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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Olecczanie zebrali
około 25 tysięcy złotych,
s. 6

Orszak Trzech Króli, fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego, s. 10-11

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15

Burmistrz Olecka zaprasza na spotkanie z Tomaszem Michalczakiem – specjalistą ds. uchodźców, na
temat: „Uchodźcy z krajów arabskich to szansa czy zagrożenie dla Europy?”.
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pizza na telefon, 87-520-31-32

18 stycznia – spotkanie na temat
uchodźców
godz. 17.30, sala kina „Mazur”

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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Znaleziono telefon komórkowy
marki iPhone
– właściciel może go odebrać
w KPP w Olecku
W Olecku na ul. Zielonej jeden z mieszkańców naszego
powiatu znalazł telefon komórkowy marki iPhone.
Telefon został zabezpieczony przez funkcjonariuszy oleckiej komendy i jest do odebrania w Komendzie Powiatowej
Policji w Olecku ul. Zamkowa 1.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
520 72 51.

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Szacun
Jerzy Owsiak jest dzieciakiem rock’n’rolla. Z wykształcenia witrażysta, a zamiłowania konferansjer. Prowadził programy w Rozgłośni Harcerskiej i TVP. Napędzał
spotkania w Jarocinie. Jest kołem zamachowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Animator Towarzystwa
Przyjaciół
Chińskich Ręczników i Przystanków
„Woodstock”. Człowiek, który przywraca sens pojęć, które zdążono nam
obrzydzić i zohydzić. Owsiak stawia
kawę na ławę. Wie, że leków na zło
tego świata jest wciąż, za mało, więc
czyńmy więcej dobra. Delikatnie sygnalizuje już tyle lat, że najbardziej zaniedbaną dziedziną
w medycynie jest – oprócz lecznictwa – profilaktyka.
Panie Jerzy, oby dalej Pan tak dyrygował, żeby malkontenci zamknęli usta, jak zwykli czynić ci, którzy doceniają
i podziwiają.
Przypomnę, że pomoc to siostra miłości. Ma zawsze zajęte ręce. Biegnie, żeby współczuć.
Pan Jerzy to gość na serio! Za to, co robi, szacun i kapitalik: SIE MA!
Czesław Mirosław Szczepaniak

Jubileusz Złotych Godów
Siedem par małżeńskich z gminy Kowale Oleckie otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane
przez Wojewodę Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mariana Podziewskiego. Odznaczeniami uhonorowani
zostali: Maria i Jan Borucińscy, Krystyna i Piotr Kisielewscy, Edwarda i Władysław Dubińscy, Halina i Mikołaj
Sołowiejowie, Janina i Marian Karełowie, Wanda i Alojzy
Łukowscy, Maria Bronisława i Stanisław Mruszczykowie.
Ceremonia wręczenia medali odbyła się w dniu 30 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kowalach Oleckich. Uroczystego odznaczenia jubilatów dokonali: wójt Krzysztof
Locman, przewodnicząca Rady Gminy Teresa Truchan, sekretarz Anna Grażyna Gołębiowska oraz kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Teresa Kołodzińska. Wójt oraz przewodnicząca Rady Gminy pogratulowali parom tak imponującego
stażu małżeńskiego i życzyli im jeszcze wielu jubileuszów
pożycia małżeńskiego.
Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńskie dzieliły się swoimi przeżyciami i wspomnieniami ze wspólnie spędzonych
lat. Jubilaci opowiedzieli o okolicznościach, w jaki się poznali, a także o wypracowanej przez siebie recepcie na zgodny i udany związek.
Zbigniew Sieńko

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

V27406

V26808

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
21 grudnia od 17.55 dwa zastępy JRG PSP
usuwały w Wielczkach skutki kolizji drogowej.
22 grudnia od 6.29 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał z
jezdni w Baranach powalone na nią drzewo.
22 grudnia od 6.52 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał z jezdni w Wierzbiankach powalone na nią drzewo.
22 grudnia od 8.14 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
w Dunajku powalone na nią drzewo.
22 grudnia od 11.29 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał z
jezdni w Borawskich powalone na nią drzewo.
24 grudnia od 15.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Gołdapskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
25 grudnia od 13.20 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki usuwały w Dąbrowskich skutki kolizji drogowej.
Samochód w rowie.
26 grudnia od 19.20 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie usuwały w Kowalach Oleckich skutki kolizji
drogowej. Samochód w rowie.
28 grudnia od 10.36 jeden zastęp JRG PSP usuwały w
Dorszach wodę z zalanej piwnicy oraz posesji budynku
mieszkalnego
28 grudnia od 11.06 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Guzach skutki kolizji drogowej. Samochód w rowie.
28 grudnia od 12.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
w Jaśkach plamę oleju
29 grudnia od 8.52 jeden zastęp JRG PSP ratował w Olecku wycieńczonego psa uwięzionego w krzakach przy ścieżce
rowerowej.
29 grudnia od 14.52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Wiejskiej pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
29 grudnia od 22.57 cztery zastępy JRG PSP oraz dwa
zastępy OSP Wieliczki gasiły w Możnych pożar budynku
warsztatowego.
30 grudnia od 17.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Ślepiu skutki kolizji drogowej. Zderzenie czterech pojazdów.
30 grudnia od 20.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
31 grudnia od 10.29 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do
fałszywego alarmu w dobrej wierze. Na jeziorze Przytulskim
w Gąskach zauważono przymarznięte do lodu łabędzie.
31 grudnia od 12.28 jeden zastęp JRG PSP uwalniał w
Świętajnie kota uwięzionego na drzewie.
2 stycznia od 2.16 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei
Zwycięstwa pożar lady chłodniczej w markecie.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95......................... 4,19 zł
PB 98......................... 4,39 zł
LPG............................ 1,88 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
13 stycznia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Warmia i Mazury pływają
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
14 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
15 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
16 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
8.00 - IV Turniej o Puchar Prezesa ZPU Prawda z udziałem
zaproszonych drużyn, hala Lega
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
17 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - II turniej z cyklu „Edkar Grand Prix” w Tenisie Stołowym, hala Lega
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) dubbingfilm, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) napisy,
film, Kino Mazur
18 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.30 - Burmistrz Olecka zaprasza na spotkanie z Tomaszem Michalczakiem – specjalistą ds. uchodźców, na
temat: „Uchodźcy z krajów arabskich to szansa czy zagrożenie dla Europy?”sala kina Mazur
19 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w LA
szkół gimnazjalnych, hala Lega
20 stycznia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - XV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w LA
szkół podstawowych, hala Lega
21 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Umocnienia mazurskie, spotkanie z Adamem Żywiczyńskim, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
22 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
23 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
24 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Noworoczne
spotkanie opłatkowe
w Kukowie

Są chwile, kiedy można na moment zwolnić, odłożyć na
bok problemy służbowe i prywatne i skupić się na tym co nas
łączy, a nie dzieli, co cieszy, a nie smuci.
Tak też było 3 stycznia, kiedy sołtys Antoni Rydzewski,
Rada Sołecka i Koło Różańcowe w Świetlicy Wiejskiej w
Kukowie zorganizowało po raz drugi spotkanie opłatkowe.
Uroczystość rozpoczęła się występem zaprzyjaźnionego
zespołu ludowego SEDRANIANKI, który zachęcał wszystkich do wspólnego kolędowania .
Do zebranych mieszkańców życzenia błogosławionych
oraz rodzinnych chwil w Nowym Roku skierował proboszcz
parafii ks. Krzysztof Zdzisław Krupiński.
Następnie goście i gospodarze w atmosferze minionych
Świąt Bożego Narodzenia przystąpili do dzielenia się opłatkiem. Wśród życzeń dominowały: zdrowie, szczęście i nadzieja na lepsze jutro.
Na stołach nie zabrakło słodkiego poczęstunku, owoców
i gorących napojów.
Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.
Spotkanie zakończyło się wzniesieniem toastu za pomyślność w Nowym Roku 2016.
Wioletta Żukowska

wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

„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:

• Anna Dziekońska
• Beata Jurkiewicz
• Ryszard Marciniak
• Mariusz Narutowicz
• Andrzej Rybiński (Warszawa)
• Marzena G. Włodarska

K16602

K15804

Zakład Kamieniarsko-budowlany

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

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
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I wreszcie spadł śnieg. Co prawda, mógł jeszcze poczekać z tym
spadaniem na ferie, ale niech mu
tam! Zrobiło się biało i pięknie. Za
miastem biel pól wyrównała kolorystycznie krajobraz. Górki zaroiły się
od dzieci i ich rodziców. Sanki, narty
i wszelki sprzęt służący zjeżdżaniu
został wyciągnięty ze strychów, piwnic i innych składówek. Wszystko to
znalazło się na stokach pagórków.
Gorzej z bojerami. Śnieg przysypał taflę jezior i już nie
da się szybko śmigać na lodowych żaglowych łódkach.
Są też ujemne skutki opadów śniegu.
Dla kierowców zaczął się czas bardzo mało komfortowej
jazdy. Czasami nawet niebezpiecznej. Kto musi, ten wyrusza na trasę. Kto nie musi... siada w fotelu, bierze książkę,
gazetę lub odpala telewizor, radio lub adapter.
Dla jednych bowiem zima, to wspaniały czas śnieżnych
zabaw, zaś dla innych nowy problem związany z wykonywaniem ich zawodu.
Cóż, taki jest świat. Zróżnicowany, niespójny, pogrążony w pracy, zabawie, smutku i radości jednocześnie. Jest
taki jak różni są ludzie. Każdy z nas to osobna wyspa. Tylko
tłum zdaje się mówić jednym głosem. Bywa, że jest to głos
amoku, bywa, że to głos wiary i modlitwy. Bywa, że to głos
protestu, obrony i jednego celu.
Nigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia obudzę się
i stwierdzę, że żyję w niebezpiecznych czasach. Miałem nadzieję i mam ją nadal, że będę należał do pierwszego po drugiej wojnie światowej pokolenia Polaków, które nie zazna
tego straszliwego doświadczenia.
Teraz mam nadzieję, ale nie mam już takiej pewności.
Coraz ciaśniej wokół zaciska się krąg zdarzeń. Wojna Rosji
z Ukrainą, wojna w Syrii, ataki terrorystyczne, fala uchodźców. Rosnące napięcie w naszym kraju. Nieodpowiedzialne
lub odpowiedzialne majstrowanie przy Trybunale Konsty-
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tucyjnym i jego uprawnieniach. W zależności, kto o tym
mówi. Rosnące w kraju ciśnienie społeczne. Z jednej strony podsycanie sporów dotyczących różnic w pojmowaniu
państwa, z drugiej destabilizacja struktur państwowości. Z
jednej chęć porozumienia i nadania sensu zmianie, z drugiej, dążenie do jak najszybszych zmian, kosztem jedności
społeczeństwa i jego dążeń. Najgorszą rzeczą jest mieszanie biznesu z polityką. Najstraszniejszą, gdy ludzie, którzy
nigdy w życiu nie zarobili złotówki ryzykując swoimi pieniędzmi biorą się za naprawę Państwa.
Chciałbym zacytować tutaj wspaniałego poetę i starego
komunistę Władysława Broniewskiego: „Są w ojczyźnie
rachunki krzywd”. Burząc prawo nie naprawi się ich. Muszą być reguły, którymi kieruje się „naprawca”. Muszą to
być reguły demokratyczne.
Bo przecież każdy z nas jest inny. Każdy Polak musi
mieć takie same prawo i taki sam dostęp do prawa i wszelkich związanych z jego przestrzeganiem uprawnień i
obowiązków. Strzeże tego Konstytucja. Ile razy ma być
zmieniana? Konstytucja, to nie lektura szkolna i nie można jej „przerabiać” jak to mówią uczniowie. Zresztą, te
określenie jest tak samo niepoprawne w stosunku do czynności, jakie się w szkole wykonuje. Powinno się mówić,
jak twierdzą poloniści, że nie „przerabiamy „Dziady”, ale
„czytamy „Dziady” i dyskutujemy”.
Konstytucję można czytać, ... czytać trzeba! Kiedy jednak coś się w niej nam nie podoba, to nie należy zaraz
chcieć to zmieniać. Konstytucję pisano dla całego społeczeństwa i nie chodziło o „widzimisię” piszących. Tego
dokumentu nie da się pisać na kolanie w drodze do pracy
metrem lub rządowym samochodem.
Nie chciałbym mieszkać w kraju podobnym do Rosji,
Białorusi czy Kazachstanu. W kraju z mentalnością rządzących zbliżoną raczej do Azji niż Europy, nie obrażając
niektórych azjatyckich demokratycznych państw.
Chciałbym mieszkać w kraju, w którym nie będę się
bał wyjawić sowich poglądów. Nie chcę żyć w kraju, gdzie
polityka, osobiste animozje i programy polityczne dominują w stosunkach gospodarczych.
Chciałbym żyć w państwie, w który bez przerwy trwa
dyskusja o jego rozwoju. Gdzie ścierają się w rozważaniach wizje polityczne. Gdzie rozmówcy po wypracowaniu kompromisu wstają od stołu. Otwierają szampana albo
piją kawę lub herbatę. W kraju, w którym cykliści i wegetarianie mają równe prawa. W kraju, gdzie nie ma „lepszego” i „gorszego sortu” obywateli.
Chciałbym!
Cóż?! Demokrację można porównać do czasu. Na
przykład weźmy „rok”. Składa się 365 dni, 52 tygodni,
12 miesięcy. Każdy z nich jest inny i co innego przynosi.
Najważniejsze jednak w tych rozważaniach są pory roku.
Jest zima, ale potem jest wiosna, jeszcze później lato i pora
zbierania polonów – jesień. Tak jak w demokracji: jest jej
więcej, ale bywa, że cofa się tendencja i jest mniej. W końcu przychodzi wiosna i wszelkie śniegi spłyną Wisłą i Odrą
do morza. Taka jest kolej rzeczy. Najfajniej byłoby, aby
przyszła wczesna wiosna, a lato i pogodna jesień trwały
cały czas.
Zacytuje na koniec motyw z wiersza Villona „O paniach minionego czasu”: „Gdzie są niegdysiejsze śniegi?”
Na razie za oknami jest zima. Przysłowie mówi, że
„późna zima, długo trzyma”. To może być długa zima dla
polskiej demokracji. Proszę się jednak nie martwić. Naturalna koleją rzeczy jest przyjście wiosny. Co prawda może
to się zdarzyć dopiero za cztery lata. Inwestujmy, więc w
węgiel, olej i drewno. Jakoś trzeba tę zimę przetrzymać.
Bogusław Marek Borawski
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Wstępne wyniki Sztabu WOŚP Olecko 2016
– zebraliśmy około 25 000 zł., tym samym pobiliśmy rekord z poprzedniego roku.
Wolontariusze:
1. BARTOSZ CHODKIEWICZ -112,39zł
2. KACPER JASTRZĘBSKI -1053,81zł
3. ZUZANNA TOMASZEWSKA-980,57zł
4. HANNA KARSZTUN-951,90zł,
5. MACIEJ BUJNOWSKI- 921,10zł
6. OLAF SUJATA-867,05zł
7. MAGDALENA WALULIK-823,32zł
8. ANITA CHEŁMIŃSKA-788,79zł
9. ALICJA DEMBIŃSKA-768,76zł
10. AGATA KUCIUN-732,07zł
11. PATRYCJA SKROCKA-726,30zł
12. WIKTORIA SERTEL-714,48zł
13. MARCEL MAKAL-669,71zł
14. JULIA OMILIAN-613,87zł
15. GABRIELA GRĄDZKA-558,15zł
16. PIOTR SKWARZEŃSKI-522,31zł
17. JAKUB PRUSKO-589,11zł
18. JOANNA ŁUSZCZYŃSKA-413zł
19. JAN OGONOWSKI-392,75zł
20. MICHAŁ SAWICKI-306zł
21. OLGA WOJNOWSKA-286,26zł
22. MARTYNA OLSZEWSKA-216zł
23. EWELINA ZYSKOWSKA-212,60zł
24. BARTOSZ KARPIUK-202,90zł
25. JAKUB BAJSTER-176,71zł
26. KLAUDIA ZUBOWICZ-173,77zł
27. EMILIA NARUSZEWICZ-119,34zł
28. MAGDALENA SADOWSKA-33,68zł
29. URSZULA JASIŃSKA-27,97zł
MECZ na rzecz WOŚP -1013,91zł
LICYTACJA - 4102zł
Reszta kwoty została wrzucona do puszek sztabu.

Dziękuję WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, CAŁEJ
EKIPIE SZTABOWEJ, ARTYSTOM, SPORTOWCOM, POLICJANTOM i STRAŻAKOM!
Oczywiście NASZYM SPONSOROM: SKLEP „AGAT”,
KWIACIARNIA „MAGNOLIA”
I „IRYS”, SKLEP „KOLORADO”, „SAM”, PUNKT „PLAY”,
NADLEŚNICTWO OLECKO,
KOMINIARZE OLECCY, WOJCIECHOWI KOT, JOANNA I
PAWEŁ GAŁKOWSCY, MAZURSKA PASIEKA SZYMON
KALEJTA, WIOLETTA ŻUKOWSKA, PIEKARNIA
„MŁYN”, PUB „PIWNICA”, PUB „U CZARNEGO”,
RESTAURACJA „ASTRA”, HALA „LEGA”- ANDRZEJ
KAMIŃSKI, KATARZYNA OGONOWSKA, RODZINA
ROBERTA LESZCZYŃSKIEGO, STUDIO URODY
MARTA LISZEWSKA, SZKOŁA JAZDY JERZY MILISZEWSKI, SKLEP „PRESTIGE” KLUB „AMFIPRION”
....
Oficjalny wynik podamy po potwierdzeniu przez Główny
Sztab WOŚP.
SZEF SZTABU WOŚP OLECKO
phm Katarzyna Fiećko
Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”
ogłasza nabór na

warsztaty
dziennikarskie

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.

EduCare – punkt edukacyjny

Szachy

W dniach 27-30 grudnia w Kętrzynie odbył się XVIII
Kętrzyński Festiwal Szachowy. W zawodach udział wzięło
97 zawodników. Rozgrywki podzielono na trzy równoległe
turnieje: Open A, Open B (do lat 14) i Open C (do lat 10).
MLKS Czarni Olecko reprezentował Wiktor Raszkowski,
który wystąpił w turnieju C. Zawody rozegrano na dystansie 9 rund i tempie gry 60 minut na zawodnika. Wiktor
zdobył 4,0 pkt i został sklasyfikowany na 12. miejscu. W
turnieju uczestniczyło 18 zawodników.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

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.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26004

B27207

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

to@borawski.pl
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Spotkanie na temat uchodźców

Z inicjatywy Dariusza Josiewicza z Koła Miłośników
Ziemi Oleckiej 7 stycznia w Oleckiej Izbie Historycznej
odbyło się spotkanie na temat ewentualnego otwarcia w
Hotelu Olekco ośrodka dla uchodźcow.
Wzięli w nim udział inicjatorzy petycji i pikiety przeciwko tworzeniu takiego ośrodka w Olecku, gdzie mieliby znaleźć się uchodźcy pochodzenia islamskiego, wśród
nich m.in. Karol Gutowski, Grzegorz Urbanowicz, radny miejski Paweł Giełazis, Grażyna Obuchowska oraz
osoby, które mają odmienne zdanie na ten temat. W grupie
tej były radne miejskie: Maria W. Dzienisiewicz, Wioletta
Żukowska, Marek Borawski, kustoszka izby Eliza Ptaszyńska, Marek Nowicki oraz niżej podpisany, D. Josiewicz.
K. Gutowski poinformował zebranych, że inicjatorzy
petycji brali udział w sesji Sejmiku Wojewódzkiego w
Olsztynie oraz spotkali się z wojewodą warmińsko-mazurskim który zaproponował im, aby sprawą zainteresowali
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu to podlega Urząd ds. Cudzoziemców, zajmujący się
przetargiem na wyłonienie ośrodka dla uchodźców, m.in.
w Olecku.
Przedstawiciele grupy inicjatywnej wyrażali swoje zaniepokojenie ew. tworzeniem takiego ośrodka dla
uchodźców w Hotelu Olecko. Mówili o swoich osobistych
doświadczeniach związanych z migracją islamską w zachodniej Europie. E. Ptaszyńska z kolei apelowała do zebranych, aby szukać wspólnego rozwiązania tego problemu dla olecczan.
Ostatecznie ustalono, że zostanie podjęta próba napisania pisma do Urzędu ds. Cudzoziemców nt. ew. utworzenia
ośrodka dla repatriantów polskich ze Wschodu w Olecku.
Dariusz Josiewicz

ŻYJ ZDROWO –
RUSZAJ SIĘ
I ODŻYWIAJ PRAWIDŁOWO!!!
Rusza nowy cykl spotkań w bibliotece

Odpowiednie żywienie oraz aktywność fizyczna mają
ogromny wpływ na rozwój dzieci, a w życiu dorosłym na
naszą sprawność i samopoczucie. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie żywienia uczniów w szkołach nie
pozostało bez echa. Wielu rodziców było zadziwionych, a
dzieci – wzburzonych, że w sklepiku szkolnym nie mogą
kupić pączka, a na stołówce proponuje się im ziemniaki
bez grama soli…
Tematyka zdrowej, zbilansowanej diety w połączeniu z

aktywnym trybem życia - dzięki mediom i nie tylko - stała
się niezwykle modna w szerokich kręgach. Coraz więcej
osób decyduje się na zdrowszą dietę i ćwiczenia fizyczne.
Dlatego też Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
we współpracy z Zakładem Leczniczym ESKULAP oraz
Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, postanowiły zorganizować cykl spotkań dotyczących zdrowia, różnego rodzaju diet oraz znaczenia ruchu w życiu
człowieka.
W planach założono cztery spotkania, między innymi:
z dietetykiem i technologiem żywności i żywienia człowieka, lekarzem, trenerem personalnym oraz psychologiem.
Pierwsze spotkanie już 17 lutego o godz. 16.00, w czytelni Biblioteki Miejskiej, przy ul. Kopernika 6. Wszystkich,
którym nie jest obojętne zdrowie ich organizmów, zapraszamy serdecznie!!!

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.
B30102

B27505

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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PIERWSZY
Pierwszy dzień w szkole
W Zagórzu koło Warszawy, poczta:
Stara Miłosna. W szpitalu dziecięcym.
Zaprowadzono nas do klasy z oknami,
w których były kraty. A za oknami las mieszany z
przewagą drzew iglastych. Było to po podwieczorku. Pan Jurga powiedział: kto jest w pierwszej klasie
niech usiądzie w tym rzędzie, zaś ci z drugiej klasy, w tym. Miałem chęć szczerą usiąść z uczniami II
klasy. Potrafiłem czytać, pisać. Po namyśle doszlusowałem do pierwszoklasistów. Pamiętam zielony blat
ławki, w której był otworek na kałamarz z atramentem. W gnieździe tej beczułki maczałem jaskółczą
stalówkę i drżałem, żeby nie upuścić kropli. Do łez
doprowadzał mnie kleks w zeszycie. Świadkiem kolorowe szlaczki.

Pierwsza walka na pięści
Nigdy nie biłem się bez powodu. Unikałem walk
pod jakąkolwiek postacią. Pamiętam, że kiedy przyjechałem do sanatorium Górka w Busku-Zdroju, to
pan magister rehabilitacji kazał mi założyć rękawice
bokserskie i bić się na siedząco na macie z kolegą,
który był najsilniejszy. Po raz pierwszy w życiu miałem na rękach. rękawice bokserskie Walki bokserskie znałem z transmisji. Na podstawie teorii, jakoś
przebrnąłem. Ponieważ od młodych lat miałem silne
dłonie, więc poradziłem sobie, ale nie jest to powód
do dumy. O tym epizodzie napisałem opowiadanie
pt. Faul, które zostało odrzucone przez niejedną redakcję. Nikt się za moją prozą nie ujął.

Pierwsze lanie od ojca
Nigdy mnie rodzice nie bili. Od młodych lat byłem naznaczony chorobą, która zabrała radość z ich
życia. Mieli jakieś wyrzuty sumienia. Szczególnie
wtedy, gdy sąsiedzi w kłótniach przypominali, że to
kara i potrafili mnie przy okazji nawyzywać. Tak za
nic na świecie. Nie reagowałem złośliwością. Mówiłem zawsze pierwszy dzień dobry sąsiadom, ku ich
wielkiemu zdziwieniu. Dziś ze zrozumieniem i przebaczeniem o tym piszę, bo inaczej się nie da. Raz
tylko ojciec na mnie się zdenerwował. Było to przed
gankiem. Ze złości chwycił za szyję słonecznika i
go wyrwał z korzeniami. Słonecznik ponownie włożył w ziemię i osypał ziemią. Zadeptał. Ostatecznie
zwiędła tarcza słonecznika.
W swoich zbiorach mam kolorowe zdjęcie ze słonecznikiem, który mnie zasłania. Fotografię wykonał
mój syn Paweł Piotr w Pałacu Ślubów w Warszawie.
1 września 2012 roku nasza córka Ania brała ślub.
Moja siostra Czesława Bożena kupiła w warszawskiej kwiaciarni sztuczny słonecznik. Kiedy patrzyłem na kwiat, który nie zwiędnie, poczułem się tak,
jakbym zaczął wydłubywać wspomnienia sprzed lat.
Z Kopanej. Musiałem dobrze kombinować, żeby
tego nikt nie zauważył.

Pierwsza ważna książka
Od najmłodszych lat najważniejsze były dla mnie

gazety. Prasa zaostrzała mój apetyt do czytania
książek i tak już zostało do dziś, choć nie jest tak
do końca. Namiętnie czytam i co jakiś czas muszę
zmieniać okulary. Dla mnie książka, którą czytam,
zawsze jest pierwsza. Książka to moja tarcza, która
broni przed światem. Jeżeli ktoś mnie zaprasza, to
pierwsze kroki kieruję do biblioteki, jeżeli oczywiście jest. Od księgozbioru zaczynam wizytę. Wystarczy, że porozmawiam z człowiekiem, a wiem,
jakie w nim szeleszczą kartki z książek.

Pierwszy idol
To byli sportowcy. Bokserzy, piłkarze, sztangiści, lekkoatleci, etc. W owych latach byłem nienasyconym miłośnikiem sportu. Na szkolnych balach wychowawca Wacław Nazarewicz, pomocnik
Pogoni Wleń, prosił mnie, żebym się przebrał za
piłkarza. Miałem getry, spodenki, koszulkę z numerem, piłkę. Siedziałem. Na ławce oparłem drewniane kule. Jeszcze wtedy wierzyłem, że wyzwolę
się z choroby.

Pierwszy przyjaciel
Pietia. Czyli: Edward Piotrowski ze szpitala w
Zagórzu. Poznałem go, gdy chodził o kulach. Nosił
ortopedyczny gorset. Choroba tak go spustoszyła,
że został przykuty do wózka inwalidzkiego. Bardzo dużo czytał. Nauczycielom sprawiał kłopoty,
bo czasami ich przerastał. Przed laty czytałem w
warszawskiej Kulturze, że podczas egzaminów
na germanistykę, znajomością języka niemieckiego wprawił w osłupienie komisję kwalifikacyjną.
Kiedy o Nim pomyślę, to mi się cieplej robi pod
powiekami. Pietię traktowałem jak braciszka. Nie
wiem, co mu los zgotował.

Pierwsza randka
Umówiłem się w sanatorium dziecięcym PKP
Leśny Dwór (Wleń) z koleżanką. Ale się wstydziłem, więc poprosiłem kolegę, żeby mi towarzyszył.
Spotkaliśmy się za kotarami. Staliśmy z rumieńcami wstydu i patrzeliśmy na siebie. Zabrakło nam
słów i cały nastrój prysł. Pozostało opowiadanie pt.
Kurtyna w dół.

Pierwsze pieniądze
W 1973 roku w konkursie literackim na opowiadanie pt. Wciąż czegoś żal. 500 zł. Kupa pieniędzy.
Majątek. Mój ojciec, starszy rzemieślnik, zarabiał,
chyba, 750 złotych. Wystarczyło to na opłacanie za
kilka miesięcy stancji przy ulicy Ogrodowej 27 w
Łodzi. Na Bałutach. Mogłem codziennie bywać w
kawiarni Honoratka przy ulicy Moniuszki 2 oraz w
czytelni w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki przy ulicy Narutowicza 8/10.

Pierwszy sukces
Ciocia Enia (Eugenia Kawecka, mama Erazma
Ciołka) urządziła latem loterię przed szpitalem w
Zagórzu. Wygrałem dziewczęce korale. Kiedy się
o tym dowiedziałem, to poczułem wstyd. Ciocia

to@borawski.pl
po długich namowach prosiła, żeby się ujawnił zwycięzca głównej nagrody. Długo się sumitowałem pod
filarami. Aż w końcu pokazałem swój los. Korale
szybciutko zamieniłem z koleżanką, która wygrała
wieczne piórko na gumkę, o którym marzyłem przed
losowaniem. Byłem szczęśliwy. Za to matka mnie
ostro ofukała, bo korale były z bursztynu. Podobno.

Pierwsza porażka
W wieku 7 lat myślałem, że pójdę wraz z rówieśnikami do pierwszej klasy. Rodzice mieli inne zdanie. Zadecydowali, że nie pójdę do szkoły oddalonej
o 1,7 km od domu. Siedziałem w kuchni, zamknięty
na klucz choroby, i przez firanki patrzyłem, jak moi
rówieśnicy idą do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w Pamiątce koło
Tarczyna. Po tym urazie pozostała blizna w pamięci.
To przygasiło mój entuzjazm i bardzo mnie onieśmieliło. Dzięki temu
„opóźnieniu” wcześniej poznałem
takie słowa, jak nostalgia i chciałbym.

Pierwszy własny dom
Na Ursynowie, osiedle Na Skraju, ulica Marii Grzegorzewskiej. Od
3 marca 1981 roku. Zostałem na stałe
zameldowany. Tego dnia skończyły
się moje peregrynacje po stancjach,
bursach, internatach, akademikach,
etc. W betonowym bloku zamieszkałem z Graszką, Anią, Pawłem Piotrem oraz suką Zuzią. Potem dzieci
się od nas wyprowadziły, więc przeżyliśmy syndrom pustego gniazda.
Mieszkam z Graszką na ziemiach, gdzie drzewiej były szczere pola, sady, ogródki, wirydarze,
pasieki i wilanowskie łąki, co podchodziły pod skarpę. O tym miejscu
świetnie pisał prozą Julian Ursyn
Niemcewicz (Dziennik z czynności
moich w Ursinowie 1822-1831) oraz
wierszem (Dumania w Ursinowie).
Mogę napisać, że wkorzeniłem się
w ziemię sadowniczo-pszeniczno-doniczkową. Albo inaczej – w szary
blok z wielkiej płyty betonowej; na
winklu. I nie narzekam. Mieszkać w
Warszawie to zaszczyt, choć stolica
z nikim się nie opiernicza.
To że mogę żyć na własny rachunek zawdzięczam tylko temu, że
Graszka stworzyła mi od 1978 roku
idealne warunki do pracy. Mogę
dodać, że moja żona zamartwia się
na zaś i codziennie z dobra czyni
zaczyn. Bez Jej pomocy nic bym
nie wskórał i nie napisał. Mieć taką
żonę, to jest uśmiech od losu.
W dziesięciopiętrowym bloku
ciągle zmieniają się lokatorzy. Wystarczy, że ktoś uzbiera trochę pieniędzy, a już przeprowadza się do
domku z cegły. Zapewne podobnie
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bym się zachował, ale to nie ode mnie zależy. Widocznie reżyser życia taki dla mnie przygotował
plan.
Nabity hałasem śródmieścia, gdzie latami pracowałem na etacie urzędnika, z lubością powracałem
Na Skraj Ursynowa, gdzie odtajałem z wniebogłosów stolicy Polski. I poprawiałem sobie apetyt na
życie.

Pierwsza łza
Świadoma łza. W szpitalu w Zagórzu koło Warszawy, powiat otwocki. Starsi chłopcy zniszczyli mi
zabawkę (plastikowy wiatraczek), którą mi pozostawiła na do widzenia Matka. O tym wydarzeniu piszę
w opowiadaniu pt. Znieczulenie (Odra 1989 nr 12).
Te łzy ocaliłem też w wierszu pt. Ballada o łzach:
Świat ma brudne
Ręce tylko łzy są
Czyste
Małe łzy jak
Pestki Duże
Jak groszki
Są łzy suche
Jak w zielniku
Liście i źdźbła
Na dnie śmiechu
Kołysze się
Ludzka łza
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
* Felieton powstał na podstawie
KWESTIONARIUSZA HEROLDA.
Redaktor Józef Herold opracował
zestaw pytań na potrzeby Wysokich
Obcasów, dodatku do Gazety Wyborczej. Stare dzieje, które warto przypomnieć.
Fot. Paweł Piotr Szczepaniak,
Blok z wielkiej płyty na Ursynowie,
przy ul. prof. Marii Grzegorzewskiej,
gdzie mieszkam z Graszką, na I piętrze. Paweł Dunin-Wąsowicz w artykule pt. Literacki ekstrakt z miasta
WARSZAWA W POWIEŚCIACH,
zamieszczonym w MAGAZYNIE
STOŁECZNYM Gazety Wyborczej z
24-27 grudnia 2015 roku m.in. pisze:
„(…) Mieszkanie w blokowiskach
stygmatyzuje. (…).” Oczywiście, że
autor plecie bzdury i traci kontrolę
nad tym, co pisze. Przykłady, jakie
podaje, nie są żadną warszawskością.
Raczej lansjerą. Miarą jest to, co pisał poeta Miron Białoszewski. To że
architekt w chmurach zawiązał ursynowski rynek, nie znaczy, że beton
zalewa też wyobraźnię. Zamiast się
napisać, trzeba pisać po swojemu. Z
iskrą ludzką i nie drżeć, co ludzie powiedzą.
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TIR zatarasował drogę

Przez blisko 10 godzin służby usuwały skutki wypadku
drogowego na drodze krajowej 65 Olecko - Ełk w okolicach
miejscowości Ślepie. Do zdarzenia doszło 11 stycznia około
godziny 12.05.
Kierujący pojazdem ciężarowym marki Daf na ośnieżonej i śliskiej drodze, na łuku drogi wpadł w poślizg, stracił
panowanie nad pojazdem w wyniku czego ciągnik siodłowy
wraz naczepą zjechał na prawe pobocze gdzie przewrócił się
na prawy bok, tarasując częściowo pas jezdni.
W momencie przybycia strażaków na miejsce zdarzenia, kierowca ciężarówki znajdował się w kabinie. Strażacy
udzielili kierowcy pierwszej pomocy przedmedycznej i wydostali go z wnętrza pojazdu. Poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował rannego kierowcę do szpitala. Tam stwierdzono,

Kronika Policyjna

11 stycznia o 13.50 na ulicy Kolejowej kierujący osobowym audi w wyniku niedostosowania prędkości uderzył w
zaparkowaną na parkingu toyotę i odjechał z miejsca zdarzenia. Świadkowie zapamiętali numery tablic rejestracyjnych
sprawcy. Po kilku godzinach kierowca audi sam zgłosił się
do oleckiej komendy. Okazał się nim 21-letni Dawid A. Za
popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym
w wysokości 200 złotych.
Tego samego dnia o 14.20 na ul. Gołdapskiej doszło do
kolejnego uszkodzenia samochodu zaparkowanego na parkingu.
Kierująca samochodem osobowym marki Skoda uderzyła
w strojącego prawidłowo fiata po czym odjechała. Po jakimś
czasie sprawczyni przyjechała ponownie na miejsce zdarzenia tłumacząc policjantom, że bardzo się spieszyła. Wobec
39-latki zastosowano pouczenie.
Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności
na drodze w związku z pogorszeniem się warunków pogodowych.
podkom. Tomasz Jegliński

że 59-letniemu kierowcy nic się nie stało. Mężczyzna był
trzeźwy.
Droga była początkowo zablokowana i policjanci
wprowadzili objazdy.
W wyniku wypadku doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem, strażacy przepompowali paliwo do beczek i
zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Właściciel firmy zapewnił dźwig i drugi samochód ciężarowy do przeładunku towaru, utrudnienia w ruchu trwały
do późnych godzin wieczornych. Dopiero po przeładowaniu ładunku i przyjeździe specjalistycznego dźwigu ciężarówkę usunięto z pobocza i przywrócono płynność ruchu
na tej trasie.
W działaniach brali udział policjanci z KPP Olecko
oraz strażacy z Olecka oraz Borawskich i Szczecinek.
st.kpt. Tomasz Jagłowski (KPSP Olecko) oraz podkom.
Tomasz Jegliński (KPP Olecko)

Złapano złodziei

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w
reklamówce nieśli skradzione elementy urządzeń elektrycznych.
8 stycznia po godz. 2:00 oleccy policjanci patrolujący miasto zauważyli dwóch mężczyzn niosących w reklamówce
jednorazowej metalowe elementy.
Po wylegitymowaniu okazali się to być Marek S. i Krzysztof Ż. Początkowo mężczyźni tłumaczyli, że elementy te
znaleźli lecz nie potrafili określić dokładnie gdzie. Ponadto
zatrzymane przedmioty nosiły ślady niedawnego demontażu.
Dociekliwości funkcjonariuszy pozwoliła na ustalenie, że
31 i 34 - latek na terenie jednej z oleckich firm zniszczyli
rozłączniki linii średniego napięcia i dokonali z nich kradzieży elementów miedzianych, które chcieli sprzedać na
złom.
W związku z tym Marek S. i Krzysztof Ż. trafili do policyjnej celi, a kryminalni wyjaśniają dokładne okoliczności
zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

to@borawski.pl

Pobór krwi w 2016

W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze
jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut.
Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65
lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem
PESEL wraz z adresem zameldowania).
Szczegółowe informacje dla honorowych dawców znajdują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje .
W 2016 r. Pobór krwi od honorowych dawców odbywał się
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
(budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej
27 od godz. 800 do godz. 1100 w poniższych terminach:
4 lutego,
3 marca,
7 kwietnia,
5 maja,
2 czerwca,
7 lipca,
4 sierpnia,
1 września,
6 października,
3 listopada.
Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.
opracowała Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

spotkanie w OIH
z Adamem Żywiczyńskim
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
i Olecka Izba Historyczna zapraszają 21 stycznia (czwartek)
o godzinie 17.00 na spotkanie dotyczące historii regionu pt.
Rozwój form obronnych w fortyfikacjach budowanych wokół
jezior mazurskich od 1788 do 1944. Autorem wystąpienia będzie Adam Żywiczyński, Miejski Konserwator Zabytków w
Suwałkach, badacz dziejów architektury północno-wschodniej części Suwalszczyzny i Mazur.
Prusy Wschodnie oddzielone były zawsze od pozostałych
prowincji Rzeszy Niemieckiej obszarami o innej przynależności państwowej. Szczególnie ważne były więc problemy
obronności kraju. Mimo zmian w sztuce i technice wojennej
głównym atutem obronnym Prus Wschodnich pozostawały
niezmiennie warunki geograficzne. Kraina pokryta była tysiącami jezior i terenów bagiennych, które były naturalnym
środowiskiem dla mieszkańców, a naturalna przeszkodą nie
do przebycia dla ewentualnego wroga. Teoretycy i praktycy
wojskowi w oparciu o jeziora mazurskie i związane z nimi
rozlewiska i bagna budowali system zapewniający prowincji
bezpieczeństwo.
Zapraszamy na wykład i dyskusję.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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Gospodarka odpadami

informacja Urzędu Gminy
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:
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
Odpady wielkogabarytowe (meble, stolarka budowlana - pojedyncze elementy, opakowania o dużych rozmiarach), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i
AGD, metale, szkło opakowaniowe, odpady niebezpieczne
(zużyte baterie, leki, akumulatory, świetlówki i inne odpady
zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne), popioły, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
(nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły itp.), odpady
biodegradowalne („mokre”) pochodzące z gospodarstw
domowych osoby fizyczne z Gminy Olecko mogą oddać
bezpłatnie w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanym w Olecku, przy Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Kościuszki 57, tel. 87 737 90 85.
Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów otwarty
jest w poniedziałek, środę i piątek – 9:00-17:00 oraz we
wtorek, czwartek – 7:00-15:00
info newsletter UG

Olecko, Aleje Lipowe 3

B29902

Rozpoczęcie
kursu

14
stycznia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B28104

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

AUTO LAND

V27107

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

V27007

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

V26209

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

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V31231

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

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

V26708

SERWIS OGUMIENIA

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28814
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27117
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V30911
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23008
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L95203
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27605
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28204
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28004
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B27904
* „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
V27306
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B30501
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V27217
V29204

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B29503
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30201
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V27227

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

V26907

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B29103
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26419
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29203
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B27107
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B30301

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V25910

V27705

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

PIZZA NA TELEFON

B27804

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21917

B29403

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V02348

V29004

szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V28804

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26818
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L95302

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

V26409

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31221
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29214

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V30801
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K25904

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29513
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B29003

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30002

V30901

V29304

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26010

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29303
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K16204

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L95105
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V29244
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16304

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L95401
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B29602
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K16802
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K16702
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SPRZEDAM
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B29802
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V31001
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27127
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B27405
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B29702
* 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 K16104
* 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 V31211
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V28914
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 V30811
* 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
B27604

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V30612

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29234

* mieszkanie + garaż gratis do wynajęcia, Zielona 33,
tel. 502-264-901 K27304
* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 721-643-708 V00501
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Budownictwo żuławskie
w Cichej Wólce

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Cichy - Cicha Wólka

Cicha Wólka jest niewielką wsią w powiecie
oleckim, w gminie Kowale Oleckie.
Na uwagę zasługują budynki, które nawiązują do tradycyjnego budownictwa żuławskiego.
Budownictwo żuławskie związane było z rolniczym charakterem zatrudnienia mieszkańców.
Charakteryzują je trzy typy zagród: wzdłużna (w
kształcie litery „I’, w której wszystkie budynki
– dom i budynki inwentarskie, w tym spichlerz
ustawione są w jednej linii), kątowa (w kształcie litery „L”) i krzyżowa (w kształcie litery

„T”). W Cichej Wólce kilka zagród
nawiązuje do typu wzdłużnego o
konstrukcji murowano-drewnianej
z jednym wspólnym dachem. Jest
także kilka domów z wysokim i
przestrzennym poddaszem, które
sprawiają wrażenie bardzo dużych.
Cicha Wólka to zadbany i urokliwy zakątek Mazur.
W niezbyt mroźną niedzielę, 10
stycznia 2016 r. w Cichej Wólce byli i ciekawe budownictwo widzieli:
Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Kalendarz imion

13 stycznia
Bogumiły, Bogusławy, Godfrydy,
Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumiła, Bogusława,
Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa, Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny,
Radosławy, Ruth
Amadeusza, Domosława, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona, Ordona, Radogosta, Radosława
15 stycznia
Dąbrówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli,
Idalii, Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domasława, Domosława, Gabriela, Izydora,
Makarego, Maura, Pawła
16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,
Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela, Marcelego, Ottona, Waldemara,
Walerego, Waleriusza, Włodzimierza

17 stycznia (Dzień Kota)
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana,
Mariana, Rościsława, Sabiniana,
Włodzimierza
18 stycznia
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty,
Libertyny, Małgorzaty
Bogumiła, Jaropełka, Leonilla, Piotra,
Pryski
19 stycznia
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty,
Marty, Sary
Andrzeja, Antoniego, Bronisława, Erwina, Henryka, Hilarego, Makarego,
Mariusza, Racimierza, Ratymira
20 stycznia
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmiły, Miły, Saby
Czcisława, Czesława, Dobiegniewa,
Dobrogniewa, Fabiana, Ludmiła,
Lucjana, Sebastaiana

Nasz przepis
Arink Acapulco

Sok z połowy cytryny, łyżeczka cukru,
40 ml jasnego rumu baccardi, 10 ml
curaçao triple sec, łyżeczka białka, 1
gałązka mięty
Do shakera wrzucamy kilka kostek
lodu. Dodajemy sok z cytryny, cukier,
rum, curaçao i białko. Mocno wstrząsamy.
Szklankę przybieramy miętą.

Jajka z sosem jogurtowo-musztardowym

4 jajka, 2 łyżeczki octu, 2 bułki kajzerki, 4 plastry szynki. 1 łyżka oliwy
sos: 2 żółtka, łyżeczka musztardy, 15
dag gęstego jogurtu, łyżeczka soku z
cytryny, łyżeczka posiekanego szczypiorku, sól, pieprz
posiekany szczypiorek i starty świeży
czerwony pieprz do przybrania
sos: żółtka z musztardą i jogurtem
ucieramy na puszystą masę. Rondel
wraz z utartą masą ustawiamy na garnku z lekko wrzącą wodą ale tak aby dno
nie dotykało wrzątku i gotujemy od 12
do 15 minut cały czas mieszając. Gdy
sos zrobi się gęsty dodajemy szczypiorek. Doprawiamy sokiem z cytryny ,
solą i pieprzem.
Wtedy zdejmujemy garnek wraz z
rondlem z ognia i odstawiamy nie zdejmując naczynia z wrzątku tak aby masa
była cały czas ogrzewana.
Drugi rondel napełniamy do połowy wodą. Wodę zagotowujemy, a
następnie zmniejszamy ogień tak aby
woda lekko wrzała i dolewamy ocet.
Jajka wbijamy do czterech miseczek. Pojedyńczo przelewamy je do
wrzątku i gotujemy pod przykryciem
od 3 do 4 minut.
Wyjmujemy je łyżką cedzakową i
układamy na papierowych ręcznikach
aby odsączyć je z wody.
Bułki przekrajamy na pół, smaru-

jemy oliwą i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do 180°C i rumienimy.
Grzanki kładziemy na talerzach. Na
każdej kładziemy po plastrze szynki i
jajku. Jajka polewamy ciepłym sosem i
posypujemy czerwonym pieprzem i posiekanym szczypiorkiem.

Łososiowa przystawka

10 dag wędzonego łososia, kilka liści
zielonej sałaty, zielony ogórek, 15 dag
śmietany, 2 dymki, 1 jajko, sok z połowy cytryny, sól, pieprz
Sałatę dokładnie myjemy, odsączamy i układamy liście na małych salaterkach.
Ogórek myjemy i kroimy w cienkie
plasterki.
Dymkę obieramy i drobno siekamy.
Płaty łososia zwijamy i kroimy w
talarki.
Kawałki łososia, ogórka i dymki
delikatnie mieszamy. Przekładamy do
salaterek.
Jajko gotujemy na twardo, obieramy
ze skorupki i dzielimy na cząstki.
Śmietanę mieszamy z sokiem cytrynowym, dodajemy przyprawy i siekany
koperek. Polewamy nią sałatkę i dekorujemy cząstkami jajka.

Omlet z rumem

6 jajek, 3 łyżki mleka, 4 łyżki marmolady morelowej, szczypta soli, 75 ml
rumu, 3 plastry ananasa, 2 łyżeczki
cukru pudru, 2 łyżki masła
Jajka mieszamy z mlekiem i solą.
Masę jajeczną smażymy na rozgrzanej
patelni, mieszając widelcem i potrząsając patelnią aż masa zgęstnieje.
Marmoladę mieszamy z 2 łyżeczkami rumu i wykładamy na omlet.
Brzegi omletu składamy i układamy
na gorącym półmisku. Posypujemy cukrem.
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Cytaty na ten tydzień
Byłem tak szczęśliwy, że
chciałem umrzeć, bo szczęście
trzeba chwytać, póki gorące.
Emile Ajar, Życie przed sobą
Ani nie jesteśmy samotni, ani
cudowność nie przeminęła raz na
zawsze, ponieważ człowiek jest
istotą cudowną,
Czesław Miłosz, Zaczynając od
moich ulic
Starowinka posłała jej uśmiech
tak szeroki, że uszy o mało nie
wpadły jej do ust.
Terry Pratchett, Nacja
Okazuje się, że ani wiedza, ani
rozsądek czy też charakter wykonywanego zawodu nie gwarantuje
szczęśliwego i harmonijnego życia
rodzinnego. Można posiąść wielką
wiedzę, zgłębić tajemnice ludzkiej
psychiki i poznać różne sposoby
rozwiązywania problemów. Można być doskonałym znawcą teorii,
lecz kiedy w grę wchodzą własne,
oparte na emocjach reakcje z ludźmi, z którymi żyjemy i których kochamy, cała nasza uczoność nagle
traci znaczenie.
Karen Zimsen, Dlaczego tak
trudno być razem?
Często się zastanawiam, co to
właściwie jest „szlag” i jak trafia.
Nie sądzę, żebym się kiedyś dowiedział.
Terry Pratchett, Mgnienie ekranu

PRZYS£OWIA
Późna zima długo trzyma.
Wina, zboże cierpią szkodę, zima
za śnieg, gdy da wodę.
Przyjdzie święta Weronika (13
stycznia), zniesie jajka kaczka dzika.
Gdy styczeń burzliwy śniegami,
lato burzliwe z deszczami.
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
Zima, gdy nie wymrozi, lato też
nie dogodzi.
Gdy nie wymrozi zima w sierpień
zbierać co nie ma.
Zimą lato, w lecie chłodno za to.
W zimie odkryte ucho to w lecie
sucho.
Pozostały rum podpalamy w metalowej łyżce wazowej i polewamy nim
omlet.
Omlet okładamy plastrami ananasa.

Dobra rada

Podstawą każdego udanego ciasta
jest wybór odpowiedniej mąki.
Krupczatki używamy do ciast kruchych, półkruchych, biszkoptowych i
tortowych.
Maki pszennej mieszanej z krupczatką używa się do ciast drożdżowych
i smażonych.
Mąkę białą, dobrze przesianą używamy do pieczenia strudla.
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Warmia i Mazury pływają

Po raz czwarty w obecnym cyklu w 6 miastach Województwa Warmińsko-mazurskiego rozegrane zostały eliminacje Warmia i Mazury pływają. Cykl osiągnął już półmetek
i olsztyński finał akcji zaplanowany na 13 czerwca 2016 jest
coraz bliżej. W styczniowych zawodach w Olecku wystartowało 87 zawodników. Pięcioro z nich po raz 4 stawało na
najwyższym podium i posiada komplet punktów obecnego
cyklu. Są to Joanna Kaszkiel i Aleksandra Kaszkiel (matka i córka), Wioletta Czaplejewicz, Stanisław Kopycki
oraz Ryszard Zabolewicz. Podobnym osiągnięciem w całym województwie może się pochwalić tylko 14 pływaczek i
pływaków na 659 startujących. Kolejne zawody już za miesiąc - 12 lutego.
Bartosz Cieśluk
Kategoria Panie 1-6 lat dystans 15 m
1. Lidia Panuszko 00:20:66
2. Lena Czaplejewicz 00:25:21
Kategoria Panowie 1-6 lat dystans 15 m
1. Wiktor Czarniecki 00:25:30
Kategoria Panie 7-9 lat dystans 25 m
1. Anna Chmielewska 00:24:13
2. Amelia Gajewska 00:30:02
3. Martyna Kaszkiel 00:31:74
4. Nina Szyłkiewicz 00:33:88
5. Oliwia Szczerbińska 00:33:90
6. Zofia Zaborowska 00:35:04
7. Karolina Niedziejko 00:37:17
8. Emilia Szczech 00:41:69
9. Julia Chorąży 00:42:35
Kategoria Panowie 7-9 lat dystans 25 m
1. Michał Stankiewicz 00:24:25
2. Piotr Witkowski 00:31:00
3. Bartosz Gierak 00:31:56
4. Patryk Stelmachowski 00:33:50
5. Łukasz Wiński 00:46:36

6. Filip Kopeć 00:58:49
7. Kuba Wieloch 01:00:20
Kategoria Panie 10-12 lat dystans 25 m
1. Maja Bagieńska 00:16:67
2. Maja Lenkiewicz 00:17:11
3. Rebeka Kasprzak 00:17:16
4. Aleksandra Rudzińska 00:17:21
5. Gabriela Biszewska 00:17:21
6. Ewa Łapucka 00:17:51
7. Anna Kramkowska 00:17:59
8. Marianna Jeżewska 00:19:62
9 Amelia Ropel 00:21:15
10. Daria Dźwilewska 00:21:87
11. Ada Adamska 00:22:22
12. Daria Machnacz 00:22:37
13. Dominika Kosakowska 00:22:93
14. Marta Chołod 00:23:40
15. Kinga Słabkowska 00:23:82
16. Karolina Ciszewska 00:25:04
17. Karolina Kopycka 00:25:13
18. Aleksandra Plaga 00:28:48
19. Paulina Ulińska 00:28:87
20. Natalia Kopeć 00:28:92
21. Natalia Ampulska 00:29:34
Kategoria Panowie 10-12 lat dystans 25 m
1. Filip szmyt 00:16:25
2. Wiktor Żenda 00:16:33
3. Antoni Witkowski 00:16:70
4. Maciej Karniej 00:18:38
5. Tomasz Kaszkiel 00:19:08
6. Kamil Gryko 00:19:53
7. Igor Wieloch 00:19:89
8. Tymoteusz Malinowski 00:21:00
9. Eryk Czaplejewicz 00:21:19
10. Rafał Życzkowski 00:22:73
11. Kal-El Cisneros 00:23:87
12. Daniel Bogdan 00:23:91
13. Konrad Miszkiel 00:25:03
14. Filip Rubin 00:26:35

„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.
I miejsce, Gabriela Olszewska (2d), W cieniu drzew
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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Kategoria Panowie 13-14 lat dystans 50 m
1. Paweł Masalski 00:30:59
2. Dawid Mitin 00:33:59
Kategoria Panie 15-16 lat dystans 50 m
1. Aleksandra Kaszkiel 00:31:58
2. Wiktoria Płazińska 00:34:78
3. Julia Łapucka 00:36:53
4. Anna Omilian 00:37:40
5. Aleksandra Dźwilewska 00:40:02
Kategoria Panowie 15-16 lat dystans 50 m
1. Bartosz Biszewski 00:32:19
2. Mateusz Mitin
00:32:79

Impuls Liga Squash’a

Za nami już trzy rundy Impuls Liga Squash’a - Lega Olecko
2015/2016.
Porażki nie zaznali jeszcze Krzysztof Bajkowski i Karol
Lemański
Poniżej wyniki spotkań:
Brzoziewski x Wieloch 3:1
Brzoziewski x Puchalski 3:0
Stefanowski x Putra 3:0
Szczepaniak x Bajkowski 2:3
Bajkowski x Sienica 3:1
Wieloch x Szczepaniak 0:3
Karniej x Roszko 1:3
Lemański x Karniej 3:0
opracował Bartosz Cieśluk

3. Nataniel Zaniewski 00:33:03
Kategoria Panowie 17-19 lat dystans 50 m
1. Mateusz Biszewski 00:30:12
2. Wojciech Hodana 00:39:33
3. Marcin Nawrocki
00:40:17
Kategoria Panie 30-39 lat dystans 50 m
1. Wioletta Czaplejewicz 01:08:49
Kategoria Panowie 30-39 lat dystans 50 m
1. Tomasz Wieloch 00:43:52
Kategoria Panie 40-49 lat dystans 50 m
1. Joanna Kaszkiel 00:59:69
Kategoria Panowie 40-49 lat dystans 50 m
1. Jerzy Mitin 00:33:19
2. Adam Łapucki 00:34:58
3. Jacek Malinowski 00:41:47
Kategoria Panie 50-59 lat dystans 50 m
1. Elżbieta Ferenc 01:43:62
Kategoria Panowie 50-59 lat dystans 50 m
1. Stanisław Kopycki 00:54:10
Kategoria Panowie 60+ lat dystans 50 m
1, Ryszard Zabolewicz 00:44:83
opracował Bartosz Cieśluk

V30303

Kategoria Panie 13-14 lat dystans 50 m
1. Natalia Hatalska 00:33:91
2. Magdalena Żukowska 00:35:23
3. Weronika Rutkowska 00:37:80
4. Dominika Stasiak 00:52:83
5. Zuzanna Kieczeń 00:56:65
6. Kamila Domel 01:00:37
7. Julia Żukowska 01:02:93
8. Gabriela Góralczyk 01:27:81
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15. Bartosz Jasiński 00:28:44
16. Patryk Sawicki 00:29:47
17. Julian Zaborowski 00:36:61

Tygodnik olecki 2/937 - r. 2016

20

Tygodnik olecki 2/937 - r. 2016

to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (250)

Zbieram i rozdaję
To niesamowite uczucie, kiedy w zwykły, mglisty, grudniowy poranek może przytrafić się człowiekowi taka historia. Niezwykli ludzie jeżdżą busami. Jednym z nich był
kierowca owego pojazdu.
Postanowiłam tego dnia zwiedzić Tylicz. To taka wieś w
nowosądeckim powiecie. Do krańca Polski pozostaje tylko
3km. Już byłam na miejscu, ale rzuciła mi się w oczy tablica
na przedniej szybie busa i nieopatrznie zapytałam kierowcę,
czy jedzie do Muszyny.
Tak, za 6 minut. Pomyślałam, tzn. chyba tego poranka
myślenie miałam wyłączone, że najpierw odkryję uroki Muszyny, w drodze powrotnej, zatrzymam się w Tyliczu.
W międzyczasie ucięliśmy miłą pogawędkę, pan doradził
mi, że warto zobaczyć kościoły i drogę krzyżową. I ruszył. Po
chwili zorientowałam się, że wracamy drogą na Krynicę, ale
pomyślałam, że zaraz skręcimy na Muszynę. Całe szczęście,
że mi języka nie zabrakło w gębie i udałam mało rozgarniętą
blondynkę (a trzeba wiedzieć, że jestem naturalną blondynką) i podzieliłam się podejrzeniami, że chyba coś myliłam.
Co zrobił kierowca? Natychmiast skontaktował się z
kolegą, który za 5-6 minut na mnie zabrać z powrotem do
Tylicza. Znak rozpoznawczy: niebieska kurtka. Wysadził
mnie na przystanku i o wspomnianym czasie kolejny bus zawiózł mnie do celu mojej podróży. Ale to nie jest ta właściwa
„przygoda”.
Zwiedziłam maleńki Tylicz i znowu ustawiłam się na
tym samym przystanku. Podjechał mój bus i poczułam się
pewniej z tym samym kierowcą. A że byłam sama, to rozpoczęliśmy pogawędkę. Zaczęłam od podziękowań i zachwalań uczciwej firmy (powtórzyłam moją przygodę z Muszyną). Chociaż konkurencja duża (cztery firmy na tej trasie),
to uważa, że nie musi zrywać ich rozkładów jazdy (jak to im
czynią) i wyrywać klientów. To ja mu na to, że dobro wraca,
choć czasami po wielu latach.
I w tym momencie jest clou całej opowieści. Trzydzieści
lat temu, kiedy był na początku swej edukacji, a mieszkał
na wsi, tu gdzieś w okolicy, wracał do domu. Przy drodze
zatrzymał się ciągnik z załadowanym drewnem, bo złapał
gumę. Człowiek zaczął biadolić, a nasz kierowca, który był
wtedy kilkuletnim chłopcem, zaoferował pomoc. Ironiczny
uśmieszek przeszedł po twarzy zabiedzonego gospodarza,

ale mały się uparł. Ku zdziwieniu i wspólnemu wysiłkowi – udało się. Chłopak nieraz pomagał ojcu w domowym
warsztacie. Poszkodowany zapytał malca, ile się należy, a
ten, że może kiedyś będzie potrzebował pomocy i ktoś też
mu pomoże. Pożegnali się i każdy udał się w swoją stronę.
Chłopak został zawodowym kierowcą i pewnej zimy, a
minęło ich ze trzydzieści parę, odśnieżał pługiem okolicę.
Może przymarznięty kamień, może coś innego zepchnęło
go do rowu. Zakopał się tak, że ani do przodu, ani do tyłu
jechać się nie dało. Bieda. To nie była jeszcze epoka telefonii komórkowej i nie było widać pomocy znikąd. Po jakim
czasie zauważył światełka na drodze. Ktoś jechał wielkim
ciągnikiem. Pierwsza myśl, to oczywiście ta, że zatrzyma i jeśli ten ktoś ma linę i (przede wszystkim) odrobinę
współczucia, pomoże mu. Człowiek pomógł, a mój bohater
zapytał, ile się należy. „Nic. Pamiętasz, jak kiedyś ty mi
pomogłeś wymienić koło?”
Zbieram i rozdaję historie.
Jak długo nasza pamięć potrafi przechować szczegóły,
przekonała się moja koleżanka, nauczycielka. Kiedy tylko
weszła do ośrodka wczasowego, w którym miała spędzić
dwa tygodnie, spotkała starszego pana. Spojrzała raz i już
była przekonana, że zna go, że kiedyś miała z nim jakąś
sprawę i nie była ona do końca przyjemna. Następnego
dnia, to uparte przekonanie nie dawało jej spokoju, a trzeciego dnia zagadnęła nieznajomego i wyjawiła swoje przypuszczenia. Po krótkiej rozmowie rzuciła imię i nazwisko
jego syna, którego uczyła… trzydzieści lat temu. To był
jej drugi rok pracy. Nowa klasa. Przejęcie sięgało czubka
uszu, a niepewność ściskała gardło. Już kończyła zabranie
półroczne, już rodzice powoli zaczęli się rozchodzić, gdy
do tablicy podszedł ojciec jednego z uczniów i z wyrzutem
zakomunikował, ze źle tłumaczy matematykę. Na tablicy
zaczął pisać przykład z „iksem” i udowadniał przy ogólnym zainteresowaniu innych rodziców, że kiedy przenosi
się liczby na lewą stronę, to stawia się przy nich minus.
Sama była zaskoczona, że tak szybko znalazła odpowiedź:
dzieciom w klasach młodszych nie wprowadza się liczb
ujemnych. To nie usatysfakcjonowało owego pana, rzucił
kredą i oburzony wyszedł z klasy dodając, że to źle. Trzy
dekady ten człowiek krążył jej po głowie, aż tu nagle – proszę, oto i on. Wszyscy, którym opowiadała tę historię, byli
ciekawi, czy przypomniała mu o tym. Niech to zostanie
niedopowiedziane.
Zbieram i rozdaję historie.
Marusia

