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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Wypadek na ulicy Kościuszki
- jedna osoba nie żyje

B43508

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

B42909a

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem,
tel. 602-709-756

B44107

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło 7 października po godzinie 22.00 w Olecku na ul. Kościuszki.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
prawidłowo jadącemu audi. Wjechał na skrzyżowanie,
gdzie doszło do zderzenia pojazdów.
W skutek odniesionych obrażeń kierujący mercedesem
zmarł. Kierujący audi i jego dwaj pasażerowie nie donieśli
poważniejszych obrażeń.
Badanie alkomatem wykazało, że kierujący audi był
trzeźwy.
Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni dokładne okoliczności zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

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

K22804

V17506

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
30 września od 4.50 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy 11 Listopada pożar śmieci w
śmietniku kontenerowym.
30 września od 13.30 trzy zastępy JRG PSP usuwały przy
ulicy Młynowej zadymienie z kotłowni szkoły.
30 września od 17.08 jeden zastęp JRG PSP oraz OSP
Świętajno usuwały w Zalesiu naderwany konar drzewa zagrażający budynkowi mieszkalnemu.
30 września od 17.55 dwa zastępy JRG PSP oraz OSP
Szczecinki usuwały w budynku przy ulicy 11 Listopada zadymienie z kuchni. Garnek pozostawiony na kuchence bez
nadzoru.
3 października od 14.11 dwa zastępy JRG PSP otwierały
w Norach na prośbę zespołu ratownictwa medycznego zatrzaśnięte drzwi mieszkania. Alarm fałszywy.
4 października od 11.49 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał drzewo powalone na linę energetyczną i telefoniczną.
4 października od 12.07 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w Nowinach powalony na drogę konar drzewa.
Informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Radosław Osiecki
4 października od 15.54 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w Gutach konar drzewa powalony na jezdnię.
5 października od 14.55 jeden zastęp JRG PSP, jeden
OSP Kowale Oleckie oraz jeden OSP Sokółki usuwały w Golubiach Wężewskich drzewo powalone na budynek mieszkalny.
5 października od 17.29 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Gordejkach powalone na jezdnię drzewo.
5 października od 20.11 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
5 października od 20.16 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Pieńkach powalone na jezdnię drzewo.
5 października od 20.59 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w Cichym Młynie powalone na jezdnię drzewo.
5 października od 22.46 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał w Lakielach powalone na jezdnię drzewo.
6 października od 1.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Nowym Młynie powalone na jezdnię drzewo.
6 października od 5.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Gąskach powalone na jezdnię drzewo.
6 października od 7.39 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie usuwały w Golubiach Wężewskich powalone na jezdnię drzewo.
Informacji udzielił aspirant Andrzeja Zajkowski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V15209

ON.............................. 4,39
Pb 95......................... 4,49
PB 98......................... 4,69
LPG............................ 1,88
Olej opałowy............... 2,80
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
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
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Pomysłodajnia wystawa
• 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
12 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Wręczenie stypendiów Burmistrza Olecka, sala kina
Mazur
13 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
14 października (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
mija termin zgłoszeń w konkursie „Skarby Europy zamknięte w szkle”, (szczegóły TO 34 s. 16)
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
15 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko
- CWKS Vęgoria Węgorzewo, boisko ze sztuczną murawą
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko
- GKS Mamry Giżycko, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Plan Maggie - film, kino Mazur
19.00 - Żywioł. Deepwater Horizon - film, kino Mazur
16 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
17.00 - Plan Maggie - film, kino Mazur
19.00 - Żywioł. Deepwater Horizon - film, kino Mazur
17 października (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - 17.00 - Akcja rejestracji dawców szpiku, Starostwo,
sala konferencyjna
18 października (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckie w piłce ręcznej szkół
gimnazjalnych, hala Lega
19 października (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckie w piłce ręcznej szkół
podstawowych, hala Lega
20 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
21 października (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Rafał Olbinski, wernisaż wystawy, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
22 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko
- MKS Rominta Gołdap, boisko ze sztuczną murawą
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko
- MKS Ruciane-Nida, boisko ze sztuczną murawą
15.00 - MKLS Czarni - GKS Cresovia Górowo Iławieckie mecz piłki nożnej, stadion miejski
23 października (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
14.00 - Seniorada, pt. Bo radość jest w nas, koncert, sala
kina Mazur
24 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
25 października (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
upływa termin składania wniosków w konkursie „Równać
szanse”, szczegóły w TO 34, s. 17)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Konsultacje społeczne
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

cji Publicznej;
c) zbieranie pisemnych opinii lub uwag od zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny ;
d) dyżury pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi - możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii, wniosków, rekomendacji
w terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olecku, przy Placu
Wolności 3, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30.-15.30 z wyłączeniem wyjazdów służbowych i
zdarzeń losowych.
Opinie i uwagi, o których mowa w punkcie c należy
formularzu konsultacyjnym.
newsletter UM

Stypendia Burmistrza Olecka

Akcja rejestracji dawców szpiku

Od 6 do 20 października br. trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie do
projektu uchwały.
Przyjęto następujące formy konsultacji:
a) umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej
www.olecko.pl w zakładce konsultacje społeczne;
b) umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie InformaW środę 12 października o 17.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate” odbędzie się gala
wręczenia stypendiów Burmistrza Olecka.
W tym roku na stypendia przeznaczono 18 600,00 zł.
Najwięcej, bo aż siedemnaście osób, wyróżnionych zostanie
za wyniki w dziedzinie sportu, dwóch uczniów otrzyma stypendium za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej zaś pięciu
za naukowe dokonania.
Uczniowie otrzymają stypendium od 600 zł do 1400 zł w
zależności od uzyskanych wyników.
W sumie wpłynęło 30 wniosków o przyznanie stypendium przy czym po weryfikacji otrzymają je 24 osoby.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia mógł
wystąpić dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny ucznia lub
organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania edukacyjne, artystyczne lub sportowe na rzecz uczniów.
Wnioski o przyznanie stypendium za miniony rok szkolny
składane były do 10 września. newsletterUM

wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

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:

• Kinga Esel (Goniądz)
• Iwona Noakiewicz (Białystok)
• Andrzej Szabło
• Zenobiusz Szczygło
• Karol L. Zdan
• Michał Zdankiewicz

K22310

K21210b

Zakład Kamieniarsko-budowlany

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza „białaczka”, czyli nowotwór krwi. Fundacja DKMS do
sierpnia 2016 r. zarejestrowała i przebadała już ponad 953
000 osób, a 3345 spośród nich zostało dawcami.
Obecnie Fundacja szuka dawcy dla Dawida, który ma
18 lat. W wakacje usłyszał diagnozę: aplazja szpiku. Tylko przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego
może mu dać szanse na życie i spełnienie marzeń.
19 października w godzinach 11.00 - 17.00 organizowana jest w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, sala konferencyjna (pok. nr 4, parter) akcja rejestracji dawców szpiku.
Mamy nadzieję, że zwiększy się szansa na odnalezienie
tzw. „genetycznego bliźniaka” dla Dawida oraz wielu innych oczekujących.
Wystarczy przyjść z dokumentem zawierającym PESEL, przejść pozytywnie wstępny wywiad medyczny i
wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz dokonać za
pomocą patyczka wymazu z wewnętrznej części policzka.
Rejestracja zajmuje tylko kilka minut.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.
dkms.pl .
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Urząd Pocztowy w Olecku
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ 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.

Felieton

to@borawski.pl

Dziwi mnie to, że tak nonszalancko świat zachowuje się
względem przyrody... a przecież
cały misterny system, który nas
otacza i w którym żyjemy jest w
każdym calu z przyrodą związany. Ba! Nie ma chyba żadnego
ludzkiego działania, któreby nie
było zależne od tego typu uwarunkowań.
Dlatego mnie to dziwi. Choć zależność jest oczywista wielu z nas nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Od
działań indywidualnych typu wywożenie śmieci do lasu
po rządowe olewanie problemu smogu. Każdy myśli, że
„jakoś to będzie”, że niech się martwią ci, którzy po nas
przyjdą.
A może być tak, że nikt po nas nie przyjdzie. Że to
co się obecnie dzieje jest początkiem Apokalipsy. Że potem już będzie tylko NIC! Igranie z przyrodą może być
takie samo jak igranie z bombą atomową. Może nie tak
spektakularne w skutkach ale równie tragiczne dla bawiących się.
Jesteśmy zaledwie maleńką cząstką w wielkim
Wszechświecie, kręcimy się wraz z Ziemią wokół Słońca, a zachowujemy się tak jakbyśmy jednak byli pępkiem
tego Uniwersum. Myślimy kategoriami starożytnych i
średniowiecznych uczonych. Nie widzimy przyszłych
konsekwencji.
Świat, nasz świat staje się kaleki za sprawą działań,
które podejmujemy.
W chwili obecnej ludzkość tylko może naprawiać
to, co zepsuła. Po prostu spieprzyliśmy w przyrodzie
wszystko to, co dało się zepsuć. Można się zżymać na
ekologów, wymawiać im, że za nimi stoją koncerny,
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których produkty propagują ale, jeśli chodzi o ochronę
naszej zielonej planety, idą ich poczynania w dobrym
kierunku.
Jeśli ekolodzy propagują energię pochodzącą z wiatraków, to naturalne, że ktoś na tym musi zarobić, żeby
taki wiatrak wybudować i móc korzystać z praktycznie
niezniszczalnego jej źródła jakim jest słońce. To koncerny wydobywcze węgla i ropy rzucają kolumnie na
ekologów i producentów wiatraków. Przecież logicznym jest, że nasze Słońce ma większy zapas energii
niż wszystkie złoża węgla i ropy razem wzięte. Dodatkowo energia słoneczna jest wybitnie ekologiczna w
odróżnieniu od tej pochodzącej ze spalania węgla czy
ropy.

***

Prawdopodobnie już w przyszłym roku zapłacimy
większe rachunki za wodę i za prąd. W obu przypadkach będzie to celowa polityka obecnego rządu. Skądś
musi wziąć pieniądze na 500+ i ratowanie kopalń, co
by im górnicy nie zastrajkowali, a biorcy datku zagłosowali ponownie na PiS (czyli skrót od „Powszechne
ignorowanie Społeczeństwa”, znaczy się , tego gorszego sortu ale nie tylko).
Jeśli chodzi o podatki, to zapewne w tym wypadku inwencja jedynej nieomylnej myśli ekonomicznej
PiS jest wręcz modelowo kreatywna w odróżnieniu od
polityki zagranicznej. Tutaj minister Waszczykowski
przerósł już swój pierwowzór, którym jest słoń w sklepie z porcelaną. Teraz niczym Godzilla z gracją porusza się wśród wąskich ulic polityki światowej.
Wraz z Jarosławem uwierzyli w to, że każdego
można bezkarnie obrazić w sposób wzięty z szkolnej
przerwy.
A przecież obok jest wielki strateg w tej dziedzinie,
włodarz Rosji, który w sklepie z porcelaną potrafi tak
rozbić imbryk, że dopiero kupujący dotykając go musi
zapłacić za zbicie porcelany, bo ta rozpada się w jego
ręku. Tak, nasz minister powinien, jeśli chce dalej tak
działać, iść na nauczki do Władimira.
Albo może lepiej do Ławrowa? Sam nie wiem?

V19202

***

Jak już Państwo wiecie, kobiety wygrały.
Spektakularne zwycięstwo.
Co prawda Jarosław wygrażał się, że do końca kadencji coś z tym fantem zrobi ale myślę, że potem,
przed wyborami tym bardziej się nie odważy. Bo rządzenie jest dla niego najważniejsze. Za wszelką cenę,
a wizja Wielkiej Polski jest przewodnią siłą tej partii,
gorzej z narodem, który sam w sobie jest siłą.
Na całe szczęście, że dla damskiej części społeczeństwa siłą przewodnią jest rozsądek, który panie
zamieniły w siłę.
Pisałem już o tym w poprzednim felietonie. Była
rewolucja goździków, była rewolucja Solidarności (tej
prawdziwej) i jest rewolucja parasolek.
Kochane Panie, nie składajcie parasolek. Ja swojego parasola też nie złożę.
Do zobaczenia
Bogusław Marek Borawski
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Wspólnota Mazurska

Ćwierć wieku temu, gdzieś daleko od Mazur rozgrywała
się wielka historia: obrady Okrągłego Stołu, czerwcowe wybory, upadek berlińskiego muru, rozpad Związku Radzieckiego.
Szybko konsekwencje tych przemian dotarły do naszej
krainy: wiara w wolność, nadzieja na lepsze życie mieszały
się z goryczą utraty pracy, rozpadem dotychczasowego świata… – tak w rocznicę 25-lecia założenia giżyckiego Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska Krzysztof Kossakowski i
Wojciech Łukowski rozpoczynają opowieść o początkach
Wspólnoty, zadają też sobie i innym bardzo istotne pytanie:
dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzają Mazury?
Przez pryzmat 25-letnich działań Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska, przemian, jakie zaszły na Mazurach i w kraju
oraz otwarcia na świat możemy się też i przyjrzeć tej nieodległej historii Olecka: Przystankom i wszelkim działaniom
artystycznym, podejmowanym próbom dialogu z byłymi
mieszkańcami naszego miasta, wszystkim wysiłkom, które
zostały podjęte od lat 90-tych, aby miasto było piękniejsze i
lepsze, także porażkom. Czy my wiemy dokąd zmierzamy?
Wspólnocie Mazurskiej gratuluję serdecznie 25-lecia.
Ewa Kozłowska

Wspólnota Mazurska – po 25 latach

Z atmosfery Giżycka na początku lat 90. XX wieku przypomina się nam tłok na naszym rynku. Kupowaliśmy od przybyszy ze Wschodu budziki, zegary,
alkohol, główki czosnku, kołowrotki, lornetki. Zakupy robiło się również w licznych „hurtowniach”. To
wszystko przesłaniało ciemną stronę zmian – bezrobocie, upadek zakładów pracy. Była nadzieja, że Giżycko
i Mazury będą miały swoje pięć minut w historii. Przyjadą inwestorzy, a turystyka stanie się kołem zamachowym rozwoju.
W tej atmosferze powstawało Stowarzyszenie
Wspólnota Mazurska. Z perspektywy dwudziestu pięciu lat, widać, że jest ono doświadczeniem pokoleniowym. Założyciele mieli wtedy po około trzydzieści
lat. I ten wiek zbiegł się z przemianą świata. A Mazury mało, że piękne, to jeszcze wydały się krainą nieograniczonych możliwości. Można było też odważniej
spojrzeć w przeszłość i zmierzyć się z faktem, że do
1945 roku ziemie te należały do niemieckiej domeny
kulturowej .
Otwarcie siedziby Stowarzyszenia w kamieniczce przy ulic Warszawskiej 17 zbiegło się z otwarciem
wystawy „Giżycko w starej fotografii” zorganizowanej wspólnie ze Wspólnotą Dawnych Mieszkańców
Giżycka w Neumünster. Rozpoczęła się kilkuletnia

wymiana, nie tylko zresztą z byłymi mieszkańcami
Giżycka. Oparte to było na dwóch przesłankach: na
przekonaniu, że to my jesteśmy gospodarzami tej
ziemi i nikt nie powinien, także w Niemczech mieć
najmniejszych wątpliwości w tej kwestii oraz na założeniu, że Giżycko i Mazury powinny się rozważnie,
ale też odważnie otwierać się na świat.
W siedzibie stowarzyszenia zagościły sztuki piękne („Mała Galeria”) i jazz („Jazz Klub Galeria”). Zabytkowa kamieniczka stała się miejscem niezliczonych spotkań: od tych całkowicie nieformalnych i
niezaplanowanych po takie, na którym pojawiał się
specjalny gość, jak na przykład latem 1993 roku ówczesna premier polskiego rządu Hanna Suchocka.
Z dawnych mieszkańców Giżycka warto wymienić chociażby Paula Trinckera, wnuka autora wydanej zresztą przez Wspólnotę „Kroniki Gminy Lec”,
czy Margaretę Strauss, która pełna nieufności i
obaw, może też uprzedzeń przyjechała do rodzinnego Lötzen i spotkała tutaj na swojej drodze Andrzeja
Balona-Tarasiewicza, który niepostrzeżenie stał się
Jej przewodnikiem po Jego i Jej ojczyźnie. Tworzyły
się przyjaźnie, bez oglądania się na różnice pokoleniowe.
Pani Strauss i Andrzeja nie ma już wśród nas.
Dzięki Andrzejowi odbyło się pierwsze Posezonowe
Sprzątanie Mazur. Za jego sprawą kwestie ekologiczne pozostawały w centrum aktywności Wspólnoty.
Jego charyzma, niepowtarzalna osobowość i czasem
mała fajeczka w kąciku ust, współtworzyły serdecznego ducha Stowarzyszenia.
Trudno ująć w słowach atmosferę, panującą w
kamieniczce przy Warszawskiej 17, tworzonej przez
Piotra Konstantynowicza – gospodarza „Jazz Klubu”, łączącego ludzi ze sobą, ludzi z muzyką, muzykę z ludźmi.
Szybko też pasje historyczne członków Wspólnoty przybrały konkretny kształt. Powołaliśmy do życia
Archiwum Mazurskie, którym kierowali Grzegorz
Białuński i Jan Sekta. Pod ich opieką ukazało się
kilkanaście numer czasopisma „Masovia”. Ukazywały się też książki związane tematycznie z historią
Giżycka i Mazur. Kustosze Archiwum organizowali
konferencje. Zwracali też uwagę na zapomniane karty naszych dziejów, jak Janek Sekta, przywołujący
pamięć o Żydach, zamieszkujących niegdyś Giżycko.
Obecnie zainteresowania historyczne realizowane są
przede wszystkim w formie „Spotkań z Historią. Od
niemieckiego Lötzen do polskiego Giżycka”.

to@borawski.pl
Towarzyszyła nam zawsze poezja i inna literatura
i to nie tylko za sprawą Wojciecha Marka Darskiego. Co najmniej dwie jego książki należy uznać za
kluczowe dla postrzegania świata przez Wspólnotę
Mazurską – „Małą Antologię Mazurską” oraz „My
Krzyżaki”. „Mała Antologia” to zbiór wierszy – odczytania z nagrobków na starym mazurskim cmentarzu losów pochowanych tam niegdyś osób. „My
Krzyżaki” zaś, to celne, zabarwione ironią ujęcie naszego splotu tożsamościowego. Mając takie literackie
fundamenty, ciekawiej odczytuje się nie tylko inną
literaturę, ale również świat, w którego zglobalizowanej i wirtualnej postaci coraz łatwiej się zagubić.
Podejmowaliśmy działania w obronie dziedzictwa kulturowego. Udało się nam obronić Cmentarz-Park przy ulicy Warszawskiej przez zapomnieniem.
Szczątki dawnych mieszkańców znalazły godne miejsce w zacienionym miejscu.
Wspólnota Mazurska, to także wystawy, wystawy,
wystawy.
Zaczęło się od pamiętnej wystawy „Giżycko w
starej fotografii”. Potem w Małej Galerii gościli artyści z Giżycka i niezliczonych innych miejsc. Na kilka
lat udało się również przenieść wystawy do poczekalni giżyckiego dworca PKP – wyjątkowej przestrzeni,
pełnej powietrza i z widokiem na taflę Niegocina. W
2007 roku w Galerii „Stacja Giżycko odbyła się wystawa „Wilno- Mazury – podróż sentymentalna” - autorstwa Janusza Pileckiego – znanego grafika, przedstawiciela drugiego wileńskiego pokolenia. Trochę
przez zrządzenia losu wybitny polski fotografik Jan
Bułhak stał się łącznikiem między Wilnem, a Giżyckiem, a Janusz potrafił połączyć te dwa pozornie odległe od siebie w czasie i przestrzeni miasta w jedną,
spójną całość.
Takich połączeń by jednak nie było, gdyby nie
wcześniejsze kształtowanie ducha miejsca przez
Bogusława Domaniewskiego, Antoniego Wojciechowicza, Stefan Lempieckiego, Tadeusza Niedźwieckiego, Leona Żura, Irenę Berentowicz i wielu
innych. Wspólnota w ogromnym stopniu wzięła się
ze swoich poprzedników – pasjonatów, którym przyszło działać w zupełnie innych warunkach niż nam.
Mówiąc o wystawach, warto jeszcze napisać o
ubiegłorocznej wystawie zmarłego niedawno wybitnego fotografika Leszka Siwickiego oraz o tegorocznej wystawie „Lec, Łuczany, Giżycko. 19462016”. Obie wystawy wpisują się w kształtowanie się
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nowego serca miasta, jakim staje się Pasaż Portowy.
Wystawę tegoroczną, upamiętniającą 70-lecie nadania
Giżycku obecnej nazwy, obejrzało już kilka tysięcy
osób. Wielka to radość obserwować zatrzymujące się
bez przerwy osoby, żywo komentujące stare zdjęcia.
Zrobiliśmy chyba też tą wystawą sobie najlepszy prezent na 25-lecie.
***
Dokąd zmierzamy?
Kierujemy to pytanie do Wspólnoty, do mieszkańców Giżycka i Mazur. Dokąd zmierza Giżycko, dokąd
zmierzają Mazury?
Nawet pobieżny przegląd tego co robiliśmy przez
25 lat, to właściwie nieustanne zadawanie sobie tych
pytań. Przykładowo w 2001 roku zorganizowaliśmy
konferencję na temat „Mazury skazane na peryferyjność?”. Odbyła się wtedy też debata „Czy Mazury
mogą liczyć na lepszą przyszłość?”.
Z ciekawością patrzyliśmy na to, co dzieje się wokół. Podziwialiśmy małą, przygraniczną Gołdap, z
jaką determinacją próbuje się odbić od peryferyjności.
Liczyliśmy na to, że Mazury staną się mekką „łagodnej
turystyki” (kto dziś pamięta na zatłoczonych, warkotliwych jeziorach o tym określeniu?).
I nadal pytamy, czy nie da się pogodzić rozwoju
Mazur z kontaktem z naturą, z tak trudnym w dzisiejszych czasach spokojem, z ciągłą troską, aby pięknie
się różnić od sztampowej, globalnej matrycy?
Może w następnym ćwierćwieczu pójdziemy odważniej właśnie w tym kierunku? A i głos Wspólnoty
Mazurskiej będzie w tym wyraźnie słyszalny?
Przez dwadzieścia pięć lat zawsze znajdowali się ci,
którzy przeprowadzali nas przez trudne chwile – tych
było sporo, ale na szczęście dużo mniej niż chwil radosnych.
Dziękując wszystkim, składamy te podziękowania
wszystkim członkom i sympatykom. Dziękujemy byłym przewodniczącym Wspólnoty – Pawłowi Czachorowskiemu, Markowi Makowskiego i Izie Liedtke.
Krzysztof Kossakowski,
prezes Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska
Wojciech Łukowski,
sekretarz zarządu Wspólnoty Mazurskiej, były prezes,
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Fot.: archiwum Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska, 25-lecie

„ Masz prawo do mediacji”
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października
obędzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji
oraz Tydzień Mediacji, który potrwa od 17 do 22 października. Oba projekty będą przebłagały pod hasłem „Masz
prawo do mediacji.”
W ramach prowadzonej akcji w sądach, prokuraturach,
siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, który wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.
W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku ul. Zamkowa 1, od 17 do 22 października w godzinach 10.00
- 14.00 w pokoju nr 11 i 15 osoby zainteresowane będą
mogły otrzymać informację o mediatorach i Ośrodkach
Mediacyjnych. W podanym terminie do dyspozycji będą
funkcjonariusze Policji z pionu dochodzeniowo-śledczego
i prewencji, którzy udzielą niezbędnych informacji o mediacji.

W Międzynarodowym Tygodniu Mediacji we wspólne
działania na rzecz promocji mediacji włączył się również
Sąd Rejonowy w Olecku.
W Sądzie Rejonowy w Olecku będzie można skorzystać z materiałów promujących mediację dostarczonych
przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które dostępne będą
w sekretariatach wydziałów oraz Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej.
Ponadto w dniach 17,18,19 października 2016 r. będą
pełnić dyżury mediatorzy:
- 18.10.2016 r. w godz. 11-12 Katarzyna Topolska w
Ośrodku Badań i Usług Psychologicznych w Olecku ul.
Wojska Polskiego 6
- 17.10.2016 r. i 19.10.2016 r. w godz. 13-16 Agata Gołaszewska w Kancelarii Adwokackiej w Olecku ul. 11-go
Listopada 3 lok. 1.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Z Olecka do Kopanej via Ursynów
Pora zająć się tym, który był specem ds. małych form literackich. Mam na myśli Wacława
Ewarysta Klejmonta z Olecka, nauczyciela języka polskiego, smakosza ojczyzny-polszczyzny.
Pisał fraszki, zaczerpnięte z życia. Szedł pod
prąd. Był bogobojny, więc nie jadł długą łyżką
z diabłem z głębokiego talerza. Miał „dyszel” w
głowie. Wacław dał się poznać z sążnistych epistoł. Albo inaczej: pikantnych listów oraz fraszkoznaczków.
Czyli drobnego komentarza, elegancko spointowanego na naklejony znaczek pocztowy. Oto przypisek wierszowany:
„Ma wiele w sobie z fraszki i znaczka.
Klei, mąci, a jednak krzepi.
Ni to gęś, ni dziennikarska kaczka,
bo do lepkich łap się nie lepi.”
To ociupinki liryczne, z biglem pisane. Mała rzecz, a cieszy!
Latami prowadziliśmy ożywioną
korespondencję. Pozostały baśniowe
listy i kartki. W kopertach drzemią
Wacka słowa, rozpisane wiecznym
piórem, co ssało kolorowy (chiński)
atrament. Oto próbki nietuzinkowego talentu, który przekraczał miary
oleckie:
„(…) zachłysnąłem, opiłem się
Twoją Poezją. Dojrzałe wino „Ballad” szumi w wyobraźni. Gorycz
„Kopanej” i ostatnie jesienne liście
Michałowe spadają na serce. Rozpadanie się kruchej tkanki życia jest
może najbardziej widoczne w przechodzącym w mgłę nerwów butwiejącym liściu. Po polach mnie teraz
nosi w zimnie i deszczu. (…)
(…) Dziękuję Ci za serdeczny
dar, któremu wypieściłem przytulne
miejsce wśród moich półek w zasięgu ręki i serca. Chcę mieć jak najbliżej tę wieś w sadach i w
ranach. To i Twoja i moja wieś. Wczoraj z uporem maniaka
przepiłowywałem przez 5 godzin gałąź uschniętej śliwy przywiezionej z Hańczy na lustrzaną ramę. Mróz, który ją zmroził, chcę utopić w srebrzystej nieskończoności, z nadzieją na
wieczną wiosnę. Może klucz do niej wytopisz z wleńskiego
jesiennego złota? (…) Olecko, 20 września 1990 roku”
Ten zapisek włożył do koperty zrobionej ze strony kolorowej gazety, na której okrągły stempel pocztowy: OLECKO,
reszta nieczytelna. Obok naklejony znaczek przedstawiający
błotniarkę stawową. Na lewej stronie fraszkoznaczek:
„Z MUSZLĄ PRZY UCHU
Płynie jesień ... Cicho ... Sza ...
A na Poczcie? Wielkie „A”!”
Kiedy opublikowałem w Magazynie Gazety Wyborczej
tekst pt. „Urodziłem się w sadzie i to moje szczęście” Z własnego życia”, Wacek szybko nadesłał kartkę pocztowa przedstawiającą hotel „Barbórka”, i Park nad Rakówką w Bechatowie. Na odwrocie skreślił:
„Zniosło mnie do Bełchatowa na Finał IV Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Władysława Olszewskiego, w którym nagrodzono moje fraszki i limeryki. Ciebie, Czesiu, w sadach, ogrodach i przy studni „Magazynu Gazety Wyborczej”.
Cała szkoła mi zazdrości poetyckich znajomości. I dobrze im
tak! Trzymaj się ciepłej jesieni i pozostawaj w zdrowiu z Najbliższymi”.
W 2005 po wydaniu własnym sumptem książki pt. „Alfabet na Pamiątkę”, mój starszy kolega z Olecka na odwrotnej
stronie kolorowej widokówki (Malownicze Mazury) staranie
spointuje trud szkolnych wspomnień:
„Czesiu,
Wszystkie barwy pamięci
i okruchy światła
ocalasz, aby czas nasz

obrazu nie gmatwał;
widząc czysto i jasno
jakby w zachwyceniu
w pracowitej skromności
czarnoleskim cieniu
swą przeglądarką wspomnień
wnikasz w serc zakątki ...
Tyle już wyczytałem
z przepięknej „PAMIĄTKI”

Felieton

Jesienią 2008 roku donosił, co w lasach mieszanych Suwalszczyzny piszczy: „(…) purchawki olbrzymy w tym roku
w Hańczy nie obrodziły. Za to jabłek zatrzęsienie i wiatry
północne bezczelnie ze starych jabłoni natrząsają się. Jedną
nawet okaleczyły, podłamując ciężarną gałąź. Jesień ma się
dobrze. Miejmy się i my z nią. (…)”
Wacław doskonale wiedział, że moim feblikiem były
drzewa owocowe. Nieraz ulegał
moim pasjom, pisząc: „(…) Byliśmy
wszyscy tylko trzy dni w Hańczy. W
obumierającym sadku dzieciństwa się
zanurzyłem w łopian i dzikie ziele, w
chaszcze drażliwe. O kikuty schnących jabłonek wzrok zawiesiłem,
grzęznący w przemijanie, pustkę, samotność … (…)” Ku pamięci przypomnę, że we wsi Hańcza zachował się
drewniany dom, tzw. chałupa Klejmonta z 1880 roku.
W jego listach/kartkach znaleźć
można wtręty dotyczące Kopanej. Oto
jakie „puszczał żagle/ Myślom”, mówiąc językiem Juliusza Słowackiego:
„Olecko, 9 lipca 2006 roku / z
Olecka wysłane w dniu w Złoto kopanej
Drogi Czesiu,
uwiedziony polityką lustracyjną od piątku rezydowałem w Hańczy i prześwietlałem korony wiekowych jabłoni
wiekowego sadu. Jako nieodrodny Syn Kwitnącej Jabłoni
zapewne dołożysz mi z linii strzału, że «tą porą się nie prześwietla». Święte słowa! Ale ja tylko wytrzebiłem suche odrośla, więc mimo lipcowego gorąca chyba jestem w porządku.
W sobotę do zachodu słońca ściągałem do drewutni chrust
na owocowy dym pod świeżo nabyty kociołek z odlewni Żeliwa w Kowalach Oleckich. Nocą strudzonego i odrapanego
odwiozła mnie Danka nad Legę, a obie z Julią do wtorku
pozostaną w Hańczy.”

„DZBANIE NAS PISANY PO DRODZE
Pójdźmy nie bez dzbana.
Niech żyje Kopana!”
Pisał świetnie i barwnie, choć nigdy nie dał się skusić,
żeby wpaść do okolic „Kwitnącej Jabłoni”.
I pomyśleć, że to wszystko przeminęło. Stare sady wykopano. Są za duże, żeby o nich pisać elegie. Może ktoś się
pokusi i je wymaluje na wysuszonym dzbanie? - pytam.
Z krainy dzieciństwa zostałem wypchany przez chorobę,
więc nikomu nie jestem dłużny. Wiem, co to znaczy dostać
„ucho od śledzia”. Nie skrewiam. Staram się być pożyteczny.
Juliusz Słowacki nabazgrał do matki, że poeci, to niepoprawni marzyciele, że należy do tych, co zbyt daleko pojechali w gości.
Cenił tych, którzy mogli o sobie powiedzieć: „Żyję jak
kwiat na jednym miejscu – tą samą rosą i tym samym słońcem – dziś jak wczoraj – jutro jak dzisiaj. (…) Szczęśliwy,
kto nigdy z oczu komina ojcowskiego nie straci, kto jak liść
uwiędły padnie u stóp drzewa, na którym wyrósł …”
Czesław Mirosław Szczepaniak
Rysunek - Marek Karpowicz „Dzban”

to@borawski.pl

Ćwiczenia komendanta

5 października odbyły się coroczne ćwiczenia komendanta
powiatowego straży pożarnej w Olecku. Zakres ćwiczeń obejmował doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z zespołami ratownictwa medycznego podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczenia przeprowadzono w
budynkach produkcyjno-magazynowych na terenie byłej centrali nasiennej przy ul. Ełckiej 3 w Olecku.
W części produkcyjnej jednej z hal, dochodzi do wybuchu
pyłu drzewnego instalacji wyciągowej. W wyniku eksplozji
wybucha pożar oraz zawala się dach budynku.
Ogień rozprzestrzenia się na sąsiednie pomieszczenia hali.
Część osób poszkodowanych zostaje uwięziona pod elementami konstrukcyjnymi dachu.
Osoby najmniej poszkodowane dzwonią do służb ratowniczych przekazując chaotycznie informacje o zaistniałym
zdarzeniu. Służba dyżurna PSP przyjmuje zgłoszenia, próbuje ustalić skalę zdarzenia. Ustala, że doszło do olbrzymiej
eksplozji pyłu drzewnego instalacji wyciągowej oraz pożaru,
który w błyskawicznym tempie przybiera na sile. W zdarze-
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niu poszkodowanych zostaje kilkadziesiąt osób. Do działań
rusza 9 zastępów straży pożarnych i 4 zespoły ratownictwa
medycznego.
Tak wyglądał w skrócie scenariusz ćwiczeń. Celem ich
było doskonalenie czynności ratowniczych, koordynacja i
organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, doskonalenie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz współpraca służb na
miejscu akcji.

Manewry były doskonałą próbą sprawdzenia poziomu
wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP oraz możliwością doskonalenia umiejętności dowodzenia na poszczególnych szczeblach kierowania
st. kpt. Tomasz Jagłowski
zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

K44206

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B42210

Rozpoczęcie
kursu

27
października
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Warto zobaczyć
podróżowała Grażyna Serafin

dzieści. Przez otwarte okno wkrada się szum morza. Może
jutro będzie dla nas łaskawe?
Bornholmska przygoda się kończy. Trzeba spać. Jutro
jeszcze 35 km i plaże w Dueodde i Balka, Najbardziej znane, z wydm.

Plaża w Dueodde

ZAKLINANIE PESELU
czyli
BUSZUJĄC PO BORNHOLMIE
PODĄŻAJĄC ZA MARZENIAMI
NA DWÓCH KÓŁKACH
Zostawiamy rowery, a dalej już pieszo. Latarnia morska
przekonuje nas, że trafiliśmy. Właśnie tak miało być.
Hasle znowu. Tu zaplanowaliśmy naszą rocznicową kolację.
I była! Z rybą i piwem. Bez względu na cenę jednego
cz. 4 i
drugiego.

Przed kościółkiem w Hasle

23 sierpnia, wtorek.
Trasa: Ronne – Dueodde – Balka Nexo (ok. 40 km)
Już bez napinki.
Leżymy na wydmach przy Dueodde.
Trochę postraszył nam deszcz zanim tu dotarliśmy. Na
postoju, gdzie popijaliśmy herbatę, zatrzymały się warszawianki. Chcą dzisiaj objechać całą wyspę, czyli na naszą
ocenę, około 120 km. Wariatki!

Ostermarie, ruiny przy kościele

Kawa w Nexo
Samotnie siedząca Dunka ze stolika obok wciąga nas do
rozmowy i historii tej wyspy. Dowiadujemy się kilku ciekawostek.
Już tylko kilka kilometrów. Zajeżdżamy do znanego nam
sklepu NETTO po zakupy. Do domu wracamy inną drogą, by
pobłądzić uliczkami Ronne. Jak tu pięknie. I mało znaków
drogowych, a reklam jeszcze mniej.
Jest 22-ga.
Po ośrodku buszuje grupa dzieciaków, chyba ze czter-

Na skałach w Gudejem

Warto zobaczyć

to@borawski.pl

Plaża jest niemal pusta. Od czasu do czasu przychodzą pojedyncze osoby, była też grupa młodzieży – jaka spokojna.
Schowaliśmy się na wydmach i jest cieplutko, milutko. Modlę
się o to, by trwać w tej chwili jak najdłużej.
Za cztery i pół godziny będziemy na promie. Nie mogę
uwierzyć, że tyle kilometrów pokonaliśmy.
Morze pohukuje, my spokojni, bo mamy 5 km do Nexo.
Jeszcze plaża w nadmorskiej wsi Balka okrzyczana przez
przewodniki.
Ależ to życie płata niespodzianki?!
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Kołobrzeg, 21.30
Nareszcie ziemia. Kołobrzeg. Bez problemu trafiamy na
PKP i czekamy na pociąg ze Szczecina do Ełku.

Na schodach kościoła w Nyker

Latarnia morska. Najdalej wysunięty punkt wyspy
Nexo. I znowu siedzimy w tej samej kawiarence/cukierni
przy tym samym stoliku jak 5 dni temu. Tu witaliśmy i tu żegnamy Bornholm.
Pogoda znowu nas pieści, wręcz rozpieszcza. My zadowoleni, żeby nie powiedzieć szczęśliwi. Przy sąsiednim stoliku
starsze małżeństwo też na kawie.
Pani przygląda mi się z zaciekawieniem, bo bez przerwy
robię notatki. A ja… łapię to, co mi życie ofiarowało i zapisuję, żeby nie uleciało. Pieniędzy wystarczyło nam na jedną
kawę i ciastko, bo chcemy jeszcze kupić znaczek pocztowy
na kartkę do córek.

8.19. obserwuję krajobraz. Piękna jest Polska. Naprawdę. Kierowca w Ełku zabiera nas z rowerami do Suwałk. Czy
to naprawdę się zdarzyło?
Na całe szczęście zdarzyło się to naprawdę!!!!
Co bym zmieniła w podróży?
Siodełko! Cały rower tnie jak żyleta po wszystkich rodzajach dróg, tylko to siodełko!
Po przyjeździe obowiązkowo kupię: inne siodełko, pelerynę przeciwdeszczową, kolejne spodnie rowerowe i kurtkę
oddychającą. I mogę zdobywać to, co chcę!
Czy mam jeszcze jakieś marzenia? Wiele.
Może Green Velo?
Grażyna Serafin

Wybrzeże w Sandvige
Uliczki Gudejem
17.20. Trochę przed czasem, ale odpływamy, bo komplet.
Na pokładzie luzy, nie tak, jak w tamtą stronę. Rowerów jest
dwa razy więcej. Dopiero teraz czuję w nogach te 260 km.
Sygnał z mięśni poszedł do mózgu, że mogę odpocząć. Dużo
wrażeń. Boję się codzienności. Trochę buja. O, woda sięga po
okna. Trochę się boję.

Ps. Szczególne podziękowania przesyłam Bogusi i Markowi.
Bogusia dodała mi odwagi na tę podróż, opowiedziała,
zaopatrzyła w przewodniki i w ogóle uwierzyłam, że można
(Ona wcześniej tam była). Mój sen o Bornholmie się spełnił.
Dziękuję, ci, Bogusiu.
Markowi dziękuję za rower. Sprawdził się. Marku, jesteś
bezcennym ekspertem. Każdemu polecę Twój sklep. Dzięki.
A kolejne trasy już czekają i liczą, że je odwiedzę. Na
pewno!
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V15239

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B44706
V17906

SERWIS OGUMIENIA

11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

V02934

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

B43608

V19302

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L98704
* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B46002

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12415

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V14710

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45304
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46102
* „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
V18604

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

V19402

PIZZA NA TELEFON

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

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45404
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45603
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B46301

V18105

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L99001
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45703
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B45005
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B46401

B44406

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V15508

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15219

V18305

V18803

B45105

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

K22707

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V17516
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18404
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01937
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V19422
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V14810

L98902

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
V14909
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

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

K21510b

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19611
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B46801
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B44506

Tygodnik Olecki 41/976 - r. 2016
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22410
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22410
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B44806

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
V15109

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B44905

V15009

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

MOEY
O
K
PRA w
CJ

V18903

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B44007
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B43109
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b38
* 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 V15229

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V14919

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V15708
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43009
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22010b

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V15249

PRACA

V07110k

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21810b
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120m
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V19442
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21710b
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B46601
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21610b

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L98803
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B45902

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V19212
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K22902
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K23002
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B45204
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V14820

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V19432
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XXXVII Spotkania ze Sztuką SZTAMA

20 października 2016
SZTAMA dzieciom

godz. 10:00 i 12:00 - Teatr Lalki i Aktora w Łomży, spektakl „Kominiarczyk”, sala kina „Mazur”
Teatr Lalki i Aktora w Łomży jest miejską instytucją kultury, która od 1987 roku prężnie funkcjonuje na mapie kulturalnej miasta, regionu i kraju.
Najkrócej ujmując „Kominiarczyk”, to historia o braku
uczuć i o kodzie, który każdy z nas otrzymuje w chwili narodzin. Czy w takim razie młody człowiek ma możliwość
wpływu na własne życie? Odpowiadamy, że tak, jednak muszą temu sprzyjać odpowiednie okoliczności. Chłopca znajdują na ulicy kominiarze i poprzez symboliczne podarowanie
serca dają energię oraz życie chłopcu.
W bogactwie metafor i symboli spektakl powinien pozostawić dziecku prawo do własnej interpretacji oraz dać
obszerny materiał do przemyśleń na temat własnego świata
wartości.

21 października 2016
17:00 – wystawa Rafała Olbińskiego - malarza, grafika
i twórcy plakatów, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
Malarz, grafik i twórca plakatów oraz jeden z przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu, wykładowca w nowojorskiej School of Visual Arts.
Prace Rafała Olbińskiego są eksponowane zarówno w
licznych galeriach i muzeach, jak też gromadzone przez
prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. W Polsce zajmował się m.in. projektowaniem okładek płyt muzycznych,
regularnie tworzył też okładki polskiego miesięcznika psychologicznego „Charaktery” i był współtwórcą wizerunku
graficznego pisma.
Jego twórczość jest szeroko nagradzana na wielu konkursach międzynarodowych. W 1995 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „New York City Capital of the World” – na
plakat promujący Nowy Jork jako stolicę świata. W 1994
został laureatem tzw. Międzynarodowego Oskara za najbardziej niezapomniany plakat na świecie w konkursie „Prix Savignac” w Paryżu, a w 1976 pierwszej nagrody w konkursie
Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu. Do połowy lat 90.
zgromadził około 100 nagród. Za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
18:00 – „Teatr Formy”, słuchowisko wizualne „Parante-

la”, sala kina „Mazur”
Wrocławski Teatr Radioaktywny to grupa artystów zainteresowanych teatralnością medium radiowego.
„Parantela” to słuchowisko intermedialne autorstwa
wtrA, scenariusz Michała Występka. To historia o utracie
prawa do własnej wolności ograniczonej miłością do drugiej osoby.
Mianownikiem definiującym bohaterów spektaklu jest
niepełnosprawność fizyczna i psychiczna, obie nie pozwalają funkcjonować, bronić się ani wyrażać swoich uczuć.
„Parantela” posługuje się również mediami wizualnymi
- obrazami tworzonymi w trakcie spektaklu oraz sceniczną
obecnością aktorów.
19:15 – Grupa „Karbido”, spektakl audio-performance „Table around Cage” („Stolik wokół Cage’a”), sala AGT
KARBIDO to interdyscyplinarna grupa powstała w
2003 r. we Wrocławiu. Działa głównie w obszarze muzyki,
łącząc swoje poszukiwania z filmem, teatrem, architekturą
i literaturą. Uczestnicy najważniejszych światowych festiwalach teatralno-muzycznych.
Audio performance Koncert „Table Around Cage”
Karbido jest wyrazem artystycznego hołdu i jednocześnie
autorefleksyjnym procesem przełamywania muzycznych
przyzwyczajeń, przewartościowaniem dotychczasowych
doświadczeń.
Kilka klonowych desek, a pod nimi wspaniały świat
dźwięków. To stolik, który w rękach muzyków Karbido od
lat przykuwa uwagę publiczności.
20:15 – „Duet z przypadku”, koncert poezji śpiewanej, Kawiarnia ARTS
Z koncertem poezji śpiewanej piosenek z „Krainy Łagodności” wystąpi ,,DUET z PRZYPADKU” w składzie:
Dorota Bujnowska - wokal, gitara oraz Emil Kulbacki wokal, piano.

22 października 2016
17:00 – „Cień”, spektakl teatralny, sala AGT
Spektakl zaprezentują uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Wystąpią:
Emilia Tokajuk, Paweł Charmuszko, Cezary Sadowski,
Sandra Świerzbin, Marcin Domoradzki, Izabela Szukieć,
Adrianna Rowińska, Szymon Kowalewski, Agata Julia
Prosińska.
Reżyseria: Agata Julia Prosińska i Zbigniew Stefanowski.
Światło i dźwięk: Adrian Janczenia.

B44306

18:30 – „Moskwa Pietuszki”, monodram Jacka Zawadzkiego, sala AGT
„Moskwa-Pietuszki” – monodram w wykonaniu Jacka
Zawadzkiego na podstawie poematu rosyjskiego pisarza
Wieniedikta Jerofiejewa. „Moskwa-Pietuszki” podejmuje
problem choroby alkoholowej oraz konsekwencji z niej
wynikających. Bohater monodramu z każdą minutą traci
kontakt z rzeczywistością. Jednak jego opowieści niosą ze
sobą uniwersalne przesłanie podszyte nutą nadziei. Zawsze
trzeba dążyć do celu i walczyć ze swoimi demonami.
20:00 – „Kobranocka”, koncert, sala kina „Mazur”
Polski zespół rockowy powstały w roku 1985. Kobranocka gra muzykę mocno zakorzenioną w punku, z pacyfistycznymi tekstami. Ich najbardziej znany przebój, to piosenka „Kocham cię jak Irlandię”.
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Kalendarz imion
12 października
Grzymisławy, Krysty, Krystyny, Salwiny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza,
Gaudentego, Grzymisława, Maksa,
Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 października (Dzień Patrolowca)
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny,
Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda,
Gerarda, Honorata, Januarego, Maurycego, Mikołaja, Siemisława, Reginalda,
Teofila, Ziemisława
14 października (Dzień Edukacji
Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty,
Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika, Ewarysta, Fortunata, Gaudentego,
Kaliksta, Kalista
15 października
Aurelii, Drogosławy, Florentyny, Gościsławy, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli,
Teresy
Brunona, Drogosława, Gościsława,
Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana
16 października
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi,

Jagody, Ludmiły, Małgorzaty, Marty
Ambrożego, Anastazego, Gawła, Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomiła,
Radzisława
17 października (Światowy Dzień
Walki z Ubóstwem)
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny,
Magdaleny, Małgorzaty, Marity, Sulichny, Sulisławy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, Łazarza, Łukasza, Maksymiliana, Mariana,
Rudolfa, Ryszarda, Wiktora, Wiktoriana
18 października (Europejski Dzień
Przeciwko Handlowi Ludźmi)
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny, Reny
Ambrożego, Bogumiła, Bratumiła,
Juliana, Klemensa, Łukasza, Miłobrata, Piotra, René, Siemowita, Wiktora,
Ziemowita
19 października (Światowy dzień
Walki z Rakiem Piersi)
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny,
Pelagii
Alfreda, Fernanda, Gabriela, Izaaka,
Jana, Michała, Pawła, Piotra, Skarbimira, Toma, Ziemowita

Nasz przepis
Makaron z zielonym pesto

Do ugotowanego al. dente makaronu
dodajemy sos przygotowany z liści bazylii lub natki pietruszki zmiksowanych
z oliwą, czosnkiem, uprażonymi orzechami pinii i startym parmezanem.
Doprawiamy solą i pieprzem.

Pieczenie ciast

Gdy w miękiszu są duże, nierówne
pory, to temperatura w piekarniku była
zbyt niska. Drożdże szybko się rozmnożyły, wytwarzając zbyt dużo gazu i ciasto przerosło.
Aby tego uniknąć, temperatura w
piekarniku przy wypieku ciast drożdżowych powinna wynosić 180-220°C.

być zbyt kwaśna), 10 grzybów suszonych, 4 łyżki oleju, 2 łyżki mąki, 2
cebule, łyżeczka cukru, pieprz, sól
Kapustę gotujemy w niewielkiej
ilości wody.
Grzyby myjemy, moczymy i gotujemy w wodzie, w której się moczyły.
Dodajemy je do kapusty wraz z wywarem.
Cebule kroimy w kostkę i podsmażamy na łyżce oleju. Wkładamy do
kapusty.
Mąkę rumienimy na oleju za złoty
kolor. Dodajemy do kapusty i mieszamy, przyprawiamy i gotujemy.

Buraczki tradycyjne

50 dag buraczków, sól, 2 dag masła,
łyżka octu, łyżka marmolady pomaMigdałowe chrupki
rańczowej
10 dag rodzynek, 40 dag kuwertury z
Buraków nie obieramy i gotujemy
mlecznej czekolady, 15 dag prażonych
je w osolonej wodzie. Następnie obiemigdałów, kieliszek rumu, łyżka kandy- ramy i kroimy w ćwiartki. Obtaczamy
zowanej skórki cytrynowej
je w ciepłym sosie sporządzonym z
Rodzynki sparzamy i zalewamy na masła, marmolady pomarańczowej i
noc rumem.
octu.
Blachę wykładamy prgaminem lub
folią aluminiową.
Grog z rumem
Kuwerturę rozpuszczamy w wodnej
Pół
litra
wody, 5 goździków, laska
kąpieli, studzimy, dodajemy pokrojone
cynamonu,
10 dag soku cytrynowego,
w słupki migdały, rodzynki nasączone
4
łyżki
cukru,
20 dag podgrzanego
rumem, pokrojoną skórkę cytryny.
rumu,
4
plastry
cytryny
Łyżeczką formujemy chrupki i ukłaDo
wody
wkładamy
goździki i ladamy na blasze. Po 15 minutach wstaskę
cynamonu.
Gotujemy
aż do wrzewiamy do lodówki żeby całkowicie zania.
Wtedy
wlewamy
sok
z cytryny.
stygły.
Mieszamy. Do ogrzanej szklanki wsypać porcję cukru i wlać porcję rumu.
Kapusta z grzybami
Następnie uzupełnić gorącą wodą z
1 kg kapusty kwaszonej (nie powinna
przyprawami. Do każdej szklanki wło-
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Cytaty na ten tydzień
... upływ czasu, który w młodości jest powolny i niecierpliwy, a
na starość pędzi niepowstrzymanie z szybkością jednocześnie i
śmieszną, i tragiczną.
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz
... skinęliśmy potakując głowami nad gładkim stołem, który
jak cicha tafla brunatnej wody
odbijał nasze twarze, poryte,
pomarszczone; nasze twarze znaczone przez znój, przez doznane
zawody, przez powodzenie,
przez miłość; nasze zmęczone
oczy wyglądające wciąż, wyglądające zawsze, wyglądające
niespokojnie czegoś od życia,
czegoś, co przeminęło, gdyśmy
na to oczekiwali – przeszło
niepostrzeżenie w westchnieniu,
w błysku – razem z młodością i
siłą, i romantyzmem złudzeń.
Joseph Conrad, Młodość
Ciała, które przychodzą, czym
są!
Czym to przemijanie nie wiesz
Ziemia podobna kataklicznym
snom
odbita przezroczyście w niebie.
Krzysztof Kamil Baczyński,
Wesele poety
„Mais ou sout les neiges d’antan?” – ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? Franciszek Vilon

PRZYS£OWIA
Jeśli październik jest wietrzny i
mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty
groźny.
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.
W Edwarda (13 października) jesień twarda.
Grzmot październikowy – niedostatek zimowy.
Jadwiga śniegu przydźwiga. (15
października)
Gdy Jadwiga zaciągnie szarugą,
wróży jesień mokrą i długą.
Gdy październik ciepło trzyma,
zwykle mroźna bywa zima.
Gdy ciepły październik, zimny luty.
Na św. Łukasza próżno grzybów
szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi,
jeśli mróz go nie zdradzi (18 października)
Gdy październik ciepło chadza, w
lutym mrozy naprowadza.
Miesiąc październy – marca obraz
wierny.
żyć plaster cytryny.

Gotowanie brokułów i
kapusty

Brokuły, kapustę i brukselkę można
gotować z dodatkiem kilku łyżek mleka. Mleko chroni witaminę C i poprawia
smak.
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Andrzej Malinowski

Dawny młyn zbożowy w Budrach

Trasa: Olecko - Grabowo
-Wróbel - Banie Mazurskie
- Popioły - Budry
W Budrach (wieś w powiecie węgorzewskim) znajduje się budynek dawnego
trójkondygnacyjnego młyna
zbożowego.
Młyn był wymurowany z czerwonej cegły. Teraz
jest otynkowany. W środku zachowały się urządzenia młyńskie z XVIII w.
Jego właścicielem był m.in.
Plüquett.
W budynku po młynie
planowane jest utworzenie
dużego centrum turystycznego.
Dominującym materiałem budowlanym we wsi jest
czerwona cegła i kamień.
W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. młyn
w Budrach widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Profilaktyka chorób
odkleszczowych
W województwie warmińsko-mazurskim współczynnik
zapadalności na choroby odkleszczowe tj. borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest kilkakrotnie wyższy niż
w kraju. Sprzyja temu wysoki procent zalesienia terenu oraz
endemiczne występowanie zakażonych kleszczy.
KZM jest ciężką, ostrą chorobą zakaźną ośrodkowego
układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze. Objawy pojawiają się w ciągu 4-28 dni po ukąszeniu, są to
w I fazie dolegliwości grypopodobne, w II fazie
objawia się zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Borelioza to choroba zakaźna wywoływana
przez bakterie-krętki z rodzaju Borrelia.
I etapem choroby może być niebolesny rumień wędrujący, trwa od 2-30 dni. W II etapie
pojawiają się m.in. zaczerwienienia, zapalenie
mięśnia sercowego, ból głowy, sztywność karku, zmęczenie. Etap ten utrzymuje się 1-4 msc.
Zarazić się można poprzez ukąszenie przez
kleszcze, które bytują na roślinach znajdujących się blisko
ziemi. Wirus przekazywany jest w ciągu kilku minut od ukąszenia przez kleszcza. Ukąszenie jest bezbolesne dzięki substancjom łagodzącym ból zawartym w ślinie pajęczaka. Największa aktywność kleszczy obserwowana jest od marca do
października. Wirus znajduje się także w zakażonych, niepasteryzowanych produktach mlecznych.
W celu uniknięcia przykrych skutków zakażenia należy:
* Nosić odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak najwięcej części ciała. Ubranie ochronne z ciasnymi rękawami/
nogawkami zapobiega przed znalezieniem przez kleszcze
miejsca wejścia;
* Stosować środki odstraszające kleszcze zarówno na skórę i ubranie;

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku

– BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY
– NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY
W dniach 17 – 23 października odbędzie się VIII
edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i
Mazurach pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery –
nowe wyzwania rynku pracy ”.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku wzorem lat ubiegłych włącza się w działania skierowane do młodzieży poprzez realizację spotkań z uczniami na terenie szkół.
Ponadto w dniu 20 października ( czwartek ) w godzinach 14:30 – 17:30 organizujemy Dzień Otwarty pod
nazwą „Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka”.
Dyżur pełnić będzie doradca zawodowy i psycholog.
Zapraszamy zainteresowane osoby (rodziców, młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ) do
skorzystania w tym dniu z bezpłatnych indywidualnych
porad edukacyjno–zawodowych w budynku siedziby
PCWE Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Olecku, ul. Zamkowa 2.
Krystyna Zdan – doradca zawodowy
Magdalena Sadłowska - psycholog
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* Gotować mleko pochodzące od krów, kóz i owiec;
* Unikać pobytu w rejonach zakażonych kleszczy;
* Po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeżeli
zauważysz ukąszenie, natychmiast delikatnie usuń kleszcza
– pęsetą lub przyrządem do usuwania kleszczy. Należy złapać pajęczaka przy samej skórze i zdecydowanym ruchem
wyjąć;
* Miejsce ukłucia zdezynfekować (smarowanie masłem,
kremem może spowodować wstrzyknięcie większej ilości
zakażonego materiału);
* Należy obserwować miejsce wkłucia przez min. miesiąc – możliwość wystąpienia rumienia wędrującego – po
zauważeniu niepokojących objawów udaj się do
lekarza rodzinnego. W przypadku wystąpienia
po ok. 14 dniach od usunięcia kleszcza objawów
grypo-podobnych niezwłocznie udaj się do lekarza. W obu przypadkach nie zapomnij poinformować lekarza o ukąszeniu przez kleszcza.
* Na rynku polskim dostępne są szczepionki
przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Składają się one z 3 dawek podstawowych i przypominających przyjmowanych w odstępie 3-5 lat.
Do szczepienia kwalifikuje lekarz.

Profilaktyka zatruć grzybami
1. Zachowaj rozwagę, zbieraj tylko gatunki dobrze Ci
znane.
2. Ze ściółki wyjmuj całe owocniki, zwracając również
uwagę na trzon, który zawiera ważne charakterystyczne cechy umożliwiające odróżnienie gatunków trujących od jadalnych.
3. Przy zbieraniu grzybów oglądaj dokładnie cały owocnik i ustal przynależność gatunkową grzyba, a w przypadku
wątpliwych danych okaz należy wyrzucić.
4. Nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku.
5. Pamiętaj, że większość grzybów trujących, to grzyby
blaszkowe, a muchomory mają blaszki białe.
6. Nie należy zbierać olszówek i innych grzybów szkodliwych dla zdrowia, powodujących zaburzenia żołądkowojelitowe.
7. Grzyby zbieraj do przewiewnych koszy, nigdy do plastikowych toreb, gdyż ulegają zaparzeniu i powstają w nich
substancje trujące.
8. Nie można przechowywać potraw z grzybów nawet w
lodówce, ponieważ psują się one łatwo i szybko powstają w
nich substancje trujące.
Karolina Kozielska

Kraina OZA

„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna
platforma internetowa dla osób z autyzmem. Platforma powstała w wyniku projektu innowacyjnego, którego celem
jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i
otwarcie im drogi do rynku pracy. Platforma składa się z
dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron:
• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona
jest dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak
piktogramy i opcję audio. Posiada treści zarówno „społeczne” jak i „zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych
przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących np. w domu i
szkole.
• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów i
potencjalnych pracodawców oraz studentów. Zawiera treści
informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Siła, odwaga i szybkość
oleckich Maratończyków

Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików
w Taekwondo Olimpijskim

W niedzielę, 2 października w hali OSiR w Suwałkach
odbyły się zawody dla młodzików z roczników 2005-2006.
W rywalizacji udział wzięło 108 zawodników i zawodniczek
z pięciu województw: podlaskiego, warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego z 15
klubów. Organizatorem zawodów była Podlaska Federacja
Sportu, a gospodarzem UKS „Hańcza” Suwałki.
Olecko reprezentowali zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI” Olecko działającego przy Szkole
Podstawowej nr 4. Młodzi adepci rywalizowali w konkurencji technik specjalnych oraz w kyorugi – walki sportowej.
Oleccy zawodnicy wypadli bardzo dobrze zajmując odpowiednio miejsca:
1. Rozalia Mikielska (SP 4 Olecko) – 1 miejsce kyorugi,
4 miejsce techniki specjalne;
2. Konrad Kaminski (SP 4 Olecko ) - 2 miejsce kyorugi,
5 miejsce techniki specjalne;
3. Filip Krawczyk (SP 4 Olecko) - 2 miejsce kyorugi;
4. Bartek Zabłocki (SP Cimochy) - 3 miejsce kyorugi;
5. Tadeusz Nowik (SP Wieliczki) - 3 miejsce kyorugi;
6. Wiktor Raszkowski (SP 4 Olecko) - 5 miejsce kyorugi, 6 miejsce techniki specjalne.			
spw

Uwaga! Zwierzęta na drodze

9 października przejdzie do historii oleckiego sportu
amatorskiego jako dzień, w którym 12 zawodników Stowarzyszenia Olecko Biega uczestniczyło z powodzeniem
w 17. PKO Maraton Poznań.
Pogoda sprzyjała zawodnikom, było 12 stopni, momentami świeciło słońce, od czasu do czasu pojawił się przelotny deszczyk. Trasa przecinała urokliwe zakątki stolicy
Wielkopolski i wypełniona była kibicami żywiołowo dopingującymi biegaczy z Polski i zagranicy.
Mamy powody do dumy, gdyż przedstawiciele Olecko
Biega ukończyli zawody z bardzo dobrymi wynikami.
Najszybciej metę maratonu wyznaczoną na Targach
Poznańskich przekroczył Jarosław Jasińki, który z czasem 03:20:50 zajął 626 miejsce open. Nasz turbo Jarek
powiedział na mecie: Życiówka poprawiona o 15 minut!
Super bieg, nogi same przyśpieszyły po 32 km.
W dalszej kolejności metę witali:
Grzegorz Truszczyński 1129 open 03:30:45 (świetny
maratoński debiut)
Kamil Przemielewski 1321 open 03:35:03 (szybki i
silny; powiedział: „Życiówka jest piękna! mam moc. Pobiegłem dla Żony i moich cudownych chłopaków”)
Kamil Jegliński 1341 open 03:35:19 (świetny maratoński debiut, ogromny potencjał; zapowiada zejście poniżej 03:30 w Cracovia Maraton 2017)
Tomasz Kownacki 2097 open 03:47:05 (pewny swej
siły i swych możliwości)
Gerard Rożek 2286 open 03:49:50 (Żerar niesamowity, żelazna kondycja )
Marcin Paweł Piotrowski 2313 open 03:50:13 (I
Olecki Król Maratonów Polskich po biegu stwierdził: W
minioną niedzielę przebiegłem swój piąty w życiu maraton, którym zakończyłem i zdobyłem KORONĘ MARATONÓW POLSKICH.
Zacząłem 3 kwietnia w Dębnie i sukcesywnie poprzez
Kraków, Wrocław, Warszawę dotarłem do Poznania, gdzie
osiągnąłem najlepszy rezultat wśród wszystkich moich
startów (w Dębnie osiągnąłem czas 04:24:14, a w Poznaniu
udało mi się złamać magiczne do tej pory dla mnie cztery
godziny - mój wynik to 03:50:13). Tym bardziej jestem zadowolony, że zdobycie Korony zajęło w moim przypadku,
tylko 6 miesięcy i 6 dni (zgodnie z regulaminem należy
to zrobić w ciągu max 24 miesięcy). W tym czasie przebiegłem około 1000 kilometrów. Był to nie lada wysiłek,
zwłaszcza 3 ostatnie maratony w ciągu 6 tygodni w odstępach 14 dni każdy.
Ten wyczyn nie udałby mi się, gdyby nie wspierali
mnie żona, koledzy i koleżanka ze stowarzyszenia, z którymi wspólnie trenowałem, zwłaszcza długie wybiegania
oraz Paweł Klimaszyński, który motywował mnie podczas treningów wytrzymałościowych. Za to im ogromnie
dziękuję.
Jestem też dumny z tego, że prawdopodobnie jestem
pierwszym Olecczaninem, który zdobył Koronę Maratonów Polskich.
Robert Markowski 3054 open 03:58:20 (nasz osobisty
trener stwierdził: Był to mój pierwszy maraton, który pokonałem. Do tego dojdzie 4,8 km pływania i 180 km rowe-

W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo - nocnej
zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku uderzenia w łosia,
sarnę lub dzika najczęściej kończą jazdę w rowach lub na przydrożnych drzewach.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych. Należy także
nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga dzikie zwierzęta”. Takie
znaki ustawione są w miejscach, gdzie takie zagrożenia często występują.
Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, powinniśmy
natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać zwierzęcia, kiedy
już znajduje się na drodze. Dajmy mu spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze jest nieobliczalne i może wbiec nam prosto pod koła
pojazdu lub wskoczyć na maskę. Pamiętajmy, że zwierzęta kopytne
najczęściej żyją w stadzie, więc jak jedno przebiegnie nam przed
maską zaraz zanim może pojawić się następne.
rzeczniczka prasowa KPP
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ru, czyli w następnym roku triathlon Ironman)
Jan Bagiński 4250 open 04:19:31 (nasz serdeczny i niezawodny Przyjaciel, urodzony długotystansowiec, powiedział
na mecie: Poprawiłem swoje osiągnięcia w ciągu pół roku o
10 min. i osiągnąłem czas 4:19:31, miejsce open 3737 w kat.
M70 4-msce. Do korony Maratonów Polskich pozostał jeszcze jeden start w Krakowie. Jestem bardzo zadowolony z konwyznaczonego celu)
Sławomir
Sienkiewicz
5336 open 04:51:03 (niezłomny Sławek, bratnia dusza biegowej braci).
Poznańskie zawody ukończyło 5885 zawodników.
Drużyna Olecko Biega rośnie w siłę. Niemożliwe staje
się możliwe, gdyż ciężka praca na treningach zawsze daje
efekty, zwłaszcza w bieganiu.
Oleccy Maratończycy to udowodnili.

dycji. Bardzo mnie cieszy, że jest coraz więcej uczestników
maratonu z Olecka, wiosną biegło nas w Dębnie siedmiu, a
teraz w Poznaniu 14-u.
Mój sukces zawdzięczam rodzinie oraz koleżankom i kolegom z drużyny Olecko Biega. Dla wielu zabrzmi to z pewnością dziwnie - polubiłem bieganie maratonów. Bieg maratoński, to prawdziwie konkretne wyzwanie.
Stanisław Warykowski 4357 open 04:22:31 (tytan pracy,
pobił życiówkę o 5 minut).
Ewa Muster-Drażba 4744 open 04:30:26 (nasza biegowa „pani doktor”, waleczna i konsekwentna w dążeniu do

V17705a

Wojciech Jegliński
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Kto wymyślił szkołę?
Jedni twierdzą, że był to na pewno człowiek mądry,
inni, że ktoś, kto chciał uprzykrzyć życie dzieciom i
młodzieży. Za założyciela pierwszej szkoły uznaje się
filozofa greckiego, Platona. Była to Akademia Platońska i działo się to około 387 r. p.n.e. Zajmowano się w
niej przede wszystkim filozofią i matematyką, retoryką
i naukami przyrodniczymi. Przetrwała ponad 900 lat,
choć przeżywała okresy kryzysu i odrodzenia.
Od tamtego czasu zmieniło się niemal wszystko: ludzie polecieli w kosmos, zmierzone i policzone zostały
najwyższe szczyty, zbadane wulkany i morskie głębiny,
wiadomość możemy wysłać z jednego krańca świata na
drugi i dzieje się to w przeciągu jednego kliknięcia.
Cały świat mamy w pigułce, to znaczy w smartphonie. Tyle się zmieniło, ale jedno pozostało niezmienne: uczeń i nauczyciel, uczeń i… wychowawca, pedagog, instruktor, lektor, trener, wykładowca. Uczeń i…
Mistrz. Można uczyć się matematyki, śpiewu, jazdy na
nartach, nurkowania, gry na skrzypcach, nauki zawodu,
pływania, tańca i wielu innych umiejętności, ale do nauki czegokolwiek potrzebny jest nauczyciel, instruktor,
przewodnik, czyli ktoś, kto umie więcej od nas i potrafi
nam tę wiedzę przekazać.
Zawód ten wymaga nie tylko ogromnej wiedzy z
jakiejkolwiek dziedziny, ale także cierpliwości i pasji.
Sala i korytarze szkolne mogą przetrwać bez smartphonów i komputerów, ale nigdy bez inspirujących nauczycieli.

ży pamiętać.
A co takiego wydarzyło się 14 października?
Otóż prawie 250 lat temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. To było pierwsze ministerstwo
oświaty w Polsce.
Komisja Edukacji Narodowej była na tamte czasy
bardzo nowoczesna. Dokonała wielu zmian w edukacji. Powstały szkoły parafialne, powiatowe oraz
uniwersytety dla wybitnie uzdolnionych. W szkołach parafialnych uczyli się chłopcy i mieszczanie;
w szkołach powiatowych naukę pobierały dzieci z
rodzin szlacheckich, a uniwersytety dla wybitnych
były w Wilnie i Krakowie. Po raz pierwszy zwrócono
uwagę na dziewczynki i na to, by miały równe szanse
pobierania nauki w szkołach. Utworzone też zostały
„szkoły”, które kształciły nauczycieli. Przez dwa i pół
wieku w Polsce wiele się zmieniło
Mamy wspaniale wykształconych i pracowitych
nauczycieli, coraz lepiej wyposażone szkoły z pięknymi „orlikami”. Mamy wielu nauczycieli z charyzmą i zaangażowaniem, dla których praca jest pasją. I
to cenimy najbardziej, takich nauczycieli potrzeba w
każdej szkole, na każdym etapie kształcenia.
Zwykli nauczyciele uczą swoich uczniów, aby
odnieśli sukces. Wielcy nauczyciele uczą swoich
uczniów, by porażki przekształcić w sukces.
Mamy i tych „zwykłych”, i tych niezwykłych nauczycieli.
Jeden z wpisów w Internecie brzmiał: „Nienawidzę budzić się wcześnie rano i iść do szkoły. Nienawidzę prac domowych, sprawdzianów i kartkówek.
Jednak, to wszystko jest warte, ponieważ uwielbiam
takiego nauczyciela jak moja Pani”.

I dzisiaj jest dzień, w którym o nauczycielach i pracownikach szkół i innych placówek oświatowych nale-

Życzę Wam, Drodzy Nauczyciele, takich wpisów.
Marusia

14
października

