykonanie testu.
Doradca będzie
również towarzyszył podczas
otrzymania
wyniku,
aby
wyjaśnić jego
znaczenie, rozwiać wszelkie
wątpliwości, a
w przypadku
wyniku dodatniego wesprzeć i wskazać dalsze możliwości.
Doradca powie, czy zachowania klienta były/są ryzykowne i

to@borawski.pl
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Grafik odbioru odpadów komunalnych
Odbiór odpadów problemowych, wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, przeterminowanych leków, chemikalii, zużytych baterii itp.
13 STYCZNIA; 10 LUTEGO; 9 MARCA; 13 KWIETNIA; 11 MAJA; 8 CZERWCA; 13 LIPCA; 10 SIERPNIA; 14 WRZEŚNIA; 12 PAŹDZIERNIKA; 9 LISTOPADA; 14 GRUDNIA

Odbiór popiołu
7, 21 STYCZNIA; 4, 18 LUTEGO; 17 MARCA; 14 KWIETNIA; 12 MAJA; 9 CZERWCA; 7
LIPCA; 4 SIERPNIA; 15 WRZEŚNIA; 13 PAŹDZIERNIKA; 3, 24 LISTOPADA; 8, 29 GRUDNIA

Gospodarka odpadami
Uwaga nowość!!!

Obowiązkowa ryczałtowa opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lutego 2015 r., każda osoba, która jest właścicielem domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma obowiązek złożyć
na taką nieruchomość deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) w wysokości 50 zł/rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny,
2) w wysokości 62 zł/rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób zmieszany.
Pozostałe stawki zostają bez zmian:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

W przyjętych uchwałach zatwierdzono dwie stawki za
odbiór śmieci powstających na posesjach zamieszkałych:
1) 10 zł/os/miesiąc - segregowane
2) 13 zł/os/miesiąc – zmieszane

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Ustalono stawkę opłaty brutto za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady
gromadzone są i odbierane w sposób zmieszany:

Odbiór odpadów problemowych, takich jak: odpady typu popiół paleniskowy, przeterminowane
leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte baterie.
Odbiór odpadów problemowych i popiołu realizowany będzie po uzgodnieniu telefonicznym z
przewoźnikiem w niżej wskazanych terminach po
telefonicznym zgłoszeniu pod nr. tel. 87 643 70 22
Popiół należy gromadzić w pojemnikach umożliwiających ich opróżnienie.
POPIÓŁ GROMADZONY W BECZKACH, NA
TACZKACH, W WORKACH FOLIOWYCH,
ITP. NIE BĘDZIE ODBIERANY
1) pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 16 zł
2) o pojemności 200 l – 240 l - w wysokości 32 zł
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 93 zł
4) pojemnik typu Kp-7 – w wysokości 490 zł
oraz gromadzone i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 13 zł
2) o pojemności 200 l – 240 l - w wysokości 26zł
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 80 zł
4) pojemnik typu Kp-7 – w wysokości 430 zł

Kampania „HIVokryzja.
Wyleczmy się!”
HIVokryzja to hipokryzja wobec osób zakażonych wirusem HIV. Czym się ona objawia? Z pozoru akceptujemy
osoby zakażone, jednak nasze zachowanie zmienia się, gdy
dowiadujemy się, że znajdują się one w naszym otoczeniu.
Wtedy wykonujemy przysłowiowy krok w tył. Nagle okazuje się, że nie chcemy z nimi pracować, korzystać z tych
samych sztućców, podawać ręki. Wynika to oczywiście z
niewiedzy. Boimy się tego, czego nie rozumiemy.
Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się.” chcemy zmienić to zachowanie. Celem projektu jest wyleczenie
ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV.
Główny przekaz kierowany jest do osób zdrowych - uświadamiamy, że największym problemem zakażonych wirusem
HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze
strony ludzi zdrowych.
Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdą
Państwo na stronie: www.hivokryzja.pl oraz na fanpage’u:
facebook.com/hivokryzja
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

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.
B30101

B27504

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.
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Z KOŃCA
NA DOBRY POCZĄTEK
Góry śnieżynek rosną w chmurach.
Z ufnością zerkamy na zegar. Przesiewamy
wspomnienia z dni powszednich i nocy.
Stary Rok odchodzi. Ostatnie kartki
w kalendarzu szepcą – to już Nowy Rok.

GARŚĆ SŁÓW WYDANIE OWOCOWE
				

Kiedy zacząłem w 1982 roku pisać w poetyce felietonu na
odwrotną stronę Tygodnika Kulturalnego, to wymyśliłem tytuł
„Garść słów”. Było to w czasach, gdy musiałem mocno wziąć
się w garść. Pomysł przyszedł niespodziewanie. Nie ukrywałem
tego, że jestem ze wsi, z sadów, szczerych pól, dróg z kocimi
łbami, że widziałem jak kosami koszą, a potem zbierają ze rżyska
pokłosie; nieraz byłem świadkiem, jak młócono cepami zboże. W
stodole, na klepisku. O tym znalazłem świetny komentarz: „Może
się zdarzyć, że za zrządzeniem jawnych i ukrytych losów człowiek
zbierze potężne cięgi; jednakże bezwzględny los, kiedy
trafia na wielkie snopy, niszczy tylko słomę, natomiast
ziarna nie czują młocki i wesoło podskakują na klepisku,
nie troszcząc się o to, czy powędrują do młyna, czy do
worka siewcy” pisał Johann Wolfgang Goethe.
Na Suwalszczyźnie mawiano nieraz (…) „lezy na
garzciach”. Odnosiło się to do zbioru lnu, który wyrywało
się i układało na ziemi w takich porcjach, jakie się „w
garzciach” mieściły. Ilość tych garzci uzyskanych z łanu
była również miarą urodzaju. Podobnie było ze zbożem koszonym przy pomocy sierpa. (…) twierdzi Mieczysław Ratasiewicz
w „Słowniku gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus
Wschodnich”.
„Garść słów” to miał być felietonik, ale pisany po swojemu.
Różnie z tym bywało. Redaktorzy nieraz wpychali mnie w gorset dziennikarski, z którego udawało się uwolnić. Trwało to 5
lat. Do 1987 roku. Opublikowałem sporo tekstów i żadnego się
nie wstydzę. Gimnastyka dziennikarska uczy, żeby nie pisać tak,
jak piszą w dziennikach i tygodnikach. Jestem nałogowym czytelnikiem gazet, które, jak wiadomo, żyją z kłamstwa. Prawda
jest zawsze szorstka jak kora.
Piszę tak, jakbym sypał garść słów na kartkę.
Tak jak dawniej sypano ziarno z płachty w szczere pole,
żeby wzeszło dojrzałym kłosem. I to jest cała moja pisarska tajemnica. Nic na to nie poradzę, że moje widzenie jest chłopskie
i robotnicze (rzemieślnicze). Lekko przystrzyżone nożyczkami
rozsądku, doprawiono szczyptą humoru, żeby było lżej czytać. I
zawsze z jakimś wspomnieniem, co jak przypis. W myśl zasady:
„I na samo wspomnienie połykamy ślinę,” (…) – jak pisał Adam
Mickiewicz, w marcu 1819 roku.
Jestem siewcą, żniwiarzem, co kosi wyklepaną kosą, a potem sierpem podbiera w garście i zawiązuje powrósłem. Ustawiam snop przy snopie w tzw. mendle, żeby obeschły i uleżały
się. Na koniec grabię rżysko. Z pnia pola zbieram kłosy, jak pokłośnik, żeby się nie zmarnowało ziarno, co trzyma się plewy. I
to wszyst-ko. Czyli: pełna stodoła. Do czasu. Dzisiaj już nikt tak
nie sieje, nie kosi, nie zbiera. Należę do tych ostatnich.
Do druku wybrałem li tylko te garście słów, które są zadyszane okolicą Kwitnącej Jabłoni. Mini felietoniki w pełni się
mieszczą w klasycznej definicji felietonu: WIEJSCY balwierze
mają jabłka, które wtykają chłopom w usta przed rozpoczęciem
swej pracy. Gazety mają felieton. (Karl Kraus)
Latami uzbierałem tyle garści słów, żeby Czytelniczka/Czytelnik mogli sobie przebrać wedle własnego uznania. To jest li
tylko wybór. O owoców do pestek.
SAD nigdy nie zdradzi! Choćbyś go wyrwał na jawie, we
śnie podejdzie do oczu; wyrośnie pod powiekami.
*
Najczulsze gniazda są w nasionach jabłka. Jabłoń w nich drzemie.
*
Z sadu dzieciństwa wykruszają się stare drzewa. Jak ludzie.
*
W najsłodszych jabłkach robak drzemie.
*
Sad dzieciństwa jak sen, który się nigdy nie powtórzy.
*
Zanurzasz zęby w treść jabłka, gdzie pestki w gniazdach śpią.
*
Przebiera w owocach, jakby chciał się dośnić raju.
*
Drzewo ocenia się po owocach. Zapomina się o rękach, które strzygły gałęzie nożyczkami rozsądku.

*
W owocu zakazanym pozostał sen o rajskim upadku.
*
Jak to dobrze, że czasami jabłko spada daleko od jabłoni.
*
Staram się słowa układać tak, jak jabłka na srebrnej paterze.
*
Świat jest rumianym jabłuszkiem, zepsutym w środku.
*
Urodziłem się w Grójcu w tak zwanej okolicy Kwitnącej
Jabłoni, ale to nie moja wina, że w Grójcu zawiązano mój pępek.
*
W raju jest tyle zakazów, w piekle bez zahamowań, ale ...
co to za życie.
*
Owoc to przecież sen kwiatów.
*
Jakie sny ma pestka? Nieraz pytam, gdy wydrążam jabłko z
gniazd nasiennych. Tajemnic z pestek nie wypstrykasz.
*
To, co się zwinęło, odeszło. Jest jak słowa Mickiewicza:
Był sad. - Czyli: mądrej głowie dość dwie słowie.
*
Jak przystało na niedoszłego sadownika, nie
przesadzam jak ogrodnik.
*
Jak już upaść, to tak jak kwiat jabłoni, co wiaterkiem scałowany. Leci do fartucha ziemi, by
zgasnąć. Płatki rozwłóczone na polach, stawiają
szlaczek białoróżowy. Śnieżnobiała koronka jak
zapis, że musi coś odpaść, aby się owoc przywiązał do gałęzi.
*
Nieraz czułem się tak, jakby ktoś otworzył furtkę do sadu
dzieciństwa, w którym sen dojrzewa ze zmartwień. To były
chwile i różne chwileczki, które czas zabiera i rzadko się z
nami dzieli.
*
Z dzieciństwa i młodości najczęściej wspominam tych, co
mnie wyhamowywali oraz tych, co nie zasłaniali sobą świata.
Pierwsi wskazali, że w życiu pewny jest tylko paradoks, zaś ci
drudzy przemycili przepis, jak z cytryny wycisnąć pomarańczę.
*
Znałem babcie, które słodko się marszczyły jak rodzynka.
Były pociechą dzieciństwa.
*
Ilekroć w dzieciństwie w okolicach Kwitnącej Jabłoni mijałem budynki z tabliczkami SKUP OWOCÓW, nachodziła
mnie refleksja – A GDZIE JEST SKUP ZDROWIA, MIŁOŚCI, MARZEŃ, WIEDZY, RADOŚCI I TEGO, Z CZYM NIE
TRZEBA SIĘ ŻEGNAĆ, BO NIE PRZEMIJA? Żeby nas nikt
po świecie nie rozwłóczył i nie obiecywał. To było moje pytanie na serio, kiedy mijałem budynki, do których przywożono owoce z naszych wysokopiennych sadów. W drewnianych
skrzynkach, platonach albo w łubiankach.
*
Szczęścia nie sposób rwać jak świeże czereśnie, wiśnie.
Do szczęścia lepiej wyciągać rękę jak po jabłko, które kusi
powabem i delikatnie zasłania się rumieńcami. Na szczęście
lepiej czekać, jak się dawniej czekało na powabne gruszki, co
dojrzewały jak krople miodu, z resztami słońca.
*
Jabłoń też ma robaczywe sny.
*
Cztery strony okolic Kwitnącej Jabłoni. Pierwsza, znam ją
od podwórka. Druga, zza płotu. Trzecia, z drogi z kocimi łbami, która wrzynała się w sady i szczere pola z miedzą. Czwarta, poetycka, wyjęta z baśni, które w nas majaczą. I to jest
mój węzełek wspomnień, zawiązany na pętelkę. Tam wszystko się zaczęło. Życie, przewlekła choroba, peregrynacje tam,
gdzie dochodzi się do zdrowia. Staram się, żeby z przeżyć był
uśmiech, który zakwita na ustach i płonie w źrenicach. Ku pamięci to zapisuję, bo nie potrafię tego opowiedzieć.
*
Życzenia są jak kwiaty, które spełniają się w owocach.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Grażyna Szczepaniak. Ikonografią do mini felietonów
jest jabłuszko, ułożone z pestek, które w gnieździe jabłek śpią.
Całość wykonała Graszka na potrzeby Alfabetu pestkowego,
który ukazał się w cyklu WIELKA KSIĘGA O SADACH,
OWOCACH I PESTKACH

to@borawski.pl

Archipelag Skarbów ® - program profilaktyki zintegrowanej
dla gimnazjalistów i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
10 i 11 grudnia uczniowie, nauczyciele i rodzice Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku mieli okazję uczestniczyć w warsztatach
prowadzonych przez trenerów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Archipelag Skarbów ® to żywy i dynamiczny program
profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Program uczy mądrego i właściwego podejścia do najważniejszych kwestii w życiu każdego człowieka, również młodego. Trenerzy pokazują pozytywne aspekty życia bez alkoholu,
narkotyków, przemocy i pornografii oraz zachęcają do wstrzemięźliwości seksualnej, aż do małżeństwa. Co jednak najważniejsze Archipelag Skarbów ® uświadamia młodym ludziom
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jak ogromny jest ich pozytywny potencjał, zarówno poprzez
aktywny udział w warsztatach, jak i przedstawienie wyników
badań przeprowadzanych na ich rówieśnikach, a także nich
samych.
Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni
zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi
są głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.
Warsztaty zostały podzielone na dwie części – pierwszy
dzień szkolenia dotyczył miłości, szczęścia i drogi dochodzenia do nich, w drugim dniu mowa była o zachowaniach
seksualnych, antykoncepcji, negatywnego wpływu używek
na tę sferę życia.
Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli w ciekawie prowadzonych zajęciach, na koniec zaprezentowali własną twórczość. Uczennice z klasy III A przygotowały wiersze: Zuzanna Karaś wiersz pt. „Pornografia”, Daria Dopierała
wiersz pt. „Mam swoje zasady”, Julita Domoracka – utwór
bez tytułu. Swoje opowiadanie pt. „Jasiek i jego tygrysy” zaprezentował Marcel Makal z klasy II B.
W ramach programu trenerzy wyjaśniali młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omawiali też problemy
takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
Wszystkie te tematy były poruszane z dużą delikatnością
i powagą, tak, by nie zranić tych, którzy mają takie doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy ich jeszcze
nie mają. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.
W ramach programu zorganizowane były również spotkania z nauczycielami i rodzicami uczniów naszego gimnazjum.
Realizacja warsztatów profilaktycznych była możliwa
dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego oraz
Urzędu Miejskiego w Olecku. Organizatorem programu było
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Olecku.
Po więcej informacji nt. programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów ® zapraszamy na stronę internetową http://www.program.archipelagskarbow.eu

10

Tygodnik olecki 55-1/935-936 - r. 2015

to@borawski.pl
wanie, te tłumy, które przychodziły specjalnie, aby zobaczyć
moje fotografie, porozmawiać o Wschodzie, o jego istnieniu
bądź też nie, o kondycji człowieka, o spojrzeniu na świat.
Spotkania ze mną miały trwać do północy, ale skończyły
się dopiero około godz. 1.30 i to przede wszystkim dlatego,
że powoli traciłam już głos od wielogodzinnych rozmów z
rozmaitymi ludźmi. A rozmowy były bardzo ciekawe, dotyczyły także Mazur, Olecka, jego historii i mieszkańców,
którzy przecież są elementem tworzącym moją wrażliwość
oraz moją świadomość. Tak więc, przez pryzmat fotografii
wieloetniczna i wielotysięczna publiczność mogła usłyszeć
o moim mieście i przyjrzeć się mu (zaprezentowałam także
kilka portretów mieszkańców Olecka).

Biała Noc i Salon Jesienny
2015 – relacja
Biała Noc – 3 październik 2015
Biała Noc jest wydarzeniem kulturalnym znanym już i
rozpropagowanym w wielu krajach. Idea Białej Nocy powstała w Paryżu w 2002 roku. W Polsce znane są już Noce
Muzeów, kiedy to muzea, galerie oraz rozmaite instytucje
kultury otwierają się do późna w nocy, zachęcając w ten sposób do zapoznania się z ich zbiorami i z aktualnym programem kulturalnym, jednak Biała Noc jeszcze przed nami.
Białą Noc różni od Nocy Muzeów fakt, że jest ona działaniem współczesnych artystów, którzy do swoich projektów
wybierają miejsca najczęściej niedostępne lub, w których nie
dzieją się zazwyczaj wydarzenia artystyczne. Odbywa się
w pierwszym tygodniu października. Organizatorem Białej
Nocy jest miasto Paryż, Departament Kultury.
Co roku przeznaczone są na to znaczne fundusze (w roku
2007 przeznaczono na Białą Noc 1,65 mln euro), a zainteresowanie wydarzeniem oblicza się przeciętnie na 2 miliony osób w ciągu jednej nocy. Wystawiając swoją fotografię
mogłam sama przekonać się o liczbie odwiedzających oraz
ogromie pracy, jaka była włożona, aby tego dnia sztuka zaistniała w rozmaitych miejscach. W tym roku nacisk został położony na północną część Paryża. Do udziału w Białej Nocy
zostało zaproszonych 140 artystów z całego świata. Aby
ułatwić dotarcie do nich sztab organizacyjny Departamentu
Kultury przygotował na stronie merostwa Paryża internetowy serwis informujący dokładnie o projektach, miejscach,
o warunkach w nich panujących i jak trafić do tych miejsc.
Dodatkowo został wydrukowany informator oraz mapa. W
rozmaitych miejscach w mieście powstały punkty informacyjne. Informacje o Białej Nocy emitowane były we wszystkich mediach. Tego dnia także wybrane linie metra kursują
przez całą noc, a od godz. 2.00 w nocy metro, jak i autobusy
miejskie są darmowe.
Biała Noc rozpoczęła się 3 października, o godzinie
19.00. Zainteresowanie osiągnęło punkt kulminacyjny po
21.00 godzinie, kiedy to nie można już było wsiąść do metra.
Jest mi trudno określić na dzień dzisiejszy, ile w tym roku
osób wzięło udział w Białej Nocy, ale zapewne nie była to
mniejsza liczba niż w latach poprzednich. Przepełnione metro, ludzie na ulicach poruszający się z mapami, niebieskie
linie podświetlające w całym Paryżu drogę do wystawiających artystów, to wszystko robiło wrażenie, także pod kątem
olbrzymiego zainteresowania.
Będąc częścią Białej Nocy sama odczułam to zaintereso-

Paryż usłyszał tej nocy o Mazurach, które nieczęsto
stają się we Francji tematem wiodącym, a ja czułam się z
tego powodu bardzo dumna i zadowolona. Miejsce, które wybrałam do prezentacji mojej pracy było częścią trasy
północno-wschodniej, gdyż Biała Noc była podzielona na
kilka tras. Ten północny-wschód wydał mi się jeszcze dodatkowo symboliczny w kontekście mazurskim.
Osoby odwiedzające mnie tego wieczoru zadawały
tysiąc rozmaitych pytań, czasami dosyć zaskakujących.
Wszystkie one były dla mnie niezwykle ważne i twórcze.
Fotografie pokazałam w miejscu zlokalizowanym przy ulicy l’Ourcq w XIX dzielnicy, która do tej pory zasłynęła
niechlubnie przez fakt, że tuż obok mieszkali bracia Kouachi znani ze swego fanatyzmu i ataku na Charlie Hebdo. Niech na koniec relacji o Białej Nocy zaświadczy o
jej wyjątkowości fakt, że kiedy po wszystkim wracałam
metrem, to na każdej jego stacji, w każdym wagonie, byli
ludzie, którzy odwiedzili mnie i moją wystawę, i którzy się
do mnie uśmiechali.

Salon Jesienny 2015
Tegoroczny Salon Jesienny w Paryżu minął przede
wszystkim pod kątem wolności słowa. Niewątpliwie Salon był dobrym miejscem, aby w kontekście sztuki o tej
wolności podyskutować, gdyż po zamachu na Charlie Hebdo Francja boryka się z traumą, autocenzurą i poczuciem
braku bezpieczeństwa, niemniej stara się nie zapominać o
wartościach, które ją tworzą. Podczas otwarcia Salonu Jesiennego zainteresowanie było tak duże, że przerosło oczekiwania artystów i organizatorów. Po kilku dniach trwania
Salonu mogę już się pokusić i wyciągnąć pierwsze wnioski
z jego przebiegu i stwierdzić, że w tym roku zainteresowanie odwiedzających skupiało się na pracach, z którymi
odczuwali bliski, ludzki kontakt i, że przekładało się to na
liczne, wspólnie podejmowane próby zrozumienia dzisiejszego świata. Jeśli zaś chodzi o poziom Salonu to był on
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zróżnicowany, ale i tu także, bardziej niż walka o zauważenie,
liczył się kontakt pomiędzy wystawiającymi artystami, gdyż
Salon Jesienny dużą uwagę poświęca etyce.
Co ciekawe, co roku Salon pozwala także odwiedzającym
przyjrzeć się różnym sprawom z nowym, świeżym spojrzeniem, zrozumieć pewne zależności z ich własną codziennością. W sposób prosty można to przedstawić chociażby w kontekście fotografii, gdyż Salon poprzez własną historię pozwala
poznać i zrozumieć początki fotografii oraz z nich wynikające, współczesne powiązania. Warto temu poświęcić trochę
uwagi, gdyż te początki fotografii są silnie związane z ładem
i porządkiem XIX-wiecznego świata, a także z tym, jak świat
wygląda dzisiaj.
Warto mieć świadomość na temat pewnych, historycznych zależności. A więc, jeśli chodzi o fotografię to kiedy
powstały pierwsze atelier fotograficzne świat fotografów stał
się natychmiast bardzo hermetyczny i bardzo, ale to bardzo
poważny. Hermetyczny, gdyż do rozmaitych stowarzyszeń fotograficznych czy też do prezentacji/sprzedaży swoich prac od
początku zapraszani byli tylko mężczyźni, a poważny, gdyż
musieli oni odeprzeć liczne ataki, na przykład artystów-malarzy, którzy ze swoim warsztatem czuli się przez fotografię
zagrożeni i traktowali ją asekuracyjnie z pobłażaniem, jako
etap wstępny dla swojej twórczej pracy. Takie to początkowe
okoliczności spowodowały, że w pierwszej połowie XIX wieku fotografia bezpiecznie schowała się za nieznanym jeszcze
szerokiej publiczności warsztatem technicznym oraz trudno
dostępnym środowiskiem. Na tym to etapie jej rozwoju niespodziewanie pojawiła się firma Kodak. Firma ta odegrała
kolejną, niezaprzeczalnie ważną rolę, gdyż w 1881 roku to
właśnie ona podbiła światowe rynki nowym modelem aparatu
fotograficznego.
Ówczesny slogan reklamowy firmy Kodak brzmiał mniej
więcej tak: „Ty naciskasz guzik, my robimy resztę”. Firma
oferowała aparat, który był dostępny dla wszystkich, tym samym ustanawiając go niemalże pierwszym demokratycznym
sprzętem. Hermetycznym środowiskom fotografów nie do
końca się to podobało, tym bardziej, że zagrożenie nadchodziło także i z innej strony, gdyż (mimo ograniczeń) coraz
więcej kobiet fotografów przebijało się ze swoimi pracami.
Firma Kodak nie była jednak zainteresowana przemianami
społecznymi, ani utrzymaniem starych porządków, gdyż bardziej interesowały ją zyski. Powstały więc liczne kampanie
reklamowe, które wprowadziły dodatkowe zamieszanie, gdyż
Kodak utwierdził ówczesny świat w swoim podziale zaświadczając, że „nawet kobiety mogą ich aparatami wykonać dobre
zdjęcia” i tym samym, za jednym zamachem firma odebrała
powagę nie tylko kobietom, ale także i hermetycznym środowiskom fotografów. I tak historia potoczyła się dalej. Jak wiemy z dzisiejszej perspektywy, aparaty sprzedawały się dobrze,
kobiety dały sobie radę z tą kampanią reklamową, a hermetyczne środowiska skupiły się przez wiele lat na ratowaniu
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swego wizerunku, na czym zbyt dobrze nie wyszły, no, ale
hermetyczność raczej od zawsze nie sprzyjała rozwojowi.
Dziś, za każdym razem, kiedy przeciętny użytkownik
wykonuje zdjęcie aparatem cyfrowym i gdy czuje potrzebę tłumaczenia się z tego faktu, że to tylko aparat cyfrowy,
amatorskie zdjęcia, itp., itp., odbierając sobie powagę i możliwość rozwoju, to jest echem/wytworem tamtych czasów,
tamtych reklamowych sloganów, bo każdy przecież zrobić
to może. Paradoksalnie także, w dzisiejszym, swobodnym
świecie poprzez boom fotografii cyfrowej to mężczyźni na
równi z kobietami mogą poczuć ten dyskomfort nierówności, jaki czuły kobiety w XIX wieku, będąc w obyczajowej,
a później reklamowej pułapce, która na pewien czas uwięziła
także i fotografię, jako dziedzinę sztuki.
Czasy mamy jednak już zupełnie inne, debaty na temat
ważności jednej fotografii nad drugą także są już przeszłością, co mogą sobie uświadomić odwiedzający Salon Jesienny. Wiadomo już powszechnie, że wartość fotografii tworzy
spojrzenie fotografującego, a sama fotografia szuka sobie
coraz to nowych dróg refleksji. Niemniej, dla przeciętnego
użytkownika zdjęcie wykonane za pomocą aparatu cyfrowego pozostaje wciąż jego emancypacją, do której ma pełne
prawo, jak i do dalszego wynikającego z niej rozwoju, i do
tej świadomości, dlaczego wpada w kontekst zaprzeszłej
obyczajowości. A jeśli chodzi o Salon Jesienny – jego wyjątkowość polega na tym, że dominuje na nim wolność słowa
i nikt nie czuje się na nim zagrożony. Nikt też nie boi się
rozwoju. Liczne dziedziny przenikają się nawzajem, dając
tym samym miejsce dla jeszcze zupełnie nowych środków
wyrazu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłam być w
tym roku w Paryżu również i częścią Salonu Jesiennego. Na
Salonie zaprezentowałam tryptyk fotograficzny „Ostatnia
barykada”.
Ewa Kozłowska
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Policjanci apelują o rozwagę
i ostrożność

Zbliża się Sylwester, Nowy Rok. To okres wzmożonego
ruchu na drogach, dla wielu osób, to czas odwiedzin rodzinnych stron i swoich bliskich, a dla innych niestety sprzyjające
okazje na przykład do kradzieży. W związku z tym oleccy
policjanci ostrzegają i apelują o rozsądek.

Uwaga złodziej!

Okres przedświąteczny to czas gorączkowych zakupów.
Pamiętajmy, że to „raj” dla złodziei. Kieszonkowcy najczęściej obserwują swoją ofiarę i wykorzystują każdą nadarzającą się sytuację, aby ją okraść. Wybierając się na przedświąteczne zakupy zwracajmy szczególną uwagę na swoje mienie
i zabierajmy ze sobą tylko to, co będzie nam niezbędne. Zachowujmy również szczególną ostrożność w miejscach zatłoczonych, takich jak: sklepy i targowiska, przystanki autobusowe, dworce kolejowe.
Pamiętajmy! Jeżeli już zostaną nam skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty należy
zgłosić ten fakt do najbliższej jednostki Policji. Natomiast w
przypadku utracenia (nie masz wiedzy w jakich okolicznościach doszło do zagubienia, utraty dokumentu) dokumentu
tożsamości bądź kart płatniczych niezwłocznie powiadom
organ wydający dokument oraz zgłoś ten fakt do banku w
celu zastrzeżenie karty.

Przed wyjazdem…

Na czas wyjazdu i dłuższej nieobecności jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia mieszkania, domu jest
życzliwy sąsiad. Warto abyśmy przed wyjazdem poprosili osoby, do których mamy zaufanie, aby zaopiekowały się
naszym mieszkaniem i stwarzały pozory pobytu właściciela,
np. wietrząc mieszkanie, włączając światło wieczorem, czy
zabierając z wycieraczki gazetki reklamowe świadczące o
dłuższej nieobecności mieszkańców.
Przed wyjazdem należy także upewnić się, że dokładnie

Policjant zawsze jest na służbie

Policjant gołdapskiej komendy w czasie wolnym od
służby, nie pozwolił mu na dalszą jazdę pijanemu kierowcy.
W czwartek 24 grudnia przed godz. 21:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zatrzymaniu na terenie gminy Kowale Oleckie nietrzeźwego kierującego. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili,
że funkcjonariusz gołdapskiej komendy, będąc w czasie
wolnym, zauważył stojący na środki drogi samochód osobowym marki Volkswagen. Kiedy podszedł sprawdzić co
się stało w pojeździe zastał siedzącego na miejscu kierowcy mężczyznę, który trzymał otwarte piwo i próbował
uruchomić pojazd. Ponadto w samochodzie znajdowała
się jego konkubina i dwoje dzieci. Od Huberta R. policjant wyczuł alkohol w związku z czym zabrał mu kluczki
i nie pozwolił na dalszą jazdę.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie 37-latka
ponad 2 promile alkoholu
Mieszkaniec gminy Kowale Oleckie został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia.
W miniony piątek, po wytrzeźwieniu Hubert R. usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i
przyznał się do winy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

zamknęliśmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących
pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych,
drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do domu.
Uważajmy również na oszustów, którzy pod różnego
rodzaju pretekstem chcą wejść do naszego mieszkania,
uśpić naszą czujność, wzbudzić zaufanie, aby wyłudzić
pieniądze, czy też nas okraść.

Bezpieczna podróż

Tak jak co roku o bezpieczeństwo podróżujących po
drogach naszego powiatu będą dbali policjanci oleckiej
drogówki. W trakcie działań na drogach mundurowi będą
zwracać uwagę na kierujących popełniających szczególnie
niebezpieczne wykroczenia w ruchu drogowym tj. przekraczanie dozwolonej prędkości czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Będą także dążyć do wyeliminowania z naszych
dróg nietrzeźwych kierujących.
Aby podróż wszystkim upłynęła bezpiecznie, przypominamy o kilku podstawowych czynnościach prze wyjazdem:
- sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (działanie
świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego, ogumienie, poziom płynów eksploatacyjnych),
- sprawdzenie wyposażenia samochodu (trójkąt, gaśnicę),
- zabranie potrzebnych dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz ważny dowód rejestracyjny);
- w czasie jazdy korzystanie z pasów bezpieczeństwa
oraz fotelików ochronnych, gdy podróżujemy z dziećmi;
- w trakcie postoju nie pozostawiajmy w samochodzie
wartościowych przedmiotów (laptopy, telefony komórkowe itp.), które mogą paść łupem złodzieja.
W tych najbliższych dniach gorączkowych zakupów
i pośpiechu wiele zależy od nas samych. Pamiętajmy, że
okazja czyni złodzieja, dlatego nie dajmy mu szans i zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Dwa wypadki drogowe

Do pierwszego wypadku drogowego doszło w miniony
piątek 25 grudnia po 13:00 na trasie Sedranki – Sczecicnki.
Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze
kierujący samochodem osobowym marki Audi, na łuku drogi
w lewo, nie dostosował prędkości do warunków drogowych,
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas jezdni
po czym dachował w przydrożnym rowie. Podczas obracania
się pojazdu, odrywające się od niego elementy uszkodziły prawidłowo jadący samochód osobowy marki Peugeot. Podczas
wykonywanych czynności na miejscu zdarzenia policjanci
wyczuli woń alkoholu od 51-latka kierującego audi. Mężczyzna z urazem kręgosłupa został przetransportowany do szpitala w Olecku, gdzie pobrano mu krew do badań na zawartość
alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali Andrzejowi K. prawo
jazdy.
W minioną sobotę (26 grudnia) po 19:00 miał miejsce
drugi wypadek. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że na prostym odcinku drogi, kierujący osobowym bmw
najprawdopodobniej w wyniku nie dostosowania prędkości
do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na lewe pobocze i dachował w rowie. W
wyniku odniesionych obrażeń 21-letni kierujący został przetransportowany do szpitala w Olecku, zaś jego pasażerka do
szpitala w Suwałkach. Ponadto badanie alkomatem wykazało
w organizmie Mateusza S. ponad 2 promile alkoholu.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

to@borawski.pl
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Przegląd Kolęd i Pastorałek

W środę, 15 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich już po raz drugi odbył się Przegląd Kolęd i
Pastorałek, którego celem była popularyzacja pośród dzieci i
młodzieży tradycji bożonarodzeniowych oraz znajomości najstarszych polskich kolęd i pastorałek. Przedsięwzięcie zostało
skierowane do dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy.
W wydarzeniu kulturalnym udział wzięli zarówno soliści, jak i młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne. Blisko przez trzy godziny, za sprawą uczestników przeglądu, w
Gminnym Centrum Kultury rozbrzmiewały kolędy i pastorałki, głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej. Młodzież z artystycznym rozmachem zaprezentowała także zwyczaj kolędowania z gwiazdą, cieszący się niegdyś bardzo dużą
popularnością w okresie świątecznym. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki.
Przegląd został zorganizowany przez Gminne Centrum
Kultury w Kowalach Oleckich oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Zbigniew Sieńko

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B29901

Rozpoczęcie
kursu

14
stycznia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B28103

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V27106

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

V27006

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

V26208

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V28803

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V25140

SERWIS OGUMIENIA

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V26707

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L95202
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27604
V02347

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28203
K15610

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

B27803

V29003

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28813
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27116
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V25320
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23007
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B29402

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21916

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30701

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28003
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B27903
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V27305
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L95203
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V27216

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

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

V29203

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B29502
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22907
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V27226

V26906

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B29102
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26418
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29202
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B27106
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B27006

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V25909

V27704

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L95301

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26817
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891

V26408

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25130
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29213

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30601

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
V25210
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K25903

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29512
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B29002

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30001

SPRZEDAM
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B29801
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V25410
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27126
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B27404
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B29701
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K16103
* mieszkanie, centrum Olecka, 30 m.kw., jeden pokój,
parter, tel. 882-771-955 K16402
* 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 V25120

V29303

V25310

MOEY
O
K
PRA w
CJ

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26009

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29302
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K16203

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L95104
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V29243
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16303

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B22408
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B29601
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K16801
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K16701
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V28913
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V25220
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014,
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.

WYNAJEM
* Lokal użytkowy 90 m2 , ul Targowa 10, tel. 508 945 732
B27603

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V30611

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29233

* mieszkanie + garaż gratis do wynajęcia, Zielona 33,
tel. 502-264-901 K27304
* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel.
721-643-708 K15309
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Żeremia bobrów
w pobliżu Bitkowa i Bialskiego Pola

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Lenarty - Bialskie Pole, Żelazki - Bitkowo.
W północno-wschodniej części Polski znajduje się dużo
żeremi bobrów. W ostatnich latach aktywność tych zwierząt
jest wzmożona. Ich wspaniałe budowle można zobaczyć na
terenach podmokłych, zabagnionych, w pobliżu jezior i na
rzekach m.in. w okolicy Bitkowa (w kierunku wsi Supienie,
między jeziorami Bitkowskie i Rospuda) i Bialskiego Pola
(tuż przy drodze asfaltowej Bialskie Pole - Mieruniszki po
prawej stronie przy lesie).
Bitkowo położone jest w powiecie gołdapskim w gminie
Gołdap, natomiast Bialskie Pole w powiecie oleckim w gminie Kowale Oleckie.
Bobry budując żeremie zapewniają sobie bezpieczeństwo, to ich wrodzona cecha. Stały i podwyższony poziom
wody pozwala na ukrycie podwodnych wejść do schronień
i nor, umożliwia zatopienie magazynów (do 19 m3) z pokarmem na zimę, skraca drogę ucieczki i ułatwia spławianie
drewna. Bóbr to doskonały inżynier, planista i budowniczy.
Żeremia służą jako miejsce schronienia i gniazdowania. Bywają lokalizowane w obszarze zabagnionym, rzadziej w jamie
wyrytej w stromym brzegu; budowane z gałęzi drzew, roślinności miękkiej i mułu w postaci stożka. Gałęzie są mocowane w
ziemi i przy pomocy przednich łap oblepiane mułem wewnątrz
i na zewnątrz. Zimą we wnętrzu panuje dodatnia temperatura.
Wejście (jedno lub kilka) bobry budują pod wodą. Na zewnątrz
wystaje dach żeremi, przez które do wnętrza dociera powietrze.
Wnętrze zawiera jedną komorę (może mieć kilka pięter), która jest zlokalizowana na podwyższeniu (około 20 cm nad poziomem wody), gdzie bobry śpią. Przestrzeń sucha ma około
50 cm wysokości, mieści się w niej do 8 bobrów. Drugą część
chaty zajmuje woda. Wysokość żeremi może dochodzić do 3
m, a średnica u podstawy do 20 metrów. Jedna rodzina może

posiadać kilka żeremi, które są wykorzystywane w
różnych porach roku.
W zimie czynne żeremie można rozpoznać po
oblodzeniu gałęzi w wyniku usuwania pary wodnej
z wewnątrz.
Budowę nowego żeremia bobry zaczynają z końcem sierpnia lub we wrześniu. Żeremia zamieszkane są otoczone wodą, której poziom reguluje cała kolonia, budując i uszczelniając
tamy. Tamy są budowane poniżej żeremi. Tama spowalnia
nurt, podnosi poziom wody i poszerza teren zalany. Ścięte drzewa zanurzone w wodzie dłużej zachowują świeżość
łyka, jedzonego przez bobry. Powierzchnia powstających
zalewów zależy od wysokości oraz ukształtowania terenu
i wynosi od pół ara do kilkudziesięciu hektarów. Każde
uszkodzenie tamy jest natychmiast naprawiane.
Tam gdzie brzegi są wysokie, a grunt stabilny bobry
zamiast budować żeremia kopią nory. Często są one bardzo
skomplikowane i wielopoziomowe z mnóstwem komór i
korytarzy. W celu ułatwienia transportu oraz zapewnienia
bezpieczeństwa bobry kopią też kanały o długości do kilkuset metrów i szerokość do kilku metrów.
Bobry powodują wiele szkód w gospodarce człowieka
m.in.: podtapiają tereny rolnicze, leśne i drogi; niszczą groble, drzewa owocowe, ogrody warzywne; ścinają drzewa
gospodarcze; naruszają wały przeciwpowodziowe.
W wietrzną niedzielę, 29 listopada 2015 r. żeremia bobrów widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
______________________________
Żeremie – konstrukcja ochronno-lęgowa budowana
przez bobry.
Bóbr europejski, bóbr zwyczajny, bóbr rzeczny, bóbr
wschodni – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny
bobrowatych; największy gryzoń Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość do 110 cm.
Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Bóbr
europejski żyje do około 30 lat. Jest roślinożercą. Jego głos
można usłyszeć bardzo rzadko; może nie oddychać do 15
minut. Naturalnymi wrogami bobra są wilki, rysie, niedźwiedzie, rosomaki i lisy. W Polsce w 1921 r. uznano bobra
za gatunek ginący i wpisano go na listę zwierząt objętych
całkowitą ochroną, ale już od 1952 r. częściową. Obecnie
w naszym kraju żyje ich około 100 tys. sztuk.
W XVII w. Kościół katolicki zezwolił na jedzenie mięsa bobra w okresie wielkiego postu, gdyż uważano, iż bóbr
jako zwierzę wodne, winien być traktowany jako pokrewny rybom. Ogon bobra, czyli tak zwany plusk, który w
naturze pokryty jest łuską, podawano także wśród potraw
wieczerzy wigilijnej.
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K a l e n d a rSeweryny,
z Światosławy,
i m iWalentyny,
on
30 grudnia
Eugenii, Irminy, Irmy, Katarzyny, Małgorzaty, Sabiny
Dawida, Eugeniusza, Feliksa, Ludomira, Marcelego, Rainera, Sabina, Sewera,
Seweryna, Tomasza, Uniedroga
31 grudnia (Sylwester)
Kai, Katarzyny, Kornelii, Melanii, Sylwestry, Sylwestryny, Sylwii
Hermesa, Korneliusza, Mariusza, Sebastiana, Sylwestra, Sylwestryna
1 stycznia (Nowy Rok)
Eufrozyny, Marii, Mieczysławy, Odylii
Masława, Mieczysława, Mieszka, Odyseusza, Wilhelma, Ziemowita
2 stycznia
Aidy, Izydory, Narcyzy, Ody
Alba, Bazylego, Grzegorza, Izydora,
Makarego, Strzeżysława, Sylwestra
3 stycznia
Adeli, Arletty, Arlety, Danuty, Dany,
Genowefy, Zdzisławy
Dana, Daniela, Gerwazego, Lucjana,
Piotra, Wawrzyńca, Włościsława,
Zdzisława
4 stycznia
Angeliki, Anieli, Benity, Elżbiety,
Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromira,
Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, Tytusa
5 stycznia
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Marceliny, Żakliny
Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana,
Rogera, Symeona, Szymona, Telesfora,
Włastybora, Włościbora
6 stycznia (Trzech Króli)
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza,
Bolomira, Jędrzeja, Kacpra, Kaspra,
Melchiora, Miłowita, Normana
7 stycznia

Wilmy
Chociesława, Izydora, Juliana, Kevina,
Lucjana, Łazarza, Łucjana, Rajmunda,
Seweryna, Teodora, Walentego
8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda,
Juliusza, Mścisława, Rajmunda, Seweryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia (Dzień Ligi Ochrony
Przyrody)
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny,
Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana, Marcelego, Marcelina, Witalisa,
Władymira
10 stycznia
Ady, Agi, Danuty, Dobrosławy, Gabrieli
Agatona, Dobrosława, Grzegorza,
Jana, Kolombina, Nikanora, Pawła,
Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy,
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego,
Krzesimira, Teodozego, Teodozjusza,
Teozjusza
12 stycznia
Cezarei, Czesławy, Ernestyny, Grety,
Melanii, Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta,
Bernarda, Czesława, Dominika, Rajmunda, Remigiusza
13 stycznia
Bogumiły, Bogusławy, Godfrydy,
Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumiła, Bogusława,
Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa, Remigiusza

Nasz przepis
Sos pomarańczowy

2 pomarańcze, 4 kostki cukru, 2 łyżki
cukru, 1 puszka koncentratu pomarańczowego, 75 ml rumu
Pomarańcze myjemy. Wycieramy.
Na ich skórce ścieramy kostki cukru.
Starty cukier mieszamy ze zwykłym
cukrem. Wlewamy do cukru pół szklanki wody i gotujemy 2 minuty.
W tym czasie pomarańcze obieramy
i kroimy w kostkę. Dodajemy je do syropu cukrowego wraz z koncentratem
pomarańczowym i całość zagotowujemy.
Sos doprawiamy rumem.
Podajemy na gorąco do budyniu,
ryżu na mleku i do sufletów. Na zimno
do jasnych kremów, zimnego budyniu
i lodów waniliowych lub czekoladowych.

Risotto z warzywami

Paczka sałatki jarzynowej mrożonej,
czubata łyżka masła, jedna średnia
cebula, szklanka gotowanego ryżu,
200 ml czerwonego wina, kostka
bulionowa, pieprz, sól, pęczek zielonej

pietruszki, kawałek startego na tarce
parmezanu
Cebule siekamy drobno w kostkę.
Na głębokiej patelni na maśle szklimy cebulę. Dodajemy do niej ryż i przez
chwilę smażymy. Dodajemy wino i odparowujemy.
Dodajemy warzywa i dusimy na małym ogniu, podlewając bulionem. Pod
koniec przyprawiamy pieprzem i solą.
Na koniec posypujemy pokrojoną
pietruszką i parmezanem.

Żółty ser

Nikt naprawdę nie wie ile jest na
świecie gatunków żółtego sera. Andre
Simon, jeden z najwybitniejszych znawców tego tematu, opisał w swej książce
ponad 800 rodzajów tego przysmaku.

Produkty spożywcze typu
light

... to artykuły o obniżonej wartości kalorycznej, tzn. zawierające mniej tłuszczu (np. Majonezy) lub cukru (np. dżemy) niż tradycyjne produkty. W słodyczach i napojach light
cukier zastępowany jest słodzikami.
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Cytaty na ten tydzień
...sztuka w każdej fazie osiąga
zamierzony cel i jest w stanie dokładnie wypowiedzieć to, co przez
nią ma być wypowiedziane... Peter
Meyer, Historia sztuki europejskiej
Sztuka nie jest interesem, lecz wyrazem prawdziwego odczuwania.
Lew Tołstoj
Powiedzieć sobie trzeba w sposób
jasny i prosty, że przyszłość
należy do owej, z takim smutkiem
przyjmowanej twórczości profesjonalnej, nie zaś do masowej produkcji niefachowców. I nie widzę
absolutnie żadnej przyczyny, by
nad tą perspektywą drzeć szaty i
ręce łamać.
Aleksander Bocheński, Dygresje o
wyższej i niższej kulturze
Nie jest możliwe oddzielenie sztuki od moralności, polityki i religii.
William Morris, Collected Works
... życie w znacznie większym
stopniu naśladuje sztukę, aniżeli
sztuka życie.
Oscar Wilde

PRZYS£OWIA
W noc sylwestrową łagodnie, będzie
kilka dni pogodnie.
Jeżeli cały grudzień jest suchy i mroźny, to całe lato będzie suche i upalne.
Minął wspaniały bal sylwestrowy –
Nowy Rok budzi bólem głowy.
W pierwszym tygodniu pogoda stała,
będzie zima długo biała.
Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.
Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
Gdy nie wymrozi zima w sierpień
zbierać co nie ma.
Zimą lato, w lecie chłodno za to.
Makary (2 stycznia) pogodny, cały
styczeń chłodny.
Gdy nie wymrozi zima w sierpień
zbierać co nie ma.
Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
Zimą odkryte ucho to w lecie sucho.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi
nadzieje.
Gdy Trzej Królowie (6 stycznia) ciepłem darzą, gospodarze o wczesnej wiośnie gwarzą.
Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci.
Na Trzech Króli powoli noc się tuli.
Gdy Trzej Królowie pogodą darzą,
nie zasypiaj ranków gospodarzu.
Trzej Królowie wiatry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą.
Późna zima długo trzyma.
Wina, zboże cierpią szkodę, zima za
śnieg, gdy da wodę.
Przyjdzie święta Weronika (13 stycznia), zniesie jajka kaczka dzika.
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Bożonarodzeniowy Dzień Życzeń

Dzień 22 grudnia w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przebiegał w gwiazdkowej, niezwykle
urokliwej i przyjaznej atmosferze.
Po pięciu godzinach planowanych zajęć dydaktycznych uczniowie udali się do sal lekcyjnych na wigilie
klasowe. Wyjątkowemu spotkaniu towarzyszyły dzielenie
się opłatkiem i życzenia, wspólny posiłek, kolędowanie i
symboliczne, często wykonane własnoręcznie, upominki.
Wyczekiwanym wydarzeniem Dnia Bożonarodzeniowych Życzeń były Jasełka, na które udała się cała społeczność szkolna. Spektakl pod tytułem „Boże Narodzenie z
Małym Księciem” wyreżyserowany został przez Michała Janiszewskiego. Wyzwania aktorskiego podjęli się
uczniowie z klasy 2 c, w główną rolę zaś z powodzeniem
wcieliła się Weronika Gałaszewska z klasy humanistycznej.
Antoine de Saint-Exupery, autor ponadczasowego
utworu, który zainspirował twórców bożonarodzeniowego przedstawienia, przekonywał, że „najważniejsze jest,

by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta
rodzinne. I dom pełen wspomnień”. Słowa pisarza podkreślają, jak wielką rolę w życiu człowieka pełni kultywowanie tradycji w gronie rodziny i atmosferze radości.
Szczególnie zaś w okresie bożonarodzeniowym, jak
uświadamia nam Mały Książę, powinniśmy być nastawieni na poszukiwanie miłości, wzajemne darzenie się
dobrocią i życzliwością, umacnianie rodzinnych więzów i
wewnętrzne ubogacanie się. Pachnąca
choinka, prezenty i
pięknie nakryty wigilijny stół są ważnymi
akcentami
świątecznego nastroju, nie możemy
jednak pozwolić, by
zewnętrzny wymiar
świąt górował nad

„Nad Wigrami
płynie,
nie płynie czas?”
– rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika rozstrzygnięto Szkolny
Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie, nie płynie czas?”. Konkurs został przeprowadzony wśród
uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej.
Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie prezentujące przyrodę lub dziedzictwo kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego.
wyróżnienie, Hubert Dąbrowski (1e), Dzień w szarej mgle
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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ich duchowym znaczeniem.
Niepowtarzalną aurę Świąt Bożego Narodzenia podczas uroczystości podkreślał płomień
Betlejemskiego Światła Pokoju, którego głęboka symbolika może stanowić dla nas impuls do
przewartościowania postaw, do zastanowienia się,
jakie wartości powinny być wyznacznikami naszych życiowych priorytetów.
Wprowadzeni w refleksyjny nastrój wysłuchaliśmy również życzeń dyrektorki Barbary
Taraszkiewicz, która zwróciła uwagę na to, co
najważniejsze w tym szczególnym czasie - byśmy byli bogaci w dobra niematerialne i otwierali nasze serca na drugiego człowieka oraz, by w
nadchodzącym roku nie opuszczała nas pomyślność, a optymizm i pogoda ducha wypełniały
każdy dzień. Wszystkiego co najpiękniejsze w tym szczególnym przedświątecznym czasie oraz by nowy 2016 rok był wypełniony optymizmem i
sukcesami życzyła całej społeczności Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przewodnicząca rady rodziców Agata Gałaszewska.
Moment łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania zwieńczył
Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym
przedświątecznym okresie przyczynili się do stworzenia w naszym gimnazjum magicznej atmosfery przepełnionej życzeniami ciepła i miłości.

V27206

V30302

Magdalena
Nyga
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Sanatorium - odsłona III
Z tym szczęściem to tylko kłopot” – tak rozpoczynała się książka, którą przypadkowo wyciągnęłam z półki.
Weszłam dzisiaj do księgarni z książkami tylko dla dzieci
i pierwszą, którą wyciągnęłam z półki, była właśnie ta o
szczęściu. No tak, najpierw je trzeba znaleźć, schwytać,
zauważyć, zachwycić się, przeżyć… A jak już jest to
wszystko, to… ono ulatuje.
Dopiero teraz nie dziwię się mnichom i zakonnikom
ich ascetycznego życia. Od trzech prawie tygodni nie oglądam TV (coś tam dochodzi z korytarza, czasem zerknę
przez kwadrans), nie włączam radia i dobrze mi tak bez
tego ziemskiego jazgotu.
Więcej! Nie kupiłam żadnego ciuszka, a spodobał mi
się niejeden, tylko jabłka i jakieś słodkości, bo ich wyrzec
się tak do końca nie chcę. Pogryzam andruty, na piesze
wyprawy mam mleczne cukierki, wszystko popijam wodą
i… dobrze mi.
Nawet za wiele nie śmiecę, jak zauważyły panie pokojowe. Jedna z nich zaczepia (w dobrym tego słowa znaczeniu) każdego pacjenta, po prostu lubi z ludźmi pogadać.
Druga ciągnie za kabel jej odkurzacza, bo chce szybciej
skończyć robotę. I wcale mi to nie przeszkadza. Bo co ma
przeszkadzać: podane do stołu, sprzątnięte, wypoczęta.
Jak ja sobie poradzę w tej nowej/starej rzeczywistości?
Służy mi to oderwanie nóg od ziemi, po której codziennie kursuję do pracy, choć głowa trochę pozostaje w
tamtym świecie. Nigdzie się nie spieszę, zagłębiam się w
mądrościach książek i robię sobie wycieczki.
Okazało się, że niewiele potrzeba ciuchów dla człowieka. Te, które upchałam w walizce, w zupełności wystarczają i dziwię się, po co mi tyle w szafie i oglądam się za
nowymi.
Świat tutaj wydaje się zupełnie inny. Nie ma pracy, pogoni, zmęczenia. Cała reszta, którą tak doskonale znam,
jest poza zasięgiem, kompletnie obca.

Nie dziwię się, że są osoby, które już siódmy raz korzystają z tego dobrodziejstwa, a poznałam takie. Krynica jest takim „sanatoryjnym” miejscem.
Kiedy nie ma sezonu na narty, w tym dwunastotysięcznym miasteczku są pustki.
A dzisiaj wysłałam już paczkę z nadmiarem rzeczy,
próbuje dopchnąć to, co zostało, zjadłam ostatnią kolację z moim stolikowym towarzystwem, wypiłam w knajpeczce „U krakowiaka” pożegnalnego grzańca z poznanymi koleżankami i… tak się jakoś smętnie zrobiło.
Już chcę być w domu (wszak za dwa dni Wigilia),
chcę wyściskać tych, za którymi tęsknię, ale smuteczek
błądzi po głowie. Jakiś niepokój się przyplątał – tęsknię
za codziennością, a jednocześnie boję się powrotu, kołowrotka, pośpiechu, bo czy ja sobie z tym wszystkim
poradzę?
Odetchnęła, odsapnęłam, wypoczęłam, naładowałam
akumulatory, podleczyłam się - totalny odlot i trzeba
wracać do boju.
Boże, jak mi dobrze! Jak daleko byłam od sklepów,
zabiegania, zamartwiania się o rzeczy tak bardzo doczesne, że nieistotne. Byłam tylko ja, moje myśli, wiatr, zabiegi, które przypominały mi, że ciało trzeba trzymać w
dyscyplinie sportowej, bo jeszcze ma mi służyć długo.
Po tych trzech tygodniach doszłam do wielu wniosków, ale najważniejszy jest taki: każdy (pracujący i płacący podatki) przynajmniej raz na dziesięć lat powinien
skorzystać z takiego przywileju, jakim jest sanatorium.
Pracodawcy powinni mieć obowiązek (!!!) wysyłania
tam swoich pracowników. To naprawdę dobrze zrobi samemu pracownikami i firmie.
Wbrew wielu obawom związanym z wyjazdem w
okresie przedświątecznym, cieszę się, że państwo, w
którym płacę podatki, umożliwiło mi pobyt w sanatorium. To był dobrze wykorzystany czas. Szczerze polecam!
I spokoju i odrobiny szaleństwa życzę w Nowym
Roku!
Marusia

