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Pamięć

Jest taki dzień
Pierwszy listopadowy
Czasem pada deszcz
Czasami śnieg już leży
Pamiętałem o zniczach na grobach
Ustawianych pośrodku w znak krzyża
I kwiatach
Skromnych symbolicznych
Po bokach
Dzieckiem byłem wtedy
Pamiętam o tych
Którzy byli
Dorosły już jestem

SZTAMA, s. 5, 10 - 11

Pamiętać będę
Nim sam odejdę
Coraz więcej tej pamięci
Z każdym dniem więcej
Tak wielu odchodzi

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

Judziki 2016

B46703

pizza na telefon, 87-520-31-32

V20301

Dzień Edukacji Narodowej, s. 18

V19703
V19105

V19603

Centrum Handlowe „Impuls”

Centrum Handlowe „ImpulS3

V19414

Centrum Handlowe „Impuls” Centrum Handlowe „Impuls” Centrum Handlowe „Impuls”
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

K23402

Zespół Szkół Technicznych
w Olecku serdecznie zaprasza
do uczestnictwa w obchodach
70. rocznicy powstania szkoły,
które odbędą się 10 - 11 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
87 520 22 53
lub na stronie internetowej szkoły:
http://zst.olecko.pl/absolwenci.
Parasol to taki chodzący dach
Pod parasolem w ukropie lata chłód się chowa
Jest dla głowy zimnym okładem

Spod parasola
W Polsce trwa akcja pn. NIE SKŁADAMY PARASOLEK. I słusznie czynią to kobiety, co niesłusznie robią
rządzący.
Oto pestkowa parasolka, którą wydrążyła z czereśni
moja żona Graszka oraz wierszyk, który wystukałem przed
laty, kiedy nie deptano marzeń i baśni.
To jest taki małżeński wkład (od 1978 roku).

Parasol

B46902

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

B45007

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

B44109

Czasami taka jest pogoda że parasol
lepiej otworzyć zamiast złościć się
Wystarczy że deszcz zacznie grać na
parapetach a parasola zaczyna nosić

Z parasolem się chodzi na spacer gdy na niebie
jest zwózka niepogody albo gdy nad światem
pierzaste chmury brodzą w słonecznych promieniach
Z rozpiętym parasolem idzie się pewniej
Parasol z rączką jak znak zapytania
Drży gdy mocniej wiatr zawieje
Bo parasola najłatwiej wyrwać z dłoni
i w kolankach powyginać druty żeby
parasol nie mógł się rozłożyć i złożyć
kiedy wyschnie do ostatniej nitki
O składanym parasolu najwięcej miałyby
do powiedzenia pestki deszczu
które lecą przez nieba durszlak
Czesław Mirosław Szczepaniak

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

K22806

V17508

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
17 października od 9.08 jeden zastęp JRG PSP gasił n
osiedlu Lesk pożar transformatora.
17 października od 13.14 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały przy ulicy Gołdapskiej miejsce i usuwały skutki kolizji
drogowej.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
20 października od 17.01 jeden zastęp OSP KOwale
Oleckie usuwał z chodnika ulicy Kościuszki złamany konar
drzewa.
22 października od 18.03 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Świętajno gasiły pożar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego we Wronkach.
23 października od 9.45 jeden zastęp JRG PSP interweniował w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Wyczuwalny
zapach dymu na klatce schodowej.
23 października od 11.41 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP Gąski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w okolicach Gąsek. Dachowanie Toyoty
Corolli. Trzy osoby poszkodowane.
24 października od 9.47 jeden zastęp JRG PSP usuwał z
jezdni w okolicach Duł plame oleju.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

Strażacy usuwają w Golubiach powalone na budynek
mieszkalny drzewo, fot. archiwum PSP

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V20201

ON.............................. 4,46
Pb 95......................... 4,55
PB 98......................... 4,75
LPG............................ 1,96
Olej opałowy............... 3.00
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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”
Rafał Olbiński, Plakat, grafika
• 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
26 października (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Drużynowe zawody tenisa stołowego SZS szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, hala
Lega
13.30 - posiedzenie komisji polityki prorodzinnej Rady
Miejskiej, Ratusz, pokój nr 13
27 października (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Drużynowe zawody w pływaniu SZS szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, hala Lega
13.000 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Kosmos - film z cyklu KADR, kino Mazur
28 października (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Dziewczyna z pociągu - film, kino Mazur
19.00 - Historia Marii - film, kino Mazur
29 października (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Dziewczyna z pociągu - film, kino Mazur
17.30 - Halloween w hali Lega
19.00 - Historia Marii - film, kino Mazur
30 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Olecki Spacerownik. zbiórka przed ROK MG, plac
Wolnolności 22
17.00 - Dziewczyna z pociągu - film, kino Mazur
19.00 - Historia Marii - film, kino Mazur
31 października (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
1 listopada (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
2 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
4 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
5 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje II, pływalnia
Lega
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
- KS Śniardwy Orzysz, boisko ze sztuczną murawą
6 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
7 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
8 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
9 listopada (środa)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Na wsparcie przedsiębiorczości

Wkrótce rozpoczną się konkursy mające na celu rozwój
przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach – jeden na profesjonalizację usług ośrodków innowacji i drugi na inkubowanie
przedsiębiorstw.
W pierwszym konkursie do podziału są ponad 43 mln zł.
Wsparcie skierowane jest na przygotowanie, rozwój i dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców
na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa.
Możliwe jest także dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę – laboratoria, sprzęt, urządzenia na potrzeby nowych i znacząco ulepszonych usług służących rozwojowi
takich specjalizacji. Priorytetowo będą traktowane projekty
ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie z funduszy
strukturalnych w latach 2007-2013.
W konkursie na inkubowanie przedsiębiorstw do podziału
jest ponad 92 mln zł. Na pomoc mogą liczyć wyspecjalizowane podmioty niedziałające dla zysku na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorców z regionu, dysponujące profesjonalną
kadrą trenerów biznesu i własnym zapleczem biurowym lub
badawczym. Inkubacja wspierana w ramach tego konkursu
ma się opierać na pomocy firmom w początkowej fazie rozwoju, czyli działających na rynku nie dłużej niż 3 lata.
Termin naboru w obydwu konkursach to 29 września –
28 października, a realizacja musi zostać zakończona do 30
września 2018 roku. Więcej informacji na stronie rpo.warmia.
mazury.pl.
Biuro Prasowe Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Marszałkowskiego

Wystawa dotycząca
historii regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, militaria i
innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Placu
Zamkowym 2,
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na
łuku drogo stracił panowanie nad pojazdem po czym
dachował w przydrożnym rowie. Tak zakończyła się
podróż kierującego, który prawo jazdy posiada od dwóch
tygodni. 18-latek i jego dwie pasażerki trafili do szpitala.
Do wypadku doszło 23 października przed godz. 12:00
w okolicach miejscowości Gąski. Jak ustalili policjanci
pracujący na miejscu zdarzenia, kierujący osobową toyotą,
na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków
drogowych, stracił panowanie na pojazdem i dachował w
przydrożnym rowie. 18-latek i jego dwie pasażerki zostali
przetransportowani do szpitala w Ełku.
Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Gołdapi
był trzeźwy.
Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało
się, że Maciej L. prawo jazdy posiada od dwóch tygodni.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

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:

• Jacek Arciszewski
• Ewa Emel
• Bogusław Nerkowski
• Jan Rowiński
• Natalia Senderacka
• Alina Zodryk

K23102

K23504

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Wypadek

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
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Dwa dni Sztamy minęły jak z bicza strzelił.
To już, Proszę Państwa, trzydziesty siódmy festiwal sztuki. Tym razem
zobaczyliśmy pięć sztuk teatralnych,
dwa koncerty oraz wystawę plastyczną. Osiem różnych spojrzeń na sztukę.
To mało czy dużo? Zależy jak się na
to patrzy.
Pięć spektakli teatralnych od teatru dla dzieci po awangardowy „Stolik”. Każdy ze spektakli z innej konwencji zrealizowanej różnymi środkami.
„Parantela” Wrocławskiego Teatru Radioaktywnego to
praktycznie słuchowisko radiowe przeniesione na scenę. Reżyser wykorzystał w nim technikę audio, teatru cieni i w końcu
słuchowiska radiowego. Napięcie miedzy grającymi w sztuce aktorami o czystych radiowych głosach buduje nie tylko
dźwięk ale i abstrakcyjny, rzucany na ekran obraz tworzenia
dzieła. Aktorzy siedzą za płóciennym ekranem podświetleni
od strony sceny reflektorem. Ich cienie dopełniają wizualnie
„słuchowisko”. Obyci z teatrem radiowym mogą stwierdzić
zapewne, że ten tekst obroniłby się i bez wizualnych ozdobników. Jednak tak skonstruowana wizja wydaje się pełniejsza i
bardziej podkreśla metaforyczność tekstu.
Warto było obejrzeć to przedstawienie choć według mnie
(zastrzegam się, że to tylko moje zdanie) akcja biegnie zbyt
szybko. Słowa i ich treść nie wybrzmiewają do końca. Myślę,
że każdej myśli wypowiedzianej należy się pauza na ogarnięcie rozumem i wstępne przemyślenie. Tym bardziej, gdy
mówi się o rzeczach tak ważnych jak wolność, miłość, inność,
ograniczenie psychiczne oraz niemoc wyrażenia swych uczuć.
Grupa „Carbido” pokazała spektakl „Stół”. W zasadzie to
działanie performance i dlatego podczas tej Sztamy przedstawienie to ląduje jako najbardziej awangardowe spośród pokazanych.
Czterech aktorów-muzyków poszukuje dźwięku. Służy
im do tego specjalne skonstruowany z klonowych desek stół.
Niemała zasługę w emisji dźwięku ma elektronika. Wszystko
to, tworzy muzyczny obraz i pokaz możliwości akustycznych
uniwersalnego instrumentu. Poszukiwania są też okraszone
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pewną dozą przypadkowości. Prawie za każdym obrazem
dźwięku muzycy losują karty, na których jest zapisane zadanie muzyczne. Spektakl przypadł do gustu publiczności,
która bardzo długo żegnała artystów brawami.
Olecka część Sztamy wypadła bardzo dobrze. Piszę tutaj
o sztuce młodej (bardzo młodej, druga klasa ogólniaka) pisarki Agaty Julii Prosińskiej pt. „Cień”.
Tekst naprawdę z pierwszej półki. Mam też nadzieję,
że wszelkie zapożyczenia z teatru absurdu czy teatru sowizdrzalskiego są świadome. Zresztą, a gdyby nawet nie, to i
tak tekst jest świeży, zabawny i przede wszystkim zwarty.
Nie ośmieliłbym powiedzieć genialny ale po cichu tak myślę.
Gra aktorska. Tutaj sztukę ciągną trzy postacie: bezkonkurencyjny narrator i główna bohaterka oraz Cień. W zasadzie tylko one mają dość tekstu aby wykazać się aktorsko.
Spektakl rewelacyjny ruchowo. Czasami zawodzi dykcja ale
tekst broni wszystko. To tzw. teatralny samograj. Poprzedni
tak nośny tekst napisał również kowalanin (wtedy) Adam
Andryszczyk. Była to słynna „Samowolka” grana w kilku
teatrach w Polsce. Bo, Proszę Państwa, Agata J. Prosińska
mieszka w Kowalach Oleckich, a uczy się w oleckim ogólniaku. Niedługo w gdańskiej oficynie wyjdzie jej pierwsza
książka.
Wracając do spektaklu. Publiczność bawiła się świetnie.
Myślę, że aktorzy również. Jeżeli usłyszycie Państwo, że
gdzieś grają tę sztukę powinniście się na nią wybrać. Polecam.
Ostatnim spektaklem na Sztamie był monodram Jacka
Zawadzkiego „Moskwa Pietuszki”. Widziałem tego samego
aktora z tym samym monodramem na Sztamie w 1996 roku.
Był to spektakl równie przejmujący ale inny. Może nie inny...
ale zagrany inaczej i na innych emocjach i innym warsztacie
aktorskim. Ten, dziś jest bardziej dojrzały. Pełniejszy. Nie
chodzi tu jednak o porównanie. Chodzi o to co działo się na
scenie. Aktor przykuł uwagę, a tekst, każdy jego fragment
uderzał i rozdzierał bohatera na strzępy.
Tragiczny opis podróży alkoholika, bez żadnej prawie
świadomości podróżującego do raju, którym są dla niego
Pietuszki. Do mieszkającej tam jego dziewczyny, do syna,
który zawsze ma trzy lata. Polemiki z zapitym w sztok konduktorem. Wszystko tworzy obraz potwornej choroby, która bohatera drąży. I nie jest ważne dlaczego zaczął pić. Ten
stan i opowieść, zdaje się mówić aktor, jest uniwersalny dla
wszystkich alkoholików. Sceneria może się zmieniać, przyczyny, skutki ale obraz niszczenia umysłu i człowieczeństwa
jest taki sam dla wszystkich.
Na koniec chciałbym napisać o wystawie plakatów Rafała Olbińskiego.
Można by tak powiedzieć, że wychowałem się z tymi
przedstawieniami. Zawsze były dla mnie (obok kilku innych
twórców) ważne i ponadczasowe. Podziwiałem malarstwo
nadrealistów, a plakaty Olbińskiego były takie jakbym ich
oglądał. Nie mówię tutaj o zapożyczeniach, ale o klimacie,
dokładnym i subtelnym przedstawieniu postaci, wielkich
przestrzeniach wokół. Lubię jak nie ma ścisku. Poza tym
kobiety Olbińskiego. Gibkie, o długich nogach, chłopięcej
sylwetce, foremkowych piersiach i spokojnych twarzach...
i nagie.
A przedmioty? Fruwające statki z żaglami, w których artysta zaklął i zatrzymał w czasie całe miasta i zamki. Ptak
zamieniony w leżący krzak lub krzak zamieniający się w
ptaka. I wypełniający obrazy. Statyczność i brak ruchu. To
zapewne wziął z Giorgio Chirico. A portrety Olbińskiego?
Przede wszystkim oczy postaci. Patrzące często uparcie w
nas ze spokojnych twarzy.
Tę wystawę należy obejrzeć. Rzadko kiedy będzie można zobaczyć w jednym miejscu tyle prac tego artysty.
Tak więc XXXVII Sztama była, przynajmniej dla mnie,
bardzo udanym doświadczeniem artystycznym.
Tak, chciałoby się aby trwała chociaż dzień dłużej i żeby
było nie cztery sztuki dla dorosłych ale co najmniej sześć.
Ale, rozumiem Radka Skrodzkiego, tak krawiec kraje jak
mu płótna staje.
Dziękuję!
Bogusław M. Borawski
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Październik miesiącem walki z
rakiem piersi

Rak piersi, to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek. W Polsce wykrywa się ponad 12 000
nowych przypadków rocznie, z czego 5 000 to przypadki
śmiertelne.
Dlatego może październik - miesiąc walki z rakiem piersi
okaże się dla kobiet odpowiednim czasem do zgłoszenia się
na badanie, pomoże przełamać lęk o swoje zdrowie i zyskać
spokój.
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i
wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych
nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę
lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, niestety nadal mniej niż połowa kobiet
z naszego powiatu poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi.
27 października 2016 r. LUX MED Diagnostyka zaprasza kobiety na bezpłatne badanie mammograficzne. Badania
zostaną wykonane w mammobusie przy Szpitalu w Olecku,
Gołdapska 1.
Bezpłatna mammografia zostanie wykonana dla kobiet w
wieku:
1) 50 – 69 lat – refundowana co 2 lata przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
2) 40 – 49 oraz 70 – 75 lat - w ramach projektu współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej informacji o badaniach
oraz wzór skierowania na stronach:
www.fundusze.mammo.pl, www.powiat.olecko.pl .
Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o
wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Halina Kasicka

KOMUNIKAT

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Olecku rozpoczęła prace nad upamiętnieniem w przestrzeni publicznej osób
zasłużonych dla Olecka poprzez nadanie nazw skwerom i
mostom. W związku
z podjętą inicjatywą można zgłaszać propozycje osób
zasługujących, zdaniem wnioskodawców,
na upamiętnienie nazwą obiektu, wraz z notką biograficzną i uzasadnieniem. Propozycje
należy kierować w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
na adres: Urząd Miejski w Olecku,
Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, adres e-mail: um@
um.olecko.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, pok. nr 12.

Pojemniki
na przeterminowane leki

zostały ustawione w:
- obu siedzibach Urzędu Miejskiego w Olecku, tj. przy
Placu Wolności 3 i 1 (na parterach),
- Aptece Gemini przy Placu Wolności 12,
- Aptekach Cefarm przy ul. Składowej 6 i Zielonej 37,
- Apteka, Plac Wolności 7B,
- Apteka, ul. Kolejowa 15.
Apteki, które nie mają własnych pojemników na przeterminowane leki, a chcą wziąć udział w akcji, proszone są
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku, plac Wolności
3, pok. Nr 5, tel.87 520 16 03.
Napełnione pojemniki będą sukcesywnie przekazywane firmie zajmującej się zbiórką odpadów, a następnie
trafią do specjalistycznej utylizacji. Warto wspomnieć, że
przeterminowane leki, to grupa śmieci niebezpiecznych i
nie wolno wyrzucać ich do śmieci komunalnych.
newsletterUM

to@borawski.pl

Obchody
Dnia Edukacji Narodowej
W Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”,
14 października odbyły się powiatowo-miejskie obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nich udział dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
Część artystyczna obchodów rocznicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej została przygotowana przez uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych. Podczas uroczystości Starosta Olecki Marian Świerszcz i Burmistrz
Olecka Wacław Olszewski wręczyli wiele podziękowań i
wyróżnień.
Starosta Olecki złożył podziękowania i wręczył pamiątkowe statuetki nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi odchodzącym na emeryturę, tj.:
Beacie Stypułkowskiej – nauczycielce historii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych oraz byłej dyrektorce,
Jadwidze Guzewicz-Strzelczyk – nauczycielce chemii w Zespole Szkół Technicznych,
Jadwidze Konewko – księgowej w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji,
Bogusławowi Politowi – starszemu konserwatorowi w
Zespole Szkół Technicznych.
Nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej otrzymały następujące osoby:
Jadwiga Lipa – psycholog w Powiatowym Centrum
Wspierania Edukacji,
Joanna Wiśniewska – psycholog w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji,
Marek Góryński – nauczyciel historii w Zespole Szkół
Technicznych,
Karol Skrocki – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych,
Justyna Tyczkowska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych,
Barbara Jarząb – nauczycielka języka polskiego w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych
im. św. Filipa Smaldone,
Joanna Witkowska – nauczycielka języka polskiego
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych
im. św. Filipa Smaldone,
Teresa Woźniak – nauczycielka przedsiębiorczości i
doradztwa zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego,
Zbigniew Stefanowski – nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego.
Ponadto Starosta Olecki wręczył Nagrodę „Perła Powiatu Oleckiego” za wybitne osiągnięcia sportowe:
Małgorzacie Krajewskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego za zdobycie: I
miejsca w konkurencji kumite juniorek +55 kg w Otwartych Mistrzostwach Karate Kyokushin 2015 w Wielkiej
Brytanii, I miejsca w konkurencji kumite juniorek młodszych do 60 kg w XII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin 2015 w Gdańsku, II

KRUS

Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu
decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r.,
które wyniosło 4.019 zł 08 gr., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2016
r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
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miejsca w konkurencji kumite semi kontakt juniorek, kategorii -60 kg w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
2015 w Wieliczce, I miejsca w konkurencji kumite juniorek
do 65 kg w XVI Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa 2015;
Filipowi Maksymowiczowi – uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku za zdobycie: I miejsca w konkurencji kumite juniorów + 65 kg w
Otwartych Mistrzostwach Karate Kyokushin 2015 w Wielkiej Brytanii, II miejsca w konkurencji kata w Otwartych
Mistrzostwach Karate Kyokushin 2015 w Wielkiej Brytanii,
II miejsca w konkurencji kumite juniorów do 85 kg w XVI
Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa
2015, III miejsca w konkurencji kumite semi kontakt juniorów, kategorii +75 kg w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych 2015 w Wieliczce, III miejsca w konkurencji kumite juniorów młodszych powyżej 75 kg w XII Pucharze
Polski Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin 2015 w Gdańsku, III miejsca w konkurencji kumite juniorów +75 kg w Pucharze Europy Karate Kyokushin 2015
w Katowicach.
Nagrodę „Laur Powiatu Oleckiego” w dziedzinie kultury
fizycznej otrzymał Andrzej Kamiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz członek wojewódzkich
związków sportowych i oleckich organizacji pozarządowych. Andrzej Kamiński, to inicjator, organizator i współorganizator zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o
zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Poprzez swoją działalność sportowo-społeczną przyczynia
się do promocji powiatu oleckiego i podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej. Jest również ważnym
animatorem życia sportowego w powiecie oleckim.
Starosta Olecki złożył również gratulacje nauczycielom,
którzy zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania:
Cecylii Chilińskiej – pedagogowi szkolnemu i szkolnemu doradcy zawodowemu w Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych,
Tadeuszowi Gogaczowi – nauczycielowi przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych,
Ninie Grodzkiej – nauczycielce fizyki oraz wicedyrektorowi w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego,
Aleksandrze Ośródka – nauczycielce biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego,
Elżbiecie Guziejko – nauczycielce matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego.
Podczas uroczystej gali Starosta Olecki wręczył także
Medale „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”, przyznane przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy
w Olsztynie:
Małgorzacie Siennickiej – nauczycielce wychowania
fizycznego w Zespole Szkół Technicznych,
Wojciechowi Pilichowskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Kochanowskiego.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
Przedstawiają się one następująco:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.813
zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności
do pracy oraz rent rodzinnych),
• 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.224
zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności
do pracy oraz rent rodzinnych).
Pełna informacja o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez
emeryta/rencistę dostępna jest na stronie www.krus.gov.pl
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Łzy
Jest podobno modlitwa o dar łez. Księga mówi,
że ci, co we łzach sieją, żąć będą w radości. Ukrywa się łzy. Mówi się, że łzy są śmieszne, kiedy są
za duże. Od dzieciństwa miałem łzy w łódeczkach powiek. Zawsze coś mnie wzruszało. Nieraz ściekała łza po policzku, którą
w ukryciu wycierałem, więc miałem twarz zamazaną łzami, co
nie pachną. Błyszczą.
Po latach z tego wykapałem duży wierszyk pt. Łzy
Łzy źle wytarte,
rozmażą się,
niby takie pojedyncze,
a parami uciekają od zmartwień,
oderwane płaczą, bo już
nie wrócą do oczu,
niepokoją, w szczęściu i nieszczęściu, tylko
łzy radości błyszczą i płaczą ze szczęścia,
niejedna łza musi kapnąć, aby
spłynęły z nas niepogody,
żonie alkoholika szklą się oczy,
w jej łzach kruszą się zbite butelki,
w bawełnianej chusteczce stygną i
suszą się, zaś w jednorazowych
chusteczkach dostają kosza,
łzy szczęścia winno się zbierać i
zakrapiać oczy, gdy nieszczęścia nas
osaczą, z nagonką,
łzy w kąciku ust się chowają
na kreseczkach uśmiechu się
bujają, jak na huśtawce nastroju.
O łzach sobie przypomniałem, bo kiedy staje mi w pamięci
Busko-Zdrój, to go widzę przez łzy. Busko drąży łza, która nie
chce się od policzka oderwać. A przecież słońce z 16. promieniami znajduje się w herbie tego uzdrowiskowego miasteczka,
z Ponidzia. To jedno z najbardziej nasłonecznionych miejsc w
Polsce. Leży na garbie Wójczańsko-Pinczowskim. Ma skoliozę
i lordozę, jakby powiedział lekarz-ortopeda.
A ja przez te łzy, które łykałem w sanatorium „Górka”, tracę
proporcję. Rozmazują mi się słowa i wspomnienia. Potem mi to
przechodzi i pojawiają się kreseczki uśmiechu w kącikach ust.
I się rozchodzą, jak kręgi na wodzie, gdy rzucimy kamieniem,
robiąc tzw. „kaczkę”. Nie piszę tego na otarcie łez.
„Łzy prędko schną” – jak poucza przysłowie. Warto też
znać inną ludową mądrość, która jest taka pogodna: „Kto ze
łzami się pożegna, ten w radości się powita”.

Wilhelm Brasse

W internecie można obejrzeć o nim film dokumentalny pt.
„Portrecista”, w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego, z 2005
roku. Wstrząsający dokument. Wilhelm Brasse (3 XIII 1917,
Żywiec - 23 X 2012, Żywiec), polski fotograf, który w czasie
II wojny światowej jako więzień 3444 trafił do niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie na zlecenie SS prowadził tajną dokumentację fotograficzną.
O miejscu zsyłki lapidarnie powie: „w Auschwitz przekląłem Boga i matkę, że mnie urodziła”. Jego narracje, choć
opowiedziane bardzo subtelnie, są tak drastyczne, że brak słów.
Upodlenia, o jakich mówił, nie sposób pojąć. To wymyka się
wszelkim kryteriom ludzkim i estetycznym. To jest straszne i
przygnębiające.
Wilhelm Brasse po wyjściu z obozu nigdy nie wrócił do zawodu fotografa-portrecisty. Ocalał, ale trauma obozowa niszczyła go aż do śmierci. Wyznanie, jakie zostawił, jest testamentem dla tych, którzy robią wszystko, żeby dać pokojowi szansę
i w zarodku gaszą iskry wojny, które drzemią. W nas.

Felieton

Stara bieda

Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział: młoda bieda.
Młodość zarezerwowano do bogactwa, i słusznie. W księdze
przysłów i wyrażeń przysłowiowych bieda ma wielkie pole
do popisu, aż 149 cytatów, za to „biedny” ledwo goni w piętkę, bo tylko 35 razy go odnotowano. Bieda piszczy i skomli
do innej biedy i rodzi biedę. Bieda biedę wspiera, dokucza
i naucza, chwyta, lezie, nigdy nie przychodzi sama, płacze,
skacze, uprzykrza się, chodzi z nędzą, klepie ... Mawia się:
„Idź powoli, bieda cię dogoni; idź prędko, a dogonisz biedę”.
Pocieszają, że „Każdej biedzie koniec przyjdzie”. Drzewiej
mówili: „Bieda nie duda (nie skrzypeczki)”.
Julian Przyboś w wierszu pt. „List do brata na wieś” zamieścił stosowny wtręt:
„Co słychać?
Czy – jak odpowiadali nam na to dziadkowie:
„Wszyćko – stare – staro-bida?”
(…)”
Ilekroć rozmawiam z rocznikami 1930, 40, 50, 60 … to co
rusz wtrącają, że u nich jest „stara bieda”. Mówią to z takim
westchnieniem, że do końca nie wiem, czy nie pośpieszyć z
odsieczą, żeby ich wspomóc, bo mam trochę oszczędności,
jak przystało na polskiego rencistę. Malkontenctwo wyssali
z mlekiem matki. Dlaczego nikt jeszcze nie obwiesił tego,
że bieda skończyła się po 1989 roku, jak odszedł socjalizm?
Co innego piszą, a co innego mówią. Kiedy omiatam internet
albo kolorową telewizję, to tej biedy nie widzę. Nie dostrzegam głodnych. Duża przesada, myślę.
Stara bieda zamiast się zestarzeć i umrzeć, młodnieje. Jest
w coraz lepszej kondycji. A może to tylko chwilowy lifting?
Biedzę się, żeby zrozumieć taki stan rzeczy.
Bogaci zawsze symulują, jacy są biedni. Oszczędzają na
prawdzie, choć jedzą pełnymi ustami. I obstawiają się nie
byle jakimi gadżetami. Wszystko na sprzedać. Dzięki temu
chronią to, co mają, aby im nie rozkradli. Biedni zawsze do
siebie ciągną i jest jeszcze większa bieda. Żeby coś mieć, trzeba mnożyć, a nie dzielić. Się. Słowem, „Wszystko minęło, a
bieda została”. Stara, ale jara. Nie tylko szlugi i e-papierosy.

Tola

Nikt w naszej wsi nie wiedział, jakie miała imię i nazwisko. Mówili o niej Tola. Służyła u pana Romana Siejki w Kopanie koło Tarczyna. Mieszkała u niego po tej stronie, gdzie
byli najbogatsi gospodarze okolic „Kwitnącej Jabłoni”. Sady,
warzywniki, wirydarze i szczere pola. Czasami wracając ze
szkoły, spotykałem ją, jak pasła krowę na miedzy albo w
przydrożnym rowie, gdzie strumyk leniwie płynął. Była ubrana w spódnicę workowatą, na głowie miała chustę zawiązaną
byle jak, na grzbiecie dźwigała wysiapaną kapotę.
Kiedy mówiłem jej dzień dobry, to patrzyła na mnie i
odpowiadała bardzo niezrozumiale. Wpadała w nerwowość
i pojawiał się zacięty ni to grymas, ni uśmiech. Zapamiętałem
jej piskliwy, ptasi, skrzeczący głos.
Nie słyszałem, żeby się skarżyła. Dla mnie była, jak ktoś,
kto już tylko suchymi łzami płacze. Zapewne nosiła w sobie
jakaś krzywdę, która chciała przemilczeć. A zresztą, kto by ją
chciał wysłuchać. Na takich jak ona, już dawno machnął ręką
nawet ksiądz dobrodziej, co tak o siebie dbał i lubił się na
mokro zaczesać, i nosił sutannę z wykrochmaloną-koloratką.
Tola była nieobecna. Wszyscy wiedzieli, że mieszka u
pana Siejki w pomieszczeniu i wykonuje prace w oborze, i
obejściu. Jest w ciągłej dyspozycji. Na każde zawołanie. We
dnie i w nocy. Tola czasami wpadała do naszego sklepu, co
był nieopodal stacji kolei wąskotorowej Pawłowice-Kopana.
Dorośli stroili sobie z niej żarty, bo nie umiała liczyć, dzieci
ją przedrzeźniali, bo nie potrafiła się obronić. Tola była, jak
się wtedy mawiało, służącą. Wykonywała najcięższą pracę,
za którą nikt nie zwykł dziękować.
Ilekroć ją spotykałem, jak stała w gumowcach w bosych
trawach, tylekroć podchodziłem, żeby powiedzieć dzień dobry! Tola patrzyła tak, jakbym był stuknięty. Może byłem dla
niej Mirusiem I ze wsi Kopana, co leży między Tarczynem a
Grójcem?
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz, Chochoł.
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podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).
Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.
Ubezpieczyciel będzie dokonywał procesu likwidacji
szkód poprzez placówki:
• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
– Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa
• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
– Centrala, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Zgłaszanie szkód:
• zgłoszenia drogą elektroniczną – szkody(at)ergohestia.
pl
• zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555
• Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90;
22 232 29 90
W przypadku pytań, wątpliwości, korespondencji, zgłoszeń, należy posługiwać się numerem polisy 43600010947.
Zestawienie zakresu świadczeń objętych grupową polisą
NW dostępne na stronie www.krus.gov.pl

Park linowy

jednostki samorządu terytorialnego. To narzędzie umożliwiające mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zgłaszając projekty dotyczące lokalnych potrzeb i biorąc udział w
głosowaniu, każdy olecczanin może mieć wpływ na rozwój
miasta.
W 2017 roku na wykonanie zwycięskiego projektu przeznaczone zostaną środki w wysokości 200 000 zł.
* Mieszkaniec gminy Olecko: osoba, która ukończyła
18 lat ( najpóźniej w dniu głosowania) i nie jest ubezwłasnowolniona, posiadająca czynne prawo wyborcze, której
prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) na terenie gminy,
stale zamieszkująca na jej obszarze (zamieszkanie potwierdzone zameldowanie, weryfikowane na podstawie bazy PESEL).
newsletterUM

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników.
Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin
rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub
opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków, obejmującą członków rodzin
osób ubezpieczonych w KRUS.
Wykonawca został wyłoniony przez Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017
roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy, dla którego zostanie
wystawiona polisa grupowego ubezpieczenia NW.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych
członka rodziny poszkodowanego w następstwie wypadku

Olecczanie dokonali wyboru inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Mieszkańcy gminy Olecko* zadecydowali, że do budżetu
2017 r. wpisana zostanie inwestycja pod nazwą „Rozbudowa
parku linowego dla dzieci przy Alei 450-lecia Olecka”. Na
to przedsięwzięcie głos oddało 346 osób natomiast za „Budową placu zabaw przy ul. Gołdapskiej 16 opowiedziało się
341 olecczan.
Ciekawostką jest to, że 13 mieszkańców uznało, że oba
projekty powinny być realizowane i zagłosowało na oba.
Głosowanie trwało od 30 września do 14 października
br. Było możliwe w dwóch formach - elektronicznej poprzez
aplikację na miejskiej stronie oraz tradycyjnej - karta do głosownia .

Budżet obywatelski - co to takiego?

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, jest
formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia budżetu

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

„Poeci są wśród nas”

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.
Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.
K47101
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Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L99102

Rozpoczęcie
kursu

27
października
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Sztama 2016
fotoreportaż

Bolesława
Słomkowskiego
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46204
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V20231

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B44708
V17908

SERWIS OGUMIENIA

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

V02936

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

B43610

V19304

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B47002
* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B47301

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12417

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
V19902

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45306
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46104
* „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
V18606

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

V19404

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 B45406
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45605
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B46303

V18107

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L99003
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45705
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B46503
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B46404

B44408

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V15510

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20221

V18307

V18805

B45107

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

K22709

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V17518
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18406
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01939
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V19424
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V19802

L98904

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
V20501
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

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

K21510c

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19613
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B46803
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B44508
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23202
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23302
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B44808

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

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

V18905

V20001

V20101

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B47201

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B44009
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 L99201
* 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 V20211
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V14920
MOEY
O
K
PRA w
CJ

WYNAJEM

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V15710
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43010
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22010d

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V20241

PRACA

V07110k

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21810d
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120o
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V19444
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21710c
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B46603
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21610c

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L98805
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B45904

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V19214
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K22904
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K23004
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B45206
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V19812

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V19434
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Dobrze wstawieni

Jeden najprawdopodobniej zasnął i zjechał na pobocze,
drugi wymusił pierwszeństwo przejazdu. Obaj byli pijani
Pomimo licznych apeli i prowadzonych działań przez oleckich policjantów na drogach naszego powiatu nadal nie
brakuje kierujących „na podwójnym gazie”. Tylko 24 października policjanci zatrzymali dwóch takich delikwentów.
24 października około 16:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Plewki na
terenie gminy Olecko doszło do kolizji. Kiedy policjanci
ruchu drogowego pojechali na miejsce ustalili, że kierujący
osobowym oplem najprawdopodobniej zasnął na kierownicą
i zjechał na pobocze.
Podczas wykonywanych czynności od mężczyzny był wyczuwalny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w
jego organizmie około 2,5 promila alkoholu. Mariuszowi B.
zatrzymano prawo jazdy.
Drugi kierujący na „podwójnym gazie” wpadł w Olecku
około godz. 18:00.
Marek D. kierując samochodem osobowym marki Audi
wykonał manewr skrętu w drogę podporządkowaną wymuszając tym pierwszeństwo przejazdu jadącym drogą główną
policjantom. W wyniku tego funkcjonariusz kierujący radiowozem oznakowanym został zmuszony do gwałtownego
hamowania w celu uniknięcia zderzenia.
Kilka metrów dalej 59-latek zatrzymał swój pojazd. Kiedy
do samochodu podszedł funkcjonariusz i otworzył drzwi
mężczyzna próbował odjechać. Widząc takie zachowanie

policjant zabrał mu kluczki uniemożliwiając dalszą jazdę.
Podczas wykonywanych czynności mieszkaniec Olecka
chwiał się na nogach i miał bełkotliwa mowę. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila
alkoholu.
Ponadto Marek D. podczas kontroli nie posiadał przy
sobie żadnych wymaganych dokumentów.
Przypomnijmy, że w maju 2015 r. weszły w życie zmiany
w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń, Ustawie Prawo
o Ruchu Drogowy oraz Ustawie o kierujących pojazdami.
Min. dotyczyły one nietrzeźwych kierujących.
W znowelizowanych przepisach wydłużono okres, na jaki
orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na
jaki zakaz ten jest orzekany określono na poziomie 3 lat.
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą
się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej
niż 5 tyś złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy
dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10
tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem
w stanie nietrzeźwości.
Oleccy policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo na
drogach kolejny już raz APELUJĄ do kierowców - „PIŁEŚ NIE JEDŹ”.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Konkursy funduszowe w toku

B44307

Zarząd województwa wybrał dziś do dofinansowania ze
środków unijnych kolejnych 40 projektów.
Pieniądze – w sumie 61,5 mln zł - pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają
projekty realizujące zadania z zakresu kultury i dziedzictwa,
bezpieczeństwa Warmii i Mazur, usług dla małych i średnich
przedsiębiorstw orz infrastruktury socjalnej.
Listy rankingowe będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl
Zarząd zdecydował również o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 20142020 na działania związane z gospodarką wodno-ściekową.
Do rozdysponowania jest 34 mln zł. Nabór rusza 2 listopada.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Dobre wyniki w inwestycjach
na Warmii i Mazurach

Powiat lidzbarski na I miejscu, a Olsztyn na III w
nowych rankingach pisma samorządu terytorialnego
„Wspólnota”.
Wyniki zostały ogłoszone 22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, którego gościem
był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Starostwo w Lidzbarku Warmińskim zwyciężyło w
rankingu wydatków inwestycyjnych na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów. Olsztyn zajął w tym rankingu III miejsce w kraju w
kategorii miast wojewódzkich.
Warmińsko-mazurskie zajęło w nich I miejsce jeśli
chodzi o wydatki inwestycyjne samorządów w latach 20132015 w województwach i IV w podsumowaniu wykorzystania funduszy unijnych na projekty społeczne, obejmujące inwestycje w latach 2007-2015.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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Kalendarz imion
26 października
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmiły,
Ludomiły, Lutosławy, Łucji
Albina, Bonawentury, Damiana,
Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana, Lucjana, Lutosława, Łucjana,
Rustyka
27 października
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy,
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira,
Stoigniewa, Wincentego
28 października
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny,
Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona,
Tadeusza, Wszeciecha
29 października
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy,
Palii, Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalisława, Felicjana,
Franciszka, Gintera, Jacka, Longina,
Lubogosta, Narcyza, Serafina, Teodora, Zdenka, Zenobiusza

30 października
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena, Arseniusza, Edmunda, Edwarda, Klaudiusza, Marcelego, Przemysława, Sulimira
31 października
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augustyny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augustyna, Godzimira, Krzysztofa, Łukasza,
Narcyza, Saturnina, Symfroniusza,
Urbana, Wolfganga
1 listopada (Wszystkich Świętych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny,
Wracisławy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcisława
2 listopada (Dzień Zaduszny)
Bohdany, Eudoksji, Małgorzaty, Wiktoryny
Ambrożego, Bogdana, Bohdana, Bożydara, Henryka, Jerzego, Radosława,
Radosta, Stoimerza, Tobiasza, Wiktora,
Wiktoryna

Nasz przepis
Baby

Przestrzeganie kilku dobrych rad
gwarantuje udany wypiek bab. I tak:
1. Baby lubią ciepłe pomieszczenia, co sprawia, że ciasto dobrze rośnie.
2. Baby strasznie nie lubią przeciągów, bo te je oziębiają.
3. Ciasto musi być starannie wyrobione, więc należy je bić zawzięcie,
tak by było „błyszczące”, gładkie i odstawało od donicy i ręki.
4. Użyte do wyrobu bab półprodukty: mąka, cukier, drożdże, masło
po¬winny być stosunkowo ciepłe.
5. Przygotowując rozczyn, należy
drożdże rozprowadzać w lekko ogrzanym, letnim mleku. Potem dodać mąki.
6. Do wypieków przystępować,
gdy ciasto zwiększy swą objętość
dwukrotnie.
7. Formy przeznaczone do pieczenia muszą być wysmarowane tłuszczem dwa razy.
8. Piec baby należy w dobrze nagrzanym piekarniku, ale nie w wysokiej temperaturze, czyli raczej na
mniejszym ogniu.
9. Ciasto jest dobrze wypieczone,
jeżeli kijek lub metalowy drut do robienia swetrów, włożony do ciasta po
wyjęciu jest suchy, a brzegi baby odstają od donicy.
Owe dobre rady odnoszą się również do wypieku innych ciast drożdżowych, w tym drożdżowych grubych
placków z kruszonką.

Babka ziemniaczana

Kilogram ziemniaków, 20 dag wędzonego boczku, średnia cebula, 2 jajka,
2 łyżki mąki pszennej, olej, sól, maje-

ranek, kolendra, ząbek czosnku, cząber,
pieprz czarny mielony.
Cebulę i boczek kroimy w kostkę.
Boczek podsmażamy na patelni, dodajemy cebulę i smażymy aż uzyska ona
złoty kolor.
Ziemniaki ścieramy na tarce. Dodajemy do nich boczek z cebulą, jaja, mąkę i
przyprawy. Wszystkie po łyżeczce (wyjątek stanowi sól, pieprz, których dodajemy do smaku). Całość dobrze mieszamy. Blaszką smarujemy odrobina oleju i
wkładamy do niej „ciasto”.
Babkę należy piec w temperaturze
200°C przez około 50 minut. Babkę
podajemy z kefirem lub polana kwaśną
śmietaną.

Makaron z truskawkami

25 dag makaronu, 30 dag truskawek
świeżych lub mrożonych, 4 łyżki śmietany, 2 łyżki cukru
Makaron gotujemy.
Truskawki płuczemy i przecieramy
przez sito.
Powstały przecier mieszamy z cukrem i śmietaną.
Polewamy nim makaron.

Makaron po chińsku

Opakowanie makaronu ryżowego, filet
z kurczaka, sos sojowy, sok z limonki,
olej do smażenia, awokado, papryka
czerwona, jedna papryczka chili, trzy
listki mięty
Makaron zalewamy wrzątkiem i naczynie przykrywamy. Odcedzamy po 5
minutach.
Filet z kurczaka kroimy w kostkę i
zalewamy dwiema łyżkami sosu sojowego i dwoma łyżkami soku z limonki.
Mieszamy i odstawiamy na 20 minut.
Kurczaka smażymy na niewielkiej
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15

Cytaty na ten tydzień
czy zdąży kręta rzeka z bratniej
krwi odrdzawieć
nim kolumny stolic znów podźwigną nade mną.
Józef Czechowicz, Żal
- Braterska miłość, która prowadzi
do wybaczenia wszystkich win, nie
zastępuje ludzkiej sprawiedliwości,
która winę ocenia i za nią potępia.
Jan Paweł II
Moim kluczem jest ta prosta prawda: nie zapomnieć, aby przebaczyć,
ale przebaczyć, aby zapomnieć,
a przynajmniej: aby pamiętać
inaczej.
ks. Adam Boniecki,
Lepiej palić fajkę niż czarownice...,
... zawsze lubił te pierwsze chwile
po obudzeniu, zanim jeszcze dzień
zdążył naskoczyć na człowieka.
Miło leżeć , myśląc o kwiatkach,
chmurkach i kotkach... ?
Terry Pratchett,
Opowieści o Johnnym Maxwellu,
Johnny i bomba
... mogę się nawet chełpić tym, że
mój plac zabaw jest o wiele droższy niż jego i nie muszę za niego
płacić z moich opodatkowanych
dochodów. Dano mi go za darmo i
płaci mi się za to, żebym się na nim
bawił.
Hans Selye, Stres okiełznany

PRZYS£OWIA
Kiepski rok się zapowiada, gdy na
Szymona nie pada. (28 października)
Na św. Szymona i Judy spodziewaj się śniegu albo grudy. (28 października)
Pierwszy śnieżek w błoto pada
słabą zimę zapowiada.
Gdy październik ciepło chadza, w
lutym mrozy naprowadza.
Jak w wigilią Wszystkich Świętych mróz, te se chowaj wóz, a jak ni
ma mrozu, to nie chowaj wozu.
Na Wszystkich Świętych, jeśli
ziemia skrzepła, cała zima będzie ciepła.
Na Zaduszki nie ma w ogrodzie
ani pietruszki.
Wszyscy Święci gdy jasnością
uroczą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11 listopada) nam też nie zawieje,
wówczas bracie, miej nadzieję, że w
Ofiarowanie (21 listopada) masz piękne
zaranie, a na Niepokalaną (8 grudnia)
rzeki nam nie staną, a do Wilii na to –
dotrwa babskie lato.
ilości oleju do chwili aż lekko zbrązowieje.
Awokado obieramy i kroimy w słupki. Paprykę również kroimy w słupki.
Makaron mieszamy z kurczakiem i
warzywami. Dodajemy posiekaną papryczkę chili i listki mięty.
Skrapiamy sosem sojowym i sokiem
z limonki.
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Andrzej Malinowski

Neogotycki pałac w Jagławkach

Trasa: Olecko - Grabowo - Wróbel - Banie Mazurskie Popioły - Budry - Srokowo - Jegławki
W Jegławkach, w powiecie kętrzyńskim (25 km na północ od Kętrzyna) znajduje się neogotycki pałac z elementami
stylu włoskich willi podmiejskich z 1848 r. Był on siedzibą rodziny Siegfriedów. Wraz z przyległym 16 ha parkiem
usytuowany jest na niewielkim sztucznym wzgórzu. Główna bryła trójkondygnacyjnego pałacu posiada nieregularny
kształt.
W dwóch, czworobocznych zdobionych krenelażami
wieżach usytuowane są niewielkie ostrołukowe okna, a w
części wschodniej i południowej dwa ryzality.
Piwnice pałacu zdobione są krzyżowymi sklepieniami
(pozostałość po XV wiecznym zamku krzyżackim).
Na północ od pałacu znajdują się zabudowania gospodarczo-folwarczne (2 magazyny, 2 chlewy, stodoła, kurnik, 2
budynki gospodarcze, kuźnia, drewniany dom), ustawione w
czworobok, pochodzące z przełomu XIX i XX w.
Park wraz z zabudowaniami wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych.
Pierwotnie we wsi znajdowało się grodzisko pruskie
(świadczy o tym pięciometrowej wysokości wał znajdujący
się w parku). Następnie w XV w. wybudowano tutaj zamek
krzyżacki, pełniący funkcje dworu myśliwskiego (zburzony
przez Tatarów w XVII w. i rozebrany około 1660 r.), a w
1848 r. pałac (w czasie I wojny światowej stanowił on miej-

sce schronienia dla mieszkańców okolicznych wsi). Od
2001 r. pałac jest własnością prywatną.
W 1934 r. w Jegławkach urodził się Arno Surminski – jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy
niemieckich. W opowiadaniu „Piosenki na przetrwanie”
przedstawił postać hrabianki z pałacu. W 2011 r. w Olsztynie Surminski otrzymał tytuł „Honorowy obywatel województwa warmińsko-mazurskiego” (najwyższe wyróżnienie przyznawane
przez warmińsko-mazurski sejmik
samorządowy).
Jegławski pałac
posłużył reżyserowi Janowi Jakubowi Kolskiemu
do kręcenia scen
do filmu „Wenecja”.
W słoneczną i
upalną sobotę, 10
września 2016 r.
w Jegławkach byli
i pałac widzieli:
Cezary Lasota
i Andrzej Malinowski.
Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący do gotyku, powstały około połowy XVIII w. w Anglii i trwający do początku XX w.
Krenelaż – element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy
którymi znajduje się wolna przestrzeń (tzw. miedza), co
miało ułatwić obronę w czasie oblężenia.
Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego
części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od
fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 42/977 - r. 2016

17

Jesień na drogach

elementy odblaskowe, kierujący pojazdem może zauważyć
pieszego z odległości większej niż 150 metrów
Jesień, to nie tylko zmiany w przyrodzie, ale również w
samopoczuciu człowieka co związane jest z problemami z
koncentracją. Powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na
skupienie się podczas jazdy co pomoże kierującym uniknąć
groźnych sytuacji na drodze. Okres ten charakteryzuje się
obniżeniem widoczności, dlatego mogą wystąpić problemy z prowadzeniem pojazdu i oceną odległości. Nie mamy
wpływu na pogodę ale możemy zminimalizować niebezpieczeństwo chociażby dbając o kontrolę świateł, czystość szyb
w pojazdach czy też sprawność wycieraczek. Wcześniejsze
przygotowanie samochodu do tego okresu pomoże nam
uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach oleccy
policjanci apelują do kierowców również o przestrzeganie
zasady „PIŁEŚ NIE JEDŹ”. Mimo powtarzających się apeli nadal na drogach powiatu zatrzymywani są kierując „na
podwójnym gazie”. Tylko w minioną sobotę na drogach powiatu oleckiego funkcjonariusze zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących
Pierwszego policjanci ruchu drogowego zatrzymali
przed godz. 19:00 w Olecku na ul. Kościuszki. Tomasz C.
kierował osobową skodą mając ponad promil alkoholu w
organizmie.
Drugi kierujący na „podwójnym gazie” został zatrzymany przed północą w Kowlach Oleckich. Badanie alkomatem
wykazało w organizmie Michała P. blisko 2,5 promila alkoholu.
PAMIĘTAJMY! Podczas poruszania się po drogach nie
jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale i za innych
uczestników ruchu drogowego. W związku z tym bądźmy
ostrożni, rozważni i przestrzegajmy obowiązujących przepisów.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Policyjna akcja „ZNICZ 2016”

będzie nas pilnował i czekał na dogodną dla
niego sytuację. Odkładając torebkę w nieodpowiednie miejsce bez nadzoru nawet nie zdążymy się zorientować kiedy ją
utracimy a z nią dokumenty, pieniądze, telefon.

Jesienią niekorzystne i gwałtownie zmieniają się warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie za kierownicą. Ciemne i pochmurne poranki, szybszy
zmierzch, ranne mgły, mokra i śliska jezdnia, zwiększona ilość
opadów – to czynniki powodujące ograniczenie widoczności i
wydłużenie drogi hamowania.
Podczas tej niekorzystnej aury oleccy policjanci apelują o
szczególną ostrożność na drogach. Ten okres jest również niekorzystny dla pieszych i rowerzystów, dlatego korzystajmy z
elementów odblaskowych, tak aby inni widzieli nas na drodze.
Pamiętajmy, że w wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, leżącymi liśćmi, wydłuża drogę hamowania pojazdu. W takich warunkach nie trudno
aby nasz pojazd wpadł w poślizg, po czym bardzo trudno zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie, wymijanie w takich
warunkach może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się z włączonymi światłami i
przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są
gorsze, aby zwolnić.
Zachować ostrożność muszą także piesi, którzy mają pierwszeństwo na przejściach przed pojazdami, ale w miejscach innych niż wyznaczone muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom.
Piesi powinni wziąć również pod uwagę panujące na drodze
warunki i do nich dostosować swoje zachowanie. Przy śliskiej
nawierzchni kierowcy może być trudno zahamować, a może też
on z różnych względów nie dostrzec pieszego, który już zdążył
wejść na przejście.
Przypominamy również, że od 31.08.2014 roku każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza terenem zabudowanym
ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Po zmroku, przy złej
pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez
kierującego samochodem z odległości około 20 metrów, a jeśli
ma na sobie jasne ubranie – 50 metrów. Posiadając na sobie

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych
od 28 października do 2 listopada spodziewany jest znaczny
wzrost natężenia ruchu na głównych drogach powiatu oleckiego.
W ciągu tych dni czeka nas więcej samochodów na drogach
i pieszych odwiedzających cmentarze. Tradycyjnie w rejonie
cmentarzy policjanci będą czuwali nad drogowym bezpieczeństwem.
Od piątku, 28 października do środy, 2 listopada potrwają
wzmożone działania prewencyjno - kontrolne w ramach ogólnopolskiej akcji „Znicz”. Policjanci będą nadzorować drogi
prowadzące do cmentarzy i położone w ich pobliżu, na których
może dochodzić do zakłócenia płynności ruchu.

ZADANIA DLA POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO

W tym czasie policjanci ruchu drogowego w oznakowanych i
nieoznakowanych radiowozach będą czuwali nad bezpiecznym
przemieszczaniem się na trasach. Policjanci oprócz stałego nadzoru nad zachowaniami wszystkich uczestników ruchu będą na
bieżąco eliminowali utrudnienia w poruszaniu się po drogach.
Tam, gdzie będzie taka potrzeba pokierują ręcznie ruchem, rozładują tworzące się w miejscach dojazdowych do cmentarzy zatory. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierujących,
zwracać uwagę na korzystanie z pasów bezpieczeństwa, sposób
przewożenia dzieci oraz przede wszystkim stosowanie się do
obowiązujących przepisów.

PAMIĘTAJ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
I WZAJEMNYM SZACUNKU NA DRODZE

By ten czas upłynął w spokojnej atmosferze, by każdy z nas
dotarł bezpiecznie do celu, by bezpiecznie wrócił do domu,
by każdy znalazł chwilę na zadumę i spotkanie z rodziną przy
grobach bliskich musimy pamiętać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, o wzajemnym szacunku na drodze, o przygotowaniu aut do długich podróży i o tym, by stosować się do
przepisów.
Bądźmy także czujni przygotowując się do tego szczególnego
dnia, podczas sprzątania nagrobków. Pamiętajmy, że to złodziej

ODBLASKI DLA PIESZYCH
Policjanci przypominają pieszym, jak bardzo ważne jest posiadanie elementów odblaskowych. Po południu, czy wieczorem ubrani w odzież ciemnego koloru jesteśmy dla kierowców niewidoczni. Opaska na ręku, przypięty do płaszcza
świecący znaczek sprawią, że zaistniejemy na drodze.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
W Olecku na ul. Gołdapskiej będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.
W tym rejonie odwiedzającym olecki cmentarz zostanie
wyznaczony parking przy sklepie Biedronka oraz na terenie Zakładu Prawda (wjazd od ulicy Gołdapskiej około 100
metrów za główną bramą zakładu, jadąc w kierunku miejscowości Sedranki).
Ponadto 1 listopada w godzinach 12:30 – 13:30 w Olecku na
ul. Plac Wolności, Armii Krajowej i Gołdapskiej wystąpią
utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na przejście procesji
z Kościoła NMP Królowej Polski na stary i nowy cmentarz.
W Kowalach Oleckich na ul. Kościuszki na trasie Gołdap
– Olecko, droga krajowa nr 65, będzie wprowadzony zakaz
zatrzymywania się na poboczu drogi po stronie cmentarza.
Ponadto około godz. 12:00 kierowcy przejeżdżający przez
miejscowość Kowale Oleckie muszą zachować szczególną
ostrożność z uwagi na przejście procesji z Kościoła Św. Jana
Chrzciela na pobliską nekropolię.
Natomiast w rejonie cmentarza pomiędzy miejscowościami
Ślepie i Gąski zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania
się po stronie cmentarza oraz stopniowe ograniczenie prędkości od 70 do 50 km/h po obu stronach drogi.
W godzinach 11:30 – 13:00 spodziewamy się wzmożonego ruchu pojazdów w okolicy nekropoli w związku z przemieszczaniem się uczestników procesji.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Obchody DEN w Gimnazjum nr 2

Dzień Edukacji Narodowej przebiegał w Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika pod hasłem „Nauczyciel - to brzmi
dumnie”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście,
wszyscy pracownicy szkoły, a przede wszystkim gimnazjaliści, dzięki którym tegoroczne hasło nie jest tylko martwym
sloganem.
„Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć, to znaczy
mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Nauczyć - znaczy wnieść odmianę
w życie wszystkich, z którymi się człowiek styka. Gdy mówimy nasza szkoła, nie mamy na myśli budynku, ale żywy
organizm złożony z ludzi: nauczycieli, pracowników obsługi
i administracji, uczniów i rodziców” - tymi słowami uczniowie rozpoczęli akademię i podziękowania wszystkim tym,
którzy niestrudzenie walczą o to, by uczniowie próbowali,
odkrywali, marzyli i działali.
Dyrektorka Barbara Taraszkiewicz podziękowała nauczycielom za pracę każdego dnia, za życzliwość, serdeczność, twórczość, kreatywność oraz serce i wysiłek wkładany
w nauczanie i wychowanie młodzieży, które przekładają się
na sukcesy edukacyjne i osiągnięcia uczniów w wielu dziedzinach.
Pracownikom szkoły, administracji i obsługi w imieniu
uczniów, rodziców i nauczycieli B. Taraszkiewicz podziękowała za ład i porządek panujący w szkole oraz ciepły klimat
zrozumienia i życzliwości sprawiający, że czujemy się w niej
bezpiecznie i komfortowo.
Życzenia zgromadzonym przekazali także (listownie lub
osobiście): Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Krzysztof Marek Nowacki, poseł Jerzy Antoni Gosiewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku – Karol Sobczak,
przedstawiciel Rady Rodziców – Tomasz Domel oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Adrianna Stachelek.
Odzwierciedleniem hasła naszej uroczystości są wymierne efekty naszych uczniów, w tym absolwentów, docenione

przez Burmistrza Olecka. Stypendia z jego rąk na uroczystej gali 12 października otrzymali: za osiągnięcia w dziedzinie nauki - Agata Bielenica, za osiągnięcia artystyczne
w tańcu towarzyskim – Bartosz Zimnicki, za osiągnięcia
w dziedzinie sportu – Bartosz Biszewski, Michał Rutkowski, Julia Łapucka, Aleksandra Kaszkiel, Paweł
Masalski, Wiktoria Płazińska i Piotr Modzelewski.
Stypendia otrzymali również: Piotr Kaszuba, Dawid
Mitin, Ewa Łapucka i Natalia Hatalska, uczniowie którzy naukę w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w
Olecku rozpoczęli w tym roku szkolnym.
Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są nauczycielom nagrody. Za wymierne efekty
pracy Nagrodę Burmistrza otrzymała Marta Katarzyna
Kulbacka. Medal „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”, przyznany przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie otrzymała Beata Kozłowska.
Nagrodę Dyrektora za, m. in. opracowywanie i wdrażanie autorskich programów edukacyjnych, rozwijanie
uzdolnień uczniów zakończonych sukcesami w konkursach przedmiotowych i na egzaminie gimnazjalnym oraz za
rozwijanie zainteresowań i talentów sportowych uczniów
otrzymali: Jan Najechalski, Elżbieta Borys, Marzena
Elżbieta Kamińska-Kopiczko, Renata Kołdys, Agnieszka Dorota Kowalewska, Beata Kozłowska, Elżbieta Gogacz-Orlik, Wojciech Jegliński, Michał Józef Janiszewski, Wiesław Bukpaś i Dorota Włodarska.
Za zajęcie przez nasze gimnazjum III miejsca w rozgrywkach sportowych w klasyfikacji gimnazjów miast i
gmin województwa warmińsko-mazurskiego za rok szk.
2015/2016 dyrektorka wręczyła puchar nauczycielom
wychowania fizycznego Beacie Kozłowskiej, Alinie Kalinowskiej, Tomaszowi Borowskiemu i Maciejowi Mularczykowi . Pogratulowała nauczycielom i uczniom za
wspólny wkład w osiągnięty sukces.
Wśród nagrodzonych pracowników administracji i obsługi znaleźli się: Elżbieta Miller, Marta Kiejdo-Drażba,
Dorota Skomin, Jerzy Siwka, Teresa Zarzecka, Mirosława Krankowska, Danuta Sadowska, Anna Rydzewska, Teresa Milewska, Helena Kozłowska, Anna Rabkowska.
Uczniowie, dziękując nauczycielom za pomoc i życzliwość uhonorowali ich m. in. tytułami: Mistrz Uśmiechu,
Kosiarz Umysłu, Mistrz Exela, Złote Serce itp.
Podziękowaniem za wszystkie dni spędzone w szkole
w atmosferze wzajemnej sympatii i szacunku był przygotowany przez uczniów klasy IIc kabaret pt. „Dyktando”,
realizowany pod kierunkiem Małgorzaty Harasim i Diany Zawistowskiej oraz wsparciu Renaty Lau i Bogumiły
Bajbak w ramach projektu edukacyjnego.
Małgorzata Żabicka
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Gimnazjum Wieliczki – Gimnazjum Judziki 3:0
Grupa A i Grupa B:
1. Gimnazjum 2 Olecko
7 pkt.
1. Gimnazjum Sokółki
9 pkt.
2. Gimnazjum 1 Olecko
5 pkt.
2. Gimnazjum Wieliczki
6 pkt.
3. Gimnazjum Świętajno 4 pkt.
3. Gimnazjum Kijewo
3 pkt.
4. Gimnazjum Babki Oleckie 0 pkt.
4. Gimnazjum Judziki
0 pkt.

4:5

Na stadionie ze sztuczną nawierzchnią odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Szkół Gimnazjalnych w Piłce
Nożnej.
Zawody zorganizował MOSiR Olecko. Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
W zawodach wzięły udział drużyny dziewcząt z Gimnazjum Wieliczki, Gimnazjum Kijewo, Gimnazjum Sokółki,
Gimnazjum Świętajno i Gimnazjum nr 2 Olecko oraz drużyny
chłopców z Gimnazjum Babki Oleckie, Gimnazjum Judziki,
Gimnazjum Wieliczki, Gimnazjum Kijewo, Gimnazjum Sokółki, Gimnazjum Świętajno, Gimnazjum nr 1 Olecko i Gimnazjum nr 2 Olecko
Dziewczęta grały systemem „każdy z każdym”, a chłopców podzielono na dwie grupy.
WYNIKI - dziewczęta:
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum 2 Olecko 4:1
Gimnazjum Kijewo – Gimnazjum Sokółki 0:0
Gimnazjum Wieliczki – Gimnazjum Świętajno 0:0
Gimnazjum 2 Olecko - Gimnazjum Kijewo 0:3
Gimnazjum Sokółki – Gimnazjum Świętajno 0:0
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Kijewo 1:4
Gimnazjum 2 Olecko – Gimnazjum Sokółki 0:1
Gimnazjum Kijewo – Gimnazjum Świętajno 2:0
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Sokółki 0:0
Gimnazjum 2 Olecko – Gimnazjum Świętajno 1:0
Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Kijewo (opiekun Adam Dziubiński)		
10 pkt. 9:1
2. Gimnazjum Sokółki (opiekun Joanna Sobczak)		
6 pkt. 1:0
3. Gimnazjum Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)		
5 pkt. 5:5
4. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Beata Kozłowska)		
3 pkt. 2:8
5. Gimnazjum Świętajno (opiekun Edward
Grabara)		
2 pkt. 0:3
WYNIKI – chłopcy:
Grupa A:
Gimnazjum 1 Olecko – Gimnazjum Świętajno 0:0
Gimnazjum 2 Olecko - Gimnazjum Babki Oleckie 3:0
Gimnazjum 1 Olecko – Gimnazjum 2 Olecko 1:1
Gimnazjum Świętajno – Gimnazjum Babki Oleckie 6:0
Gimnazjum 1 Olecko – Gimnazjum Babki Oleckie 5:0
Gimnazjum Świętajno – Gimnazjum 2 Olecko 1:3
Grupa B:
Gimnazjum Kijewo - Gimnazjum Wieliczki 1:2
Gimnazjum Judziki – Gimnazjum Sokółki 0:5
Gimnazjum Kijewo – Gimnazjum Judziki 2:1
Gimnazjum Wieliczki – Gimnazjum Sokółki 0:2
Gimnazjum Kijewo – Gimnazjum Sokółki 1:2

Półfinały:
Gimnazjum 2 Olecko – Gimnazjum Wieliczki 0:2
Gimnazjum Sokółki – Gimnazjum 1 Olecko 0:0 k.
Mecz o III miejsce:
Gimnazjum 2 Olecko – Gimnazjum Sokółki 3:2

Finał:
Gimnazjum Wieliczki – Gimnazjum 1 Olecko 3:1
Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)
2. Gimnazjum 1 Olecko (opiekun Marzena Jasińska)
3. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk)
4. Gimnazjum Sokółki (opiekun Joanna Sobczak)
5-6. Gimnazjum Świętajno (opiekun Edward Grabara),
Gimnazjum Kijewo (opiekun Adam Dziubiński)
7-8. Gimnazjum Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski), Gimnazjum Judziki (opiekun Michał Wiszniewski)
Pierwsze trzy drużyny w każdej kategorii otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary.
W zawodach uczestniczyło 130 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

V20403

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
Piłce Nożnej

7:2
9:1
6:1
5:3
7:3
4:5
0:14
1:10
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Jesienna przesyłka
O ptakach można wiele. Na przykład to, ze są to bardzo
ciekawe stworzenia. Różnią się kształtem, rozmiarem, kolorem ubarwienia i rolą, jaką odgrywają w przyrodzie. Jako
jedyne stworzenia mają pióra.
I wszystkie, ponad wszelką wątpliwość, są opierzone. Do
czego służą ptakom pióra? Oczywiście, że do latania. Kiedy
ptak podrywa się do lotu, porusza skrzydłami, a pióra układają się w odpowiedni sposób. Mają konturowe, lotki i sterówki. Te ostatnie służą do nadawania kierunku lotu, utrzymywania równowagi i hamowania. Czasami wygląda tak,
jakby szybowały, bo w ogóle nie poruszają skrzydłami. A one
pozwalają się nieść prądom powietrznym. Na przykład albatrosy potrafią w ten sposób przemierzać setki kilometrów. A
to chytrusy.
Gdyby nie pióra, ptaki nie mogłyby utrzymać stałej temperatury ciała, czyli od 39 stopni do 45. Pióra chronią też
ptaki przed zamarznięciem. To, jaki kolor mają ich pióra też
jest ważne. Samiec jest barwniej upierzony i to przyznam, nie
podobało się moim koleżankom i mnie. Zupełnie odwrotnie,
niż u nas.
A dlaczego?
Otóż samica wysiaduje jaja musi być jak najmniej widoczna w otoczeniu, więc dzięki swojej szarości, zlewa się z
otoczeniem. Rolą samca jest odstraszanie innych osobników
i odciąganie swoim kolorowym widokiem od samicy. Ciekawe.
Pióra ptasie, to też dobry „materiał” na poduszki, pióropusze i chociażby przynęta na ryby.
Jeszcze ciekawsza jest różnica między najmniejszym,
a największym ptakiem. Kolos wśród opierzonych to struś
afrykański, który osiąga nawet do 2,7m wysokości. Wyobrażacie sobie taką bestię? Miniaturką tego gatunku jest koliber,
który waży od 2 do 20g. Ale się wysilił…
Za to ma długi i cienki dziób, żeby spić nektar z długich i
cienkich kielichów kwiatów.
Ptaki znalazły sobie miejsce w powiedzeniach i przysłowiach. Jeśli ktoś unika odpowiedzialności za to, co zrobił,

to mówimy o nim, że „chowa głowę w piasek”. Czasami
ktoś jest wyniosły, zbyt dumny, a nawet się popisuje, to
możemy powiedzieć o nim, że „puszy się jak paw”. A jeśli
ktoś zbyt długo się przygotowuje do wyjścia lub wyjazdu,
to przypomina nam się wiersz Jana Brzechwy o sójce, która
wybierała się za morze i w końcu tam nie poleciała.
A kto z Was jest rannym ptaszkiem, żeby nie powiedzieć niebieskim? I już sama nie wiem, czy warto wejść
między wrony i krakać jak one, czy mieć nieustannie własne zdanie?
A może zostać mądrą sobą, albo czarnym krukiem?
Te skrzydlate stworzenia są bohaterami wielu filmów,
bajek, baśni. Chociążby ta o brzydkim kaczątku, które
przemieniło się w pięknego łabędzia, o braciach, którzy
zamienili się w łabędzie i odlecieli i straszny film Hickoka
„Ptaki”.
A dokąd odlatują ptaki?
Właśnie każdej jesieni ptaki gromadzą się w tzw. sejmiki i przygotowują się do odlotów na zimę. Uważamy,
że ptaki odlatują do Afryki, a tak naprawdę odlatują też do
Azji, do Europy Zachodniej i Południowej.
Ciekawostka - do Polski też przylatują ptaki na zimę, na
przykład jemiołuszka. Naukowcy cały czas badają tajemnicę przelotów ptaków i tego, że tak dokładnie odnajdują te
same miejsca.
Okazuje się, że nie wszystkie ptaki latają i wówczas
mówimy, że są to ptaki – nieloty. Dlaczego nie latają? Naukowcy stwierdzili, że były po prostu za ciężkie. Takim
ptakiem - nielotem jest…. struś. Trudno by mu było unieść
się w powietrze, gdyż ma 2,5m wysokości i może ważyć…
150kg. Ale za to struś szybko biega, bo nawet osiąga prędkość do 65 km/h.
Innym nielotem jest kiwi i wcale nie jest owocem, tylko
ptakiem, który żyje w Nowej Zelandii. To ptak, który nie
posiada ani ogona, ani skrzydeł.
I jest jeszcze jeden sympatycznie wyglądający ptak –
nielot, to… pingwin. Jego skrzydła służą do pływania i robi
to doskonale.
I tak jesienie przesyłam gołąbka. Niechaj pokój będzie
między narodami i między nami. Do miłego!
Marusia

