
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

Nr 43 (1030) 25 października 2017 r. cena 2,00 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 43
(1030)

V
11

35
02

ISSN 1505-0246
V1

07
08

Zawsze miej przed oczyma coś pięknego, 
nawet jeżeli to będzie stokrotka w szklance.

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755B69702

KOMPRESOR OLEJOWY 
24 L 230 V VERTO

389 zł 

Uwaga!!!

KEY
Hurtownia w Olecku
oferująca produkty 
techniki grzewczej 

i sanitarnej 
przenosi się na 

ulicę Armii KrajowejSztama
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

s. 10-11

Dzień Nauczyciela 
w Liceum Ogólnokształcącym, 

s. 9

Głosowanie na hejnał 
Jak będzie brzmiał olecki hejnał? O tym zadecydują mieszkańcy, 

głosując  na wybraną kompozycję.
Spośród 16 kompozycji, które przeszły kwalifikację formalną 

konkursu na hejnał gminy Olecko, komisja konkursowa wskazała 3 
utwory, na które można zagłosować.

Głosowanie* jest tylko w formie elektronicznej i trwa od 23 do 
31 października (do północy). Do 6 listopada komisja konkursowa 

podsumuje wyniki głosowania.
 Wybrana kompozycja zostanie przedstawiona Radzie 

Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie 
się hejnałem gminy Olecko.

 
* Głosować może osoba, która ukończyła 18 lat (naj-

później w dniu głosowania)  zamieszkująca na terenie gmi-
ny Olecko, weryfikowana na podstawie bazy PESEL.

Maraton poznański, s. 19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia p.w. Podwyższenia 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 p.w. 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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B
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01

Szanowni Państwo!
Wydawnictwo Wir prezentuje dwa modele kartonowe dwóch serii wydawniczych prze-
znaczone do sklejania zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Pierwszy z nich, to wydany w skali 1:50 w kartonowej Encyklopedii Lotnictwa z 
numerem pierwszym Albatros D-III. Latał na nim podczas I wojny światowej Polak G. 
Brumowski. Projektantem modelu jest Marek Pacyński.
Drugi model wydany w skali 1:300 przedstawia chilijski pancernik „Huascar” z poło-
wy XIX wieku. Projektantem modelu jest Bogusław Marek Borawski.
Modele można kupić wysyłając zamówienie na to@borawski.pl wpisując jako temat 
„modele”. Po opłaceniu mo-
dele na terenie Olecka zosta-
ną dostarczone na wskazany 
adres pocztą kurierską. 
Model Albatrosa D-III kosz-
tuje 4 zł, zaś model pancer-
nika Huascar - 3 złote. 
Opłata pocztowa wynosi 2 
zł.

Ulica Leśna 
z pierwszeństwem przejazdu

Od 20 października wprowadzona została zmiana organi-
zacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej z Leśną. Ulica 
Leśna obecnie jest ulicą z pierwszeństwem  przejazdu.
20 października ustawiono znaki pionowe oraz namalowa-
no znaki poziome.

newsletter um

W miniony weekend strażacy wyjeżdżali trzykrotnie do 
usuwania skutków zdarzeń drogowych.

W miejscowości Doliwy dachował samochód marki 
Renault Megane. Kierująca bez obrażeń opuściła pojazd 
przed przybyciem służb. Do zdarzenia doszło w sobotę 21 
października około godziny 15:15. Niespełna dwie godzi-
ny później na placu Wolności kierujący samochodem mar-
ki Lexus IS200 zjechał z drogi i uderzył bokiem w drzewo 
na chodniku. Kierowca wydostał się z pojazdu, pasażer-
ka pozostał w środku. Po przebadaniu kobietę zabrano do 
szpitala. 

W niedzielę ( 22 października) około godziny 19:30 w 
miejscowości Kijewo doszło do wypadku drogowego, w 
którym ranna została jedna osoba. (Fotografia obok) 

Strażacy udzielali pomocy medycznej osobie poszko-
dowanej do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa me-
dycznego. Poszkodowany został przetransportowany do 
szpitala.

fot. asp. sztab. Marek Truchan
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Niebezpieczny weekend na 
drogach powiatu oleckiego
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Kamil B. Janicki - malarstwo

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\

Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi 

Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Za-

mek”, Zamek

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON bez dodatków bio.......4,49 zł
Pb 95 ........................4,69 zł
PB 98 ........................4,89 zł
LPG ...........................1,98 zł
Olej opałowy ..............2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

25 października (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Drużynowe 
zawody tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, Hala Ze-
społu Szkół na Siejniku
13.00 - Turniej piłki nożnej Reprezentacji Wojewódzkich 
Związków, boisko ze sztuczną murawą
26 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Drużynowe 
zawody w pływaniu dziewcząt i chłopców, hala Lega
13.00 - Turniej piłki nożnej Reprezentacji Wojewódzkich 
Związków, boisko ze sztuczną murawą
16.00 - Milion przygód z książką, spotkanie klubu poszu-
kiwaczy przygód, biblioteka miejska, ul. Kopernika
27 października (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
14.00 - My Little Pony, film, kino Mazur
16.00 - Botoks, film, kino Mazur
18.30 - Botoks, film, kino Mazur
28 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
13.00 - Mecz Trampkarz I liga piłki nożnej MLKS Czarni 
Olecko - Olimpia II Elbląg, stadion ze sztuczną murawą
13.00 - Liga Wojewódzka Siatkówki Kadetek, uczestnicy: 
UKS Salos Ełk, SPS Sparta Braniewo, hala Lega
14.00 - My Little Pony, film, kino Mazur
16.00 - Botoks, film, kino Mazur
18.30 - Botoks, film, kino Mazur
29 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
14.00 - My Little Pony, film, kino Mazur
16.00 - Botoks, film, kino Mazur
18.30 - Botoks, film, kino Mazur
30 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
31 października (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
1 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
2 listopada (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
3 listopada (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
4 listopada (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
5 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
6 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Eliminacje do Konkursu Pieśni Patriotycznej, sala kina 
Mazur
7 listopada (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
Eliminacje do Konkursu Pieśni Patriotycznej, sala kina 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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18 września od 15.53 jeden zastęp OSP Sokółki usu-
wał drzewo powalone na drogę w Jabłonowie.

18 września od 16.11 jeden zastęp OSP Szczecinki 
oraz jeden OSP Bakałarzewo usuwały drzewo powalone 
na drogę w Szczecinkach.

18 września od 16.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
drzewo powalone na jezdnię placu Wolności.

18 września od 16.44 jeden zastęp OSP Wieliczki 
usuwał drzewo powalone na drogę w Cimochach.

18 września od 16.51 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Borawski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
wypadku drogowego w Plewkach. Pegueot Boxer uderzył 
w drzewo.

18 września od 17.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
drzewo powalone na jezdnię ulicy Orzeszkowej.

18 września od 20.11 jeden zastęp OSP Sokółki usu-
wał drzewo powalone na drogę w Sokółkach.

19 września od 8.15 jeden zastęp JRG PSP interwe-
niował w Szkole Podstawowej nr 1. Zapach gazu przy sali 
gimnastycznej.

19 września od 10.25 dwa zastępy JRG PSP usuwały 
drzewo powalone na jezdnię ulicy Żeromskiego.

19 września od 12.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
drzewo powalone na drogę w Kukowie.

19 września od 15.35 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ulicy Pro-
dukcyjnej.

19 września od 18.16 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał gniazdo szerszeni ze świetlicy wiejskiej w Giżach.

20 września od 19.03 jeden zastęp OSP Cimochy 
poszukiwał w okolicach Szeszek (gm. Wieliczki) zaginio-
nego grzybiarza.

20 września od 20.50 jeden zastęp JRG PSP poszuki-
wał w okolicach Rosochackich zaginionego grzybiarza.

21 września od 15.00 dwa zastępy JRG PSP w Ku-
kowie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku 
drogowego. Samochód mazda w rowie.

22 września od 1.33 jeden zastęp OSP Sokółki uwal-
niał w Czerwonym Dworze kobietę zatrzaśniętą w pokoju.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osiecki

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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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, 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:
• Roman Barszczewski

• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Anna Hryniewiecka

• Gabriel Nowicki
• Marek Worecki
• Michał Żarnecki
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 skleja-

nia, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

K
27

00
9

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowa-
niu bierze udział tylko pojedynczy kupon naklejony 
na kartę pocztową. Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.

Olecko uczestnikiem 
II Kongresu 

Miast Sportowych
O tym jak efektywnie zarządzać sportem w mieście na 

przykładzie nowych metod i  najlepszych praktyk dyskuto-
wano podczas sesji plenarnych II Kongresu Miast Sporto-
wych, który odbył się 16 października w Toruniu.

W kongresie wzięła udział trzyosobowa delegacja z 
Olecka w składzie: Mariusz Miłun, zastępca burmistrza, 
Karol Sobczak, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jo-
anna Kozłowska, zastępca kierownika Miejskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji w Olecku.
Sesje plenarne kongresu toczyły się pod hasłem: „Efek-

tywne zarządzanie sportem w mieście: nowe metody, naj-
lepsze praktyki”. Dyskutowano o inwestycjach w sport 
jako formie inwestowania w zdrowe społeczeństwo. Roz-
mawiano o przykładach wykorzystania nowych technolo-
gii do zwiększenia efektywności infrastruktury sportowej 
w mieście, trendach na rynku wydarzeń sportowych oraz 
dopasowaniu ich do specyfiki miasta. 

W trakcie kongresu podejmowano temat innowacyj-
nych sposobów finansowania sportu w samorządach. Dys-
kutowano o nowych kierunkach, programach dla samorzą-
du oraz pomysłach na rozwój aktywności sportowych w 
mieście.

- Jestem zadowolony z tego, ze udało się zorganizować 
wyjazd i wziąć udział w tym wydarzeniu. Sport, to jeden 
z głównych kierunków rozwoju naszego miasta, na który 
postawiliśmy wiele lat temu, w związku z czym tym bar-
dziej cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w tym ważnym, w 
świecie polskiego sportu, kongresie. 

Co prawda większość przykładów prezentowanych na 
spotkaniu dotyczyła dużych miast takich jak Wrocław, Po-
znań i trochę mniejszych takich jak Toruń czy Płock, nie 
mniej uważam, że część pomysłów można przenieść w od-
powiednio dopasowanej skali do Olecka - powiedział Ma-
riusz Miłun, zastępca burmistrza.

newsletter um

Imprezy sportowe
Piłka nożna

Turniej piłki nożnej Reprezentacji Wojewódzkich Związ-
ków. Termin i miejsce: 25 i 26.10.2017r. (środa, czwartek) 
godz. 13:00, Boisko z murawą sztuczną, Stadion Miejski  
w Olecku
Mecz Trampkarz I liga piłki nożnej MLKS Czarni Olecko 
- Olimpia II Elbląg. Termin i miejsce: 28.10.2017r. (sobo-
ta) godz. 13:00, Boisko z murawą sztuczną 
w Olecku

Piłka Siatkowa

Liga Wojewódzka Kadetek. Termin i miejsce: 8.10.2017r. 
(sobota) godz. 13:00, Hala „Lega” w Olecku, uczestnicy: 
UKS Salos Ełk, SPS Sparta Braniewo.

Tenis stołowy
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Drużynowe zawo-
dy tenisa stołowego dziewcząt i chłopców

Termin i miejsce: 25.10.2017r. (środa) godz. 10:00, Hala 
ZS w Olecku, uczestnicy:  SP rocznik 2005 i młodsi, SP 
rocznik 2002 - 2004 i SPG z Powiatu Oleckiego

Pływanie

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Drużynowe zawo-
dy w pływaniu dziewcząt i chłopców. Termin i miejsce: 
26.10.2017r. (czwartek) godz. 10:00,  Basen „Lega” w 
Olecku, uczestnicy:  SP rocznik 2005 i młodsi i SP rocz-
nik 2002 - 2004 z Powiatu Oleckiego
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Felieton

Sztama, Sztama... i po Sztamie! 
Naturalnie parafrazując powiedzenie 
dotyczące świąt.

Sztama jest najstarszą olecką im-
prezą kulturalną!!! Za dwa lata bę-
dzie miała czterdzieści lat!

Sztama jest też imprezą, która 
przez ten cały czas trzyma poziom. 
Olecczanie jako jedni z nielicznych 
w tak małych miejscowościach 
mogą co roku obejrzeć najciekawsze 
dokonania w dziedzinie teatru. 

Sztama, to także pokaz dokonań 
rodzimych grup teatralnych. 

Sztama jednak, przede wszystkim, trzyma poziom. To naj-
bardziej cieszy. W tym roku cieszy jeszcze bardziej, bo wyso-
ki poziom pokazały aż trzy oleckie spektakle. 

Sztama, tak w ogóle narodziła się jako impreza propagu-
jąca, przede wszystkim rodzimą twórczość teatralną. Później 
dopiero rozszerzyła się o wystawy, koncerty, jam sesion, se-
minaria, spotkania autorskie i pokazy warsztatowe. Wszystkie 
te poboczne działania zaczynały żyć później własnym życiem. 
Tak powstał Festiwal Poezji Śpiewanej. 

Wszystkie te działania pojawiały się i znikały. Można by 
tak powiedzieć, że miały krótki żywot. Sztama trwa dzielnie 
dzięki dzielnym ludziom i dzięki ich zaangażowaniu w dzia-
łalność związaną z teatrem.

W tym roku część „zagraniczną” zaprezentował dwoma 
spektaklami Teatr TrzyRzecze: „Zła matka” i „Mam tak samo 
jak ty”.

Chciałem tutaj jednak opowiedzieć Państwu o dokona-
niach olecczan. Te dokonania organizatorzy pokazali w dru-
gim dniu festiwalu.

Jako pierwsze przedstawienie albo raczej pokaz warszta-
towy podsumowujący projekt pokazała Agnieszka Śnieżyń-
ska. Spektakl miał tytuł „O tym, co powstało między nami”. 

Przedstawienie, które oglądałem uśmiechając się do sie-
bie, przeżywając kolejne sceny i słuchając śpiewanych pio-
senek. Trochę było to tak, jakbym na przemian oglądał i słu-
chał historii i teraźniejszości. Bo historią były śpiewane przez 
uczestników spektaklu pieśni, zaś teraźniejszością środki 

wyrazu przedstawienia. Nowoczesna narracja, alfabet wzięty z teatru 
ruchu, sceny z pantomimy. 

Ciekawym, a może szumnie nazwę „rewolucyjnym” pomysłem 
był sam cel warsztatów Agnieszki Śnieżyńskiej. Skrzyknęła grupę 
osób w wieku od lat kilkunastu do kilkudziesięciu niekiedy z eme-
ryckim vat-em. Zderzenie wiekowe mogło zaboleć, a jednak, mimo 
zagrożenia niezrozumieniem, z projektu powstało coś na kształt po-
rozumienia, zaciekawienia, a nawet przyjaźni. Widząc co się działo 
na scenie myślę, że każdy z biorących w spektaklu aktorów został 
wzbogacony o cząstkę innej osobowości, a przede wszystkim, a im-
puls tolerancji. 

Gdy zabrzmiała podsumowująca spektakl pieśń Boba Dylana, 
i słowa „..odpowie ci wiatr, odpowie ci bracie tylko wiatr”... to się 
wzruszyłem.

Następnym spektaklem zagranym w sali kina Mazur było „Biuro 
matrymonialne” reżyserowane przez Agnieszkę Lewandowską. 

Przedstawienie zgrabne, rozrywkowe, bo takie było założenie 
programowe. Bardzo dobrze się bawiłem. 

Każde kolejne przedstawienie Teatru „Sześć i pół” to niezła zaba-
wa sceniczna. Każde jest odkryciem. Bywa, że co raz zjawia się jakiś 
nowy aktor. Przede wszystkim jednak każde z przedstawień opiera 
się na innym pomyśle i na innych gagach. Tym razem przebojowego, 
rezolutnego, ostrożnego lub upierdliwego pracownika biura (w zależ-
ności od sytuacji i od klienta) zagrał doskonale Jakub Dziubiński. Ze 
stałej obsady „dialogi na cztery nogi” prowadziły na scenie z komicz-
nym skutkiem Grażyna Dzienisiewicz, Krystyna Gulbierz i Alina 
Pawełko. Do stałej załogi teatru dobiły Grażyna Jankowska i Anna 
Dzwilewska-Radomska. Na scenie był jeszcze Dariusz Sawicki. 
Doskonale zagrał rolę amanta-cwaniaka. Słowa płynęły z niego bez 
fajerwerków przeżywania. Miarowo, jednostajnie i zagadkowo zara-
zem. Nadał postaci, którą grał nutę kogoś (jeśli chodzi o aktorstwo) 
pomiędzy człowiekiem kompletnie przegranym, a optymistą. Rzecz 
zadawałoby się nie do pogodzenia. 

Ostatnim spektaklem była sztuka Taetru AGT „Jedno słowo 
kochającej kobiety”. Sztuka napisana przed drugą wojną światową 
przez Kornela Makuszyńskiego. Ten spektakl również reżyserowała 
Agnieszka Lewandowska. Zagrali w nim Katarzyna Nowak i Ja-
nusz Kilimaszewski. 

Zdawałoby się tekst sztampowy. Dawno już, że tak powiem, prze-
chodzony. Ale w teatrze liczy się pomysł. I z tym nowym pomysłem 
tekst zabłyszczał. Przemienił się w diamentowe cacko. Zabieg zda-
wałoby się prosty. Zamiast zrzędzącej nad uchem pisarza kobiety, bę-
dzie teraz zrzędzić nad uchem pisarki mężczyzna... No i poleciało! Z 
faceta zrobiła się postać tragicznie komiczna. Z jednej strony niezła 
zabawa, ale... Bo ten tekst zagrany w ten sposób pokazuje już nie nie-
dowartościowanego mężczyznę czy kobietę. Mówi o każdym z nas. O 
zazdrości, niezrozumieniu, braku akceptacji, zderzeniu osobowości. 

Sztuka zadawałoby się komiczna... ale gdy się zastanowić? 
Pisarkę zagrała przebojowo Katarzyna Nowak. Cięte riposty 

rzucane znad pisanego w komputerze tekstu świszczały w powietrzu 
jak szable. Z drugiej strony niedowartościowany mąż pisarki, którego 
nazywała „Kochanie”, grany przez Janusza Klimaszewskiego ostrza 
ironii odparowywał również bezpardonowo. W każdym zdaniu wypo-
wiedzianym przez kobietę znajdował treść, której tam nie było i brnął 
dalej w żałosny i komiczny dialog. Naturalnie, że ku uciesze widzów 
przedstawienia.

Przedstawienie z górnej półki teatru. 
Tak więc teatr w Olecku ma się dobrze i zawsze miał się dobrze. 

Nie ważne było czy był teatrem poszukującym, jak dawny Teatr AGT 
lub Meluzyna, czy był teatrem awangardowym jak spektakle reżyse-
rowane przez Zbigniewa Terepkę. Czy był teatrem popularnym jak 
obecne sztuki „Sześć i pół” czy AGT. 

Teatr w Olecku dzięki ludziom, którym się jeszcze coś chce cią-
gle jest na topie i co najważniejsze: CIAGLE MA PUBLICZNOŚĆ! 
Pokazała to tegoroczna Sztama. Praktycznie komplety na każdym 
przedstawieniu.

Teatroman
Bogusław Marek Borawski

Ps. Muszę tutaj Państwo napisać, że i ja zagrałem w jednym z 
przedstawień teatru „Sześć i pół”. Co prawda rola moja ograniczyła 
się do przysłowiowego halabardnika ale... chwalić się jednak mogę. 

Ps. Sztama w tym roku, jak zawsze zresztą, trwała trzy dni. Pierw-
szego dnia wystąpił Teatr Lalki i Aktora z Łomży z przedstawieniem 
dla dzieci pt. „Miś Tymoteusz”.

Tak nawiasem: muzykę do spektaklu o „Misiu” napisał Bogdan 
Szczepański, były olecczanin i były członek Grupy Balladowej „Po 
drodze”. 
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (pią-
tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o 

działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
6. Omówienie wniosków do budżetu na 2018 rok.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Przygotowanie podmiotu odpowiedzialnego za 

oczyszczanie i odśnieżanie miasta do sezonu 2017/2018 – 
referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

9. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje rad-
nych, wnioski i oświadczenia radnych.

10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad 
i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowa-
nych, dotyczące projektów uchwał.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami gminy Olecko,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia mię-

dzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pole-
gającego na objęciu mieszkańców Gminy Gołdap opieką i 
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Olecku,

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Kukowo - tereny obsługi produkcji rolnej”,

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej 
linii elektroenergetycznej 110 kV,

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyj-
nym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik,

g) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakre-
su ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu 
gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej,

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olec-
ka,

j) określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości,

k) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

KOMUNIKAT PRASOWY 
POSŁANKI NA SEJM 

URSZULI PASŁAWSKIEJ
Polskie Stronnictwo Ludowe żąda  zaprzestania przez  

rząd protestu młodych lekarzy ponieważ grozi to zapaścią 
polskiej służby zdrowia. Wzywamy obecne władze do na-
tychmiastowych działań – rzeczywistych, nie prowizorycz-
nych. 

Strajk głodowy lekarzy rezydentów trwa już 16 dobę, 
w sprzeciw włączyli się przedstawiciele wszystkich zawo-
dów medycznych. Rząd lekceważy protest i traktuje mło-
dych medyków w sposób upokarzający. Lekarze nie dali 
się jednak kupić obietnicami podwyżek pensji. Podkreśla-
ją, że głodując nie walczą o siebie, ale o pacjentów, o przy-
szłość polskiej służby zdrowia.  Sytuacja wygląda tragicz-
nie, bo Polska przeznacza na opiekę medyczną najmniej w 
całej Europie – 86 mld zł czyli 4, 7 proc. rocznego PKB, 
gdy absolutne minimum w cywilizowanym świecie to 6, 8 
proc. PKB. Lekarze mogą wyjechać do pracy choćby do 

Szwecji, polscy pacjenci nie mają wyboru.  Rząd najwy-
raźniej nie widzi potrzeby prawdziwej naprawy systemu, 
wykazując się mniejszą odpowiedzialnością za kraj niż 
młodzi lekarze. 

Zdajemy sobie sprawę, że za sytuację w ochronie zdro-
wia odpowiadają nie tylko aktualnie rządzący. Obecny 
minister zdrowia obiecywał jednak w kampanii zwiększe-
nie finansowania opieki medycznej. Kiedy to zrobić, jeśli 
nie teraz, gdy ciągle słyszymy o świetnej kondycji finan-
sów państwa i nadwyżkach budżetowych? System można 
uzdrowić bez obciążania Polaków podwyżką składki zdro-
wotnej. Wystarczy zmienić założenia przyszłorocznego 
budżetu, przesuwając na służbę zdrowia środki z innych 
działów. Np. z „obronności” kierowanej przez ministra 
Macierewicza, na którą w 2018 r. zaplanowano blisko 12 
proc. więcej niż roku bieżącym, m.in. na budowę strzelnic 
cywilnych czy podwyżki dla ochotników Wojsk Obrony 
Terytorialnej.  Na razie w projekcie budżetu 2018 wydatki 
na zdrowie są o 2 proc. mniejsze niż w 2017 roku. Nie ma 
i nie będzie na to naszej zgody. 

Dlatego wzywamy rząd do jak najszybszych rozmów z 
rezydentami i podjęcia odważnych, konkretnych decyzji.

Policja ujawniła sprawców 
włamań na os. Lesk

Na przełomie września i października bieżącego roku, 
w Olecku, na osiedlu Lesk, a także w innych rejonach 
miasta odnotowano szereg włamań do garaży i piwnic 
oraz  kradzieży z samochodów.

Sprawcy działali w nocy, w rejonie garaży oraz w piw-
nicach na osiedlu Lesk, zrywali kłódki i zbierali przedmio-
ty, które nadawały się do dalszej sprzedaży, głównie sprzęt 
RTV. Nie gardzili domowymi przetworami. 

Łupów szukali także na terenie miasta w niezamknię-

tych samochodach. Kradli stamtąd pozostawiane cenne 
rzeczy, min. nawigację, a także dokumenty. 

Ogółem odnotowano 10 czynów z ich udziałem. Za-
angażowanie służb kryminalnych skierowane na ujęcie 
sprawców tych uciążliwych społecznie zdarzeń doprowa-
dziło do zatrzymania młodych mężczyzn. 

Owa grupa to trzech nastolatków. Dwoje za swoje czy-
ny odpowie przed sądem rodzinnym. Trzeci w związku z 
tym, że ukończył 17 lat stanie przed sądem karnym, gdzie 
za włamania grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.  

podinsp. Ewa Papadopulu
Naczelniczka Wydziału Prewencji i RD

KPP Olecko
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Powiatu 

w Olecku w dniu 26 października 2017 roku (czwartek) o 
godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa 
Powiatowego 

w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Po-

wiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu matu-
ralnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie w szkołach prowadzonych przez Powiat Olecki.

8.  Informacja o działalności Powiatowego Centrum 
Wspierania Edukacji w Olecku.

9. Przyjęcie informacji z realizacji programu „Razem 
bezpiecznej w powiecie oleckim na lata 2015 – 2018”.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w 
Olecku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych rad-
nych oraz informacja Starosty Oleckiego dotycząca ana-
lizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich 
złożenia Staroście.

11. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-

sowej Szkoły Policealnej nr 1 w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku w Szkołę Policealną nr 1 w Ze-
spole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, o której 
mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe;

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotych-
czasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole 
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w Branżową 
Szkołę I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku;

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Technicz-
nych w Olecku w Szkołę Policealną nr 2 w Zespole Szkół 
Technicznych w Olecku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 

2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe;
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotych-

czasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole 
Szkół Technicznych w Olecku w Branżową Szkołę I Stop-
nia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku;

e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Głuchych 
im. św. Filipa Smaldone w Olecku w Szkołę Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy w Ośrodku Szkolno–Wycho-
wawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w 
Olecku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy 
– Prawo oświatowe;

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczaso-
wej Specjalnej Szkoły Policealnej nr 3 w Ośrodku Szkol-
no–Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa 
Smaldone w Olecku w Specjalną Szkołę Policealną nr 3 w 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Głuchych 
im. św. Filipa Smaldone w Olecku, o której mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe;

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. 
Filipa Smaldone w Olecku w Branżową Szkołę Specjalną 
I Stopnia nr 3 w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla 
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Głuchych 
im. św. Filipa Smaldone w Olecku w ośmioletnią Specjal-
ną Szkołę Podstawową nr 5 w Ośrodku Szkolno–Wycho-
wawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone 
w Olecku;

i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2017 – 2032; 

j) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;
12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
13. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Pomoc niepełnosprawnym
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych rozpoczął realizację „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację pro-
gramu można otrzymać dofinansowanie do realizacji projek-
tów w ramach obszaru: 

•B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyj-
nych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i ko-
munikowania. O środki ubiegać się mogą powiaty i podmio-
ty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe 
domy samopomocy.

•C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. 
Adresatami są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe.  

•D – likwidacja barier transportowych. Wnioski mogą 
składać placówki służące rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, po-
wiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

•E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w 
projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób nie-
pełnosprawnych. Adresatami są gminy, powiaty, oraz organi-
zacje pozarządowe.

•F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, gdy na te-
renie powiatu brak jest warsztatu. Wnioskodawcami są jed-
nostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

• G - środki dla powiatów na finansowanie zadań usta-
wowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych.

Wnioskodawcy z terenu Powiatu Oleckiego ubiegający 
się o wsparcie finansowe 

w ramach programu, składają wnioski w następujących 
terminach:

• obszar B, C i D od 6 listopada 2017 r. do 31 stycznia 
2018 r. do Starostwa Powiatowego w Olecku,

• obszar E od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 r. 
do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie.

Szczegółowe informacje o programie oraz procedu-
rach realizacji, kierunkach działań i warunkach brzegowych 
obowiązujących realizatorów programu w 2018 r. dostępne                           
są na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl .

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Od pana hrabiego do menelika 
1. Krzysztof Antoni Daukszewicz (ur. 30 X 

1947 w Wichrowie) – satyryk, felietonista, tek-
ściarz, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Bard. 
Zadebiutował na scenie w 1975 roku, kiedy był dyrektorem 
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie oraz współtwórcą 
kabaretu „Gwuść”. 

W 1976 otrzymał drugą nagrodę na I Biesiadzie Humo-
ru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim, za autorski program 
„Dookoła Wojtek”. W następnym roku zdobył „Złote Rogi 
Kozicy” na przeglądzie kabaretów w Zakopanem. I tak się 
rozkręcił, że wylądował w kabaretowej Warszawie („Na 
Pięterku”, „Pod Egidą”). Ma złote szpilki, mikrofon oraz 
kamerton. Był kierownikiem literackim Teatru na Targów-
ku, na prawym brzegu Wisły.

W 1987 roku na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
zaśpiewał dwie piosenki („Pralnia”, „Mój kraj”) i wygrał. 
Po zwycięstwie postawił sobie w barze hotelu Opole duże-
go drinka. Bohdan Łazuka, kiedy zobaczył takiego „fikoł-
ka”, to w ramach perswazji dodał: „Synu, pamiętaj tylko, 
żeby kac nie wyprzedził klina”. 

2. Latami dał się poznać, jako błyskotliwy komentator 
spraw Polski. Z cieni buduje blask, który nie razi. To jest 
liryk-felietonista z gitarą. Na bieżąco komentuje rzeczy-
wistość w mediach elektronicznych („Szkło kontaktowe”, 
TVN) i papierowych („Przegląd”, „Łowca Polski”).

Na estradzie zasłynął jako autor otwartej koresponden-
cji do „Pana Hrabiego” oraz piosenką szemraną pt. „Matka 
menela”. 

Jest autorem kilku druków zwartych, jak „Meneliki, li-
meryki, epitafia sponsoruje ruska mafia” (Bellona 2004). 
W 2008 roku wydano ją jako książkę do słuchania („Mene-
liki, limeryki, epitafia, sponsoruje ruska mafia... a opowia-
da Autor”, Bellona, 2008).

Krzysztof Daukszewicz, to połączenie Jana Kacz-
marka (Kabaret „Elita”), Leszka Wojtowicza (Piwnica 
pod Baranami), Andrzeja Garczarka. Poezją nasącza co-
dzienność. 

3. W tegorocznym weekendowym wydaniu „Gazety 
Wyborczej” opublikowano wywiad „Po co babcię dener-
wować”. Przeprowadziła go Donata Subbotko. Autor 
opowiada o Mazurach, na których mieszka przy jeziorze 
Kośno, gdzie tak podniósł poziom zarybienia, że aż jeden z 
lokalnych księży wpadł w złość i powiedział, że to „Pazer-
ny satyryk z Warszawy”. Oto czym się kończy, gdy ktoś na-
depnie na sutannę, nie zważa na koloratkę i medalik. Kosa 
trafiła na kamień. Ksiądz dobrodziej zapomniał o tym, że 
Krzysztof Daukszewicz ma swoją ambonę w miesięczniku 
„Łowiec Polski” (miesięcznik Polskiego Związku Łowiec-
kiego, ukazuje się od 1899 roku). 

4. To jeden z nielicznych artystów, którzy potrafią rą-
bać, piłować i kosić („Zapach skoszonej trawy uważam za 
jeden z najpiękniejszych na świecie. Łąka pełna ziół, słoń-
ce mocno grzeje, trzeci, czwarty dzień po skoszeniu zioła 
idą do nieba. I to jest ten aromat”). Jak zadurzony botanik 
opowiada: „(…) rozmawiam z kwiatami. To brzmi jak kre-
tynizm, ale one wtedy lepiej rosną, reagują. Dużo czasu 
spędzam w ogrodzie, łażę, sadzę, przesadzam, gadam”. 

Poza tym ma słabość do jazdy na motocyklu. Miał ju-
naka, emzetkę, jawę, gazelę... Jego matka, gdy wyruszał 
z domu jednośladem, upominała: „Krzyś, jedź powoli i 
wracaj szybko”. Ojciec kiedyś mu powiedział, gdy usiedli 
w ganeczku przy mleku: „Słuchaj, synok, ty rób wszyst-
ko tak, żeby było zgodnie z twoim sumieniem. Jak tak bę-
dziesz robił, a coś ci się stanie, to zawsze znajdziesz dość 
sił, żeby wrócić do lasu i zarobić na kawałek chleba”. I 
jeszcze jeden passus z genealogii rodzinnej: „Rodzice byli 
z Wileńszczyzny, mama spod Trok, tata z Rudni, Puszczy 
Rudnickiej. Mieli gospodarstwo. Jesteśmy stara szlachta, 
herbu Lubicz, która w XVII wieku zaliczyła jakiś upadek i 
już się nie podniosła. (…)”. 

5. A poza tym ma słabość do drzew i kwiatów, oraz 
do menelików. Czyli do arkadiuszy (stoją w podcieniach 

arkad) i braminów (wystają w bramach). Jest zbieraczem 
różnych trzeźwych powiedzonek, jakie wyszły z ust tych, 
na których już machnięto ręką. Omija się ich dużym łu-
kiem, jak kałużę. Ba! Ukazały się o tym już dwie książki.

Ponieważ nie wiem jak się zostaje menelem, więc za-
cytuję pana menela Zygmusia: „trzeba tylko znaleźć odpo-
wiedni sklep i odpowiednie towarzystwo”. 

Krzysztof Daukszewicz przytacza opowiastkę, jaką 
podsłuchał na przystanku autobusowym, „gdzie siedzi 
dwóch przyprawionych, jeden widać z wykształceniem, 
tylko życie go zmeneliło. Ten prostszy mówi: «Heniu, ty 
powiedz mnie, dlaczego my nie chcemy tych cudzoziem-
ców?». A Heniu mówi: «Bo oni niszczą naszą kulturę». «W 
jaki sposób, Heniu?». «Nie piją». 

Grobla albo swornegacie
Marek Karpowicz, „Grobla” - rysunek cienkopisem
Leksykalnie rzecz biorąc grobla, to „nasyp, wał ziemny 

lub z faszyny [powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklino-
we lub innych drzew czy krzewów], zbudowany w celu 
spiętrzenia wody dla uzyskania siły wodnej, utrzymania 
poziomu wody w stawach, zabezpieczenia od zalewów itp. 
także jako przejście po bagnach”. 

Groble 
były wą-
skie. Bu-
dowano je 
nad rzeką, 
która – jak 
wiadomo 
– w cza-
sie ulewy 
bywa ka-
p r y ś n a , 
więc wy-
chodzi z 

brzegów, zabiera i nie oddaje. Jak powódź. „Podług stawu 
grobla”, mawia przysłowie. Grobla, to zapora w mniej-
szych, zamkniętych zbiornikach wodnych, jak staw, je-
zioro. Dzisiejsze molo, to dawniejsza, ale ucywilizowana 
grobla. 

W „Bitewniku Łódzkim 1914”, nieregularnik okolicz-
nościowy, wydany w grudniu 2010 roku, w nr 2. ukazała 
się informacja o tym, że w 1. wojnie światowej, w której 
zginęło 10 mln ludzi, w samej Rosji na potrzeby frontu 
wyprodukowano 5 mln szyneli, 38,4 mln kufajek i bluz, 
oraz 75 mln gaci i podkoszulków i 85 mln par butów. Dane 
spisuję z nieregularnej gazety frontowej. Fakty wystarczą 
za cały komentarz. 

„Gać” znaczyło dawniej tyle, co otulina, ocieplenie. 
Materiałem, jakim ogacano, była słoma, mech, polana, 
drewniane klocki, deski. Czyli to, co wyprodukowały tra-
cze, tartaki, pilarnie i inne zakłady obróbki drewna. 

W województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, 
na Kaszubach jest wieś Swornegacie. Nazwa pochodzi od 
słów: swora (warkocz pleciony z korzeni sosnowych, wy-
korzystywany do umacniania) oraz gacy (gacenie brzegów 
jezior i rzek). Prof. Kazimierz Nitsch w 1909 r. pisał, że 
swornegacie, to tyle, co zwarte groble (gać – pomost z fa-
szyny, pęków gałęzi i słomy). Prof. Aleksander Brückner 
w „Słowniku etymologicznym” dodał, że to – zgodny, jed-
nomyślny. Mieszkańcy mówią o gaceniu rzeki, podobnie 
jak dawniej się gaciło płot albo chałupę. 

Turyści, którzy przybywają kajakami/łódkami albo ro-
werami do Swornychgaci, goli nie wyjadą. Mogą kupić ko-
ronkowe, białe gacie uszyte wedle wzoru, jaki obowiązy-
wał w XIX wieku. Jest to trochę naciągany zwyczaj, więc 
trochę pije gumka, ale nie parzy. Jeszcze.

Czesław Mirosław Szczepaniak
Od redakcji: rysunek Marka Karpowicza przedstawia 
groblę i miejsce, w którym znajduje się w niej przestawa. 
Urządzenia z solidnych desek pozwalające regulować 
poziom wody za i przed groblą.
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„… Kłaniam się Wam 
dzisiaj w podzięce”

13 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Nauczyciela. Na zorganizowanym apelu spotkali się 
nauczyciele i pracownicy tej szkoły, nauczyciele emeryci 
oraz uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili również za-
proszeni goście: proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego ks. kan. Waldemar Barnak, przedstawicielka 
Starostwa Powiatowego - Halina Bogdańska oraz przed-
stawicielka Rady Rodziców- Agata Gałaszewska.

Uroczystość otworzył dyrektor Leszek Olszewski, 
który przekazał najlepsze życzenia w myśl słów św. Jana 
Pawła II:

„ Istnieją ludzie, którzy mają serce ze złota,
Wszystko, co czynią, jest odbiciem ich serdeczności.
A tymi ludźmi, którzy mają serce ze złota, jesteście Wy,
Nauczyciele i Wychowawcy.
Za ten trud i spracowane ręce
Kłaniam się Wam dzisiaj w podzięce”.
Następnie Dyrektor wręczył nagrody. W tym roku 

otrzymały je następujące osoby: 
nagroda starosty - Elżbieta Gu-
ziejko i Aleksandra Ośródka; 
nagroda dyrektora - Mariusz 
Bartnicki, Ewa Budzińska, 
Oksana Korzun, Iwona Mil-
czarek, Wojciech Pilichowski, 
Emilia Przemielewska, Zbi-
gniew Stefanowski oraz Zofia 
Szczubełek.

Po tym głos zabrali zaprosze-
ni goście oraz uczniowie, prze-
kazując nauczycielom życzenia 

i kwiaty. Dyrektor podziękował za pracę, odchodzącej na 
emeryturę, księgowej Alicji Tarasiuk.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna, 
którą przedstawili: zespół z przedszkola Jedyneczka oraz 
seniorzy „Oleckie Echo”. Wszyscy artyści - maluchy i do-
rośli - byli ubrani w kolorowe ludowe stroje, wykonawcy 
pięknie tańczyli i śpiewali przy akompaniamencie muzyki.

Uroczystość zakończyła się obiadem grona nauczyciel-
skiego, pracowników szkoły i zaproszonych gości. 

Nad organizacją uroczystości, z ramienia samorządu 
uczniowskiego, czuwali: Katarzyna Kamińska, Marcin 
Putra, Robert Smyk.

Mariola Pezowicz
fot. Marcin Putra
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KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 70 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V13103

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10009

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B69003

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V11505

V1
03

09

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V11605

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02331

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10907

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10628

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy 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...

V
13

40
2

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B688023* 
VW Passat 1,9TDI, 2004, 130PS,  nawigacja, półskóry, 
tel. 693-647-169 V07322a

* Mazda 5, minivan, 2006, 2,0D, tel. 602-709-756  B70501

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70601

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B68106

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B67507

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B70701

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 L11405

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B68903

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B68405

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66509

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13402

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

B69802

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L11502

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70801

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11405

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B69402

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68006

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B70101

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B67607

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10638

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12                                      V10109

B
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02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V108087

V1
04

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11705

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V13611

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,        DERMATOLOG, 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
27

31
0

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B71001

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L11601

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B67407

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B71201

* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143 
K28610

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10648

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K28503

* szukam korepetytora z matematyki szkoła podsta-
wowa, tel. 510-409-110 K28403

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ui

* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756 B70401

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K27810

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B68505

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B65910

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K27109

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K27209

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B69103

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B69203

KUPIĘ
V

10
50

8

* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 K27910

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 K27410

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B71101

* 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
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B70301

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V10618

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B69303

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V11808

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B67906

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10109



Tygodnik Olecki 43/1030- 2017 r.
to@borawski.pl14

Piłaki Wielkie
i Rezerwat Piłackie Wzgórza

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Mazuchówka - Żywki - Kruklanki - 
Jakunówko - Kuty - Piłaki Wielkie
 

Piłaki Wielkie i Piłackie Wzgórza (pasmo wzgórz po-
kryte lasami) położone są w powiecie węgorzewskim, w 
gminie Pozezdrze nad Jeziorem Piłackim. 

Malownicza wieś królewska Piłaki Wielkie została za-
łożona w 1549 r. 

Rezerwat przyrody 
Piłackie Wzgórza został 
utworzony w 1989 r. na 
obszarze 277,17 ha w celu 
ochrony lasów położonych 
na morenie czołowej o 
bogatej młodoglacjalnej 
rzeźbie (zbudowane z pia-
sków i żwirów zawiera-
jących głazy) i znacznym 
wyniesieniu nad poziom 
morza. Najwyższe wznie-
sienie osiąga 219 m n.p.m., 
różnice wysokości sięgają 
80 m. Stoki bardzo strome. 

W południowo-
-wschodniej części re-
zerwatu występują piaski sandrowe. 80% powierzchni 
rezerwatu zajmuje bór mieszany – drzewostany świerko-
wo - sosnowo - brzozowe. Rosną tutaj 100. letnie sosny i 
świerki, osiągające wysokość 30 m; występuje bór bruszni-
cowy (9% powierzchni) i grądy (7%). 

Roślinami objętymi ochroną są: widłak spłaszczony, 
widłak goździsty, widłak jałowcowaty, pomocnik baldasz-
kowy i tajęża jednostronna. 

Wieś królewska - wieś, osada która otrzymała prawa 
królewskie lub została założona przez króla; jednostka taka 
podlegała bezpośrednio królowi, otrzymane prawa które 
spisywane zostały w pergaminach królewskich określały 
daną osadę np. Pergaminy Kazimierza Wielkiego

W ciepłą sobotę, 1 kwietnia 2017 r. na Piłackie Wzgó-
rza weszli i prawdopodobnie na kamienne kurhany kultury 
sudowskiej natrafili: Cezary Lasota i Andrzej Malinow-
ski.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Colomba – Gołębica
(przepis italski)

(c.d. przepisu z nr 41-42)
Kruszonka: w blenderze miksu-

jemy migdały z cukrem. Dodajemy 
białka i esencję. Mieszamy.

Masę przekładamy na dwa wyro-
śnięte ciasta i posypujemy migdałami 
oraz cukrem pudrem.

Formy ostrożnie przekładamy na 
blachę do pieczenia i wstawiamy do 
piekarnika rozgrzanego do 190°C. 

Pieczemy 45 do 50 minut aż 
wierzch się zarumieni, a patyczek 
wbity w ciasto po wyjęciu będzie su-
chy.

Wyjmujemy z pieca i studzimy na 
kratce.

Rady: to ciasto wymaga cierpli-
wości i czasu. Jego przygotowanie 
trwa kilkanaście godzin, ale napraw-
dę warto je upiec.

Do przygotowania colomby naj-
prościej jest użyć wolno stojącego 
miksera z dużą misą.

Ciasto przechowujemy zawinięte 
szczelnie w papier przez 3 dni.

Specjalne papierowe formy do 
pieczenia można kupić w polskich 
sklepach internetowych.

Wołowina w sosie z kaparów z 
pieprzem kolorowym

50 dag mięsa wołowego bez kości, 
jedna szklanka białego wytrawnego 
wina. Pół szklanki kaparów, 5 łyżek 

25 października (Dzień Pracow-
nika Łączności) (Światowy Dzień 
Makaronu) (00.00 - Jowisz w 
najmniejszej odległości od Ziemi 
(962,7 mln km)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Mau-
ry, Wilhelminy
Bonifacego, Dariusza, Hilarego, 
Inga, Kryspina, Maurycego, Sambo-
ra, Teodozego, Teodozjusza, Woj-
mira
26 października (20.00 - koninkcja 
Słońca z Jowiszem)
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmi-
ły, Ludomiły, Lutosławy, Łucji
Albina, Bonawentury, Damiana, 
Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fa-
biana, Lucjana, Lutosława, Łucjana, 
Rustyka
27 października
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy, 
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, 
Stoigniewa, Wincentego
28 października (Księżyc - pierw-
sza kwadra)
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, 
Noemi

Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, 
Tadeusza, Wszeciecha
29 października (Zmiana czasu na 
zimowy)
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, 
Palii, Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalisława, Felicjana, 
Franciszka, Gintera, Jacka, Longina, 
Lubogosta, Narcyza, Serafina, Teodo-
ra, Zdenka, Zenobiusza
30 października
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena, 
Arseniusza, Edmunda, Edwarda, 
Klaudiusza, Marcelego, Przemysła-
wa, Sulimira
31 października (Halloween)
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augu-
styny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, 
Augustyna, Godzimira, Krzysztofa, 
Łukasza, Narcyza, Saturnina, Sym-
froniusza, Urbana, Wolfganga
1 listopada (Wszystkich Świętych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny, 
Wracisławy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konra-
dyna, Seweryna, Wiktoryna, Warci-
sława

śmietany 30%, olej do smażenia, 
sól, łyżeczka pieprzu kolorowego 
ziarnistego, ćwierć łyżeczki słodkiej 
papryki

Do garnka wlewamy wino i śmie-
tanę. Dodajemy pieprz, paprykę oraz 
kapary. 

Wszystko dokładnie mieszamy i 
następnie gotujemy 6 do 7 minut. 

Mięso kroimy w gruba kostkę 
i osmażamy na rozgrzanym oleju. 
Przekładamy je do garnka ze śmieta-
ną i winem. 

Solimy i dusimy na średnim ogniu 
do miękkości. 

Podajemy z gotowanymi warzy-
wami oraz ryżem lub kaszą jaglaną.

Mazurek orzechowy 
Ciasto: 25 dag margaryny, 12,5 
dag cukru (pół szklanki), 17 dag 
mąki (szklanka), 17 dag zmielonych 
orzechów (1,5 szklanki), jedno jajko, 
łyżka śmietany
Wierzch: 12,5 dag margaryny, 15 
dag cukru pudru (3/4 szklanki), 75 
dag mleka w proszku (3/4 szklanki), 
2 łyżki wody, migdały i kandyzowane 
wiśnie do dekoracji

Do miski wkładamy miękką mar-
garynę, mąkę, zmielone orzechy, cu-
kier i śmietanę. Wszystko mieszamy 
dokładnie mikserem lub ręcznie. 

Ciasto wykładamy na posypaną 
mąką stolnicę lub stół i szybko za-
gniatamy.  Zawijamy w folię i odkła-
damy na pół godziny do lodówki. 

Schłodzone ciasto lekko rozwałko-
wujemy i wylepiamy nim prostokątna 
formę o wymiarach podstawy 22 x 27 
cm. Ciasto nakłuwamy widelcem. Pie-
czemy w temperaturze 180°C około 20 
minut. 

Teraz przygotowujemy pomadę. 
Margarynę rozpuszczamy w rondel-

ku. Dodajemy cukier, wodę i mleko w 
proszku. Mieszamy dotąd aż wszystkie 
składniki się połączą i polewa będzie 
gęsta i gładka. 

Na upieczone ciasto wylewamy jesz-
cze ciepłą polewę i równomiernie roz-
prowadzamy ją po całej powierzchni. 
Odstawiamy do zastygnięcia.

Mazurek dekorujemy bakaliami i 
kandyzowanymi owocami.

Miłość jako opieka. Zwracanie 
uwagi na drugą osobę. Otwarcie 
się na wysłuchiwanie bliskich. Bo 
ta troska w swej najdoskonalszej 
postaci staje się czyś twórczym, a 
jej warunkiem jest miłość. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Jeśli naprawdę kocham jakąś 
osobę, kocham wszystkich, kocham 
świat, kocham życie. 

Erich Fromm, O sztuce miłości
Ogień jest ogniem, chociaż popiół 
go przysłoni,
Święte mury miłosnej nie stłumią 
pożogi,
Miłość równym jest władcą w 
świecie i w ustroni.
Przed tym bogiem, co razi i niebie-
skie bogi,
Żadna ciebie modlitwa ni post nie 
uchroni. 

Paul Ronsard
Czy miłość dwojga ludzi może 
zrównoważyć wszystkie nieszczę-
ścia świata? 
Carlos Fuentes, Lata z Laurą Diaz

Kiepski rok się zapowiada, gdy na 
Szymona nie pada. (28 października)

Na św. Szymona i Judy spodziewaj 
się śniegu albo grudy. (28 październi-
ka)

Pierwszy śnieżek w błoto pada sła-
bą 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 zie-
mia skrzepła, cała zima będzie ciepła.

Wszyscy Święci gdy jasnością uro-
czą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11 
listopada) nam też nie zawieje, wów-
czas bracie, miej nadzieję, że w Ofiaro-
wanie (21 listopada) masz piękne zara-
nie, a na Niepokalaną (8 grudnia) rzeki 
nam nie staną, a do Wilii na to – dotrwa 
babskie lato.
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Historia regionu
W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych 

„Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii re-
gionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domo-
wego, militaria i innych rzeczy przekazane przez miesz-
kańców 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, 

Lampa uliczna nie świeci. 
Zadzwoń!

Zachęcamy do współpracy i prosimy o zgłaszanie 
nie działającego oświetlenia ulicznego codziennie od 

6.00 do 22.00 
na numer  722 222 722 

lub e-mail: serwis@instalator.elk.pl
Od 1 stycznia 2017 r. firma INSTALATOR jest odpo-

wiedzialna za bieżące utrzymanie i konserwację oświe-
tlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Olecko

Dzień Edukacji Narodowej 
w Kowalach Oleckich

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem 
Nauczyciela, jest polskim państwowym świętem oświaty 
i szkolnictwa wyższego. Święto to upamiętnia powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwowzorem 
ministerstwa publicznej oświaty w Polsce. Została ona po-
wołana z inicjatywy polskiego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 
14 października 1773 roku. Począwszy od 1972 roku, 

w którym święto zostało ustanowione, 14 października 
składamy podziękowania nauczycielom, pedagogom oraz 
pracownikom oświaty.

Tak też było w tym roku! Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich z artystycz-
nym rozmachem wyrecytowali oraz wyśpiewali życzenia 
wszystkim zgromadzonym nauczycielom i pracownikom 
szkoły. Montaż słowno-muzyczny był hołdem złożonym 
pedagogom za trud wychowania oraz kształcenia dzieci i 

młodzieży. Część artystyczna i płynące z niej podziękowa-
nia spotkały się z gromkimi brawami publiczności.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Kowalach Oleckich Elżbieta Kucharzewska w swoim 
przemówieniu podziękowała nauczycielom za codzienną 
pracę z dziećmi, przekazywanie im wiedzy oraz cennych 
wartości, niezbędnych w dorosłym życiu. Podziękowała 

także wszystkim pracownikom szkoły, wyrażając uznanie 
za ich poświęcenie i zaangażowanie. 

Miłym akcentem były Nagrody Dyrektora przyznane 
najbardziej zasłużonym nauczycielom oraz pracownikom 
administracji i obsługi. 

Uroczystość z pewnością pozostanie w pamięci jej 
uczestników, zaś wyśpiewane i wyrecytowane życzenia 
będą dodawały otuchy w pracy przez cały rok szkolny.

Zbigniew Sieńko
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B70201

26
października

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Niespokojny weekend 
na drogach powiatu

W miniony weekend na drogach powiatu doszło do 
wypadku drogowego, w którym została ranna jedna oso-
ba. Ponadto oleccy funkcjonariusze odnotowali 3 kolizje 
drogowe.  

Do wypadku drogowego doszło w niedzielę (22 paź-
dziernika) około godz. 19:30 w miejscowości Kijewo. 

Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu 
zdarzenia, kierujący samochodem osobowym marki Nis-
san, dojeżdżając do skrzyżowania, nie wykonał manewru 
skrętu w wyniku czego przejechał przez skrzyżowanie, 
uderzył w dwa znaki drogowe po czym wjechał do przy-
drożnego rowu i uderzył przodem pojazdu w drzewo. Kie-
rujący z urazem nogi i twarzy został przetransportowany 
do szpitala w Ełku. 

Wstępne badanie alkomatem wykazało w organizmie 
33-latek ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto po spraw-
dzeniu policyjnych baz danych okazało się, że mieszkaniec 
gminy Olecko nie posiada uprawnień do prowadzenia po-
jazdów. 

Pierwszą kolizję drogową oleccy policjanci odnotowali 
20 października około 19:00 w Olecku w rejonie sklepu 
Kaufland.

Kierujący osobowym renault podczas wykonywania 
manewru cofania uderzył w przejeżdżający pojazd mar-
ki Citroen. W wyniku zderzenia nikt nie odniósł obrażeń. 
52-latek został pouczony.

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w minioną so-
botę (21 października) po godz. 15:00 w Doliwach. 

Jak wynika z ustaleń policjantów ruchu drogowego 
kierująca samochodem osobowym marki Renault, niedo-
stosowana prędkości do warunków panujących na drodze, 

w wyniku czego na łuku drogi straciła panowanie nad po-
jazdem, zjechała na lewą stronę drogi i dachowała w przy-
drożnym rowie. Na szczęście w wyniku zdarzenia kobieta 
nie odniosła żadnych obrażeń. 20-latka podróżowała sama. 

Ostatnie zdarzenie drogowe, które również wyglądało 
bardzo groźnie, miało miejsce w centrum miasta w sobotę 
(21 października) przed 17:00. 

Jak ustalili policjanci ruchu drogowego kierujący sa-
mochodem osobowym marki Lexus, nie dostosował pręd-
kości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił pano-
wanie nad pojazdem zjechał na lewe pobocze i uderzył w 
drzewo.

Pojazdem podróżowały dwie osoby. Na szczęście nikt 
nie odniósł żadnych obrażeń. 

Grzegorz B. za spowodowanie zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym 
w wysokości  250 zł. 

Mjąc na uwadze bezpieczeństwo na drogach oleccy 
policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność.

Pamiętajmy, że podczas jesiennej, niekorzystnej aury w 
wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami 
atmosferycznymi, leżącymi liśćmi, wydłuża drogę hamo-
wania pojazdu. W takich warunkach nie trudno aby nasz 
pojazd wpadł w poślizg. Wyprzedzanie, wymijanie w ta-
kich warunkach może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy 
powinni pamiętać o tym, aby poruszać się z włączonymi 
światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy wa-
runki pogodowe są gorsze, aby zwolnić. 

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 prze-
pisów. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Rowerzysta bez oświetlenia i 
odblasków wtargnął 
pod osobowe bmw 

Mimo licznych apeli policji o rozwagę i zadbanie o 
własne bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach, 
zwłaszcza po zmroku, wciąż zdarzają się sytuacje, gdzie 
rowerzyści czy piesi są zupełnie niewidoczni. Do takiej 
sytuacji doszło 23 października, gdzie nieodpowiedzialny 
rowerzysta nie dość, że poruszał się bez oświetlenia i od-
blasków, to wtargnął wprost pod osobowe bmw. Na szczę-
ście zderzenie skończyło się jedynie na ogólnych potłucze-
niach. 

23 października po 18:00 dzielnicowi oleckiej komen-
dy, podczas wykonywania obowiązków służbowych na 
terenie gminy Kowale Oleckie w rejonie miejscowości 
Wężewo zauważyli  stojący na drodze pojazd z włączo-
nymi światłami awaryjnymi. Policjanci zatrzymali się, aby 
sprawdzić co się stało. 

Przy pojeździe funkcjonariusze zastali dwóch męż-
czyzn. Podczas rozmowy ustalili, że kierujący samocho-
dem osobowym marki BMW, podczas manewru wymijania 
się z innym pojazdem, zauważył na swoim pasie rowerzy-
stę. 60-latek celem uniknięcia zderzenia zjechał na lewą 
stronę jezdni lecz w tym czasie rowerzysta również zjechał 
do lewej strony w wyniku czego doszło do zderzenia. 

W wyniku uderzenia Tomasz K. doznał ogólnych potłu-
czeń ciała i został przetransportowany do szpitala w Ełku.  

Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze usta-
lili, że 41-latek poruszała się bez oświetlenia i bez odbla-
sków. Ponadto badanie alkomatem wykazało w organizmie 
rowerzysty ponad 2 promile alkoholu. 

Rowerzysto! 
Dla własnego bezpieczeństwa warto nie tylko zwracać 

uwagę na prawidłowe oświetlenie przy rowerze, ale także 
zakładać dodatkowe akcesoria odblaskowe. Odblaski są 
niewielkie, a naprawdę mogą uratować czyjeś życie lub 
ocalić zdrowie. Dzięki elementom odblaskowym rowerzy-
sta staje się widoczny dla nadjeżdżającego samochodu już 
z kilkuset metrów. 

Zakładanie odblasków powinno stać się nawykiem każ-
dego rowerzysty, zwłaszcza, że ich używanie nie ma naj-
mniejszego wpływu na komfort czy dynamikę jazdy. 

Ponadto przypominamy!
Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości jest wykrocze-

niem z art. 87 § 1a kw. Sankcje grożące za ten czyn to kara 
aresztu albo grzywny. Ponadto wobec pijanego rowerzysty 
sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż 
mechaniczne.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Badania profilaktyczne
W trosce o zdrowie mieszkańców Starostwo Powiato-

we i Olmedica Sp. z o.o. w Olecku zorganizowały 15 paź-
dziernika „Białą Niedzielę – badania profilaktyczne”.

Z bezpłatnych badań skorzystali mieszkańcy powiatu 
oleckiego. Ogółem wykonano 307 różnych badań (w tym: 
cytologiczne, mammograficzne, pomiar ciśnienia, ozna-
czanie poziomu cukru, pomiar tlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu, pomiar wagi i wzrostu oraz instruktaż usu-
wania kleszcza). 

Udzielano poradnictwa dietetycznego, zachęcano do 
zdrowego stylu życia i odżywiania, systematycznego wy-
konywania badań profilaktycznych. Kobiety korzystały 
również z konsultacji u brafitterki.

Każda, która zgłosiła się na badane cytologiczne otrzy-
mała zestaw kosmetyków.

 Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl 
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98
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Pozostawiliśmy maratoński 
ślad w Poznaniu

15 października dwójka zawodników Stowarzysze-
nia Olecko Biega – Jan Bagiński i Wojciech Jegliński 
– uczestniczyła w 18.PKO Maraton Poznań im. Macieja 
Frankiewicza*. 

Poznań Maraton zajmuje czołowe miejsce w rankingu 
największych maratonów w kraju i Europie Środkowo-
-Wschodniej. Tegoroczną edycję ukończyło 6378 biega-
czy, co stanowi rekord w historii poznańskiego biegu oraz 
polskich maratonów roku 2017. Pogoda sprzyjała zawod-
nikom, może nawet za bardzo, świeciło słońce, było 18 
stopni i momentami duszno. Trasa przecinała charaktery-
styczne punkty stolicy Wielkopolski, m.in. tereny rekre-
acyjne Jeziora Maltańskiego. Na całej długości wypełniona 
była kibicami żywiołowo dopingującymi biegaczy z Polski 
i zagranicy.

Startujący olecczanie razem finiszowali na mecie wy-
znaczonej w obrębie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Jan Bagiński, dla którego był to już piąty!!! w tym 
roku udział w maratonie (trening biegowy Olecko-Augu-
stów 53km, Cracovia Maraton, Maraton Warszawski, Ma-
raton Wigry), z czasem 4:49:23 uzyskał 12 miejsce w kat. 
M70 i 4546 open. 

Z kolei Wojciech Jegliński, 4:49:24 miejsce 551 w kat. 
M45 oraz 4547 open, stał się ósmym zawodnikiem Olec-
ko Biega, który zdobył tytuł Korony Polskich Maratonów 
(dotychczasowi zdobywcy korony królewskiego dystansu 
to: Marcin Piotrowski, Jan Bagiński, Sławomir Sienkie-
wicz, Stanisław Warykowski, Gerard Rożek, Ewa Mu-
ster-Drażba, Karol Zaniewski). 

Po biegu powiedział: Cieszę się bardzo, że osiągnąłem 
zamierzony cel zdobycia Korony Polskich Maratonów. Ty-
tuł ten dedykuję najbliższej rodzinie – żonie, córce i ro-
dzicom. Na początku wyzwanie wydawało się mgliste i 
bardzo odległe. Realizację ostatniego maratonu musiałem 
odsunąć w czasie z uwagi na kontuzję. Warto jednak być 
cierpliwym i konsekwentnie realizować podjęte wyzwa-
nie, aby na końcu poczuć ogromną satysfakcję i radość. 
Dziękuję koleżance Ewie i kolegom Jankowi, Sławkowi, 
Marcinowi-Pawłowi za wspólne chwile na treningowych 
wybieganiach oraz licznych podróżach dookoła Polski z 

maratonem w tle. 
Szczególne podziękowania kieruję 

do Janka Bagińskiego, którego obecność 
i wsparcie w Poznaniu były bezcenne. 
Dziękuję Ci, Przyjacielu, że pobiegłeś ze 
mną. Warto powiedzieć, że Janek upra-
wia sport od najmłodszych lat. Dzięki 
swej ambicji, sile charakteru i ponadprze-
ciętnej determinacji w dążeniu do okre-
ślonych celów jest człowiekiem, który 
wierzy, że wszystko jest możliwe. Pamię-
tam Janku, jak widząc bardzo cierpiącego 
maratończyka na mecie w Warszawie, 
powiedziałeś mi i Arturowi, że „nigdy w 
życiu nie pobiegnę maratonu!!!” A dziś? 
Zaskakujesz i zdumiewasz wszystkich 
swoimi maratońskimi i sportowymi osią-
gnięciami! Pełen szacun Janku - jesteś 
Królem Maratonu i prawdziwym Przyja-
cielem! Bądź zdrów i trzymaj tak dalej!!!

Uzyskanie tytułu zdobywcy Korony 
Maratonów Polskich przysługuje każde-
mu, kto przystąpił i ukończył pięć mara-
tonów: Maraton Dębno, Cracovia Mara-

ton, Maraton Wrocławski, Maraton Warszawski i Poznań 
Maraton w ciągu 2 lat, licząc od daty pierwszego ukończe-
nia maratonu.

Najlepszym zawodnikiem 18.PKO Maraton Poznań im. 
Macieja Frankiewicza został Iukhymchuk Mykola z Ukra-
iny z czasem 2:14.30. Wśród kobiet triumfowała zawod-
niczka Haruna Takada z Japonii, która osiągnęła 2:40:49. 

Zespół Olecko Biega rośnie w siłę. Niemożliwe staje 
się możliwe, gdyż praca nad sobą i swoimi słabościami 
prowadzi do zwycięstwa. 

wojeg

*Maciej Frankiewicz (14.12.1958 – 16.06.2009) działacz 
polityczny, samorządowy i sportowy, w latach 1999–2002 
wiceprezydent Poznania, od 2002 do śmierci – zastępca 
prezydenta Poznania; twórca poznańskiego maratonu i 
jednocześnie jego czynny uczestnik; zapisał się w histo-
rii szczególnymi zasługami dla poznańskiego sportu, m.in. 
przypisuje się mu przyznanie Poznaniowi EURO 2102.
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Poszukiwanie sensu

Jesień 2017 w Bieszczadach - na połoninę Wetlińską
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Jaki powinien być współczesny człowiek? Oto jest py-
tanie. 

Kogo chcemy wyhodować? Może ludzi otwartych na 
wyzwania losu? Współczesnemu człowiekowi potrzebne 
jest przekonanie, że musi on przede wszystkim polegać 
na samym sobie, że nikt go nie wyręczy w trudnych sytu-
acjach. Musi też zdawać sobie sprawę, że nie wszystko da 
się przewidzieć. 

Człowiek powinien wykształcić w sobie trzy postawy, 
które pozwolą mu przetrwać i dobrze funkcjonować. 

Jedną z nich jest postawa harda, związana ze świado-
mością własnej autonomii i własnej wolności. Człowiek 
wobec przeciwieństw losu powinien być nieposłuszny, zu-
chwały i wyniosły. 

Nie zawsze tą wyniosłością i hardością człowiek po-
kona przeciwności, dlatego przyda mu się bardzo postawa 
pokory. Czasami trzeba po prostu pokornie zaakceptować 
sytuację. Człowiek musi być wręcz plastyczny wobec losu. 

Trzecią niezbędną postawą jest odpowiedzialność za 
własny los. 

Człowiek powinien być świadomy, iż taka odpowie-
dzialność spoczywa na każdym z nas. Człowiek poradzi 
sobie z przeciwieństwami losu, jeśli będzie miał wewnętrz-
ną siłę moralną, która pozwoli przetrwać próbę na jaką wy-
stawia go los. I w tym wszystkim należy też uwzględnić 
nieprzewidywalną siłę, jaką jest los, gdyż on wpływa na 
kształt naszego życia czy tego chcemy czy nie.

Nikt nie zaprzeczy, że w powyższym, czyli szukaniu 
swego miejsca w świecie, pomoże nam edukacja. Od pew-
nego czasu naukowcy rozwijają ideę „uczenie się przez 
całe życie”, czyli każdy wiek jest dobry na podjęcie eduka-
cji czy wznowienie jej, czyli człowiek uczyć się powinien 
od urodzenia do późnej starości. 

Edukacja małego człowieka odbywa się przede wszyst-
kim w domu rodzinnym. Tak więc wpływ na wychowa-
nie małego dziecka mają jego rodzice. Można by wysnuć 
teorię, że najpierw trzeba edukować rodziców, by ci mogli 

przekazać dobre wzorce swoim dzieciom. A uczyć się moż-
na zacząć w każdej chwili. Obecny system edukacji daje 
nam taką możliwość.

Dzieci to przyszłość, nasz skarb, dlatego musimy za-
dbać o nie. Współczesna cywilizacja przyniosła ze sobą 
stres, nieprawidłowe odżywianie, siedzący tryb życia, za-
nieczyszczenie środowiska i przede wszystkim zanik więzi 
rodzinnych i wzorców moralnych. Przez „dobrodziejstwa” 
techniki coraz dalej jest od człowieka do człowieka, choć 
mamy go na „kliknięcie”. Nic jednak nie zastąpi bezpo-
średniego kontaktu z drugim człowiekiem. 

Każdy człowiek posiada potrzeby pierwotne miłości, 
przynależności, bezpieczeństwa, ruchu, mowy. Jeśli nie zo-
staną one zaspokojone, to pojawią się w to miejsce potrze-
by sztuczne: potrzeba posiadania, konsumpcji, prestiżu, 
władzy. Czyż nie doświadczamy tego? Czyż nie powinni-
śmy walczyć o siebie, o swoją rodzinę w tym zwariowa-
nym świecie? 

Wychowanie, to nie jest gotowy scenariusz, który wy-
starczy tylko wcielić w życie, kliknąć i już sprawa jest 
załatwiona. Każdego dnia, w każdej sytuacji trzeba go 
modyfikować. Pomocna bardzo, wręcz niezastąpiona jest 
wiedza. Codziennie trzeba być i diagnostykiem i terapeutą, 
opiekunem i wychowawcą.  

Terapeuta, wychowawca, rodzic nie musi być poważny 
i wszechwiedzący. Może on posługiwać się żartem, aneg-
dotą, jeśli właśnie te słowa będą trafiały do odbiorcy. 

Już bardzo dawno temu „odkryto”, jak terapeutycznie 
mogą działać baśnie, bajki, a więc „czyste” symbole. Me-
tafora operuje właśnie ową symboliką, są proste i przeka-
zywane w naturalny sposób, może więc tak łatwo zapadają 
w pamięć. Każdy odczyta ją jak potrafi i weźmie z niej coś 
dla siebie. Metafora może być kierunkiem, wskazówką. 
Symbol w niej zawarty wyzwala potężne energie naszej 
psychiki, niekiedy zdolne są radykalnie ją przemienić.  

Uważam, moim skromnym zdaniem, że najważniejsze 
w życiu człowieka jest odnaleźć sens życia, własny, każ-
dy dla siebie. Bo jak powiedział Dostojewski „Człowiek 
zniesie wszystko, biedę, niedostatek, zniszczenie, jeśli ma 
poczucie sensu”.  

Marusia


