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Tragiczny wypadek
na obwodnicy

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

10 lutego około godziny 12:30
na obwodnicy Olecka doszło do
tragicznego w skutkach wypadku.
Kierujący samochodem ciężarowym zjechał do przydrożnego
rowu, pojazd przewrócił się, a przewożony w naczepie ładunek (grys)
zasypał kabinę.
Strażacy przy użyciu narzędzi
hydraulicznych rozcięli kabinę, a
następnie ręcznie usunęli znajdujące się w niej kruszywo. Po kilku
minutach wydostali z pojazdu poszkodowanego kierowcę, niestety
pomimo prowadzonej blisko godzinnej próby przywrócenia czynności życiowych, nie udało się uratować czterdziestodwuletniego mężczyzny.
Czynności dochodzeniowe oraz akcja usunięcia wraku
ciężarówki trwała do późnych godzin wieczornych, droga
w kierunku Ełku była zamknięta.
st. kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

„Równać Szanse 2017”

B52901

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

B51405

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejny
konkurs grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017”.
W konkursie o dotacje do 40.000 zł mogą ubiegać się
organizacje z małych miejscowości zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Na stronie rownacszanse.pl
znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do
generatora wniosków.
Adres mailowy i kontakt telefoniczny w przypadku
pytań: rownacszanse@pcf.org.pl lub tel. 22/ 826 10 16.
newsletter um

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

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K23908

L00203

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)
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OLECKI TERMINARZ

KRONIKA
PO¯ARNICZA

1 lutego od 9.02 trzy zastępy JRG PSP usuwały znad
jezdni ulicy Gołdapskiej pochylony na nią niebezpiecznie
konar drzewa.
1 lutego od 12.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Młynowej pożar sadzy w kominie domu wielorodzinnego.
1 lutego od 15.26 trzy zastępy JRG PSP, dwa OSP Kowale Oleckie oraz jeden OSP Sokółki gasiły w Kiljanach pożar
budynku gospodarczego.
2 lutego od 8.30 jeden JRG PSP oraz jeden OSP Mazury
usuwały w Mazurach pochylone niebezpiecznie nad remizą
drzewo.
2 lutego od 21.48 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno gasiły we Wronkach pożar sadzy w kominie domu
jednorodzinnego.
3 lutego od 9.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar
drzewa zwisający nad jezdnią ulicy Rzemieślniczej.
3 lutego od 20.53 jeden zastęp JRG PSP na ulicy Kościuszki zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Zderzenie z dzikiem.
4 lutego od 19.05 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski w Kukówku zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy w rowie.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
7 lutego od 19.30 dwa zastępy JRG PSP wyjechały do
fałszywego alarmu w dobrej wierze. Na ulicy Parkowej
zbyt bliskie domu rozpalone ognisko zmyliło mieszkańców,
którzy zgłosili pożar.
8 lutego od 7.57 jeden zastęp JRG PSP mierzył poziom
tlenku węgla w domu mieszkalnym przy ulicy Batorego.
10 lutego od 12.24 trzy zastępy JRG PSPO zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego na
obwodnicy Olecka. Samochód ciężarowy zjechał do rowu i
przewożone kruszywo zasypało kabinę. Kierowca zginął
informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95......................... 4,75 zł
PB 98......................... 4,95 zł
LPG............................ 2,15 zł
Olej opałowy............... 3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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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”
Wala Szuba, Zbigniew Terepko, malarstwo
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, Zamek
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
15 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - 1945. Wojna i pokój, Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, Olecka Izb Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Mężczyzna idealny, komedia terapeutyczna, spektakl
teatralny, kino Mazur
17 lutego (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Święto Szkoły - Akademia, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, sala gimnastyczna
12.00 - 13.30 - Święto Szkoły - VIII Memoriał im. Władysława Żurowskiego, lodowisko Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika lub hala Lega
17.00 - Balerina - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - La La Land - film, kino Mazur (2D napisy)
18 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Rozgrywki ligowe drużyn juniorskich w piłce ręcznej, hala Lega
13.00 - Czarni Olecko - Śniardwy Orzysz, mecz sparingowy,
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Balerina - film, kino Mazur (3D dubbing)
18.00 - uroczyste wręczenie honorowej nagrody „Pasjonata
Przypisanych Północy”, Kawiarnia Zamkowa
19.00 - La La Land - film, kino Mazur (2D napisy)
19 lutego (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
17.00 - Balerina - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - La La Land - film, kino Mazur (2D napisy)
20 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
21 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
22 lutego (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
23 lutego (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
19.00 - Śmierć w Sarajewie - film z cyklu KADR, kino Mazur
24 lutego (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Dlaczego on - film, kino Mazur (2D napisy)
19.00 - Autopsja Jane Doe - film, kino Mazur (2D napisy)
25 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.10 - 14.00 - VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół na Siejniku.
16.00 - Czarni Olecko - Wigry II Suwałki, mecz sparingowy,
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Dlaczego on - film, kino Mazur (2D napisy)
19.00 - Autopsja Jane Doe - film, kino Mazur (2D napisy)
26 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - „Edkar” Grand Prix Olecka w tenisie stołowym -
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Zespół Szkół w Olecku i sekcja szachowa
MLKS Czarni Olecko zapraszają uczniów
szkół podstawowych oraz gimnazjów do wzięcia udziału w

VIII Otwartym Turnieju
Szachowym o Puchar
Dyrektora ZS
w Olecku.

Zawody odbędą się w dniu 25.02.2017 r w
Zespole Szkół w Olecku, Osiedle Siejnik I
14. System rozgrywek: system szwajcarski na
dystansie VIII rund, tempo gry 15 minut na
zawodnika, kojarzenie komputerowe. Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub przed
turniejem. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:10,
zakończenie ok. godz. 14:00.
Uwaga,
ślisko na drogach.
fot. Bolesław Słomkowski

Rusza II edycja programu
LECHSTARTER

1 lutego rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do
II edycji programu LECHSTARTER, w ramach którego
organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia
mogą zdobyć granty w wysokości 50 000 zł lub 100 000
zł na projekty zmieniające polskie miasta oraz łączące ich
mieszkańców.
Organizatorzy czekają na inicjatywy i pomysły z trzech
obszarów dotyczących przestrzeni miejskich:
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

które ułatwią życie w mieście.

1. Miejskie akcje
i kooperacje - inicjatywy dla mieszkańców
2. Nowa miejska
przestrzeń - miejsca
wspólnego spędzania czasu
3. Innowacje
dla miasta i ludzi nowe technologie,

Projekty oceni Jury w składzie: Teresa Latuszewska-Syrda, Filip Springer i Yuri Drabent, a najlepsze propozycje trafią do etapu ogólnopolskiego głosowania.
Łączna pula grantów to aż milion złotych!
• 5 grantów po 100 000 zł
• 10 mikrograntów po 50 000 zł
Na stronie www.lechstarter.pl znajdują się do obejrzenia projekty, które powstały w poprzedniej edycji LECHSTARTERA!
Znajdą się tam Państwo również informacje o tym kto
może się zgłosić do tegorocznej odsłony programu, jak
wygląda harmonogram oraz na co jury będzie zwracało
uwagę.

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 Całkiewicz
• Mikołaj Kotkiewicz
• Zofia Lipowska
• Janina Morzy
• Grzegorz Pieńkawa
• Zbigniew Piszczek

K24304

K24405

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Krzysztof Konewko

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Urząd Pocztowy w Olecku
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Felieton

to@borawski.pl

V00301

Tydzień minął jak z bata strzelił.
Tydzień, jak każdy inny, gdyby
nie dwa wydarzenia – przynajmniej
dla mnie ważne. Ważne bo w nich
uczestniczyłem.
Pierwsze, to piątkowe spotkanie
autorskie i promocja książki „Krótkie historie” Ewy Kozłowskiej.
Podczas spotkania dolna część
kawiarni „Arts” wypełniony po brzegi. Zabrakło krzeseł.
Takie spotkania, to nie tylko promocja. To również możliwość zobaczenia się z tymi, których
już dawno nie widzieliśmy. Czyli wydarzenie nie tylko artystyczne, ale i towarzyskie. Zresztą, po co to rozgraniczać:
artystyczno-towarzyskie. Tak, spotkałem się z przyjaciółmi i
znajomymi, których już dawno nie widziałem. Udany wieczór.
Rozmowy, śmiech, wspomnienia.
Ewa Kozłowska przygotowana, elokwentna i uśmiechnięta. Odczekała przepisowy studencki kwadrans dla spóźnialskich. W międzyczasie podpisywała swoją książkę. Potem,
tak jak wspomniałem, rozpoczęła wieczór. Najpierw opowiedziała o samej książce i jej powstaniu. Później przeczytała kilka rozdziałów czyli tych „Krótkich historii”. Na końcu dostała
brawa.
„Krótkie historie”. Cóż napisać? Przeczytałem ją już prawie całą. I wracam znów do kolejnych wątków. Potem, gdy
już ją przeczytam od deski do deski, usiądę nad nią znowu i
będę czytał jeszcze uważniej wynotowując z niej nazwiska do
„Bibliografii oleckiej”.
Prawdę powiedziawszy, to zazdroszczę Ewie tej książki.
Taką rzecz chciałoby się napisać.
„Krótkie historie”, to książka mądra. Każde dzieło sztuki stawia przed widzem czy słuchaczem pytanie lub pytania.
Ewa Kozłowska w swojej książce stawia na końcu każdej z
historii jedno pytanie lub ich kilka.
Dopiero jednak, gdy zastanawiam się nad kilkoma odpowiedziami rodzi się pytanie zadane nie wprost, ale gdzieś
ukryte pomiędzy innymi. Pytanie podobne do tego jakie zadał
Gauguin: skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd idziemy?
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Po przeczytaniu książki rodzi się jeszcze inne pytanie:
o sens samego życia. Szczególnie poruszające są lakoniczne notatki przy nazwiskach oleckiej diaspory żydowskiej.
Większość tych ludzi faszyści wymordowali. Rodzi się pytanie, gdzie byli sąsiedzi? Kto z nich pomógł, a kto nie ruszył
nawet palcem by im pomóc?
Ewa Kozłowska opisując zwięźle te historie stoi obok.
Przygląda się bacznie, opisuje zdarzenie. Ocenę pozostawia czytelnikowi. Zapewne wielu z nas po przeczytaniu tej
książki zacznie się zastanawiać co myśli autorka? Jaką ma
receptę na życie? Co ceni? Bo w każdym w nas drzemie ten
ktoś, kto wymaga od świata gotowych rad, przykazań czy
wskazania kierunków. W książce Ewy Kozłowskiej drogę
wśród zawiłości tego świata musimy znaleźć i wybrać sami.
Odpowiedzi jednak są. Są ukryte w pytaniach jakie w
książce zadaje. W tematach jakie podejmuje.
Drugim zdarzeniem w tygodni godnym odnotowania
było obejrzenie filmu „Powidoki” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Wajda był dla mnie zawsze wizjonerem. Wieszczem.
Prawie jak Mickiewicz.
Każdy z jego filmów był zarazem i opisem rzeczywistości zastanej jak i przesłaniem, że każdy los może się odwrócić. Najważniejszym jednak, przynajmniej w moim pojmowaniu kina było to, że z każdym filmem Andrzej Wajda
udowadniał, że kino to naprawdę X Muza, że kino, to sztuka.
Nie inaczej jest z „Powidokami”. To dzieło konkretne.
Opis kilku ostatnich lat życia malarza, teoretyka sztuki,
znawcę historii sztuki Władysława Strzemińskiego. Reżyser
przedstawił mechanizm niszczenia jednostki przez ustrój totalitarny. Lapidarne opowiedziane sytuacje i doskonała gra
Bogusława Lindy. Pięknie prowadzona w filmie relacja z
córką, nazbyt dojrzałą nastolatką. Teraz zapewne chodziłaby
dopiero do gimnazjum. Piękny wątek uczuciowy: zafascynowanie studentki swoim profesorem ciągnący się prawie
przez cały film. Urwany nagle przez Lindę, gdy wreszcie
młoda kobieta odważyła się powiedzieć o swoim uczuciu,
stwierdzeniem: „A ja myślałem, że już gorzej być nie może”.
Jest jeszcze jedno w tym filmie.
Po projekcji zebrało się w holu kina kilka osób i rozmawialiśmy. Część z tych osób rozumie historię sztuki jako po
prostu historię. Aktorzy w filmie często cytują pisma Władysława Strzemińskiego. Dla wszystkich widzów ten „żargon”
artystyczny był normalnym środkiem wyrazu. Ale to właśnie
jedna z pań zadała proste pytanie i zarazem stwierdzenie: „O
jaką marchewkę walczyli ci komuniści? Przecież niechby
sobie taki artysta pisał co chciał i tworzył co chciał. Świat od
tego by się nie zawalił. Co to komu szkodzi?
Proszę Pani, oni, czyli ci komuniści walczyli o wolność.
Czyli, żeby każdy z nas tej wolności miał jak najmniej.
Wolność jednostki i niezależne myślenie były przeszkodą
w stworzeniu „Raju na Ziemi” jakim miał być komunizm.
Utopia.
Władysław Strzemiński poprzez swoją twórczość i przekonania był niezależny. Więc był wrogiem ustroju, w którym
wszyscy musieli myśleć jak Partia. Taki ktoś dla porządku
komunistycznego jest wichrzycielem. I żaden komunista,
szczególnie wysoki dygnitarz nie mógł nad tym faktem spokojnie przejść do porządku dziennego.
Wajda przestrzega nas przed takim widzeniem świata i
jednocześnie daje do zrozumienia, że wolność nie jest czymś
danym na zawsze. Że czasy pogardy mogą znów nadejść.
Przestrzega przed krótką pamięcią.
Bo narody, tak jak pojedynczy ludzie, mają krótką pamięć. Pamiętają tylko dobre zdarzenia, a o tych strasznych
chcą jak najszybciej zapomnieć. Złe zdarzenia, złe czyny
nienazwane i nieodpokutowane mogą się powtórzyć. Różni demagodzy i wichrzyciele mogą pchnąć znowu masy ku
przepaści.
Zawsze może się znaleźć jakiś nowy Hitler, Lenin, Stalin
czy inny Pol Pot..., że co jakiś czas kolor może się zmienić w
szarość jak w Hiroszimie, Sarajewie, Aleppo czy...
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

Felieton

Długopis – biała broń MON

Dzięki RMF FM dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo
Obrony Narodowej, którym zarządza Antoni Macierewicz,
rocznik 1948, z wykształcenia historyk, zamierza wydać na
1000 długopisów około 83 000 złotych.
W specyfikacji zamówienia jest, że muszą posiadać latarkę LED, zbijak do szyb i nożyk. Poza tym powinny pisać w
każdych warunkach atmosferycznych (od minus 37 C do 120
C). Pisaki muszą być wykonane ze „wzmocnionego aluminium lotniczego, anodowego”. O etui nie ma wzmianki, więc
proponuję z oślej skórki albo z brzozy.
Ostrożnie o tym piszę, bo MON idzie ostro. Taki długopis może być najostrzejszą zabawką, jaką dysponuje nasza
armia. Do tego narzędzia proponuję, jako bonus, dołączyć
procę. Jak już się bawić w wojsko, to do końca.
No cóż! W głowie pana ministra obrony narodowej kotłują się różne pomysły, za którymi góra wojska się nie łapie.
Krótko pisząc, długopisy są znakiem, że armia nie leci
sobie w kulki.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Floriany

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i
samorządów – FLORIANY.
Głównym celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia
mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji
i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
Konkurs jest adresowany głównie do ochotniczych
straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami
realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości.
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:
• rozbudowa infrastruktury lokalnej,
• poprawa bezpieczeństwa,
• ochrona środowiska i ekologia,
• poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
• edukacja,
• rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki,
• kultura i tradycja,
• aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
• integracja społeczna,
• innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego,
• współpraca zagraniczna,
• najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.
Termin zgłaszania upływa 28 lutego 2017 r.
Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem i
formularzami zgłoszeniowymi na www.floriany.zosprp.pl.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Harmonogram dyżurów
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Olecku

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2017 roku,
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Olecku będą do dyspozycji mieszkańców
podczas cotygodniowych dyżurów.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

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

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą
przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@
przystanek.pl

mów Alkoholowych w Olecku pełnią dyżury w każdą środę w godz. 16.00 – 17.00 w Biurze Komisji - pok. nr 7
Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1.
Jeżeli jesteś osobą szukającą pomocy lub porady w
sprawie uzależnień czy przemocy - zachęcamy do udziału
w spotkaniach.
newsletter UM

Zaproszenie
na badanie cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 2559 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w
Olecku sp. z o.o., ul Gołdapska 1.
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

to@borawski.pl

KRÓTKIE HISTORIE NIE TAKIE KRÓTKIE?
…czyli spotkanie autorskie
z Ewą Kozłowską
W mojej domowej biblioteczce stoi już książka „Portrety mieszkańców Olecka”, wczoraj dołączyły do niej
„Krótkie historie”. Obie stworzone przez laureatkę Złotej
Dziesiątki Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur, Ewę Kozłowską, która 10 lutego promowała „Krótkie historie” podczas
wieczoru autorskiego, mającego miejsce w Pubie Arts.
Gdy autorka „Krotkich historii” wręczała mi zaproszenie na spotkanie, nawet przez chwilę nie zastanawiałam się
„pójść czy nie pójść”? Po pierwsze, pomna zachwytu, który wywołały we mnie kilka lat wcześniej „Portrety mieszkańców Olecka”, po drugie – wiedziona ciekawością, jak

Głosuj na Europejskie Drzewo
Roku 2017

Trwa głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2017.
Spośród drzew z 16 europejskich krajów plebiscyt wygra
to, które otrzyma największą liczbę głosów internautów.
Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątkowany w 2011 r. jako rozwinięcie konkursu Drzewo Roku,
który w Republice Czeskiej od wielu lat organizuje Czeska
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W finale konkursu
europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ciekawe stare
drzewa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W konkursie decydujące nie jest piękno, rozmiary czy wiek, ale
historia i związki drzew z ludźmi.
Polskim kandydatem do Europejskiego Drzewa Roku
2017 jest dąb Józef z Wiśniowej z województwa podkarpackiego, posiadający niezwykłą historię, ściśle związaną z miejscem, w którym rośnie. To właśnie urok okolicy
skłonił rodzinę Mycielskich do kupna dworu, który stał się
ośrodkiem życia intelektualnego i kulturalnego regionu.
W czasie II wojny światowej dąb był schronieniem dla rodziny żydowskiej. Wizerunek drzewa widniał również na
przedwojennym banknocie stuzłotowym. Obecnie dąb Józef podziwiany jest przez uczestników licznych wycieczek,
a także jest obiektem fotograficznym i malarskim.
Z polskim dębem konkurować będzie 15 drzew z europejskich krajów:
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wygląda spotkanie autorskie w miejscu innym niż biblioteka, w miejscu, gdzie nie jestem organizatorem i nie muszę
się o nic martwić, gdzie mogę być gościem i skupić się jedynie na autorze i jego dziele.
Sala w pubie pękała w szwach, spotkałam mnóstwo znajomych, widziałam uśmiechnięte twarze. Od razu zrobiło się
przyjemnie na duszy. Oczywiście, dokonałam zakupu książki (naturalnie upiększonej autografem) , która miała być
prezentowana przez autorkę tego wieczoru. Do rozpoczęcia
spotkania zostało jeszcze kilka minut, pozwoliłam więc sobie na zapoznanie się z „Krótkimi historiami”, przynajmniej
pobieżnie. Już po momencie doskonale wiedziałam, czego
dotyczyć będzie spotkanie, co znajduje się na białych kartkach książki, w jaki świat zabierze nas Ewa Kozłowska i co
zechce nam przekazać.
Autorka zapoznała nas z kilkoma historiami, czytając
fragmenty książki. Poznaliśmy mazurskiego Van Gogha,
zagłębiliśmy tematykę marginesu społecznego w Prusach,
ujrzeliśmy Paryż lat 70., odkryliśmy swoisty fenomen Amiszów… Długo by wymieniać.
Każda przygoda w „Krótkich historiach” faktycznie jest
krótka. Ale krótka tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o objętość
tekstową na stronicach, albowiem w miejscu, gdzie autorka
stawia ostatnia kropkę, zostawia miejsce do indywidualnych
przemyśleń, do zastanowienia się i odpowiedzi na zadane
pytania.
A pytań jest równie dużo, co historii. Czy z upływem
czasu jesteśmy lepsi – my, ludzie współcześni? Co jest elementem naszych wspomnień? Czy lepiej jest pamiętać czy
zapomnieć? Czy umiemy patrzeć na siebie z dystansu? Czy
może istnieć miejsce szlachetne, gdzie jeden szanowałby
drugiego, gdzie człowiek wiedziałby, jak używać swych
zmysłów i czy Olecko mogłoby być takim miastem?
„Krótkie historie” są książką uniwersalną. Polecam przeczytać ją każdemu, kto chce poznać choć trochę historię i
rzeczywistość mazurską. Autorka przyznała, iż praca nad nią
była fantastyczna, a podczas pisania dotarła do wielu ciekawych archiwów, poznała wielu wspaniałych ludzi i odkryła
mnóstwo interesujących historii. Ja zaś gratuluję Ewie Kozłowskiej tych historii, napisanych – da się to wyraźnie odczuć – dobrym, szczerym sercem.
Ewa Omilian
fot. autorki tekstu
• lipa w miejscowości Masseman z Belgii,
• dąb bezszypułkowy przy kościele Nasalevtsi z Bułgarii,
• lipa w Lipce z Republiki Czeskiej,
• sykomora w przełomie z Anglii,
• dąb Russalka z Estonii,
• drzewo deszczowe z parku Céron z Francji,
• buk pnący w Hoppenrade z Niemiec,
• platan na placu Jászai Mari z Węgier,
• drzewa Hugha O Flaherty z Irlandii,
• dąb Stelmužė z Litwy,
• dąb wiecznie zielony z Północnej Irlandii,
• drzewo Ding Dong ze Szkocji,
• platan z Budatina ze Słowacji,
• sosna Aprisquillo z Hiszpanii,
• dąb Brimmons z Walii.
Głosowanie trwa do 28 lutego 2017 r. W ostatnim tygodniu, tj. od 22 do 28 lutego 2017 r., głosowanie jest tajne,
co oznacza, że na www.treeoftheyear.org nie można będzie
znaleźć aktualnej liczby głosów. Wyniki zostaną ogłoszone
podczas Ceremonii Rozdania Nagród 21 marca 2017 r. w
Brukseli.
Głos na polskie drzewo można oddać na www.treeoftheyear.org
Zapraszam do głosowania.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Od bajki do baśni
W krainę bajek wprowadziła mnie w Kopanie
„Stara Marcjanna”, pani Krajewska, która pracowała w kiosku RUCH przy stacji kolei wąskotorowej Piaseczno-Gołków. Starsza pani, która wyglądała jak
franciszkanka. Nosiła fartuszek szkolny spięty paskiem skórzanym. Starsza pani przywoziła mi tygodnik „Płomyczek”,
czyli młodszego barta dwutygodnika „Płomyk” oraz dwutygodnik „Miś”, i książeczki z serii „Poczytaj mi, mamo”.
Tym, którzy plotą bzdurki o PRL-u, gdzie rzekomo głupimi
siali i był totalitaryzm, przypomnę, że członkowie Klubu Przyjaciół Płomyczka otrzymywali odznaki i legitymację z dewizą: „Płomyczek to czasopismo młodych, którzy chcą wiedzieć
więcej niż muszą i umieć więcej niż jest od nich wymagane”.
Rodzice płacili jej za dostarczone czasopisma i książeczki. Matka mi nie czytała, bo była zajęta i nie wiedziała, w co
ręce włożyć. Ojcu takimi sprawami nie zawracałem głowy,
bo tyrał w warsztatach kolei wąskotorowej
w Piasecznie pod Warszawą. Po fajrancie
myślał tylko, jak wskoczyć do pociągu,
usiąść i kimać, bo w domu czekała na niego
kolejna robota. Na działce, czyli w polu albo
w warsztacie.
Czytałem w kąciku kuchni i było mi
błogo. Wieczorami rozmyślałem o tym, co
przeszedłem przez „światło druku”. W bajkach tak się rozsmakowałem, jak w budyniu
z malinowym sokiem albo w kiślu z herbatnikami. Były jak słodki podwieczorek.
Oczywiście, że tego nie zauważyli rodzice,
bo mieli poważniejsze sprawy na głowie.
Nie wiem, kto mi podrzucił książeczkę
Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”. Czytałem ją z wypiekami na twarzy, aż matka dotykała do mojego czoła, żeby sprawdzić, czy nie mam gorączki. Kazała
mi włożyć termometr pod pachę. Ukradkiem zerkałem, jak
rtęć szybko zaczęła się wdrapywać i przekraczać podziałkę,
gdzie było napisane czerwonym drukiem 37. Wyjąłem termometr i strzepnąłem o kilka kresek w dół. Podałem matce,
która poinformowała ojca, że mam 36 stopni i 6 kresek. Tatuś
skomentował: „Marysia, ty zawsze przesadzasz!”
Upiekło mi się.
W książeczce już na samym początku znalazłem dziwne
pouczenie:
„Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie!”
Zgodnie z instrukcją Marii Konopnickiej, zacząłem szukać krasnoludków, tj. pod progiem, w kuchni. A kiedy otworzyłem piekarnik, to matka zapytała  „czego tam szukasz?”
Odpowiedziałem, że krasnoludków. Zajrzałem do torebek z
cukrem, pod stół, żeby sprawdzić, czy są jakieś okruszynki
na podłodze.
W południe poszedłem do dziadka, który miał konia, wóz
i bat, żeby posłuchać, jak krasnoludki z bata strzelają, a potem
wiążą koniom długie grzywy i warkocze z ogonów, co jak
spięte miotły. W oborze dziadek mnie trochę ofukał, żebym
nie podochodził tak blisko do zwierząt, co mają silne kopyta.
Pytam więc dziadka: czy to prawda, że krasnoludki w
stajni siedzą i czeszą konie? Dziadek spojrzał na mnie i odpowiedział, że zmora nocą plącze ogony i grzywy koniom.
Wpadałem w przerażenie i szybko poszedłem do domu, bo
taki mnie obleciał strach.
Czytałem „O krasnoludkach …” i przecierałem oczy ze
zdziwienia. W książeczce było, jak w bajce. Piękne słowa i
kolorowe ilustracje.
W domu zacząłem opowiadać o krasnoludkach. Moje
opowieści zbyto śmiechem. Tata był pierwszy, co chciał przegnać z mojej głowy istoty nie z tej Ziemi. Broniłem tak krasnoludków, że zacząłem się jąkać. W ramach perswazji zacząłem czytać na głos, co napisano w książce, czarno na białym:
„Pod kominem – czy pod progiem –
Wszędzie ich napotkać można:
Czasem który za kucharkę

Felieton

Poobraca pieczeń z różna …
Czasem skwarków porwie z rynki
Albo liźnie cukru nieco
I pozbiera okruszynki,
Co ze stołu w obiad lecą.
Czasem w stajni z bicza trzaśnie,
Koniom splata długie grzywy,
Czasem dzieciom prawi baśnie …
Istne cuda! Istne dziwy!”
Powiedziałem z emfazą, że to, co napisane, to jest prawda. Jak musiałem wyglądać, skoro moją groźną minę potraktowano jak żart. Czyli obśmiano. I wtedy zrozumiałem,
że „Z bajki śmiech, z prawdy gniew”. Dziś bym napisał, że
było tak, jak w humorze z zeszytów szkolnych: „Sierotka
Marysia służyła do spełniania życzeń gospodarza, a na swoje potrzeby miała tylko psa”. Że „Cel uświęca sierotki”.
I tyle w Kopanie, co między Tarczynem a Grójcem,
wskórałem.
Nie wiem, jakby się dalej potoczyły
bajki, gdybym nie wyjechał do szpitala/
sanatorium neuropsychiatrii dziecięcej
w Zagórzu koło Warszawy. W Białych
ścianach spotkałem Eugenię Kawecką,
dla nas to była „Ciocia Enia”, matka Erazma Ciołka, artysty fotografika, milczka
z Ochoty. Cudowna wychowawczyni robiła wszystko, żebyśmy od młodych lat
nasączali się literaturą. W myśl zasady:
lejmy przez koszyk wodę, nie szkodzi,
że przecieknie, ważne że będzie wilgotny. To ona nas prowadziła stroną wiersza
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii
Konopnickiej, Wandy Chotomskiej i zapomnianego Or-Ota , którego tak faworyzowała.
Do tej pory pamiętam dziecięce
strofy, które uczyłem się na pamięć jako smarkacz. To był
wielki pedagog specjalny. Wychowawczyni, która odeszła
w zapomnienie, niestety. O niej myślę, gdy biedzę się nad
tekstem wierszem i prozą. On nauczyła nas czytać teksty
literackie ze zrozumieniem. Przez palce patrzyła na błędy.
Śmiesznie się denerwowała. Za jej srogością kryło się tyle
dla czułości. Dzięki niej nie musieliśmy wkuwać tekstów
na blaszkę. Jaka szkoda, że nikt nie napisał książki o nauczycielach, wychowawcach, lekarzach, siostrach, salowych i kucharkach, i innych, którzy pracowali z dziećmi
po polio w Zagórzu (i nie tylko!) pod Warszawą.
„Ciocia Enia” nieraz zabierała nas do Warszawy, do
kina, cyrku, teatru, nad Wisłę, a latem rozbijaliśmy się obozem nad Świdrem. Uczyła dużych i małych, że człowiek
ma prawo być inny (stary, niepełnosprawny), więc trzeba
mu pomóc, kiedy opuszczają go siły i na siebie nie może
liczyć. Kiedy to wspominam, to na usta cisną mi się słowa
ulubionego poety „Cioci Eni”:
„Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na ciężkich drogach chmurnego świata
Wyście jak balsam (…)”
„Ciocia Enia” nieraz mnie angażowała do Kółka Teatralnego, gdzie grałem w sztukach opartych na podstawie
tekstów Marii Konopnickiej oraz Wandy Chotomskiej i
Wacława Bisko. Byłem statystą, grałem epizody i główne
role. Dzięki temu nabrałem praw, że moimi kolegami są
aktorzy. Może lekko przesadzam, ale… czasami trzeba,
mówiąc po warszawsku, „troszkie” nakłamać, żeby to dało
się czytać. Jak baśnie, w których drzemią bajki.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz, Piec kaflowy.
Ku pamięci chciałbym przytoczyć pewne zdarzenie,
jakie przytrafiło się Wandzie Chotomskiej: „(…) Kiedyś
zaprosił mnie ksiądz na spotkanie z dziećmi. Odbywało
się ono nie w sali parafialnej, tylko przed ołtarzem, więc
musiałam improwizować, żeby nie było za wesoło. Potem
podeszła do mnie starsza pani i mówi: „Pani Konopnicka,
ja tak się przy tej »Sierotce Marysi« spłakałam”.

to@borawski.pl
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U naszej czytelniczki z Londynu zaczerwieniły się hodowane
ekologicznie w domu pomidory. Za oknem natomiast drzewa
już kwitną od połowy stycznia.

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu…?
– pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny
Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym… Plastikowy kasownik zamiast czułego
kochanka… Raperskieflow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki
korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska
kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.
Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń
wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.
Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku
badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz
w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje
podobne . Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy .
„Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Szukaliśmy
sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być
nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie
rówieśniczej – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na
organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem
tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z
refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje.
W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak
rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec
używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród
przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę,
zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie
znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania
otwarte i skłania do refleksji.

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.
melanz.tv. Jej głównym elementem jest test „Jakim typem
melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych
quizów wiedzowo-rozrywkowych. Zarówno pytania, jak i
wynik testu, mimo że pisane lekkim językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat
alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów
do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.
W ramach kampanii zaplanowano również szereg działań dodatkowych, m.in. współpracę z influencerami oraz
produkcję limitowanej linii odzieży. Kampania „Melanż.
Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana także do
rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak
rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać
pierwsze oznaki uzależnienia.
Kampania potrwa do końca marca 2017 r. Projekt jest
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.melanz.tv.
www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNvVg2JZ1q8tbug - link do kanału youtube, gdzie zamieszczone są
spoty video.
Więcej informacji udzielają:
Maria Zakrzewska
Fabryka Komunikacji Społecznej
m.zakrzewska@marketingspoleczny.pl
(22) 616 12 17
Jan Bondar
Rzecznik Prasowy
GłównegoInspektoratu Sanitarnego
j.bondar@gis.gov.pl
723 996 214
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Bal w Jedyneczce

to@borawski.pl
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10 lutego w Przedszkolu Niepublicznym Jedyneczka Anna Derencz odbył się Bal Karnawałowy. W magicznej scenerii zaczarowanego lasu pojawiły się Trolle, a wraz z nim dzieci przebrane za swoje ulubione bajkowe postacie. Trolle wprowadziły dzieci we wspaniały świat magii i
śpiewu. To był bardzo udana zabawa.
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51504
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B52601
V25433

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

MOTO-SPRZEDAM

V23806

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

V22909

SERWIS OGUMIENIA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22609
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B51005
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V25013`

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V24304

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51903
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49508
* „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
V23108

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51305
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L00101
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50307

USŁUGI
B50905

V22709

B51803

* 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

V22509

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B49708
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49408
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B52202
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B52302

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V00202
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25423
2*

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23008
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

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

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V24504

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
V26603
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50701

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

B52003

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

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

V02948

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B50107

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl

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

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K24705
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B50606
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B51205
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b38
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25413
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V26613

OM Y
O
E
PRw K
A
CJ

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V22110a
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50207

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V25443

PRACA

V07110o

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K24605
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120tv
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B52402

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L00302
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B49309
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K24104
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K24204
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B53001

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V00311
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM

V23507

V25003

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B52801

V25103

K24505

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

SPRZEDAM
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SPRZEDAM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24115
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49608
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B51105

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

Tygodnik Olecki 7/994 - r. 2017

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B52102
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V24514

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095
K24006
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Sesja Rady Miejskiej

to@borawski.pl

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. (piątek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 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 międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za 2016
rok.
6. Analiza funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku – oczyszczanie miasta,
utrzymanie zieleni, cmentarze komunalne – referat Komisji
Planowania, Budżetu i Gospodarki.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych,
dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w
Olecku na rok 2017,
b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
diet radnych,
d) ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Jaśki I”,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu
na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy
na lata 2009-2020”,
g) określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie
procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko,
przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia
spełniania kryteriów,
h) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowa-

niu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły,
liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania tych kryteriów,
i) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych
formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
j) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
k) ustanowienia użytku ekologicznego,
l) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury w Olecku,
m) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu
gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2017-2024,
o) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2017 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B50805

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B50706

Rozpoczęcie
kursu

16
lutego

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

to@borawski.pl

Kalendarz imion

15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa,
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany, Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka,
Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela, Seweryna, Sylwina, Szymona,
Zygfryda
17 lutego (Światowy Dzień Kota)
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii,
Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, Łukasza, Sylwina, Szymona, Zbigniewa
18 lutego (Wenus w maksimum jasności -4,6 mag) (Księżyc - ostatnia
kwadra)
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny

Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczesława
19 lutego
Bettiny, Elżbiety, Gabrieli, Mirosławy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa,
Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Mirosława, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmiły,
Ludomiły, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha,
Leona, Lubomira, Ludmiła, Ludomiła,
Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny,
Lenki
Bartłomieja, Cezarego, Daniele,
Feliksa, Fortunata, Kiejstuta, Piotra,
Roberta, Teodora, Wyszeniegi
22 lutego (Tłusty czwartek)
Flory, Honoraty, Izabeli, Małgorzaty,
Marty, Wrócisławy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocisława, Wrócisława

Nasz przepis
Panna cotta
z galaretką
i brzoskwiniami

1 puszka brzoskwiń, 1 łyżka żelatyny,
60 lub 80 ml syropu malinowego lub
wiśniowego
panna cotta: 2 łyżki żelatyny, 22 dag
cukru pudru, 900 ml śmietanki 30%, 1
łyżeczka esencji waniliowej
Galaretka: brzoskwinie odcedzamy i
kroimy w plasterki. Odcedzony syrop
odstawiamy.
Żelatynę moczymy w zimnej wodzie.
Do syropu z brzoskwiń dolewamy
syrop malinowy do smaku i podgrzewamy.
Do gorącego syropu dodajemy odciśniętą żelatynę. Garnek zdejmujemy
z ognia i mieszamy zawartość aż żelatyna się rozpuści. Wtedy przestudzamy.
Naczynie wykładamy folią spożywczą, tak by wystawała za brzegi
formy. Rozkładamy na niej plasterki brzoskwiń, a na wierzch wlewamy
przestudzoną galaretę.
Wstawiamy do lodówki na co najmniej dwie godziny.
Panna cotta: żelatynę moczymy w
zimnej wodzie.
W rondelku o grubym dnie podgrzewamy śmietankę, cukier puder i
esencję waniliową.
Dodajemy namoczoną żelatynę i
mieszamy aż całkowicie się rozpuści.
Studzimy do temperatury pokojowej i wylewamy na stężałą galaretę
brzoskwiniową.
Wstawiamy do lodówki na co najmniej sześć godzin.

Aby wyjąć panna cottę naczynie zanurzamy na chwilę w miseczce z gorącą
wodą. Przykrywamy płaskim talerzem i
odwracamy.
Dzieki wyłożeniu formy folią spożywczą będzie łatwiej wyjąć deser.
Panna cottę można też przygotować
w pucharku lub w kieliszkach, wtedy należy odwrócić kolejność. Najpierw przygotować warstwę śmietanową, a następnie brzoskwiniową.

Rolada biszkoptowa

Ciasto: 6 jajek, 6 łyżeczek cukru, 6 łyżeczek mąki tortowej, łyżeczka proszku do
pieczenia, łyżka masła, cukier puder
Masa: 1 kg kwaskowatych jabłek, 2 łyżki
margaryny, szklanka cukru, starta skórka pomarańczowa, 10 dag posiekanych
orzechów włoskich
Białka ubijamy na sztywną pianę.
Gdy już takie są dodajemy po żółtku i
dalej ubijamy.
Wsypujemy mękę pomieszana z
proszkiem i dobrze mieszamy. Ciasto
wkładamy do formy. Pieczemy 45 minut.
Masa: jabłka obieramy, wyjmujemy
gniazda nasienne i kroimy w plastry i
mieszamy w garnku z cukrem.
Dodajemy do nich margarynę i dusimy na wolnym ogniu.
Gdy jabłka się rozgotują mieszamy
je ze skórką pomarańczową i orzechami.
Upieczony placek wykładamy na
ściereczkę i razem zwinąć w rulon. Gdy
wystygnie, rozwiązać, posmarować
masą i ponownie zawinąć. Wierzch posypujemy cukrem pudrem.

Tygodnik Olecki 7/994 - r. 2017

15

Cytaty na ten tydzień
... i odejść: dokąd? Ach, w niepewne
daleko, w obcy ciepły kraj,
który tłem tylko, w tle sceny
jak malowany będzie trwał:
i odejść: czemu? Bo coś ciągnie
łudzi,
nadzieją wabi, niecierpliwi, nudzi,
bo nie chce człowiek swego miejsca znać.
Rainer Maria Rilke
Obawiam się, że nastąpiła inflacja
poetów, inflacja, która w sposób
nieuchronny prowadzi do anonimowości. Gdybyśmy mieli garstkę
poetów, mogliby oni formować
swoje odrębności poetyckie,
tymczasem w tak wielkiej ilości
wszystko się zaciera.
Piotr Kuncewicz,
wypowiedź z 1971roku
Nie łudźcie się więc, że poeci są
obrońcami Ludzkości i Człowieka
– kapłan nie troszczy się o nic poza
Bogiem.
Witold Gombrowicz,
Przeklęte zdrobnienie znowu dało
mi się we znaki

PRZYS£OWIA

Najlepszym lekarstwem na własne
kłopoty jest cudze nieszczęście.
Niechaj wrona nad orła wyżej nie
wylata, niechaj się szczupła mierzy z
rozchodem intrata.
Nie wszystko zdrowe co smakuje.
Nie wszystko złoto, co się świeci.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Lepiej na Konrada (19 lutego)
głodnych wilków gromada niż chłop w
koszuli.
Luty - miej kożuch i dobre buty.
Nieśmiałe serce czci nie dowodzi.
Nową przypowieść Polak sobie
kupi, że i przed szkodą i po szkodzie
głupi.
Osioł złotem obładowany ujdzie
między pany.
Po dzieciach poznajemy, że się starzejemy.
Pomało, dziadkowie, skaczcie, bo
mało w torebeczkach macie.

2 świeże ogórki, szklanka śmietany,
posiekany koperek i szczypiorek
Jabłka i ogórki myjemy i obieramy.
Z jabłek usuwamy gniazda nasienne.
Wszystko kroimy w kostkę.
Do zakwasu buraczanego wsypujemy szczypiorek i mieszamy. Następnie
dodajemy ogórek, jabłka i koperek i na
pół godziny odstawiamy w chłodne miejsce.
Podajemy z kwaśną śmietaną. DodatChłodnik babciny
kiem są ziemniaki gotowane w łupinach
1,5 litra zakwasu buraczanego, 3 jabłka, ale przed podaniem na stół obrane.
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Andrzej Malinowski

Ratusz w Piszu

Trasa: Olecko - Pisz

Pisz – dziewiętnastotysięczne miasto w województwie warmińsko-mazurskim.
Warto w nim zobaczyć ratusz.

Wybudowany został w 1900 r. w stylu neogotyckim
w miejscu starego ratusza. Pieniądze na jego budowę
pochodziły z kontrybucji wypłaconych przez Francję
po wojnie francusko-pruskiej w 1871 r. Ratusz posiada
dwie kondygnacje, podpiwniczenie, poddasze i ryzalit
z wysokim schodkowym szczytem nad wejściem. Okna
ostrołukowe, gzymsy z cegły, zegar. Budowlę zwieńcza

sygnaturka (charakterystyczna dla kościoła) z wiatrowskazem, na którym widnieje data zakończenia budowy.
Na skrzydłach widnieje herb Pisza – głowa św. Jana
Chrzciciela.
Ratusz oddano do użytku w 1901 r. Mieściły się
w nim władze miejskie, starostwo powiatowe (19992009), a obecnie prokuratura i Muzeum Ziemi Piskiej.
Na rynku przed ratuszem stoi kamienna baba pruska.
W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 października 2016 r.
ratusz w Piszu widzieli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Ratusz – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych
władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną
Kontrybucja – danina, składka, jednorazowy podatek
wojenny bądź odszkodowanie wojenne, zwrot kosztów
wojennych
Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały
około połowy XVIII w. w Anglii i trwający do początku
XX w. Styl neogotycki uważano za odpowiedni do budowy
okazałych budynków użyteczności publicznej oraz kościołów
Sygnaturka – mała wieża kościelna, w której zazwyczaj umieszcza się najmniejszy z dzwonów, również nazywany sygnaturką. Na dzwonie tym dzwoniono na Sanctus i
na podniesienie. Obecnie rolę dawnej sygnaturki zastępuje
gong, a obecnie dzwonek dzwoni 5 min. przed mszą św.
Sygnaturka pojawiła się w architekturze w średniowieczu.
We wnętrzu sygnaturki umieszczano bardzo często dokumenty związane z fundacją kościoła, jako pamiątkę dla
przyszłych pokoleń

to@borawski.pl

Konkurs na prace
„Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”
- IX edycja
Szanowni Państwo,
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we
współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła
IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds.
UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na
problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu,
opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi
(monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element
dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład

Policjanci pracują

W miniony weekend oleccy policjanci odizolowali od
swoich rodzin trzech awanturników. Ponadto funkcjonariusze
ruchu drogowego zatrzymali kierującego, który w obszarze
zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość, a po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że posiada zakaz
prowadzenia pojazdów.
Pierwszy awanturnik do policyjnego aresztu trafił w miniony piątek po godz. 15:00. Jeden z mieszkańców Olecka poinformował, że jego 18-letni syn wszczął awanturę ze swoją
matką, wyzywał ją słowami wulgarnymi oraz groził, że zrobi
jej krzywdę. Podczas interwencji mężczyzna nadal był agresywny i pobudzony w związku z czym został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało, że Rafał
K. był trzeźwy.
W minioną sobotę po godz. 22:00 oficer dyżurny oleckiej
komendy otrzymał zgłoszenie, że u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie Olecka doszło do awantury. Policjanci którzy
pojechali na miejsce ustalili, że 33-latek będąc pod wpływem
alkoholu wszczął awanturę z żoną, szarpał ją oraz wyzywał
słowami wulgarnymi. Mężczyzna nie reagował na polecenia
funkcjonariuszy do uspokojenia się i twierdził, że i tak zrobi
w domu porządek. W związku z tym został on zatrzymany.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2
promile alkoholu.
Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej u rodziny za-
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sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób
atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej
z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane
w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu
znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.
org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Monika Banaś-Samartzi, e-mail: m.b.samartzi@fdpa.
org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie
internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/
Fundacja.FDPA.
mieszkałej na terenie gminy Wieliczki oleccy policjanci
otrzymali w niedzielę 12.02. około godziną 15:00. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej konkubent wyszczał awanturę, szarpał ją za ubrania oraz wyzywał. W
obecności funkcjonariuszy Adam K. nadal był agresywny,
nie reagował na polecenia do uspokojenia się w związku z
czym trafił do policyjnego aresztu.
Wszystkie rodziny zostały objęte nadzorem w ramach
procedury Niebieskiej Karty.
Ponadto 11 lutego około godz. 16:00 w miejscowości
Sedranki policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym oplem. Łukasz R. w
obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość
o 26 km/h. Podczas wykonywanych czynności mężczyzna
powiedział funkcjonariuszom, że nie posiada prawa jazdy,
gdyż nigdy go nie wyrabiał. Jednak podczas sprawdzania
policyjnych baz danych okazało się, że 28-latek posiada
zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.
Mężczyzna za przekroczenie prędkości został ukarany
mandatem karnym w wysokości 100 zł, zaś za nie stosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia
pojazdów będzie tłumaczył się przed sądem za co grozi mu
kara pozbawienia wolności do lat 3.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu
i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do
rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają
możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie
zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,

• unikaj masowych
zgromadzeń,
• zadbaj, aby również
twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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16 lutego (czwartek) - spotkanie z Magdaleną
Grzebałkowską

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna

Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską,
autorką książki „1945. Wojna i pokój”.
Jak oswajali się z obcością nowi mieszkańcy Prus
Wschodnich - „osadnicy na Ziemiach Odzyskanych” wg
wówczas obowiązującej nomenklatury? Co przeżywali powracający do stolicy warszawiacy? O czym myślała Niusia,
córka organisty w Bakałarzewie, gdy wynosiła z ojcem pianino z domu we wsi, która niedługo miała się już nazywać
Dąbrowskie, a w szabrowanym sklepie w Olecku znalazła
na półce tajemnicze domki?
Magdalena Grzebałkowska, z wykształcenia historyk
(Uniwersytet Gdański), z zawodu dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Jest autorką biografii księdza Jana Twardowskiego Ksiądz Paradoks i Zdzisława Beksińskiego Beksińscy.
Portret podwójny. 1945. Wojna i pokój (2015) to jej ostatnia
książka, w której opisuje dramatyczne, niepewne odbudowywanie się życia po zakończeniu drugiej wojny światowej
widziane z perspektywy zwykłego człowieka.

Badanie profilaktyczne
może uratować życie!
Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu
realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety
w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania
co 3 lata.
Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłaszania
się na badanie profilaktyczne w ramach tego programu do
Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu w Olecku.
Zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację.
Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy
postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jeszcze
można całkowicie wyleczyć pacjentkę!
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagrodzonych zostaje
5, otrzymują one zestawy kosmetyków oraz zaproszenie rodzinne na pływalnię LEGA w Olecku.
Więcej informacji o profilaktyce raka szyjki macicy na
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl
H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
sponsorzy akcji:

Ziaja, Oceanic, Soraya, Lega

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem
internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie

Plebiscyt
Najlepszy Sportowiec Polski
2016
Polski Związek Sportu Niesłyszących już po raz dziewiąty organizuje Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski Roku 2016. Aby zagłosować
na najlepszego Sportowca, należy wypełnić kupon do 10
lutego 2017 r. do godz. 23:59 i przesłać go mail na plebiscyt2016@pzsn.pl.
Aby głos był ważny, należy dla każdego miejsca w polach od 1 do 10 wpisać wybranych Sportowców z listy „31
nominowanych”. Jeden głos dostarcza wymienionym w
nim Sportowcom następującą liczbę punktów za:
•
1. miejsce – 10 punktów,
•
2. miejsce – 9 punktów,
•
3. miejsce – 8 punktów,
•
4. miejsce – 7 punktów,
•
5. miejsce – 6 punktów,
•
6. miejsce – 5 punktów,
•
7. miejsce – 4 punkty,
•
8. miejsce – 3 punkty,
•
9. miejsce – 2 punkty,
•
10. miejsce – 1 punkt.
Kupon musi zawierać również imię i nazwisko głosującego wraz z adresem zamieszkania i adresem mail.
Zachęcam do głosowania na oleckich sportowców
Szkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących (SKSN)
„Olimpijczyk”:
Marcina Domela – lekkoatletyka:
srebrny medal – rzut oszczepem – MEGJ-KARLSRUHE,
srebrny medal – sztafeta 4x100 m – MEGJ-KARLSRUHE;
Adriana Marcinkiewicza – lekkoatletyka:
srebrny medal – 3000 m – HMEG-TORUŃ
oraz na wychowanka SKSN „Olimpijczyk” – Tomasza Rozumczyka – lekkoatletyka, brązowy medal – rzut
oszczepem – MŚG-STARA ZAGORA.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi podczas Gali
Mistrzów Sportu Niesłyszących 25 lutego 2017 r. w Warszawie.				
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione
publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła.
Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich
książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one
pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące
teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu
po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące
oraz osoby związane z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi
dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać
przysyłając informacje na adres
to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.

Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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FERIE W BIBLIOTECE

Czas ferii zimowych odszedł równie szybko,
jak się pojawił, a dzieci powróciły do szkolnych
ławek. Warto jednak trochę powspominać, albowiem w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Olecku
ten okres zimowy był wyjątkowo pracowity.
Biblioteka zaoferowała dzieciaczkom mnóstwo
atrakcji. W pierwszym tygodniu ferii odbyły się
dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich, zatytułowane „Śnieżne płatki”, prowadziła Jadwiga
Wasilewska, emerytowana nauczycielka i członkini ludowego zespołu Sedranianki, propagatorka
kultury i historii naszego regionu. Przeczytała ona
dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz kilka zimowych wierszy. Następnie pokazała trudną sztukę
tworzenia śniegowych płatków ze zwykłego papieru. Biała kartka i nożyczki - to cały sekret na
to, by powstały niezwykłe, piękne ozdoby. Dzieło
naszych dzieciaków można podziwiać na wystawce w dziale dziecięcym.
Kolejnym spotkaniem były zajęcia tworzenia
biżuterii z koralików, które poprowadziła Regina
Biziewska, mieszkanka Szeszek, mistrzyni sztuki plecionkarskiej. Tworzy ona nie tylko kapelusze z trawy, bibuły czy słomy plecionej, ale wykonuje także tradycyjne ozdoby mieszkań, tzw. „pająki”. Ponadto spod jej rąk wychodzą różnego
typu ozdoby choinkowe, pudełka, skarpetki dziane na drutach
i biżuterię. I właśnie ozdoby z koralików były tematem przewodnim naszego spotkania. Tradycyjnie, nasz gość specjalny,
przeczytał dzieciom opowiadanie pt. „Zabawki” z książeczki
M. Górnej „Krzyś, niania i ja”. Przed lekturą opowiedziała
młodym czytelnikom o swojej pracy, pokazując wykonane
własnoręcznie kapelusze i zabawki. Dzieci z zapałem zabrały
się do tworzenia bransoletek, kolczyków i naszyjników. Rękodzieło połączyło pokolenia, zajęcia były wspaniałe i niezwykle owocne!
Drugi tydzień ferii przyniósł nam mnóstwo niezapomnianych wrażeń, a to za sprawą kolejnego warsztatowego spotkania. Wówczas naszym gościem była Jolanta Sawicka,
niezwykle utalentowana osoba, której ręce potrafią wykonać
cuda ze zwykłych pudełek kartonowych, farbek akrylowych i
ozdobnych papierów. Po przeczytaniu dzieciom opowiadania
pt. „Rysunki”, zaprosiła je do stołów, aby pokazać, jak w prosty sposób wykonać ramki do zdjęć. Inwencja twórcza dzieci
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Powstały ramki złote, tęczowe, proste, ale również i te nietuzinkowe. Każda inna,
każda piękna i oryginalna. Bawiliśmy się wyśmienicie!
Zwieńczeniem ferii i „wisienką na torcie” okazał się bi-

blioteczny bal karnawałowy. Cóż to
było za popołudnie!! Blisko 50
dzieci zawitało do
naszej biblioteki
nie tylko po to, by
wysłuchać opowiadania pt. „Maks i
owocowy bal” –
przybyły głównie
po to, by w kolorowy, roztańczony
sposób zakończyć
okres ferii zimowych.
Bal poprowadziła najwspanialsza z wodzirejek,
Bożena Gałązka,
która zorganizowała dzieciom szereg
konkursów, nagradzając je pysznymi
wafelkami. Była także prezentacja przebrań oraz nauka krakowiaka i tańca ludowego „Idź sobie”, przy których dzieciaki szalały do utraty tchu. I jak to na każdym balu, nie obyło
się bez słodkiego poczęstunku. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone książkami za wspaniałe przebrania karnawałowe.
Pożegnaliśmy ferie, jednak nie zapominajmy, iż do świata Bajkolandii, pełnego wspaniałych gości, pięknych książek i ciekawych zajęć plastycznych, zapraszamy w każdy
piątek o godzinie 16:00. Do zobaczenia!!!
Ewa Omilian
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bluzek, spódniczek, poprzez rajstopki i dodatki było
w kolorze różowym. Nawet, jak sama twierdziła,
bączki puszczała różowe i pachnące.
Uwielbia rysować! Przez całe przedszkole i wczesną podstawówkę rysowała i rysowała. Przechowała,
oczywiście, jej notatniki zarysowane od deski do deCzwarta rano, piątek. Torba spakowana, taksówka ski. Teraz chodzi na zajęcia plastyczne do specjalisty
zawezwana, taksówkarz przerażony, bo bał się, że już w i denerwuje się, że od września rysuje martwą naturę,
samochodzie zacznę rodzić i wtedy do końca życia bę- ciągle ten sam obraz.
dzie mnie musiał wozić za darmo. Mierzenie, ważenie
Parę lat temu. jest 23-cia. Piszę. Mimi (bo tak ją
i takie tam… standardowa procedura i już kwadrans po nazywaliśmy) w łazience miała myć zęby, ale jak się
dziesiątej była na tym świecie.
domyślam, stroi miny przed lustrem. Nagle wchodzi
Leżało zawiniątko 3750 dag żywej wagi na 57 cm do pokoju. Szczotka do modelowania utknęła w dłudługie i mądre na 10 stopni w skali Appgar. I już była gich włosach mojej pociechy. Udało się i tym razem,
bezmiarem szczęścia,. Tego dnia okazało się po kilku ale nastraszyłam (tak, zagroziłam), że następnym ramiesiącach, że jest „cała i zdrowa”, a wiele na to wska- zem utnę te wkręcone włosy. I mam nadzieję, że się
zywało, że niekoniecznie tak musi być. Spała „snem przestraszyła. Nauka przez strach też jest skuteczna.
sprawiedliwego”, jak mawiała śp. babcia Ania i przez Zupełnie niepedagogicznie, ale może skuteczne.
dwie godziny zastanawiałam się, jakie ma oczy, bo nie
Nie pamiętam każdego dnia, ale pamiętam „trzydchciała ich otworzyć, a budzić nie miałam odwagi. Le- niówki” po niemalże czterdzieści stopni gorączki,
żałam i ja, i patrzyłam, patrzyłam… i marzyłam. A kie- stroje na bale karnawałowe, pierwsze oceny te wspady je otworzyła, to miała „bałagan” w oczach i tak już niałe i mniej zachwycające, łzy wzruszenia na filmach
pozostało, cokolwiek to znaczy.
i tysiące drobiazgów.
Była zazdrosna o starszą siostrę. Zawsze wciskałam
A dzisiaj…
się na drugie kolano, kiedy to pierwsze zajmowała sioDzisiaj nosi okulary, nie lubi „ogrodniczek”, ma
stra. Zdecydowanie miała nie wiem po kim. Kiedy upa- swoją paczkę znajomych koleżanek i kolegów, z któtrzyła na przykład lalkę, to musiała być ta, a nie żadna rymi walczy ze światem, nawet była na randkach i
inna, choć by te inne były dziesięciokrotnie droższe. A śmieje się do rozpuku, kiedy robię „dab’a” (jej róteraz jest zupełnie na odwrót – tydzień decydowała się, wieśnicy wiedzą, co to takiego), nie lubi gotować (to
które buty wybrać.
po mamusi), potrafi kaprysić, ale potrafi też pomagać,
Cieszy się z każdego prezentu. Nowe buty zawsze potrafi być oszczędna, świetnie pływa czterema stylastały obok jej łóżka, tak się cieszyła. Miała taką niebie- mi, jeździ na desce, gra na pianinie, próbuje żeglowaską sukienkę z tafty, z kokardami w pasie, z bufiastymi nia… Kim będzie? Nieważne. Ważne, że jest.
rękawami. Wleciałam do szmateksu i taka wpadła mi w
5479 dni, a każdy inny i nadzwyczajny jak ona.
ręce za (pamiętam dokładnie)… 6 zł. Schwyciłam nie Tyle ma moja młodsza pociecha. Dużo? Samo to, że
zastanawiając się, bo na oko wyglądała, że dobra. Przez jest na świecie, to już bezmiar szczęścia. Każdy dzień
trzy miesiące nie zdejmowała jej z siebie. Było wycie, to dar.
kiedy chciałam ją wyprać i nie wiadomo było, czy wyPiętnastego lutego podziękuję za 5479 dni.
schnie do przedszkola na drugi dzień.
Marusia
Miała w swym życiu „różowy okres”. Wszystko od
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