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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Szanowni Państwo!
Wydawnictwo Wir prezentuje dwa modele kartonowe dwóch serii wydawniczych przeznaczone do sklejania zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Tym razem, to wydany w skali 1:50 nr 2 Kartonowej Encyklopedii Lotnictwa Messerschmitt Me-109 F-4\Trop. Projektantem modelu jest Marek Pacyński.
Drugi model wydany w skali 1:300 w Kartonowej Flocie przedstawia kontenerowiec
dowozowy „Atlantic Jamaican”. Projektantem modelu jest Bogusław Marek Borawski.
Modele można kupić wysyłając zamówienie na to@borawski.pl wpisując jako temat
„modele”. Po opłaceniu modele na terenie Olecka zostaną dostarczone na wskazany
adres pocztą kurierską.
Model Me109 kosztuje
4 zł, zaś model „Atlanic
Jamaican”
- 6 złw.

Kobieto,
Naczelnik Urzędu Skarbowego
badanie profilaktyczne
w Olecku
może uratować Twoje życie!
zaprasza na bezpłatne
Zapraszamy kobiety na bezpłatną cytologię w ramach
szkolenie z cyklu:

„Wtorki z JPK„

Temat szkolenia: obowiązek przesyłania od 1 stycznia
2018 r. plików JPK_VAT przez mikroprzedsiebiorców
Termin: 07.11.2017 r., 21.11.2017 r., 28.11.2017 r. godz.
13.00
i 14.11.2017 r. godz. 9.00
Miejsce: Urząd Skarbowy w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7,
19-400 Olecko, pokój nr 01 (świetlica)
Termin: 14.11.2017 r. godz. 1300
Miejsce: siedziba Oddziału Celnego w Gołdapi,
teren przejścia granicznego Gołdap-Gusiew (sala konferencyjna)
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w
szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia, którego
można dokonać drogą telefoniczna – nr tel. 87 62 94 209
lub drogą e-mailową
na adres: joanna.kowalewska@wm.mofnet.gov.pl.

B700001

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

Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy,
która wykonywana jest dla pań od 25 do 59 lat, z możliwością powtarzania badania co 3 lata.
Proces nowotworowy postępuje powoli, zatem regularnie wykonywane badanie cytologiczne daje szansę na wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy można
jeszcze całkowicie pacjentkę wyleczyć!
Każdego miesiąca spośród kobiet, które zgłoszą się na
cytologię do poradni ginekologiczno – położniczej OLMEDICA Sp. z o.o. w ramach Programu, 5 losowo wybranych
kobiet otrzyma zestaw kosmetyków ufundowanych przez
firmę DELIA COSMETICS Sp. z o.o.

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K29303

B69902

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
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OLECKI TERMINARZ

22 września od 6.10 dwa zastępy JRG PSP w Kukowie
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego. Samochód audi uderzył w drzewo.
22 września od 17.23 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szeszkach.
23 września od 19.22 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały w Sedrankach i usuwały skutki wypadku drogowego. Śmiertelne potrącenie
pieszego.
25 września od 7.14 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Sedrankach rozlaną na jezdni gnojowice.
informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Radosław Osiecki
27 września od 10.43 dwa zastępy JRG PSP otwierały
zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
28 września od 20.49 jeden zastęp JRG PSP usuwał
plamę oleju z jezdni w Olszewie.
29 września od 5.25 cztery zastępy JRG PSP, dwa OSP
Kowale Oleckie i jeden OSP Sokółki gasiły w Kowalach
Oleckich pożar dachu w budynku mieszkalnym.
30 września od 12.53 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Świętajno wyjechały do alarmu fałszywego w dobrej
wierze. Pusta łódka dryfująca na jeziorze Świętajno.
1 października od 7.31 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Wieliczki uwalniały krowę z wyspy na jeziorze
Oleckie Małe.
2 października od 13.44 jeden zastęp JRG PSP mocował poluzowane dachówki na kościele w Judzikach.
4 października od 9.33 jeden zastęp JRG PSP gasił
przy ulicy Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
10 października od 6.28 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały
skutki wypadku drogowego do którego doszło w Danielach. VW Polo w rowie.
10 października od 7.01 jeden zastęp JRG PSP usuwał
w Zatykach drzewo powalone na drogę.
11 października od 11.02 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Szczecinki mocowały w szkole przy ulicy Gołdapskiej obluzowane kosze na tablicach do koszykówki.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON bez dodatków bio.......4,49 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4,89 zł
LPG............................ 2,08 zł
Olej opałowy............... 2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
V10608
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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

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 Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „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 „Zamek”, Zamek
31 października (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
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
11.30 - piłłka siatkowa - Mecz Ligi Wojewódzkiej Kadetek,
UKS SL Salos Ełk - MKS Zryw Volley Iława, hala Lega
13.30 - Liga okręgowa piłki nożnej, MLKS Czarni Olecko
- Dobre Miasto, stadion miejski
5 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
6 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Eliminacje do Konkursu Pieśni Patriotycznej, sala
kina Mazur
7 listopada (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Mini Piłka
Siatkowa „trójek” dziewcząt i chłopców rocznik 2005 i
młodsi, hala Lega
16.00 - Eliminacje do Konkursu Pieśni Patriotycznej, sala
kina Mazur
13.00 - Szkolenie JPK - Vat w Urzędzie Skarbowym w
Olecku
8 listopada (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS w mini piłce
ręcznej dziewcząt szkół podstawowych, hala Lega
17.00 - Eliminacje do Konkursu Pieśni Patriotycznej, sala
kina Mazur
9 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych, hala
Lega
10 listopada (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Koncert „Dla Niepodległej” - sala widowiskowa
ROK „MG
11 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny, kościół pw.
NMP Królowej Polski
12.30 - „Nie ma dna w nieszczęściu ludzkim” - spotkanie
ze świadkiem historii, Janiną Maciukiewicz
12 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
13 listopada (poniedziałek)
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Ruszyły policyjne działania
„ZNICZ 2017”

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych 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. Aby każdy bezpiecznie dotarł do nekropoli oraz powrócił do domu oleccy policjanci będą czuwać
nad drogowym bezpieczeństwem. Funkcjonariusze nie tylko
będą dbali o nasze bezpieczeństwo, ale również będą służyli pomocą. Jednak w stosunku do sprawców przestępstw
i wykroczeń będą reagować zdecydowanie stosując środki
prawne przewidziane w tym zakresie.
Od 27 października do czwartku - 2 listopada będą trwały wzmożone działania prewencyjno-kontrolne w ramach
ogólnopolskiej akcji „Znicz 2017”. Policjanci będą nadzorować drogi prowadzące do cmentarzy i położone w ich pobliżu, na których może dochodzić do zakłócenia płynności
ruchu.
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.
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 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.
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
Z uwagi na wzmożony ruch przy nekropoliach zostanie
wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
od 27 października do 3 listopada 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.
Ponadto 1 listopada w godzinach 12:30 – 13:30 w Olecku na placu 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.
Natomiast w rejonie cmentarza pomiędzy miejscowościami Ślepie i Gąski zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi oraz stopniowe ograniczenie prędkości od 70 do 50 km/h.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Stacjonarny, samoobsługowy
alkomat na oleckiej komendzie policji

30 października o 13.00 w Komendzie Powiatowej Policji
w Olecku burmistrz Wacław Olszewski oraz jego zastępca Mariusz Miłun przekazali Andrzejowi Żylińskiemu,
komendantowi Powiatowemu Policji w Olecku alkomat.
W uroczystości przekazania uczestniczył również Tomasz
Klimek Komendant Wojewódzki Policji.
Rzeczniczka prasowa UM
Alicja Mieszuk

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:

• Marek Cynewski
• Renata Kneć (Bydgoszcz)
• Jan Ostakowicz
• Igor Randzio
• Jan Sulewicz
• Adrian Zajkowski

K27009

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.

Redakcja

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

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

Felieton

to@borawski.pl
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1 listopada... Jakże różni się
on od tego z młodości. I nie piszę
tutaj o tym, że czasy się zmieniły... ale chcę pisać o tym jak ja się
w tym czasie zmieniłem.
Przede wszystkim doświadczenie.
Pierwsze święta, które pamiętam kojarzą mi się z sankami. My
na nich, a ojciec je ciągnął. Bo
prawdopodobnie w końcu października spadł śnieg. Na grobach stały takie normalne
stołowe świece. Czasami kolorowe. O lampionach jeszcze wtedy nikt nie słyszał. Było bardzo biednie. Tak myślę.
Chodziliśmy na grób mojej babki, która zmarła w lecie 1945. Już po „wyzwoleniu”. Zmarła na zawał serca
po tym jak na jej oczach Rosjanie zgwałcili moją ciotkę
Reginę. Szukali wuja Mariana, który był w AK i wtedy
się ukrywał. W czasie wojny służył w 9 Pułku Strzelców
Konnych Armii Krajowej. Mąż ciotki Reginy, Feliks był
rotmistrzem w strzelcach konnych i dostał się do niewoli
po ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem.
Tak więc jako brzdąc odwiedzałem dwa groby rodzinne:
jeden babci, a drugi Grzesia, syna sąsiadów moich dziadków sprzed wojny. Grześ miał cztery lata, gdy zmarł. Napił się przez przypadek esencji octowej. Wszystkie moje
ciotki od strony matki traktowały ten malucieńki grób jak
rodzinny. Był zresztą usytuowany z drugiej strony kaplicy, przy której jest nasz rodzinny.
Wraz z wiekiem zmieniły się również moje odczucia
co do tego święta.
Jako podrostek ze szkoły podstawowej naturalnie
wraz z całą rodziną odwiedzaliśmy „nasze” groby. Moja
mama zawsze starała się trzymać w komplecie całą rodzinę. Zjazdy ciotek z mężami i z dziećmi odbywały się 1
listopada zawsze. Inne święta, bo mama starała się je or-

Tygodnik Olecki 44/1031- 2017 r.

5

ganizować u siebie już dla reszty jej rodzeństwa nie były
obowiązkowe. Jednak przeważnie zjeżdżali się.
Jak spotkanie i modlitwa nad grobem skończyła się
wtedy staraliśmy się rodzicom urwać. Naturalnie wraz
z ciotecznymi siostrami i braćmi i wałęsaliśmy się najpierw po cmentarzu, a później do nocy po ulicach.
W szkole średniej przeważnie Święto Zmarłych i Zaduszki, to razem było co najmniej trzy dni wolne. Zjeżdżaliśmy się całą paką, a po odwiedzeniu z rodzinami
grobów spotykaliśmy się i szliśmy do jednej z koleżanek.
Tam przy herbacie, winku i jakimś cieście słuchaliśmy
do późna muzyki odtwarzanej z płyt winylowych. Obowiązkowy był „Bema pamięci rapsod żałobny”, Brekaut,
Roling Stobnes, a moja dziewczyna bardzo lubiła Beatlesów. Miała kilka oryginalnych płyt więc i tego również
słuchaliśmy. Głównie jednak ulubieńcem słuchaczy był
Czesław Niemen i Mira Kubasięska. Był jeszcze Cuby
and the Blizards. No i naturalnie cool jazz.
Jeśli chodzi o groby to wszystkimi nami, całą paką,
wstrząsnęła śmierć naszej koleżanki, która zmarła na raka
mózgu.
Wtedy już pływałem żaglówkami. Przez myśl nie
przechodziło nam, że „uprawiamy sporty ekstremalne”.
Świadomość zaś nieśmiertelności była w nas wielka jak
cała nasza galaktyka. Co się na tych jachtach nie wyrabiało? Najlepszą z zabaw, przy dobrej słonecznej pogodzie,
było wywrócenie się i jak najszybsze podniesienie łajby
z wody. Skóra od tego cierpnie... gdy myślę o tym teraz.
Jeszcze bardziej ekstremalną zabawą ale już nie związaną
z żeglarstwem, było ganianie się po stromych dachach
trzy, czy nawet czteropiętrowych miejskich kamienic...
Rodzice nigdy się o tym nie dowiedzieli.
Powoli... ale jednak człowiek do pewnych rzeczy dojrzewa. Poza tym na cmentarzu zaczęły pojawiać się groby znajomych, przyjaciół i groby rodzinne.
Pierwsza odeszła moja kochana ciotka Zena. Zmarła na raka. Paliła jak smok. Była przepiękną kobietą. To
widać na zachowanych zdjęciach. Wyszła za mąż jeszcze
przed wojną. W 1939 Jana, który był instruktorem harcerskim Niemcy aresztowali i został wysłany do obozu
w Stuthofie. Tam w wieku 31 lat został zamordowany.
Ciotka już nigdy nie wyszła za mąż.
Przez jakiś czas jeszcze przed szkołą podstawową
mieszkałem z nią.
Wtedy, gdy uczyłem się, na wakacje wyjeżdżało się
tzw. stopem. Wobec mamy miałem tylko jeden obowiązek. Raz w tygodniu wysłać pocztą kartkę z miejsca,
gdzie byłem. Żadnych więc wiadomości zwrotnych
otrzymać nie mogłem.
Rak zjadł ciotkę szybko. Po miesiącu był już pogrzeb.
Gdy wróciłem znad morza lub znad jezior, bo dokładnie
nie pamiętam, poszedłem już na świeży grób.
No i potem posypało się. Jeden z moich przyjaciół
wypadł z jachtu i utonął. Nikt nie zauważył jego nieobecności.
Teraz, gdy się już jest w wieku emerytalnym, tych
przyjaciół, znajomych i... naturalnie... wrogów, którzy
przechodzą na druga stronę przybywa. Czasami aż ogarnia mnie zdumienie nad Boskimi planami. Są nieodgadnione.
W taki czas jak jutro stanę nad tymi mogiłami: przypomnę twarze, które odeszły, czasami przypomnę tembr
głosu, anegdotę. Bywa, że uśmiech, a nie zaduma przyjdzie na twarz.
To właśnie pamięć ożywia naszych kochanych zmarłych. Chciałbym opisać każdego z tych, których znałem.
Bo oni są gdzieś tam w pamięci i wciąż żyją dopóki o
nich pamiętamy. Dopóki istniejemy. Dopóki będziemy
tę pamięć przekazywać naszym dzieciom, wnukom. Oni
będą żyć.
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Dziennik elektroniczny
w każdej szkole

Trwa wdrażanie dzienników elektronicznych w gminnych placówkach oświatowych. Do grudnia wszystkie
szkoły wprowadzą ten system jako kolejne narzędzie komunikacji szkoła - uczeń - rodzic. W dzisiejszych czasach
dziennik elektroniczny staje się oczekiwanym standardem.
Do tej pory tylko w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 4 na Osiedlu Siejnik oraz Szkole Podstawowej
nr 1 w Olecku korzystano z dzienników elektronicznych.
Wiemy więc, że jest to sprawdzona formuła.
Burmistrz, na wniosek dyrektorów szkół, zdecydował o
wprowadzeniu dzienników elektronicznych w pozostałych
placówkach. Koszt wdrożenia dzienników elektronicznych
wynosi 19 969,00 zł.
newsletter um

Nowe przejście dla pieszych
w centrum miasta

Do końca listopada na placu Wolności wykonane zostanie nowe przejście dla pieszych. Zlokalizowane będzie
naprzeciw wyjścia z „tunelu” (plac Wolności 9) w kierunku
budynku przy placu Wolności 2. Budowa przejścia wiąże
się z likwidacją 7 miejsc parkingowych. Działanie jest realizacją wniosku złożonego w 2016 r. przez mieszkańców,
pod którym podpisały się 323 osoby.
Obecnie przygotowywany jest projekt organizacji
ruchu. Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.H.U. Mirosław Dębowski. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 7
800,00 zł.
newsletter um
Czy dzięki politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego w całej UE obowiązywać będzie czas letni środkowoeuropejski, a Europejczycy nie będą skazani na
kłopotliwe przestawianie zegarków? Taki wniosek zgłosił 25.10 Andrzej Grzyb, europoseł PSL, podczas debaty o
programie prac Komisji Europejskiej na 2018 r.
Chodzi o zmianę dyrektywy z 19 stycznia 2001 roku
wprowadzającej podział czasu na letni i zimowy we
wszystkich krajach UE. Inicjatywę polityka PSL popierają
eurodeputowani z grupy roboczej ds. zmiany czasu, zrzeszającej polityków wszystkich opcji oraz mieszkańcy UE.
Według ICF International zmianie czasu przeciwnych jest
aż 76 proc. Europejczyków.
Zmiana nie ma dziś uzasadnienia ekonomicznego,
a dezorganizuje życie. Zegar biologiczny człowieka nie
przestawia się łatwo, zmiana czasu ma niekorzystny wpływ
na samopoczucie, zdrowie, efektywność w pracy. Powoduje także chaos w gospodarce. Na godzinę stają pociągi,

Nowe wiaty przystankowe

Na dworcu PKS, ul. Kościuszki oraz ul. Gołdapskiej
ustawiono trzy nowe wiaty przystankowe.
Łączny koszt zakupu wraz z montażem wyniósł 13
753,00 zł.
Rocznie wydajemy znaczące środki na naprawy lub
wymianę zdewastowanych urządzeń. Mam nadzieję, że
z nowych wiat najbardziej ucieszą się pasażerowie a nie
wandale – mówi Sławomir Hatalski - kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Olecku.
newsletter um

Zmiana organizacji ruchu
na skrzyżowaniu
ulicy Rzeźnickiej
w kierunku ul. Kasprowicza

Trwają prace nad zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Rzeźnickiej w kierunku ul. Kasprowicza.
Chodzi o wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu na ulicy
Rzeźnickiej dla kierowców skręcających w kierunku ul.
Kasprowicza.
Obecnie drogą z pierwszeństwem przejazdu jest odcinek ulicy Rzeźnickiej w kierunku targowicy, a odcinek
drogi od strony Kasprowicza jest drogą podporządkowaną.
Po zmianach przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na targowicy przy wyjeździe z niej, będą musieli
ustąpić pierwszeństwa przejazdu.
Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy
Rzeźnickiej i ul. Kasprowicza mają być wprowadzone na
początku listopada.
To kolejne skrzyżowanie na terenie miasta, które porządkujemy. Jest nam o tyle łatwiej, bo temat dotyczy ulic
należących wyłącznie do naszej Gminy. Mam świadomość
tego, że mieszkańcy oczekują od nas znacznie więcej. Mam
na myśli zwłaszcza budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Kolejowej z Wojska Polskiego (przy dworcu PKS). Tutaj
sprawa jest o wiele trudniejsza, ponieważ dotyczy ulic należących do Wojewódzkiego Zarządu Dróg (ul. Wojska Polskiego) i Powiatu Oleckiego (ul. Kolejowa), a tylko leżących na terenie miasta. Osobiście zapewniłem kierownika
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku o gotowości Gminy
Olecko w partycypacji kosztów związanych z przebudową
tego skrzyżowania. Chciałbym abyśmy już w przyszłym
roku mogli cieszyć się z nowej organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu – powiedział Mariusz Miłun, zastępca burmistrza.
newsletter um
przestają latać samoloty, nie działają systemy informatyczne i bankowe.
PSL jest partią, dla której najważniejsze są ludzkie sprawy. Dlatego zgłosiliśmy w polskim Sejmie projekt ustawy
likwidujący podział czasu na letni i zimowy. Projekt zdobył jednomyślne poparcie wszystkich klubów poselskich,
przed wejściem w życie musi przejść właściwą procedurę
legislacyjną. Stąd inicjatywa PSL zmierzająca do likwidacji zmiany czasu we wszystkich krajach Wspólnoty.
- Mamy nadzieję, że zwycięży rozsądek, Parlament Europejski znowelizuje dyrektywę sprzed blisko 20 lat, likwidując w ten sposób zmianę czasu w całej Europie - mówi
Urszula Pasławska, posłanka PSL. - Czekają na to nie tylko Polacy, ale mieszkańcy wszystkich krajów UE. Sprawę
konsekwentnie doprowadzimy do końca.
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Zadaj pytanie burmistrzowi
Odpowiedzi na pytania z serwisu internetowego:

Kiedy w końcu zaczną świecić latarnie przy drodze
gminnej w Sedrankach?
Szanowny Panie Burmistrzu,
W związku z zakończoną inwestycją budowy drogi
gminnej w Sedrankach, w ramach której wykonano również linię oświetleniową kablową i napowietrzną wraz ze
słupami i oprawami oświetleniowymi LED, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie - kiedy w końcu
zaczną świecić latarnie przy drodze gminnej w Sedrankach? Zaznaczam, że odbiór prac związanych z budową
drogi gminnej w Sedrankach odbył się 30 sierpnia 2017r.
Pozdrawiam
Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Wniosek o „uruchomienie” przyłącza energetycznego zasilającego oświetlenie uliczne na nowej drodze w
Sedrankach został przekazany do Zakładu Energetycznego 18 sierpnia 2017 r. Niestety na skutek wewnętrznych
procedur w PGE Dystrybucja (zakład energetyczny zajmujący się przesyłem energii) oraz w Energa Obrót (zakład
energetyczny zajmujący się sprzedażą energii), do dnia
dzisiejszego nie zostało podłączone zasilanie linii oświetleniowej. Według deklaracji w/w podmiotów odpowiedzialnych, oświetlenie powinno być uruchomione do końca października 2017r.
Po tym terminie i przy braku uruchomienia oświetlenia
ponownie zwrócimy się do PGE z odpowiednim pismem.
Skrzyżowanie Kolejowej z aleją Wojska Polskiego
Panie Burmistrzu czy lokalizacja tego skrzyżowania
należy do Gminy? Konkretnie chodzi mi o zjazd z tego
skrzyżowania w kierunku Dworca i o stan nawierzchni tej
ulicy w tym konkretnym miejscu. Jak długo jeszcze musimy czekać by to miejsce doprowadzić do należytego i cieszącego wyglądu. Z poważaniem ...
Szanowny Panie
Bardzo dziękuję za to pytanie.
W tej kwestii wypowiadał się już mój zastępca przy
okazji informacji o planowanej zmianie organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Rzeźnickiej.
Chcielibyśmy, aby zamiast tego skrzyżowania przy
dworcu powstało rondo jednak sprawa jest o tyle trudna,
bo dotyczy ulic należących do Wojewódzkiego Zarządu
Dróg (ul. Wojska Polskiego) i Powiatu Oleckiego (ul. Kolejowa), a tylko leżących na terenie miasta. Zapewnialiśmy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku o gotowości Gminy
Olecko w partycypacji kosztów związanych z przebudową
tego skrzyżowania. Jestem pewien, że również powiat dołoży się do przebudowy tego skrzyżowania. Jednak partnerem wiodącym powinien być w tym przypadku właściciel
drogi, czyli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby skrzyżowanie
to zostało przebudowane już w przyszłym roku.
Klasy o profilu pływackim nie były jeszcze w wodzie
Nie wiem czy jest Pan właściwym adresatem pytania
niemniej jednak zapytam. Czy orientuje się Pan dlaczego
klasy sportowe z miejscowych szkół nadal nie korzystają z
zajęć na basenie ? Mija drugi miesiąc tego roku szkolnego,
a klasy o profilu pływackim nie były jeszcze w wodzie.
Szanowana Pani
Jeszcze w tym miesiącu, tj. w październiku, klasy sportowe o profilu pływackim powinny rozpocząć zajęcia na
basenie.
Co zrobić, zalewa mi działkę?
Co zrobic z tym, że z braku odwodnienia, meljoracji
zalewa mi działkę?
Szanowny Panie
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Ponieważ bardzo mało informacji napisał Pan odnośnie swojego problemu więc mogę odpowiedzieć w sposób
ogólny.
Należy rozróżnić 3 powody zalewania działki:
1. Zalewanie na skutek zaburzenia stosunków wodnych
przez właściciela działki sąsiedniej:
1) Na terenie miasta – porozumieć się z sąsiadem, a
w przypadku braku porozumienia zwrócić się z wnioskiem
do Burmistrza Olecka – właściwym jest wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
2) Na terenie gminy – porozumieć się z sąsiadem, a
w przypadku braku porozumienia zwrócić się z wnioskiem
do Burmistrza Olecka – właściwym jest wydział Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
2. Niedrożna lub uszkodzona melioracja:
1) Na terenie własnym – wyczyścić lub naprawić we
własnym zakresie
2) Na terenie działki sąsiedniej – porozumieć się z
sąsiadem, a w przypadku braku porozumienia zwrócić się
z wnioskiem do Starosty Oleckiego
3. Brak melioracji:
Należy, w procesie budowlanym, doprowadzić do wykonania melioracji (projekt, wykonawstwo, itp.) – własnym staraniem , na własny koszt.
Zapraszam Pana do Urzędu Miejskiego, gdzie będziemy mogli wspólnie doprecyzować to, jaki przypadek występuje u Pana i wtedy może uda się nam Panu pomóc.
Szanowny Panie Burmistrzu w związku z ukazaniem się
artykułu w lokalnej prasie odnośnie spotkania które odbyło
się z taksówkarzami i poruszonych tam spraw proponuję
przeprowadzić referendum bądź tak jak na budżet obywatelski głosowanie z możliwością oddania głosu elektronicznego. Moja propozycja zagadnień : 1. Czy w Centrum
Olecka powinien być wprowadzony ruch jednokierunkowy? 2. Czy jesteś za przeniesieniem TAXi z Centrum np.
na Dworzec PKS? 3. Czy jesteś za wybudowaniem ścieżki
rowerowej np. Do m. Sedranki, Jaśki bądź Gaski? 4. Inne
propozycje ( możliwość wpisu) I na pewno to by załatwiło sprawę, a nie spotkanie z przedstawicielami zamkniętej
grupy którzy opanowali większość miejsc parkingowych i
cały dzień wydeptują trawniki z nudów. Po co nam scieżka
w centrum? Będziemy kręcić tzw. kwadraty? Trzeba poczynić kroki by otworzyć Olecko na inne miejscowości. I
na nic tu wymówka że to teren drogi wojewódzkiej czy krajowej itp. Trzeba działać w tym kierunku stanowczo.
Prosze o udzielenie odpowiedzi i zaraz umieszczenie
moich pytań i Pańskiej odpowiedzi na oficjalnej stronie
Urzedu.
Z wyrazami szacunku.
Szanowny Panie ...
Poruszył Pan w jednym pytaniu wiele wątków więc postaram się na nie odpowiedzieć po kolei.
Spotkanie z taksówkarzami, to początek cyklu spotkań,
w wyniku których chcemy zebrać opinie konieczne do
opracowania akceptowalnej społecznie koncepcji ruchu w
centrum miasta.
Planujemy też inne spotkania, m.in.: z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w centrum
miasta.
Co do tematu ścieżek rowerowych to informuję, że
trwają uzgodnienia dotyczące projektowanej ścieżki rowerowej z Olecka w kierunku miejscowości Duły. Przy tworzeniu koncepcji ruchu w centrum miasta na pewno będziemy chcieli wypracować rozwiązanie, by połączyć miasto z
nowo projektowaną ścieżką.
Co do referendum to nie widzę obecnie konieczności
jego przeprowadzania - nie mamy jeszcze wypracowanych
propozycji rozwiązań. Ponadto nie wyczerpaliśmy jeszcze
wszystkich metod zbierania opinii mieszkańców.
Dziękuję Panu za głos w dyskusji. Cieszę się, że mieszkańcy naszego miasta coraz odważniej biorą udział w dyskusji na temat przyszłości naszego miasta.
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Laska wujka Tadka
Moja siostra Bożena, która jest ode mnie starsza o 2 lata, lubi peregrynować po Polsce. Ona to
nazywa podróżami, wycieczkami. Ale to nie jest ważne. Jeździ nad morze, do Sopotu, do córki Marzenki. Najczęściej
lubi południe Polski. Często bywa w Zakopanem. Potem
dzwoni i długo opowiada, jakby nie mogła ochłonąć. Ponieważ od 1994 roku nigdzie nie ruszam z domu, więc słucham,
boli mnie ucho i ręka od trzymania telefonu komórkowego.
Siostra ma świetną narrację, potrafi fakty ubarwić ploteczkami i dosmaczać tak, że słucham tego z przyjemnością.
Jak się o jej wyjazdach dowiedziała Gośka, córka wujka
Tadka z Lasu Lesznowolskiego, to poprosiła, żeby w Zakopanem kupiła ojcu do trumny… góralską laskę.
- Po co laska na ten smutny obrzęd? Przecież do drewnianej skrzyni ludzie wkładają pieniądze, modlitewnik, różaniec – mówię.
- Gośka prosiła o laskę, Miruś - ucina siostra.
-…
- Kiedy byłam w Zakopanem, to kupiłam laskę, a góral
do mnie, że może wyrzeźbić imię. Dzwonię do Gośki, czy
chce, żeby na lasce było imię wujka? Gośka mówi, że tak.
Góral wyrzeźbił: Tadeusz, Zakopane 2012. Zapłaciłam 15
złotych i z laską wróciłem do domu.
- To pewnie wujek teraz sobie chodzi po podwórku z laską góralską, ciupagą?
- On do południa się przewraca i podpiera się starym kijem, a laska, jak ci mówiłam, jest do trumny.
- Czy ciocia Celina nie jest o tę laskę zazdrosna? – dopytuję.
- Celci kiedyś kupiłam już taką laskę. Ma swoją.
Za kilka lat odszedł wujek i do trumny włożono mu laskę
góralską. Pochowano go w Worowie, jak górala spod Grójca, co przysiadł na Mazowszu. Została ciocia, która nie jest
menconca.

Pani Julia i pan Artur
Julia Hartwig (14 VIII 1921 - 14 VII 2017). Poznałem kiedyś na wernisażu jej brata, Edwarda Hartwiga (6
IX 1909 - 28 X 2003), fotografa; świetne robił zdjęcia, takie z brzaskiem. Pamiętam jedno – mleczarki, z kankami.
Panią Julię nieraz mijałem w Domu Literatury w Warszawie, gdzie byłem gościem w Bibliotece. Lata 80. i 90. XX
w. Przechodziliśmy obok, na drewnianych, skrzypiących
schodach. Nieraz kłaniałem się pani Julii, która szła z mężem, panem Arturem Międzyrzeckim (6 XI 1922 - 2 XI
1996). Byli małżeństwem od 1954 roku. W tym roku zawiązano mój pępek w Grójcu.
To był poetycki związek małżeński. Pan Artur, były
żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, szedł napięty jak struna. Elegancki. Kłaniałem się. Nigdy się nie
zatrzymali. Nosili wysoko głowę. A ja jak ten (pełen) kłos.
Z ziarnem i plewami. Czasami się do nich lekko uśmiechałem. Nie dlatego, że byłem ich czytelnikiem, ale… miałem
pietra, bo trochę miałem obaw, czy w kieszeni pana Artura
nie ma prochu albo granatu, z żołnierzami lepiej zachować
ostrożność.
Odszedł pan Artur, a za nim pani Julia. Zawsze im się
kłaniałem, gdy szedłem po dywanie do biblioteki w Domu
Literatury. Przyspieszali.
Wspomnienie z dawnych lat. Z Domu Literatury przy
Krakowskim Przedmieściu 87/89. Z narożnej kamienicy
(Aleksandra) Johna.

Spotkanie na ulicy
To było w 1997 roku. Nakładem własnym wydałem
„Drugi alfabet”. Stałem na przystanku autobusowym na
placu Trzech Krzyży. Ulicą szedł rozchełstany Janusz
Głowacki. Ukłoniłem się. Podszedł. I zadał tradycyjne polskie pytanie: „co słychać?”. Odpowiedziałem, „czy panu
chodzi o to, co we mnie, czy o coś innego?” I było tak,
jak w zawieszeniu. Na suficie – nie wiadomo, czy pająk

Felieton

się powiesił, czy chodzi? Sięgam do chlebaka i daję mu
egzemplarz książki. Bierze to cudo sztuki niszowej i pyta –
„ile mam zapłacić, bo w Nowym Jorku…”. Odpowiadam,
że w Warszawie gratis też ma swoją cenę. Zabiera dar i daje
nogę w ul. Wiejską.
Po latach Janusz Głowacki w jednym z wywiadów
powie: „Kiedyś na przyjęciu w Los Angeles wciskałem
Fordowi Coppoli swoją książkę „Moc truchleje” po niemiecku. Odpowiedział, że po niemiecku przyjmuje tylko
książki od laureatów Nobla”.

Ze sztuki funeralnej
W Polsce nie ma dnia, żeby ktoś się wyrwał z inicjatywą postawienia kolejnego pomnika. Tym, którzy mają
niedosyt funeralnej sztuki, przypomnę pewien fakt, którego nie znają. W londyńskiej katedrze św. Pawła jest łacińska sentencja: „si monumentum requiris, circumspice”.
Na grobie architekta świątyni, Christophera Wren (16321723), jego syn wyrył łacińskie motto, które znaczy tyle,
co „Jeśli szukasz (jego) pomnika, rozejrzyj się dookoła”.
Trafnie powiedział Horace Smith, w 1723 roku, że taki
napis świetnie nadaje się na grób lekarza na cmentarzu.
Przysłowie żydowskie poucza, że „Lekarzowi i grabarzowi nie życzy się «dobrego roku»”.
Wróćmy na polski grunt, do XIX w., gdzie w modzie
był sztambuch (album, wspomnik, pamiętnik). W tym grubym kajecie zwykło się wpisywać miłe sercu słowa, wierszyki, sentencje, pouczenia, oraz rysunki. Przypomnę typowy wierszyk sztambuchowy: „Fiku-miku, fiku-miku, / I już
jestem w pamiętniku”.
Maurycy Gosławski (5.08.1802 - 17.11.1834), zapomniany poeta i uczestnik powstania listopadowego na
poczekaniu sklecił liryk pt. „W pamiętniku H.C.”: „Pani!
cmentarz i sztambuchy/ Są to dwa wierne schronienia, /
Gdzie śpią snem nieprzerwanym duchy/ W archiwie niepamięci: pod godłem Wspomnienia”.
Używając słów Jana Chryzostoma Paska – piszę „po
staremu”. Czynię to, pomny tego, co pisał Piotr Chmielowski (9 II 1848 - 22 IV 1904): „Zawsze u Rodocia znalazło się słówko lekkie, zręczne, skrzydlate, które nadzwyczaj łatwo wpadało w ucho i zatrzymywało się w pamięci”.
Szura do nas jesień, więc zmiatam.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Dąb Wojciech przed Szkołą Podstawową im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w
Pamiątce koło Tarczyna, akwarelka.
Ponieważ w felietonie jest sporo melancholii, więc na
koniec chciałbym przyznać się, że w dzieciństwie ilekroć
w lesie miałem pietra, tylekroć sobie przypominałem pioseneczkę: „Coś tam w lesie stuknęło, / Coś tam w lesie
gruchnęło, / A to komar z dębu spadł, / Złamał sobie krzyża
gnat”. Niestraszny był mi szmer albo szelest zza krzaka czy
pnia. Ponieważ jestem z wioseczki Kopana, więc wiedziałem, że zewsząd czyha licho: „Śmierć się wije u płotu /
Szukająca kłopotu”.

to@borawski.pl

Mężczyzna potrącony na
przejściu dla pieszych

25 października na ul. Kościuszki doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem pieszego. Kierująca osobowym
mercedesem potrąciła 70-latka przechodzącego przez
przejście dla pieszych. Mężczyzna z urazem nogi i głowy
został przetransportowany do szpitala.
Przed godziną siódmą oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem
pieszego, do którego doszło na ul. Kościuszki. Policjanci,
którzy pracowali na miejscu, ustalili, że kierująca samochodem osobowym marki Mercedes nie zachowała szczególnej ostrożności w trakcie zbliżania się do przejścia dla

Znów posypały się zdarzenia
drogowe.
Kierowco! Jedź ostrożnie!

Pomimo licznych apeli o ostrożność na drogach oleccy policjanci wciąż odnotowują liczne zdarzenia. Tylko w
miniony weekend doszło do kilkunastu kolizji. Kierowco!
Wielu takich sytuacji można uniknąć zachowując rozwagę!
Najgroźniej wyglądające zdarzenie drogowe miało
miejsce w niedzielę 29 października około 10:00 na trasie
Kowale Oleckie – Chełchy. Oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany, że samochód osobowy marki Volkswagen znajduje się w rowie. Kiedy służby ratownicze dojechały na miejsce w pojeździe nie było żadnych
osób, a z relacji będących na miejscu świadków wynikało,
że z samochodu wysiedli mężczyzna i kobieta, którzy na
ich widok uciekli.
W toku podjętych czynności policjanci ustalili dane
osób podróżujących volkswagenem. Funkcjonariusze kobietę zatrzymali, kiedy podróżowała już innym pojazdem,
zaś mężczyznę zatrzymali w mieszkaniu jego kolegi, gdzie
ukrywał się w szafie.
Policjanci podczas zatrzymania Wojciech S. wyczuli
od niego zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało
w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że to
30-latek kierował volkswagenem i z nieustalonych przyczyn wjechał do przydrożnego rowu.
Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła poważniejszych obrażeń.
Wojciech S. został zatrzymany w policyjnym areszcie
do wyjaśnienia.
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pieszych w wyniku czego potrąciła 70-latka znajdującego
się na przejściu.
Mężczyzna z urazem nogi i twarzoczaszki został przetransportowany do szpitala w Ełku.
Podczas wykonywanych czynności policjanci zatrzymali 26-latce prawo jazdy. Jak się okazało prawo jazdy
Sylwii K. straciło ważność ponad rok temu.
Kierująca była trzeźwa.
Pamiętajmy!
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze ponosi
zarówno kierujący jak i pieszy. W sytuacji, kiedy kierowca
zbliża się do przejścia dla pieszych ma on obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto zabrania się
kierującemu wyprzedzania innych pojazdów na przejściu
dla pieszych i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się
w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Oleccy policjanci apelują również do pieszych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko pieszy,
który porusza się po zmroku poza terenem zabudowanym
ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Warto jednak, również w terenie zabudowanym, zwłaszcza podczas
ciemnych i pochmurnych poranków nosić odblaski. Pieszy
ubrany w ciemny strój jest mało widoczny dla kierującego,
który z różnych względów może go nie dostrzec.
Zakup odblasku, to koszt rzędu kilku złotych. Zaś życia
i zdrowia nie da się wycenić
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
Pierwsze zdarzenie minionego weekendu miało miejsce w piątek (27.10) około 15:30 na alei Wojska Polskiego.
Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem marki
Citroen, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującemu mercedesem. W wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów po czym citroen wjechał w
ogrodzenie pobliskiej mleczarni.
18-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.
Kolejne zdarzenie miało miejsce również 27.10 przed
21:00 na Osiedlu Lesk. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika,
że pieszy idący chodnikiem wtargnął na jezdnię wprost pod
nadjeżdżający samochód osobowy marki Opel.
Na szczęście mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.
Paweł K. został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
Policjanci odnotowali również inne liczne kolizje,
gdzie kierujący nie zachowali ostrożności podczas manewru cofania i uderzyli w inny pojazd czy nie zabezpieczyli
prawidłowo samochodu, który stoczył się uszkadzając inne
auto.
W związku z tymi zdarzeniami oleccy policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie
szczególnej ostrożność, o uważną jazdę, stosowanie się do
znaków drogowych, a przede wszystkim o dostosowanie
prędkości do warunków panujących na drodze i nie wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu.
To od nas samych zależy czy bezpiecznie dojedziemy do celu. Przewidujmy co może zdarzyć się na drodze.
Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Dzień Patrona Szkoły

27 października I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego w Olecku obchodziło Święto Patrona
Szkoły.
Na wspólnym spotkaniu, którego uczestnikami byli
uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy liceum, oddano
hołd i pokłon patronowi szkoły - Janowi Kochanowskiemu, wielkiemu poecie renesansu. Przypomniano życie i
twórczość Mistrza Jana. Były filmy, recytacje utworów poety, pieśni ludowe.
Biesiadowano także przy wspólnym stole zastawionym
ciastami, ciasteczkami i herbatą.
Twórczość J. Kochanowskiego, mimo upływu wieków,
jest wciąż aktualna - nawiązuje do patriotyzmu, stosunków
społecznych i innych najważniejszych wartości w życiu
człowieka: miłości, rodziny, filozofii, przyrody,
zdrowia:
„Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.” („Na zdrowie”)
Część artystyczną wykonali uczniowie tej szkoły z
klasy I A: U. Kamińska, M. Kisłowski, K. Narkiewicz,
M. Iwanicki, W. Płazińska, K. Różański, S. Szrajbert, z
klasy I B: B. Dąbek, J. Łapucka, J. Nowakowski, K. Szypulska, W. Skorupska, z klasy I C: Ł. Grygieńć, M. Pazdyga, z klasy 2 B I: A. Skorupska, N. Szymanowska, P.
Zubowicz, z klasy 3 B II: M. Domoradzki, S. Świerzbin.
Nad całością czuwały: Mariola Pezowicz i Emilia
Przemielewska.
lk
fot. Marcin Putra
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L11502
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70801

V10628

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B69003

V10309

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

V02331

V13402

MOTO-SPRZEDAM

* 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

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10009

* „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
V13103

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B70701
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 L11405
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B68903
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B68405
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66509

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13402
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B69802

B69202

B70901

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

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...

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

V11505

* 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 podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68006
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane 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

K28203

* 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

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

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10907
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10638
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12
V10109
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 70 groszy za słowo

V11605

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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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
V108087
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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SPRZEDAM
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B69103
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B69203

K27310

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

V10508

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B71001
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L11601

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

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

* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio,
tel. 605-893-381 K27910
* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605893-381 K27410
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 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. 664-358073 B70301
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91

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

V13202

V10408

V10618

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V11705
i okładzin schodowych

INNE

* 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

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

PRACA

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K28503
* szukam korepetytora z matematyki szkoła podstawowa, tel. 510-409-110 K28403
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120ui
* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756
B70401

SPRZEDAM

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K27810
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B68505
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B65910
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, 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

OM
O EY
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V13611
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B69303
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V11808

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B67906
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V10109
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Genetyczny bliźniak

ponieważ przy okazji można będzie znaleźć niespokrewnionego dawcę dla innej osoby, potrzebującej przeszczepu
szpiku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc potrzebującym.
Organizacja kolejnej rejestracji planowana jest w
czerwcu 2018 roku.
Organizatorami akcji było Starostwo Powiatowe w
Olecku, Fundacja DKMS i PROMYK oraz PWSZ.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy pracowali podczas akcji: Joannie Dzik, Angelike Arciszewskiej i Krzysztofowi Czuper.
Halina Kasicka

18 października b.r. w Zespole Szkół Technicznych
oraz w Starostwie Powiatowym w Olecku zorganizowano
akcję rejestracji dawców szpiku, podczas której szukano
genetycznego bliźniaka dla 17 – letniego Mikołaja Napierała.
Rejestracja każdej zgłaszającej się osoby zajmowała
tylko kilka minut. Polegała na przeprowadzeniu wstępnego
wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi
osobowymi oraz pobraniu wymazu z wewnętrznej strony
policzka. Zgłosiło się 37 osób, w tym 20 uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz 7 osób z Zespołu
Szkół Technicznych w Olecku.
Z każdym nowym zarejestrowanym potencjalnym
Dawcą wzrosła szansa wszystkich chorych na białaczkę,

Idea dawstwa szpiku kostnego

9 października b.r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły się 2 spotkania pn. „Dawca Szpiku”. Celem ich było
przybliżenie idei dawstwa szpiku kostnego i zachęcenie
młodzieży do pomagania innym.
W spotkaniu udział wziął Mateusz Bykowski, który opowiedział zebranym jak został dawcą. Mówił też do
zebranych, że „Każdy z Was może uratować komuś życie
rejestrując się, jako potencjalny dawca szpiku w bazie Fundacji DKMS np. 18-10-2017r. w Starostwie Powiatowym w
Olecku.

Zarejestruj się, pobierz dwa wymazy (patyczkiem z wewnętrznej części policzka) i do bazy! To nic nie boli, a możesz być czyjąś ostatnią szansą na życie!.
Od kilku lat nagrywam rap i prowadzę studio. Przewinęło się u mnie mnóstwo ludzi. Praktycznie nikt nie wiedział nic o dawstwie. Chcę, aby jak najwięcej młodych
ludzi usłyszało o Fundacji DKMS, o tych wspaniałych,
niesamowitych ludziach, dzięki którym mogłem uratować
życie chorej kobiecie.
Dlatego pod patronatem Fundacji DKMS nagrałem
utwór pn. „I Ty możesz uratować komuś życie”, na temat
idei dawstwa szpiku.”
Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe
oraz ZST w Olecku.
H.Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Kalendarz imion
31 października (Halloween)
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
3 listopada (Dzień św. Huberta święto myśliwych)
Bogumiły, Huberty, Ksawery, Miły,
Sylwii
Bogumiła, Cezarego, Chwalisława,
Huberta, Ksawerego, Malachiasza,
Marcina, Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada (Księżyc - pełnia)
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny,
Jessiki, Joanny, Karoliny, Modesty

Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola,
Modesta, Mojżesza, Mścisława, Mściwoja, Olgierda, Rajnarda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny,
Blandyny, Elżbiety, Modesty
Dominika, Erazma, Eugeniusza, Floriana, Geralda, Modesta, Sławomira,
Zachariasza, Zacheusza
6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krystyny, Leny, Leonardy
Adolfa, Długomira, Feliksa, Gustawa,
Jacka, Leonarda, Melaniusza, Trzebowita, Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemiły
Achillesa, Antoniego, Engelberta,
Ernesta, Florencjusza, Florentego, Florentyna, Melchiora, Przemiła, Rudolfa,
Wincentego, Żytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana, Klaudiusza, Radosta, Sewera,
Seweryna, Sędziwoja, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna

Nasz przepis
Cykoria z pieczarkami

do nich razowiec i zostawiamy na kilka
dni w ciepłym miejscu.
Usuwamy pianę z wierzchu, a sam
zakwas przeczedzamy przez gazę.
teraz gotujemy wywar z włoszczyzny i buraków. Dodajemy do niego sól,
pieprz, ziele angielskie i listek laurowy.
W oddzielnym garnku gotujemy na
dwóch szklankach wody suszone grzyby. Przecedzamy je i łączymy oba wywary. Grzyby mozna wykorzystać do
pierogów.
Teraz dodajemy zakwas. Pół lita zakwasu na 1,5 litra wywaru. Dodajemy
przekrojony na pół ząbek czosnku.
Barszcz podgrzewamy prawie do
wrzenia ale nie gotujemy.
Przyprawiamy solą i cukrem i zakwaszamy winem. Można również
użyć soku z cytryny tylko nie octu.

Barszcz wigilijny

duża cebula, 2 kg kwaszonej kapusty,
80 ml oliwy, 10 ziarenek jałowca, 10
ziarenke ziela angielskiego, 10 ziarenek pieprzu, 4 liście laurowe, 4 ząbki
czosnku, 7 dag suszonych grzybów
(uprzednio namoczonych), 15 dag
suszonych śliwek, 7 dag rodzynek, 1
szklanka miodu pitnego trójniaka lub
czerwonego wina, sól, pieprz
Cebulę siekamy. Kapustę odciskamy tak, aby zachować sok.
W garnku na oliwie rumienimy
cebulę. Wkładamy kapustę, wlewamy jedną szklanke wody i ogrzewamy
chwilę.
Dodajemy jałowiec, ziele i pieprz,

2 cykorie, pomarańcza, 20 dag
pieczarek, sok z cytryny
sos: 2 łyżki oleju, pół łyżeczki
musztardy, sól, pieprz, sok z cytryny, posiekana natka pietruszki
Pieczarki, cykorię, natkę pietruszki i pomarańczę dokładnie myjemy.
Pieczarki kroimy w plasterki i
dokładnie skrapiamy z obu stron sokiem z cytryny. Pomarańczę obieramy i kroimy w cienkie plasterki.
Cykorię cienko kroimy.
Składniki sałatki mieszamy w
salaterce.
Olej z musztardą dokładnie
ucieramy, dodajemy odrobinę wody
i pozostałe składniki.
Sałatkę polewamy sosem bezpośrednio przed podaniem.
zakwas: kilka buraków, przegotowana woda, kromka chleba
razowego
zupa: peczek włoszczyzny (bez
kapusty), 4 obrane i pokrojone
w plastry buraki, sól, cukier, 10
ziaren pieprzu, 3 ziarna ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 6-8 dag
suszonych prawdziwków, 1 ząbek
czosnku, kieliszek wytrawnego
czerwonego wina
Przygotowanie zakwasu zaczynamy od obrania nuraków. Kroimy
je w plastry i zalewamy taką ilością
wody aby były zakryte. Wkładamy

Postna kapusta

Tygodnik Olecki 44/1031- 2017 r.

15

Cytaty na ten tydzień
Miłość nie jest zasadniczo stosunkiem do jakiejś określonej osoby;
jest ona postawą, pewną właściwością charakteru, która określa
stosunek człowieka do świata w
ogóle, a nie do jednego „obiektu”
miłości.
Erich Fromm, O sztuce miłości
Niejeden powie, że, mimo wszystko, najlepszą chwilą w miłości jest
rozejście się, samotność, smutek
wspominania, moment odosobnienia...
Carlos Fuentes, W to wierzę
Dla mnie miłość objawia się czasem doznaniem szczególnego ciepła w żołądku, które przybiera na
sile, kiedy patrzę na kochane osoby.
Odczuwam to jakby błyskawicę
przeszywającą całe moje ciało,
mogącą spowodować mdłości i
zawroty głowy. Domyślam się, że
przyczyną tego jest lęk przed utratą
ludzi, których kocham i którzy mojemu życiu nadają wartość i sens.
Karen Zimsen, Dlaczego tak trudno być razem?

PRZYS£OWIA
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.
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.
Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
W listopadzie goło w sadzie.
Deszcze listopadowe budzą wiatry
zimowe.
Gdy w listopadzie liść na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe
liście spadnie jeszcze zima.
Jaka pogoda listopadowa, taka i
marcowa.
Na św. Teodora ściągaj krupy do
chałupy (9 listopada).
Gdy listopad suchy, zima pełna
pluchy.
liście laurowe, naciete ząbki czosnku i
posiekane grzyby.
Dusimy na małym ogniu około godziny. Odstawiamy na noc.
Nastepnego dnia zagotowujemy i
dodajemy śliwki, rodzynki i miód pitny
lub wino. Dusimy około godziny. Jeżeli wgarnku jest dużo płynu, to dusimy
kapustę bez przykrywki. jesli zaś mało,
to uzupełniamy wodą lub kwaśnym soikiem z kapusty.
Studzimy. Kolejnego dnia znów
podgrzewamy i doprawiamy. Kapusta
powinna być ciemna, gesta i esencjonalna.
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Andrzej Malinowski

Szlak Architektury Drewnianej
w województwie podkarpackim
przedsionkiem, o prostokątnym prezbiterium,
z dwiema dobudowanymi kaplicami bocznymi. Dach z trzema płaskimi kopułami na osi głównej, na ramionach nawy poprzecznej dachy dwuspadowe. Wewnątrz
w partii sklepień polichromia o motywach geometryczno-ornamentalnych, w kopułach kompozycje figuralne.
Większość elementów wystroju wewnętrznego nie zachowała się, pozostał tylko ołtarz boczny z dwiema ikonami.
W 1905 r. wzniesiono murowaną dzwonnicę parawanową.
W deszczową i chłodną sobotę, 29 kwietnia 2017 r. stare drewniane świątynie w Domaradzu, Bliznem i Jurowcach widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Wyjazd weekendowy: 28.04-2.05.2017 r.
Trasa: Olecko - Rzeszów - Domaradz - Blizne - Stara
Wieś - Brzozów - Jurowce - Sanok - Bieszczady - Solina- Nozdrzec - Przeworsk - Lublin
Szlak Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim podzielony jest na 9 tras o łącznej długości 1202
km. Na szlaku można zobaczyć stare drewniane cerkwie,
zabytkowe kościoły, stare dworki, zabudowę wiejską i
obiekty zabytkowej techniki.
Wybraliśmy dwie trasy: trasę I o długości 134 km i trasę
II – 80 km. Podziwialiśmy kościół w Domaradzu, kościół
w Bliznem i dawną cerkiew greckokatolicką w Jurowcach.
Kościół pw. św. Mikołaja w Domaradzu pochodzi z
1485 r. Jest to jeden z najstarszych drewnianych kościołów
w Polsce. Na uwagę zasługują: drewniany ołtarz boczny
z 1632 r., chrzcielnica z I połowy XVI w. i dzwon gotycki z 1524 r. Po wielu remontach, w XVII w. dobudowano
wieżę, natomiast w 1939 r. dobudowano kruchty. W 1939
r. postawiono dzwonnicę (na miejscu wcześniejszej). Według podań ludowych z Domoradza pochodzi diabeł Rokita
(hojny rozbójnik).
We wsi Blizne usytuowany jest gotycki, drewniany
kościół pw. Wszystkich Świętych z XV w., o charakterze
obronnym. W I połowie XVII w. dobudowano wieżę, a na
początku XIX w. rozebrano okalające soboty. Świątynia
zbudowana jest na zrąb z jodłowych bali i pokryta gontem.
Ołtarz główny z 1700 r., późnobarokowa ambona z 1604 r.,
chrzcielnica z I połowy XVIII w., unikatowy zespół malowideł ściennych.
Parafialny kościół rzymskokatolicki parafii św. Piotra
i Pawła w Jurowcach z 1873 r. to dawna cerkiew greckokatolicka o konstrukcji słupowej, pierwotnie trójdzielna z
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Informacja KRUS

Zmiany od 1 lipca 2017 r. w kwotach
wolnych od potrąceń komorniczych

Kruchta – część kościoła, przedsionek usytuowany
przed głównym wejściem, niekiedy również przed bocznym – do naw (część kościoła przeznaczona dla wiernych)
lub zakrystii
Rokita – imię jednego z diabłów, występującego w
polskich podaniach ludowych; Rokita był bardzo hojnym
rozbójnikiem z Domaradza; mieszkał na górze Chyb z innymi zbójnikami; okradał kupców przyjeżdżających do
Domaradza, skradzionymi łupami obdarowywał chłopów;
według innej wersji legendy Rokita, zwany inaczej Rokietnikiem, był złą duszą zamieszkującą bagna (stąd jego nazwa pochodząca od mchu rokietnika często występującego w środkowoeuropejskich lasach) i topiącą tych, którzy
wdarli się na teren jego siedliszcza
Soboty – niskie podcienia (pomieszczenia w dolnej
części budynków, otwarte na zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami wzdłuż lica muru, nieprzekraczające
dwóch kondygnacji; wsparte na słupach i przykryte jednospadowym dachem, otaczające drewniane kościółki lub
cerkwie, na całym lub części ich obwodu, mające konstrukcję słupową, a w dolnej części zazwyczaj odeskowane lub
odgrodzone neostradą
Gont – drewniany materiał do wykonywania pokryć
dachowych; jest to deseczka z drewna iglastego, o przekroju klina, z wpustem wzdłuż dłuższej krawędzi, łączona
poprzez wsunięcie jednej deseczki w drugą
Dzwonnica parawanowa – konstrukcja, najczęściej
murowana, w postaci ścianki z kilkoma (zazwyczaj trzema) arkadami, z których każda mieści dzwon
Arkada – element architektoniczny składający się z
dwóch podpór (kolumn, słupów lub filarów), które zostały
połączone u góry łukiem

B69502

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z
kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają
potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne, z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń.
Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie
podlega egzekucji.
Od 1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty emerytury i
renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej na korzyść
osób zainteresowanych tj. do 75% najniższej emerytury, czyli
750 zł. Do końca czerwca 2017 r. kwotą wolną od potrąceń i
egzekucji komorniczej było 50% najniższej emerytury tj. 500
zł.
Nowe rozwiązanie służy zwiększeniu ochrony świadczeniobiorców przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego. Podwyższona kwota wolna od egzekucji ma
zastosowanie w przypadku potrącania z emerytury lub renty
należności innych niż świadczenia alimentacyjne i stosuje się
ją nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2017 r., ale również tych już trwających.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
887, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2036)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B70201

Rozpoczęcie
kursu

23
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Mazurski Park Krajobrazowy
z wizytą

17 października w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Mazurskiego Parku Krajobrazowego: Justyną Gencza,
specjalistką ds. dydaktyki i promocji oraz Jakubem Masiarzem, specjalistą ds. ochrony przyrody. Wizyta zorganizowana została w ramach projektu ,,Prezentacja obszarów
chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo” we współpracy
z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. W tej nietypowej lekcji uczestniczyły klasy 4a, 4b, 7a oraz oddział gimnazjalny 2c realizujący innowację matematyczno-przyrodniczą.

Mazurski Park Krajobrazowy powstał w 1977 roku i
znajduje się na terenie gmin: Piecki, Mragowo, Świętajno, Ruciene–Nida, Mikołajki, Orzysz oraz Pisz. Jego powierzchnia wynosi 53 655 ha i klasyfikuje go jako jeden z
największych parków krajobrazowych w Polsce.
Symbolem parku jest bocian biały.
Obszar podlegający ochronie obejmuje szczególne walory przyrodnicze jeziornego krajobrazu polodowcowego,
doliny malowniczej rzeki Krutyni oraz bogatej fauny i flory: iglica mała, bocian czarny i biały, wilki, łosie, bobry,
grzybień biały, irysy i lilia złotogłowa. Na terenie parku
znajdują się również obiekty o znaczących walorach historycznych i kulturowych, jak np. klasztor i molenna
staroobrzędowców oraz cerkiew prawosławna rosyjskich
osadników z pierwszej połowy XIX wieku w Wojnowie,
kościół gotycki w Nawiadach z 1437 roku, kościół neogotycki w Ukcie (1864 r.) i Wejsunach (1898 r.), bunkry z
czasów II wojny światowej.
W ramach Mazurskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą
Przyrodniczą oraz Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów.
Mazurski Park Krajobrazowy organizuje bardzo wiele
imprez z zakresu przyrody, ekologii, sportu i turystyki.
Na zakończenie spotkania dyrektorka Barbara Taraszkiewicz podziękowała gościom za przeprowadzenie lekcji.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkę w postaci widokówki
z mazurskim krajobrazem.
Spotkanie z przedstawicielami MPK wzbogaciło naszą
wiedzę przyrodniczo-geograficzną. Wizytę przedstawicieli
MPK koordynował nauczyciel geografii i języka francuskiego Wojciech Jegliński.
Irmina Dębowska i Dominika Dadura klasa 2c

Od początku czwartego kwartału 2017 r. ZUS rozpoczął wysyłanie listów poleconych z numerem rachunku składkowego do
przedsiębiorców a także innych płatników składek. Jest to rachunek na który jednym przelewem opłacimy wszystkie składki. Poprawność rachunku można sprawdzić na stronie www.eskladka.
pl .
Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą a także przedsiębiorcy, którzy mają zamkniętą działalność ale
nadal spłacają zadłużenie, otrzymają w okresie od 1 października
do 31 grudnia 2017 r. list polecony. Zawiera on numer rachunku
składkowego na który przedsiębiorcy będą dokonywać wpłat na
wszystkie składki. Poprawność rachunku składkowego możemy
sprawdzić w każdej placówce ZUS, telefonicznie poprzez kontakt z COT (22 5601600) lub na stronie www.eskladka.pl
Musimy pamiętać, że bez numeru rachunku składkowego od
stycznia 2018 r. nie opłacimy składek.
Anna Ilukiewicz
Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS

rysuje Tadeusz Krotos

ZUS uruchomił stronę
www.eskladka.pl
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27 października podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku
burmistrz, Wacław Olszewski wyróżnił trzech młodych
ludzi, zawodników Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate
Kyokushin.
Kinga Kuklińska, Martyna Grygo oraz Jakub Skowroński zajęli III miejsca w kat. KUMITE na Mistrzostwach
Europy Karate Kyokushin, które odbyły się we Francji w
maju bieżącego roku.
- Wszystkim zawodnikom składam serdecznie gratuluje. Życzę Wam nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej
pracy, wytrwałości, sukcesów, pomyślności oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Chciałbym abyście korzystali z
nich w pełni oraz reprezentowali nasze miasto w duchu
sportowej rywalizacji – powiedział Wacław Olszewski.
Niewątpliwie za wynikami sportowymi zawodników
stoi również trener. Gratulacje z rąk burmistrza odebrał
Wojciech Rejterada - trener zawodników Oleckiej Szkoły
Sztuk Walki Karate Kyokushin.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
newsletter um

W weekend w Nowym Sączu odbył się Międzynarodowy Puchar Polski w Taekwondo. W zawodach udział wzięli reprezentanci Polski, Słowacji i Ukrainy łącznie ponad
400 zawodników i zawodniczek.
Olecko reprezentowali podopieczni Doroty i Tomasza
Miszczak z LUKS „HIDORI” Olecko
Rozalia Mikielska – 1 miejsce walki + 57 kg
Karolina Barszczewska – 2 miejsce do 44 kg
Julia Butkiewicz – 3 miejsce do 57 kg,
Pozostali zawodnicy: Antoni Miszczak, Filip Rubin,
Wiktor Raszkowski, Konrad Kamiński

Taekwondo Olimpijskie

W Olecku na hali „LEGA” rozegrano dwa turnieje:
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim roczniki 2007 i 2006 oraz jako imprezę
towarzyszącą Otwarte Mistrzostwa W-M Zrzeszenia LZS
w Taekwondo Olimpijskim roczniki 2008 i 2009. Organizatorem pierwszej była Łódzka Federacja Sportu drugiej
W-M Zrzeszenie LZS. Gospodarzem był LUKS „HIDORI” Olecko oraz MOSiR Olecko
Na zawody zjechało 20 klubów ze strefy B makroregionu, czyli z województw podlaskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Łącznie 160 zawodników i zawodniczek. Młodzicy
rywalizowali Poomsae /układy/, dwuboju technicznym,
oraz kyorugi /walka pełno kontaktowa. Natomiast dzieci
w kyorugi.
Miejsca zawodników z Olecka:
Otwarte Mistrzostwa LZS walki
1 miejsca:
Klaudia Kamińska
Gabriela Koronkiewicz
Lena Szyłkiewicz
2 miejsca:
Milena Kamińska
Lena Piętko
2 miejsce drużynowo, pierwsze Huzar Białystok, trzecie Wikingowie Pisz
Międzywojewódzkie mistrzostwa Młodzików:
1 miejsca:
Julia Butkiewicz - dwubój techniczny
Rozalia Mikielska - walki
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rysuje Tadeusz Krotos

2 miejsca:
Antoni Miszczak - walki
3 miejsca:
Oliwier Piętko - dwubój techniczny
Julia Cimochowska - walki
Antoni Miszczak - dwubój techniczny
Julia Butkiewicz - walki
5 miejsce:
Wojciech Nowik - walki
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SERWIS OGUMIENIA

11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98
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Sukcesy
oleckich karateków docenione

Międzynarodowy
Puchar Polski Taekwondo
w Nowym Sączu

OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
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PO KOKARDĘ (335)

Na wieczny odpoczynek
Najpierw zaprzyjaźniła się z Jej córką, a potem gadały ze sobą
jak kumpele, choć dzieliło je całe pokolenie. To ona wiedziała o
pierwszych miłościach i rozstaniach. Widziała, który chłopak oczy
za nią wypatrzył. Zlekceważyła te uwagi.
Kiedyś zadzwoniła ze Stanów i przegadały dwie godziny, jak za
dawnych czasów. Nie mogła sobie wybaczyć, że nie zaprosiła Jej na
ślub. Potem spotkały się i rzuciły się w ramiona, jak dawniej. Którejś
jesieni pojechała do niej bukietem urodzinowym. Przyjęła jak córkę.
Potem znowu zapadła kilkuletnia cisza. Pochłonięta wirem pracy zapomniała o dobrych ludziach. Obiecała sobie, że tej jesieni znowu
do Niej pojedzie i ucałuje, przeprosi. Choroba posuwała się powoli,
więc uważała, że zdąży. Wczoraj odebrała telefon. Nie zdążyła.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…
Była zawsze. To ona śpiewała kolędy, wyciszała wszystkie spory, uczyła świata pełnego pokory, choć nigdy nie padło żadne słowo wprost. Lubiła prymulki w oknach i doglądała ich z największą
starannością. Lubiła się stroić w niedzielę. Zakładała chustkę pełną
kwiatów, a garsonki szyła u tej samej krawcowej od lat.
Tak bardzo chciała się spotkać ze swoim mężem, którego rozstrzelali podczas wojny. Tęskniła do niego i ciągle czekała. Wnuczki
zapytały kiedyś, jak odnajdzie w tak wielkim niebie swego Stacha?
„Zwyczajnie” – odpowiedziała. „Pozna mnie po kwiatkach na chustce”. Racja.
Odeszła tak cicho, jak żyła. Zawsze pogodzona z ludźmi i tym,
co zsyłał Jej Bóg.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać, Panie…
Odkąd ich znała, pracowali już razem. Był to znany w mieście duet. Każdy z nich był artystą w swoim fachu. Uzupełniali się
i dogadywali, co wcale nie jest tak oczywiste w dzisiejszych czasach. Wystarczyło słowo, a rozumieli się w lot. Kiedyś podziwiała
ich prace i traktowała jak artystów. Prawdziwych. Potem zaczęła z
Nimi współpracować. Tyle w Nich było pracowitości, skromności,
artyzmu… Najpierw choroba dopadła Staszka. Męczył się parę lat.
Wychodził, były nawroty i znowu wracał. Mocno wierzył, że mu się
uda. Nie udało się.
Nie miął rok i na to samo (o przewrotności losu) zapadł Norbert.
Scenariusz był podobny, tylko tempo przyspieszone. Dobijała się,
ale już nie chciał oglądać młodych, zdrowych…
Zdążyli odbyć ostatnią (jak to brzmi!!) rozmowę przez telefon.
Często wraca do niej, żeby przypomnieć Jego radość ze spotkania.

„Nie żegnam się” – powiedziała. „Przecież się spotkamy” – ale nie
dodała gdzie.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…
Przyjechała tylko na wakacje, a raczej przywieźli Ją rodzice, bo
miała trzy latka, a sami pojechali do pracy. U dziadków miała być
bezpieczna. I była, gdyby nie pewien „badylarz”, który nafaszerował
czymś (mówili, że denaturatem czy innym świństwem) pomidory.
Była wnuczką sąsiadki. Jej blond włosy sięgały do pasa. Tak może
wyglądać tylko Anioł. Odprowadzała ją w tłumnym kondukcie.
Wieczny odpoczynek…
Wymarzona, wyczekiwana ciąża. Wszystko szło dobrze do dziesiątego tygodnia. Poczuła się gorzej i intuicyjnie wiedziała, że coś
jest nie tak. Jedna wizyta u lekarza, druga, potem szpital i to okropne
USG, po którym lekarka tylko coś szeptała do pielęgniarki. Domyśliła się. Uciekła ze szpitala. Błądziła po osiedlu, aż ktoś ją znalazł i
odprowadził do szpitala. To był Adaś, tak przynajmniej w to wierzy.
Jeszcze długo czuła jego obecność w domu. Nigdy nie miał pogrzebu, a powinien…
Wieczne odpoczywanie…
Lubi chodzić do pracy pieszo. Wtedy ma czas, żeby Ich wszystkich codziennie pozdrowić. Zaczyna od Taty, bo z Nim miała najwięcej utarczek. A teraz im bardziej przypomina zdarzenia, tym bardziej przekonuje się, jak bardzo byli do siebie podobni i sobie bliscy.
Tato, wieczny odpoczynek…
W następnej kolejności jest Babcia, ta najbliższa, najukochańsza, a potem wszystkie babcie i dziadkowie, przyszywani też, i stryjeczni, i cioteczni.
Za babcie i dziadków wieczny odpoczynek…
Potem pora na wujków Staszków najpierw, bo tych najwięcej,
ciocie wszelakie.
Wieczny odpoczynek…
Teraz czas na wszystkie Dzieciątka. Najważniejszy to Adaś, a
potem wszystkie Aniołki, które odprowadzała i te nienarodzone, o
których wiedziała.
Aniołki, wieczne odpoczywanie…
Dalsza rodzina i krewni wszelcy… wieczny odpoczynek…
Znajomi bliżsi i dalsi, sąsiedzi, współpracownicy… wieczny odpoczynek…				
Marusia

Fotografuje

Bolesław
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Czas pamięci..

