e-mail: to@borawski.pl.

Założony w 1997 r.

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę
z jednej książki.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Tomasz z Akwinu

cena 1,50 zł

21 września 2010 r.

Uwaga!!! To tylko
Cwiczenia!
czytaj na s. 6

* „Czarni” znowu na II. miejscu z III lidze...
* Podróże Andrzeja Malinowskiego do Japonii.
* Zaułki kultury (36)

KONKURS NA NAZWĘ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z PŁYWALNIĄ
15 września 2010 r. zakończył się konkurs na nazwę hali
widowiskowo-sportowej z pływalnią. Wpłynęło 8 propozycji. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele radnych
Rady Młodzieżowej - Krystiana Okrągła, Agnieszka Wróblewska i Grażyna Obuchowska, przedstawiciel radnych
Rady Miejskiej - Karol Sobczak oraz Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku Andrzej Kamiński,
przystąpiła do pracy. Komisja zakończy ocenę zgłoszonych
prac konkursowych 30 września 2010 r.
Komisji życzymy trafnego wyboru.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

Odbiór własnym transportem
Najwyższe ceny

Olecko, ul. Ełcka 2

tel. 501-611-961
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Ruszyła budowa
obwodnicy Olecka
16 września w ubiegły czwartek w
Urzędzie Miejskim odbyła się pierwsza
robocza narada w sprawie budowy obwodnicy Olecka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad, wykonawców i inwestora zastępczego.
Budowa obwodnicy została oficjalnie
rozpoczęta. Pierwsza budowa to odcinek
pomiędzy tzw. jeziorem Walulika, a Sedrankami. Pracuje tam już sprzęt ciężki,
taki jak spychacze i koparki. Pełna parą
ruszy pod koniec września jednocześnie
w kilku miejscach.
Budowniczowie czekali bowiem na
ekspertyzy geodezyjne, saperskich i archeologicznych. Wykonane zostały również odwierty badające nośność gruntu.
(m)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Nowe znaczki „Poczty Kurierskiej”

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się nowe znaczki „Poczty Kurierskiej”. Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy
otrzymują pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

Redakcja
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

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:

Z boiska na igrzyska

V41805

O 10.00 w ubiegły piątek rozpoczęła się realizacja wspólnego projektu Olecka i Kozłorudy (Litwa) pod hasłem „Z boiska na igrzyska”. Bezpośrednimi partnerami są Zespół Szkół z Siejnika oraz
szkoła z Kozłorudy na Litwie. Jest to już trzeci projekt realizowany wspólnie z tą litewską gminą.
„Dzięki temu projektowi zostało zmodernizowane boisko przy Zespole szkół w Siejniku” –
stwierdził burmistrz WaSzkółka zrzeszona w Związku
cław Olszewski – „W pią- GRÜNLAND
Szkółkarzy Polskich
tek odbyły się pierwsze
Centrum Roœlin Ozdobnych
zawody sportowe na tym
Choinki cięte ze świerka srebrnego.
boisku. Wzięły w nich
Olecko,
ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
udział drużyny z Kozłorudy i Olecka. Na stadionie miejskim odbyły się
zawody lekkoatletyczne
Oddział w Olecku
pomiędzy naszymi gośćul. Gołdapska 22
mi, a uczniami oleckich
szkół i gimnazjów”.
• BETON TOWAROWY
Projekt realizowany
• STAL ZBROJENIOWA
Kontakt tel.
przez naszą i litewską
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
(87) 520-22-41
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
(87) 520-33-02
gminę pochodzi z progra• MATERIAŁY BUDOWLANE
kom.
mu „Litwa – Polska. Małe
• WŁASNY TRANSPORT
502-200-024
granty”.
V37009
(m)

• Jan Bagiński
• Małgorzata Dobosz
• Teresa Fiedorowicz
• Ryszard Król
• Jerzy Makal
• Narek Okartowski
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

OLECKI TERMINARZ

PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE
w przychodni przy ul. 11 Listopada
konsultacje co drugi czwartek miesiąca
Reumatolog lek. med. Elżbieta Ciesielska (specja-

WYSTAWY STAŁE

g.11

lista chorób wewnętrznych).....................................................

g.9

Endokrynolog i diabetolog lek. Anna Stankiewicz (specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii)....
Specjalista chrób zakaźnych i wątroby
dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak ...........
Ortopeda lek. med. Tomasz Przymorski ............
Dyplomowany dietetyk Urszula Pietraszek
(każdy poniedziałek)...........................................
Psychiatra lek. med. Daniel Obara ...................
(każdy wtorek) ....................................................

g.19a
g.9
g.9
g.11
V46402

rejetracja p.19, tel. 602-192-452

MURDOM

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V36110

K39605

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

L
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B3702

4

października
godz.
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1600

tel. 520-23-36

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

• „Portrety” – wystawa fotografii Ewy Kozłowskiej, hol
kina „Mazur”
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary
Ratusz
• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica,
Plac Wolności 24
• „Urok podwodnych Mazur” Jacka Madejskiego
i „Filmowy rejs” Doroty Gulbierz, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa prac malarskich Ireny Dominików (Bartosińskiej), Biblioteka Pedagogiczna, Armii Krajowej 30
21 września (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 września (czwartek)
9.00 - ćwiczenia na wspóldziałanie służb: straż pożarna, polsjia, centrum medyczne
24 września (piątek)
12.00 - manifa „NIE rozwlekłości procedowania nad ustawą
parytetową! - Warszawa, przed Semem RP
18.00 - Zaćmienie - film, kino Pioner, Kowale Oleckie
25 września (sobota)
12.00 - Czarni Olecko - Granica Kętrzyn, mecz piłki nożnej
juniorów, stadion MOSiR
12.00 - Czarni Olecko - Rona 03, mecz piłki nożnej młodzików, wyjazd
14.00 - Czarni Olecko - Rona 03, mecz piłki nożnej trampkarzy, wyjazd
18.00 - Zaćmienie - film, kino Pioner, Kowale Oleckie
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
26 września (niedziela)
14.00 - Czarni Olecko - Stare Juchy, mecz piłki nożnej Aklasy, wyjazd
15.00 - Czarni Olecko - Dąb Dąbrowa, mecz piłki nożnej III
ligi , wyjazd
27 września (poniedziałek)
14.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa 32
16.30 - Zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni, konferencja - sala widowiskowa ROK „MG”
28 września (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
30 września (czwartek)
- mija termin zgłaszania kandydatów do Tytułu „Pasjonata
Roku” Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”
1października (piątek)
10.00 - Forum Programu „Równać Szansę” - u. Gołdapska 27
(Mazursie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych
18.00 - Disco robaczki - film, kino Pioner, Kowale Oleckie
19.00 - Mein Kampf, spektakl, sala Teatru AGT
2 października (sobota)
10.00 - Czarni Olecko - Huragan Pisz, mecz piłki nożnej
trampkarzy, stadion MOSiR
11.00 - Czarni Olecko - Victoria Bartoszyce, mecz piłki nożnej juniorów, wyjazd

AUTOMYJNIA
ON.............................. 4,45
Pb95.......................... 4,58
PB98.......................... 4,78
LPG............................ 2,08
Olej opa³owy............... 2,75

z³
z³
z³
z³
z³

kl S
t
ka wy ie n a ł
rt da to y m
to y j m
w r em
e! ab y
a-

V36310

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

K33810
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu
w Olecku w dniu 27 września 2010 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w
sali konferencyjnej (pokój
nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

Porządek sesji:
1 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał
Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Analiza stanu przygotowania placówek do
roku szkolnego 2010/2011.
8. Stan realizacji programu „Razem bezpieczniej w powiecie oleckim”.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r.o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
c) w sprawie w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach
budżetowych Powiatu Oleckiego, określenie
źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011;
e) w sprawie powierzenia Gminie Kowale
Oleckie zadania zarządzania drogą powiatową;
f) w sprawie partnerskiego przystąpienia
Powiatu Oleckiego z Gminą Kowale Oleckie
do realizacji inwestycji w 2011r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
g) w sprawie partnerskiego przystąpienia
Powiatu Oleckiego z Gminą Olecko do realizacji inwestycji w 2011r. w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011;
h) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok
2010;
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Świerszcz

Stowarzyszenie EGO
W sobotę 18 września w Dubeninkach odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia EGO
„Kraina Bociana” .
W spotkaniu uczestniczył starosta olecki
Stanisław Ramotowski zaś miasto reprezentował wiceburmistrz Henryk Trznadel. Podczas
posiedzenia zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia. Ustalono tez strategię na najbliższe lata. 		
		
(M)

Rusza budowa spalarni odpadów
w Siedliskach
16 września w czwartek odbyła się w Ełku konferencja poświęcona budowie składowiska odpadów w Siedliskach koło Ełku. Zarząd poinformował
uczestniczących z zjeździe burmistrzów, że wszystkie formalności związane
z budową zostały załatwione wraz z systemem finansowania całego przedsięwzięcia. Zakończono też sprawy formalne związane z rozpoczęciem
inwestycji, takie jak np.: pozwolenie na budowę i formalności związane z
ochroną środowiska.
Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie dwunastu gmin EGO oraz burmistrz gminy Białej Piskiej podpisali na tej konferencji akt erekcyjny. Pod
aktem podpisał się również minister ochrony środowiska, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Krzysków, prezes powołanej przez samorządy spółki Edward Palczewski oraz
posłowie Andrzej Orzechowski i Marek Konopka.
Głównym wykonawcą inwestycji jest ełcka firma PRIBO-EPB.
W ramach tej samej inwestycji został już rozstrzygnięty przetarg na budowę stacji przeładunkowych w Olecku, Białej Piskiej i w Kosmidrach koło
Gołdapi. Przetarg wygrała ta sama firma. Wartość inwestycji to 87 milionów
złotych nie wliczając w to podatków. Budowa ma być ukończona do 2012
roku.
„Inwestycja na kilkadziesiąt lat załatwi gospodarkę odpadami we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” – stwierdził burmistrz
Wacław Olszewski – „W biorących udział w przedsięwzięciu gminach
wszystkie małe wysypiska zostały już zamknięte. Większość odpadów
gromadzonych jest na oleckim wysypisku. Gminy płacą nam za ich składowanie. Są one następnie sortowane i sprzedawane jako surowce wtórne. Tak
będzie się działo aż do wybudowania zakładu w Siedliskach.
Później wszystkie wysypiska zostaną rekultywowane. Można np. będzie
posadzić na ich miejscu las. Rekultywacja jest to procesem kilkuletnim.
U nas składowisko będzie funkcjonować. Mamy pozwolenie zintegrowane do 2018 roku. Za śmieci, które są do nas przywożone dostawcy płacą.
Śmieci są ważone i od razu idą na sortownię. Na sortowni odzyskujemy
surowce wtórne: plastik, makulaturę i szkło.”
Trzeba zaznaczyć, że olecka sortownia odpadów została zbudowana za
pieniądze z tzw. Funduszu Norweskiego.
Opracował B. Marek Borawski

Program wsparcia międzynarodowych
imprez sportowych dla osób
niepełnosprawnych organizowanych
na terenie Polski
Do 20 września 2010 r. przyjmowanie są wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie
Polski”.
Wnioskować można o dofinansowanie międzynarodowych imprez
sportowych, tj. międzynarodowych zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych i wydarzeń im towarzyszących, organizowanych na terenie
Polski o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub
mistrzostw Europy, których organizacja zlecana jest przez międzynarodową organizację sportu.
O przyznanie pomocy finansowej ubiegać się w ramach programu
mogą organizacje pozarządowe, (stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów).
Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii
PFRON lub drogą pocztową) na adres:
PFRON
Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa		
Halina E. Kasicka
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Manifestacja PARYTETY
– W SAMO POŁUDNIE,
23 września 2010 (czwartek)

Powiedz TAK równouprawnieniu kobiet i mężczyzn w dostępie na listy wyborcze, powiedz NIE rozwlekłości procedowania nad ustawą parytetową!
23 września (czwartek) spotykamy się pod Sejmem w
samo południe, by zamanifestować nasze poparcie dla parytetów płci na listach wyborczych. Jest to dzień posiedzenia
komisji sejmowej, która stanowczo zbyt długo nie może sobie
poradzić z projektem liczącym zaledwie kilka stron.
Parytety są popierane przez większość społeczeństwa - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przypomnijmy o tym politykom. 					
Do zobaczenia!

Płyta do musicalu
Na
początku
września Stowarzyszenie Zacheusz
z pieniędzy uzyskanych z grantu uzyskanego w
Urzędzie
Miasta
Ełk przygotowało
15 utworów muzycznych do musicalu „Historia o św.
Mikołaju cz. II”.
Premiera spektakulu jest planowana w grudniu.
Autorem muzyki
jest
Przemysław
Stępkowski.Płyta
powstała w Muzycznym garażu prowadzonym przez Piotra
Karpienię. Na płycie można usłyszeć między innymi gitarę,
skrzypce i cymbały. Piosenki zostały zaśpiewane przez Monikę
i Judytę Karpuk, Marię i Przemysława Stępkowskich oraz Piotra Karpienię i Annę Klejps. Płyta była nagrana kilka dni przed
ślubem Piotra i Ani. Mieszkańcy Ełku będą mogli zobaczyć
musical w okresie świątecznym.

Dożynki w Lenartach
18 września w Lenartach odbyły się dożynki wiejskie.
Rozpoczęła je o 16.00 msza święta w kościele w Judzikach. Następnie korowód dożynkowy przeszedł do świetlicy
wiejskiej w Lenartach. Tam też odbyła się wystawa płodów
rolnych, wieńców dożynkowych. Dla mieszkańców i gości
przygotowano przeróżnego rodzaju atrakcje. Nie obyło się
bez loterii fantowej. Dzień dożynek zakończyła zabawa ludowa trwająca do rana.
(m)
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cwiczenia

Na dzień 23 września około godziny 9:00 planowane są ćwiczenia Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.
Współorganizatorami i uczestnikami ćwiczeń
są ponadto Komenda Powiatowa Policji w Olecku
oraz Centrum Medyczne OLMEDICA w Olecku.
Manewry mają na celu doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas akcji ratowniczych o dużych rozmiarach i ze znaczną ilością
poszkodowanych.
Planowane założenie ćwiczenia to wtargnięcie na teren szkoły uzbrojonych mężczyzn, którzy
detonują w jednej z klas granat, a następnie ranią
z broni palnej kilku uczniów i nauczycieli. Dochodzi do ogólnej paniki, a w wyniku eksplozji i
pożaru. Do akcji wkracza policja, straż pożarna i
służba medyczna.

W związku z organizacją tego rodzaju ćwiczeń pragniemy uspokoić
mieszkańców Olecka, że słyszane
tego dnia odgłosy eksplozji, wystrzałów, a następnie sygnałów służb ratowniczych w okolicach Zespołu

Szkół Zawodowych i Licealnych w Olecku, to tylko
manewry. Ponadto informujemy, że podczas ćwiczeń
mogą wystąpić niewielkie utrudnienia w ruchu na ulicy Gołdapskiej.
kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

WYPADEK

W 15 września około godziny 11.00 w Imionkiach doszło do wypadku drogowego.
W jego wyniku poszkodowana został kobieta
kierująca samochodem osobowym Opel Vectra.
Pomocy medycznej na miejscu zdarzenia udzielił
przed przybyciem zastępów straży pożarnej Zespół Pogotowia Ratunkowego.

Kobietę zabrano to szpitala w Olecku. Działania straży
pożarnej polegały na postawieniu pojazdu na koła, odłączeniu instalacji elektrycznej i gazowej oraz kierowaniu ruchem
drogowym. W celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia do momentu zakończenia czynności dochodzeniowych przez policję, zadysponowano zastęp OSP Wieliczki. 		
				
kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko
087 520 71 02

Komputer dla Homera 2010

Procedury realizacji programów: „Pegaz 2010” oraz „Komputer dla Homera 2010”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
informuje, że Zarząd PFRON przyjął „Procedury realizacji programu Pegaz 2010”.
Procedury realizacji ww. programów zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków o dofinansowanie oraz informacje o dokumentach, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem.
Elektroniczne wersje procedur dostępne są na witrynie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i
zadania PFRON”.
• „Procedury realizacji programu Pegaz 2010”,
• „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera
2010”.
Zatwierdzenie przez Zarząd PFRON „Procedur realizacji
programu Pegaz 2010” daje osobom niepełnosprawnym możli-

wość ubiegania się w bieżącym roku o udzielenie w ramach obszaru D przedmiotowego programu pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów,
dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.
Zgodnie z zapisami zawartymi w „Procedurach realizacji programu Pegaz 2010” wnioski w ramach obszaru D są przyjmowane
w Warmińsko – Mazurskim Oddziale PFRON, ul. Mickiewicza
21/23, 10-508 Olsztyn w trybie ciągłym, jednak nie później niż do
dnia 15 listopada bieżącego roku.
Terminy naboru wniosków w ramach pozostałych obszarów
programu „Pegaz 2010”, jak również w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” Zarząd PFRON wyznaczy w późniejszym
terminie.
Sporządziła: Halina E. Kasicka

e-mail: to@borawski.pl.

Filmowe wakacje Zuzi
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W dniach 22-28 sierpnia 2010 roku Zuzanna Łabanowska, uczennica
klasy II B Gimnaulica w Bańskiej Szczawnicy
zjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, przeZamek
bywała w słowackiej
w Bratysławie
miejscowości Banská Štiavnica (Bańska Szczawnica - tak
brzmi polska nazwa)
i wzięła udział w
trzeciej edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Filmu
Dokumentalnego w
ramach
programu
,,Patrz i Zmieniaj”.
Program ten został
opracowany i wdrożony przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W warsztatach filmowych, młodzież ze Słowacji, Czech, Estonii, Rumunii i Polski wspólnie doskonaliła swoje umiejętności związane z reklamą
społeczną. Praca odbywała się pod kierunkiem znanych specjalistów filmowej branży reklamowej: reżyser Jaro Ridzoň (jego spoty reklamowe można obejrzeć w polskiej telewizji), montażysta Filipa
Sustka, operator Tomáš Stanek (wszyscy ze SłowaSzanowni Państwo,
cji) oraz twórca filmów dokumentalnych Benjamina
Drodzy
Koleżanki
i Koledzy,
Richards z Australii. Przez pierwsze dwa dni uczestnicy letniej szkoły filmowej poznawali aspekty teoreDrodzy Przypisani Północy!
tyczne. Następnie uczyli się montażu, operowania kaMiło mi przekazać informację, że 10 sierpmerą oraz zgłębiali teorię dźwięku. Każdy uczestnik
nia 2010 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia
mógł wybrać swoją rolę, którą chciał pełnić podczas
oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin
kręcenia spotu socjalnego. Zuzia wybrała muzykę.
przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honoW czasie wolnym od zajęć młodzi ludzie przedstarowego tytułu „Pasjonat Przypisanych Półnowiali swoje państwa, z których pochodzą, nie zabracy” 2010. Powołany został także skład Kapituły
kło oczywiście degustacji tradycyjnych potraw. Jak
Konkursu.
mówi Zuzia, nasze kiszone ogórki zrobiły furorę :)
Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie pięknej BraZgłoszenia kandydatów do tegorocznej natysławy oraz urokliwej Bańskiej Szczawnicy. Zuzia grody można dostarczać na adres:
nawiązała dużo nowych znajomości. Miło wspomina
- pocztą internetową: biuro@przypisani.mazury.pl,
ten czas i zaprasza wszystkich chętnych do uczestni- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani
Północy” 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27,
czenia w podobnych projektach.
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z
Program ,,Patrz i Zmieniaj” został opracowany i
wdrożony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
Warszawie, a realizowany był, m.in. w Gimnazjum
Zgłoszenie musi zawierać:
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkol- imię i nazwisko kandydata,
nym 2009/2010 pod kierunkiem nauczyciela języka
- jego adres i telefon lub e-mail,
angielskiego pani Konstancji Tanjga.
obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format
Wojciech Jegliński kartki- A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być także kserokopie tych materiałów.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2010 r.
Przypominam Regulamin Konkursu „Pasjonat Przypisanych
Północy”:
I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą
animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki,
ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować
do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”, osoby nagrodzone honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” oraz członkowie Kapituły
przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę
zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.

Zuzanna i jej grupa filmowa: Nikola (Słowacja), Eva (Słowacja), Milosz (Polska)

Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Pozdrawiam serdecznie
Maria W. Dzienisiewicz
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e-mail: to@borawski.pl.

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
spotkanie informacyjne 16 września
fot. archiwum Starostwa Powiatowego

e-mail: to@borawski.pl.
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„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Dodatkowy nabór uczestników do udziału w projekcie
JĘZYK OBCY CORAZ MNIEJ „OBCY”
miejsko–wiejskiej Olecko z terenu powiatu oleckiego.
Na zajęcia zapewniamy specjalistyczną pracownię językową i nowoczesne materiały dydaktyczne, takie jak:
podręczniki, ćwiczenia, testy, słowniki, filmy. Wiosną zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Warszawy.
PUNKT REKRUTACYJNY – zorganizowany jest w
biurze Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Kochanowskiego w Olecku (pokój nr 102). Informacji na

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku od 1 września 2009 r. realizuje projekt JĘZYK OBCY CORAZ
MNIEJ „OBCY”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i ukończeniem szkoły przez maturzystów organizowany jest dodatkowy
nabór uczniów do projektu – zgłoszenia przyjmowane są do 23
września 2010 r.
Posiadamy wolne miejsca na bezpłatne pozalekcyjne zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i francuskiego. Ponadto przewiduje się zajęcia z literatury angielskiej i wiedzy o kulturze, aby dobrze przygotować
uczniów do matury w stopniu rozszerzonym. Zajęcia prowadzone
będą małych grupach warsztatowych od 10 do 15 osób w okresie
do czerwca 2011 r.
Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projekt skierowano do uczniów LO, którzy mają problemy w nauce, a także
do uczniów uzdolnionych wykazujących zainteresowania językami obcymi. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie
w wieku 15-20 lat będący mieszkańcami gmin wiejskich i gminy

temat projektu udziela Nina Grodzka – tel. 87 (5234183),
a także Halina Bogdańska – tel. 87 (5201657). Zgłoszenie
do udziału w projekcie odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego (dostępny u Wicedyrektora szkoły,
na stronie www.powiat.olecko.pl oraz www.projekt.lo.olecko.pl), zaś podział na grupy zależy od wyników testu
kompetencyjnego.
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.projekt.
lo.olecko.pl oraz przekazana osobiście
zakwalifikowanym uczestnikom.
Halina Bogdańska
Kierownik Projektu

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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zdjęcia Józef Kunicki

Puszki, butelki, kwietniki i muszla klozetowa - to tylko część z wyłowionych podczas IV Ogólnopolskiej Akcji
Sprzątania jeziora Oleckie Wielkie śmieci.

Olsztyna, Ostrowi Mazowieckiej, Łomży, Gdyni, Ełku,
Sokołowa Podlaskiego, Grajewa, Otwocka, Gołdapi, Karczewa, a także z Kowna na Litwie. Linię brzegową sprząta-

11 września, w sobotę, już po raz czwarty Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” wspólnie z Klubem
Płetwonurków LOK zorganizowało IV Ogólnopolską Akcję Sprzątania jeziora Oleckie Wielkie. Tegoroczną akcją
honorowym patronatem objął Burmistrz Olecka Wacław
Olszewski. Dno oleckiego jeziora sprzątało 47 nurków
z Białegostoku, Suwałk, Łodzi, Hajnówki, Goniądza,

ło prawie 40 osób. Jak co roku w Akcję włączyli się strażacy,
bez pomocy których akcja nie przebiegła by tak sprawnie.
- Chcemy pokazać, że wspólnymi siłami można coś zmienić na lepsze. Nie będziemy narzekać i czekać, aż ktoś coś
zrobi. Bierzemy sprawy, w tym wypadku śmiecie (śmiech),
w swoje ręce - mówi Janusz Romańczuk Prezes Oleckiego
Stowarzyszenia Nurkowego „Amfiprion”. - Wyłowiliśmy
700 kg śmieci. Były to głównie puszki i butelki, ale wśród
„znalezisk” jest także krzesło i
sedes!
W tym roku IV Ogólnopolska Akcja Sprzątania jeziora Oleckie Wielkie była
największą tego typu imprezą
w regionie. Akcja ma na celu
uwrażliwienie mieszkańców
na problemy ekologii, propagowanie aktywnego, ale przyjaznego naturze stylu życia.
W podziękowaniu za pomoc uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
ufundowane przez sponsorów.
Po zakończonym sprzątaniu na
wszystkich czekał ciepły poczęstunek.

e-mail: to@borawski.pl.
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Zarządy Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego “Amfiprion” i Klubu
Płetwonurków Ligi Obrony Kraju w Olecku składają serdeczne podziękowania za okazaną pomoc przy organizacji IV Ogólnopolskiej
Akcji Sprzątania Jeziora Oleckie Wielkie w dniach 11-12.09.2010r.:
Burmistrzowi Olecka Wacławowi Olszewskiemu, Starostwu Powiatowemu w Olecku, Firmie Delphia Yachts Kot sp.j, Panu Romanowi
Prawdzie, Firmie SANTI z Gdyni, Firmie SCUBATECH ze Szczecina,Panu Krzysztofowi Suchockiemu, Restauracji „Astra”, Karczmie Margrabowa, Dla Baru „Koala”, Firmie KESON DIVER SHOP
z Bytomia, Centrum Techniki Nurkowej „Żabka” z Suwałk, Firmie
TRANSYACHT J. i M. Makowscy s.j., Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, Firmie ZNICZE J. Sosnowski,
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olecku, Firmie
AGROMASZ, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Olecku, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku, Wodnemu Ochotniczemu
Pogotowiu Ratowniczemu w Olecku, Panu Krzysztofowi Szymczykowi,Chacie Mazurskiej, Pani Janinie Suchockiej,Pani Mariannie
Żukowskiej, Panu Zdzisławowi Bereśniewiczowi, Panu Jarosławowi
Skorupskiemu, Panu Pawłowi Słyszewskiemu, Panu Januszowi Żero,
Panu Józefowi Brodowskiemu, Stanisławowi Mrozowskiemu, Firmie
Studio „Foto-Bea” z Gołdapi, HURTOWNI
„Impuls”, Studio-R reklamy oraz wszystkim członkom „Amfipriona”, którzy zaangażowali się w przygotowanie akcji.
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e-mail: to@borawski.pl.

Andrzej Malinowski

Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 3.

Jokohama - Kamakura, 2.08.2008 r.
Kimono i „komórka” idą w parze

Ulica w Jokohamie
Wstałem o godz. 8.00. Nie miałem trudności z zaśnięciem,
chociaż podłoga i te maty były twarde. Poduszka też jest twarda.
W środku chyba groch. Jak się położy na niej głowę to się robi
jama i tak już zostaje. Bibi z Krzyśkiem też dali sobie radę w
nowych warunkach. Mieliśmy problem z włączeniem mikrofalówki. Na pewno jest zepsuta. W związku z tym śniadanie stanęło pod znakiem zapytania. Otworzyliśmy sushi, ale nie dało się
tego jeść – ciągnąca się maź. Zjedliśmy tylko po kilka ciastek.

tości odżywcze posiłku. Pałeczki to nie tylko oryginalny
wygląd i elegancja, to także
tysiące lat tradycji. Nie wolno wbijać w miseczkę ryżu,
albo nabijać na nie jedzenia,
nie wolno podawać jedzenia
z jednej do drugiej pary pałeczek. Należy je kłaść częścią
stykającą się z jedzeniem na
specjalnej podstawce, nie
wolno odwracać pałeczek
grubszą stroną do jedzenia.
Kupiłem kilka japońskich rzeczy, w tym kimono
(3000 jenów). Po południu
pojechaliśmy koleją podmiejską do Kamakury. Po
Jem pałeczkami
drodze mieliśmy dwie przesiadki. Bilety na metro i pociągi kupuje się w automatach. Można i w kasie, ale prawie ich nie
ma. Oczywiście mieliśmy kłopoty z ich kupnem. Musiałem prosić
o pomoc przechodniów. Pokazywałem im mapę Japonii z nazwą
miasta. Za drugim razem poskutkowało. Miła Japonka wzięła od
nas określoną ilość pieniędzy i włożyła do automatu jednocześnie
coś przyciskając. Każdy jej ruch obserwowaliśmy bardzo dokładnie, żeby później móc już samemu kupować bilety.
Oglądaliśmy buddyjską świątynię (wstęp 300 jenów) oraz podziwialiśmy Wielkiego Buddę (Daihatsu) – posąg z brązu. Bilet –

Kupowanie biletów w automatach
200 jenów. Posąg waży 93 tony i ma 11,40 m wysokości. Powstał
w 1253 roku, gdy Kamakura była stolicą szogunów (naczelnych
wodzów) i jednym z największych miast świata. Żyło w niej około
200 tys. ludzi. Miasto było też ważnym ośrodkiem buddyjskim z
W jadłodajni
Zwiedzaliśmy okolicę.
W małym przydrożnym „barze”, a
raczej jadłodajni – miejsce, w którym jedzą zwykli Japończycy,
często biedni, postanowiliśmy w końcu zjeść śniadanie. Wybór
dań był spory. Kuchnia znajduje się w polu widzenia klienta,
więc widać jak przygotowywane jest jedzenie. Wziąłem miseczkę ryżu, jakieś dwa spodeczki z sałatką i miseczkę zupy
oraz szklankę wody – za darmo. W sumie tanio - 300 jenów
- około 7 zł. Zmuszony byłem jeść pałeczkami. Na początku
miejscowi bardzo się nam przyglądali i obserwowali czy damy
sobie z nimi radę. Nie było innego wyjścia, trzeba było uporać
się z dwiema pałeczkami. Po chwili doszedłem do wprawy i
nawet podnosiłem pojedyncze ziarenka ryżu.
Zapach przyrządzanych dań mieszał się, ludzie przychodzili
i wychodzili, jadłodajnia żyła swoim życiem. Postanowiliśmy
wpaść tu na śniadanie następnym razem.
Dla miłośników kuchni azjatyckiej pałeczki są tak oczywiste, jak dla nas sztućce. Naukowcy odkryli, że jedzenie nimi korzystnie wpływa na nasz organizm. Jest to spowodowane tym,
że pałeczkami je się wolniej i organizm lepiej przyswaja war-

Obrzęd oczyszczenia przed wejściem na teren świątyni

e-mail: to@borawski.pl.
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Japonka w kimono
Wielki Budda
licznymi świątyniami.
Figura jest pusta w środku. Początkowo Budda siedział we
wnętrzu świątyni, ale pod koniec XV w. tsunami zmyło drewnianą budowlę. Posąg ocalał i teraz jest ozdobą ogrodu świątyni Kotoku-in. Nietypowe ułożenie ręki (mudra) wyraża stałość wiary.
Przed wejściem na teren świątyni trzeba dokonać rytualnego obrzędu oczyszczenia (minogi). 90% mieszkańców Japonii
to buddyści, chociaż praktycznie każdy Japończyk to shinto-

Kimono
ista. „Nikt nie wierzy w shinto, ale każdy je wyznaje”. Trochę
to dziwne. Shinto jest integralną częścią japońskiego poczucia
tożsamości. Formy jego wyznawania to: Oczyszczenie (misogi)
- zwykle przez ceremonialne oczyszczenie siebie wodą z wody
ulokowanej w basenie świątynnym; Prośba do kami - zwrócenie
na siebie uwagi przez duchy, zwykle poprzez podwójne klaśnięcie w ręce, lub szarpnięcie liny, która zaczepiona jest o dzwon.
Potem odmawia się cichą modlitwę do duchów zamieszkujących
świątynię; Ofiara - aby podziękować duchom kami, w dzisiejszych czasach wkłada się pieniądze do skrzynki ofiarnej. W czasach samurajów, praktycznie wszystko co było cokolwiek warte
mogło być ofiarą (ryż, woda, papier albo talizmany o-fuda).
Zaglądaliśmy do przydrożnych sklepików. Oglądałem przeróżne kostiumy, a nawet dziwne męskie kalesony. Obserwowałem dziewczęta i kobiety, które miały na sobie kimono, a raczej
yuakatę (letnie kimono). Współcześni Japończycy nie wstydzą
się swojej kultury i część z nich chodzi w tradycyjnych strojach.
Widok ciekawy, bo kobiety w kimono … są bardzo współczesne,
korzystają z telefonów komórkowych i innych dobrodziejstw japońskiej techniki.
Kimono to ubiór o prostym kroju, w kształcie litery T, przypominający nieco szlafrok. Rękawy są długie, zaś w okolicach
nadgarstka także bardzo szerokie – nawet do pół metra. Według
tradycji, kobiety nie mające męża powinny nosić kimono o wyjątkowo długich rękawach, sięgających niemal podłogi. Szata

jest owinięta wokół ciała, przy czym lewa strona powinna być
zawsze na wierzchu. Całość ubioru uzupełnia szeroki pas wiązany na plecach, zwany obi.
Kimona bywają bardzo drogie. Cena kobiecego kimona
może przekroczyć 10 tysięcy dolarów, zaś kompletny strój,
składający się z kimona, bielizny, obi, skarpet, sandałów i dodatków, może kosztować ponad 20 tysięcy dolarów. Koszty
obi mogą wynieść nawet kilka tysięcy dolarów. Na szczęście
w praktyce większość kimon posiadanych przez hobbystów
lub osoby praktykujące tradycyjną sztukę japońską są znacznie tańsze. Zdarza się, że kimono i bieliznę do niego sporządza
się własnoręcznie lub z elementów starego stroju. Tańsze, sporządzane maszynowo tkaniny mogą zastąpić tradycyjny, barwiony ręcznie jedwab. W Japonii intensywnie rozwija się też
rynek odzieży używanej. Mimo to kobiece obi są drogie: nawet
używane pasy kosztują setki dolarów, a dla osoby niedoświadczonej własnoręczne sporządzenie obi jest trudnym zadaniem.
Męskie obi, nawet te jedwabne, bywają znacznie tańsze, gdyż
są węższe i krótsze niż te, które noszą kobiety.
Kimona nie wyrzuca się. Stare stroje wykorzystuje się powtórnie na wiele sposobów. Można z nich sporządzić haori lub
kimono dziecięce; tkaniny można użyć do załatania podobnego
kimona, większe części materiału mogą posłużyć do uszycia
dodatków, takich jak torebka; mniejsze – do produkcji obić, toreb lub skrzynek do przechowywania różnych narzędzi np. tych
używanych w czasie ceremonialnego parzenia herbaty.
Współcześnie
Japonka, kimono, komórka
kimono zakłada
się tylko na specjalne
okazje.
Robią to głównie
kobiety. Zdarzają
się jednak kobiety starsze, które
wciąż noszą je
codziennie. Mężczyźni pokazują
się w nich zazwyczaj na ślubach i
podczas ceremonii herbacianej.
Zawodowi zapaśnicy sumo mają
obowiązek nosić
kimono zawsze
gdy pojawiają się
publicznie poza
ringiem.
Długo spacerowaliśmy
uliczkami Kamakury. Do Jokohamy wróciliśmy
późno.
Dzisiaj
był niesamowity
upał.
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K39904
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V39807
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

US£UGI

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V40007
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L29804
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L30401

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

V39907

SERWIS OGUMIENIA

V41306

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K34422
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B2905

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A4, 1,6B, 1997, XII, Combi, srebrny, 11.300, tel.
500-577-981
K41901
* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel.
508-097-660 V36540
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K40004
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V39817
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V41316
* CZĘŚCI UŻYWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 B*4002
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V36550
* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854

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

V39108
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V41206

V25018

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B4101
* Budowlana firma, WITKOWSKI, kompleksowe prace
budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44
V43104
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1337

1

B3502

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V40906

V36530

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

* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
* Mrecedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel.501-611-961 V41925
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pełna opcja, tel. 508-097-660
V36520

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
V47201

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V40606
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13		
L29207
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V42208
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V40706

V43004

Biuro Turystyczne „SAMBIA”
najtańsze bilety autobusowe, lotnicze,
wczasy last minute.
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B3902

B3602

V46901

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B2407
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V42105

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V45703

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B3802

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B4201
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 L29605
• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200

V46911

PUB PIWNICA

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki,
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684
V40107

* Super Taxi, tel. 87-520-18-18

K41103

Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki
pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Duży wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V39707
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V36210
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V40806
CENTRUM OPTYKI
Plac Wolności 9
V39507

każdy czwartek, start od 1900

OKULISTA
co druga sobota od 10

do 1500
Rejestracja: 501-267-347
00

V42904

KARAOKE w Pub Piwnica,

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
L29903
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L30002
* kwiaciarnia „IWA”, Wiśniowa, tel. 664-905-398 V41106
KWIACIARNIA „ORCHIDEA”ul. Grunwaldzka

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V36330

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V45713
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SPRZEDAM

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 34 godzin,
ul. Grunwaldzka, te. 723-565-248
V46801

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
czipowanie, paszporty europejskie
V36010
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V42814

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V2136
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V41915

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68
B3203
* STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie Anna,
Krzysztof Sadowscy, STOMATOLOGIA, pełny zakres
usług, protetyka stomatologiczna, DERMATOLOGIA,
PLAC Wolności 11, I piętro, rejestracja telefoniczna 605893-381 K24910
* Super Taxi, tel. 87-520-18-18 K41103
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12K34422
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L29406

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B3403
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K31321
* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki Oleckie, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V46312
* działki budowlane, Sedranki, przy drodze krajowej,
tel. 607-168-718 K41602
* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426 V39527
* garaż murowany, Wojska Polskiego koło Sanepidu,
tel. 693-257-914 K41702
* Jaśki, działki budowlane nad jeziorem, od 30.000
złotych, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V46332
* jorki, szczeniaki, tel. 507-231-684
V40117
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
L30101
* mieszkanie, Ełk, 35 m.kw., wyposażone lub zamienię na większe w Olecku, tel. 880-401-784
K41302
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po
remoncie, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200V46322
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., Środkowa, tel.
692-141-426
V39517
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V36320

w

Y
KEPompy ciepła

CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
O
możliwość montażu
OM
DWORZEC PKP
R
V45513
P
tel. 87-520-22-33
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 L30301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333

A
CJ

V36020

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

v45603

V36510

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V2136
* wózek dziecięcy „TAKO”, mało używany, tel. 605201-942 B4306
WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V42405

KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
K34110
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756
SPRZEDAM

L30201

* Choinki cięte ze świerka srebrnego,
GRÜNLAND			
V41815
* działkę budowlaną, Klonowa, 50 000 złotych, tel. 506123-200 V46302

* dom luksusowy po generalnym remoncie, z garażem, pięknym ogrodem do wynajęcia na działalność z
możliwością zamieszkania, tel. 603-170-046
K41402
* lokal do wynajęcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441703
K34107
* lokal po generalnym remoncie 43 m.kw., w atrakcyjnym miejscu, centrum, do wynajęcia na działalność,
tel. 603-170-046 41502
* mieszkania i pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K40903
* na działalność gospodarczą do wynajęcia domek z
budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5
hektara, tel. 502-088-402 K31221

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* pół bliźniaka do wynajęcia, tel. 502-088-402
* super pokój, Olecko, tel. 87-520-21-14 K41202

V37029
K40804
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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B3104

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

x 1 x 2 x 3

x?

Podpis: ......................................................
V45803
K41801

Ciekawy konkurs
Od miesiąca na projektowanym Obszarze Dzikie Mazury trwa
niezwykły kurs przygotowujący do pracy w branży turystycznej. Jest
to jeden z pierwszych elementów rozpoczynającej się kampanii turystycznej Dzikie Mazury.
Doskonali wykładowcy, bardzo urozmaicony program gwarantuje, że uczestnicy kursu posiądą doskonałą wiedzę do rozpoczęcia
lub kontynuowania pracy w branży turystycznej.
Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami.
Jest też możliwość odpłatnego uczestniczenia w wybranych zajęciach i prezentacjach (kurs jest bezpłatny dla uczestników oraz aktywnych osób w ramach kampanii Dzikie Mazury).
Zapraszamy, Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk (info 0604 29 29 97)

MEDYCYNA ALTERNAWTYWNA

Arbuz na toaletce

Tonik z arbuza: plasterek świeżo skrojonego
arbuza zwilżyć mlekiem i przetrzeć nim twarz.
Odświeża i oczyszcza cerę.

Gdy masz nieświeży oddech

Najczęściej, niestety, przyczyną takiego stanu rzeczy bywa
niewystarczająca higiena jamy ustnej. Resztki pokarmowe nie
usunięte podczas zwykłych zabiegów toaletowych ulegają rozkładowi i podczas fermentacji wydzielają gazy o odrażającym
zapachu. Potęgują te objawy: paradentoza, ropnie na dziąsłach i
inne schorzenia przyzębia. Naturalnych sposobów na usunięcie
niemiłej woni znamy dużo. Oto jeden z nich:
doktor Jadwiga Górnicka, zwolenniczka medycyny naturalnej, radzi, by skorzystać z owoców jałowca, które hamują nadmienia fermentację. Kuracja polega na ich żuciu i połykaniu.
Pierwszego dnia zaczyna się od 5 jagódek, każdego następnego
dodaje się jeden owoc, aż dojdzie się do 15. Potem odejmuje
się codziennie jedną Jagódkę, aż dojdzie się do 5. Taką kurację
można przeprowadzić najwyżej dwa razy w roku. Nie powinny
jej stosować kobiety w ciąży. Jeżeli ktoś ma opory przed jałowcem, może raz w tygodniu, na czczo, wypić sok z połówki cytryny, zmieszany z połową szklanki gorącej wody, dwiema łyżkami

oliwy, dwoma łyżeczkami Cholesolu, 30 kroplami Solarenieu.

Odprężenie przy biurku

Ogromna rzesza ludzi pracuje siedząc. W tej pozycji
również można się relaksować. Jeśli pojawia się napięcie w
trakcie nauki, lektury książki, pisania ręcznego, na maszynie
czy komputerze, wystarczy co pewien czas rozluźnić i opuścić barki oraz unieść i lekko przechylić do tyłu głowę. Ruchy powtarzamy kilkakrotnie. Sygnałem najlepszym do rozpoczęcia ćwiczenia będzie pojawiające się napięcie. Można
też ustalić sobie rytm czasowy, gdy zafascynowani lekturą
lub pracą „odrywamy się” zupełnie od rzeczywistości.

Antybiotyki z grzybów

W ludowej medycynie panowało przekonanie, ze po jesieni
obfitującej w grzyby, zima i wiosną ludzie znacznie rzadziej lub
nawet wcale nie chorują na przeróżne przeziębienia. Jeszcze do
niedawna takich twierdzeń nie traktowano poważnie uznając je
za fantazje i przesąd nie znajdujący uzasadnienia. Dzisiaj jednak
wiemy, że nasi przodkowie jednak chyba nie mylili się. Rzeczywiście, kto jadł sporo grzybów mógł mniej chorować i być bardziej odporny na ataki przeróżnych bakterii i wirusów. Przekonują o tym liczne badania naukowców, także z Polski. Otóż odkryli
oni w grzybach wiele substancji antybiotycznych.

e-mail: to@borawski.pl.

Kalendarz imion
21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy,
Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara, Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janusza,
Jonasza, Laurentego, Mateusza, Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, Koryny, Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 września
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny,
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława,
Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza, Minodora, Wierusława, Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły,
Teomiry

Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana,
Terencjusza, Tomiła, Tomira, Uniegosta
25 września (Dzień Budowlańca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, Ładysława, Mikołaja, Piotra,
Rufusa, Świętopełka, Władysława, Włodzimierza, Włodzisława, Wodzisława
26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euzebiusza, Justyna, Kosmy, Kuźmy, Łękomierza, Wawrzyńca, Zbysława
27 września (Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara,
Kosmy, Urbana, Wawrzyńca, Wincentego

Nasz przepis
Chrzan z pomarań- Kiszenie kapusty
Jak ukisić smaczną kapustę? To sztuczą do pieczonego ka coraz
bardziej zapomniana. Warto więc
drobiu i cielęciny przypomnieć
kilka dawnych rad. Najtrwal-

5 kwaśnych jabłek, pół szklanki tartego chrzanu, nieduża pomarańcza,
5 łyżek soku cytrynowego, sól, cukier
Obrane jabłka ścieramy na tarce
o drobnych ząbkach, skrapiamy sokiem z cytryny i mieszamy z chrzanem. Pomarańcze parzymy, myjemy
i wtedy ścieramy z nich skórkę na
tarce. Z otartych owoców wyciskamy sok. Tak przygotowany sok i
skórkę dodajemy do jabłek i chrzanu
i dokładnie mieszamy. Doprawiamy
do smaku solą i cukrem.
Sos jałowcowy
Resztki mięsa z dziczyzny, 6 dag
wędzonki, 1 cebula, nieduża marchew, kawałek selera, 1 łyżeczka
ziaren jałowca, pół szklanki czerwonego wina, 1 pomidor, 3 dag masła,
3 dag mąki
Resztki mięsa drobno kroimy.
Wkładamy je do rondla wraz z drobno pokrojoną wędzonką, pomidorem, jarzynami, cebulą i ziarnami
jałowca. Obrumieniamy je dokładnie, po czym podlewamy je rosołem
i gotujemy przez godzinę.
Zestawiamy z ognia i przecedzamy. W międzyczasie przygotowujemy mąki i masła zasmażkę.
Dodajemy do niej przecedzony
wywar. Rozprowadzamy dokładnie
dolewając wino i solimy. Gdy sos
będzie mało ostry dodajemy kwasku
cytrynowego, szczyptę cukru i kilka
kropel karmelu.
Sos nadaje się do dziczyzny,
pasztetów i do pieczeni baraniej i
wieprzowej.

szą w przechowywaniu kieszonkę dają kapusty zimowe, gdyż zawierają najwięcej cukru koniecznego do fermentacji. Do kiszenia
wybiera się główki ścisłe, świeże. Główki
oczyszcza się z liści zabrudzonych. Potem
kapustę kroi się i szatkuje do dużej miski by
można było ją swobodnie przesypać solą i
wymieszać z dodatkami smakowymi. Marchew i jabłka kroi się lub uciera na grubej
tarce do warzyw Cebule kroi się w cienkie
plasterki, a liście laurowe rozkrusza. Można
też dodać aromatycznych jagód jałowca.
Szatkowaną i wymieszaną kapustę wsypuje się po trochu do beczki i dobrze ugniata lub ubija drewnianym ubijakiern, aby
puściła sok i aby usunąć powietrze. Beczki
powinny być uprzednio dobrze wymoczone,
wymyte gorącą wodą i wyparzone. Beczkę
wyparza się kładąc na jej dnie na kawałku blachy rozpalony w palenisku kamień,
który polewa się wodą, przy czym beczkę
szybko zakrywa.
Kapusta w beczce powinna być zawsze
pokryta zalewą, która zabezpiecza ją przed
dostępem powietrza, a tym samym - przed
gniciem i pleśnieniem. Dlatego na wierzchu kładzie się drewniane denko i przyciska
ciężkim Kamieniem
Kapustę w beczce przechowuje się przez
kilka dni w temperaturze 18-20°C. Po trzech
dniach zaczyna się fermentacja. Następnie beczkę przenosi się do pomieszczenia
chłodniejszego (w temperaturze 8-10°C),
gdzie kapusta powoli i umiarkowanie się
kisi. Gdy w beczce jest za mało zalewy,
dodaje się solanki w ilości 3 dag soli na l
litr wody oraz l g kwasu mlekowego. Jeżeli
do kiszenia bierze się kapustę mało słodką,
wówczas dodaje się l % cukru.
Kapusta kiszona do gotowania
Na l kg kapusty szatkowanej (1,35 kg kapusty świeżej) bierze się 2,5 dag soli kuchennej, 0,25 dag nasion kopru lub kminku
i 0,03 dag liści laurowych.
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Cytaty na ten tydzień
Panuj przynajmniej nad sobą, skoro
nie dano ci panować nad innymi.
Józef Kuśnierz
Porażka daje możliwość rozpoczęcia
czegoś od nowa w sposób lepiej przemyślany.
Henry Ford

PRZYS£OWIA
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w
zimie wiatrów pełno wszędzie.
Niech cię nawet na Tomasza (22 września) twój siew żyta nie odstrasza.
Babie lato: w dzień ciepło, w nocy zimno za to.
Chodzi wrzesień po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to i
zboża młócą; jedni siebie trą na żarnach, drudzy na targ włóczą.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Kto pracował w lecie, temu powie
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta
będzie jesień.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek
pełna kieszeń.
Kapusta kiszona do natychmiastowego
użytku (parzonka)
l kg kapusty, l litr wrzątku, kawałeczek
kwaśnego ciasta.
Główkę kapusty szatkujemy drobno.
Wkładamy do garnka i polewamy wrzątkiem. Po przestygnięciu, dodajemy kawałeczek kwaśnego ciasta lub skórkę
od chleba. Stawiamy odkryty garnek w
ciepłej temperaturze. W ciągu 28 godzin
kapusta ukiśnie. Gotujemy ją z kwasem,
dolewając wody, gdy wyparuje. Kapusta
parzonka jest bardzo smaczna, a jej przygotowanie nie przedstawia żadnej trudności Pamiętać jednak trzeba, aby zawsze
zostawić trochę kwasu od kapusty bo jak
jeszcze raz będziemy chcieli zakisić świeżą, to z tym kwasem prędzej na kapusta
skiśnie.

Waga

23 wrzeSnia
– 23 paZdziernika
Milusie przytulanki, słodkie kociątka
łaszące się do partnerów, siadające im na
kolanach, całujące namiętnie w usta...
Niech cię to nie zwiedzie! Jeśli ulegniesz
Wadze, staniesz się królikiem hipnotyzowanym spojrzeniem węża! Wagi nie
zdobywają partnerów, tylko przykuwają
ich do siebie, tłumacząc to tym, że jesteś
przecież słabszy (słabsza) i potrzebujesz
wsparcia. Otrzymasz je od Wagi, a jakże!
Znak ten nazywany jest małżeńskim, ponieważ Wagi czują się wytrącone z równowagi, jeśli są akurat samotne. Żeby
osiągnąć pełnię osobowości, potrzebują
innego ciała. Czy także duszy? Hm, z
tym bywa różnie... Najlepsze znaki w
uczuciach: Bliźnięta, Lew, Baran; najgorsze: Byk, Rak i Skorpion.
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Międzynarodowy mityng
lekkoatletyczny
w fotografiach
Józefa Kunickiego

Cisza
B. Marek Borawski
Zau³ki kultury (37)

B3303

c.d. ze s. 20

wieku. Film był tak wzruszający, (i wstrząsający) że widziałem
w kilku oczach błyski łez.
Chcę więc opowiedzieć Drogim czytelnikom o CISZY poznania. O tym kiedy przychodzi zrozumienie. Kiedy przychodzi
wiedza. Te ponad dwieście młodych kobiet nagle zdało sobie
sprawę z faktu, że wiedza o tej chorobie dotyczy ich wszystkich bez wyjątku. Pojęły w jednej chwili, że wiedza ta jest
im bardzo potrzebna. W absolutnej ciszy opowiadała o swojej
chorobie jedna z bohaterek filmu, obecnie szefowa organizacji
„Kwiat Kobiecości” Ida Karpińska. Wszystkie panie słuchały
tego co mówiła. I nie zadzwonił żaden telefon, i nie słychać
było na sali choćby szeptu.
Kończąc to pisanie o ciszy, chciałem jeszcze zacytować Johna Erskine: „Powiedzcie naszej młodzieży, że najlepsze książki
trzeba dopiero napisać, najlepsze obrazy jeszcze namalować,
najlepsze rządy dopiero stworzyć i że wszystko co najlepsze,
zrobią dopiero oni”. Więc należy tez powiedzieć, żeby dbali
o zdrowie, by te wszystkie najlepsze rzeczy mogli stworzyć, a
potem powiedzieć to samo swoim dzieciom i wnukom.

e-mail: to@borawski.pl.
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Piłka nożna

Czreni - Concordia 1:3

„Czarni” na drugim
miejscu tabeli III ligi
1. Concordia Elblag
8
2. Czarni Olecko 		
8
3. Olimpia Zambrów
5
4. Motor Lubawa
8
5. Vęgoria Wegorzewo
8
6. Huragan Morąg
7
7. Warmia Grajewo
7
8. Dąb Dąbrowa Białostocka
			
7
9. Promień Mońki
8
10. Mrągovia Mrągowo 8
11. Zatoka Braniewo
8
12. Wissa Szczuczyn
7
13. Pogoń Łapy 		
8
14. Mazur Ełk 		
8
15. Start Działdowo
8
16. MKS Korsze 		
8

17
15
11
14
13
12
12

5-2-1
5-0-3
3-2-0
4-2-2
3-4-1
3-3-1
3-3-1

19:8
12:9
10:2
8:8 4.
12:10
8:6
10:11

10
9
9
8
8
8
7
6
5

3-1-3
2-3-3
3-0-5
2-2-4
2-2-3
2-2-4
1-4-3
0-6-2
1-2-5

7:9
4:9
8:12
6:6
9:9
7:10
4:6
5:12

Oto pozostałe wyniki III ligi
Mrągowia Mrągowo 0-1 Motor Lubawa
Mazur Ełk 0- 0 Start Działdowo
Warmia Grajewo 3 - 3 Vęgoria Węgorzewo
Promień Mońki 2-0 Olimpia Zambrów
Concordia Elbląg 3-1 Czarni Olecko
Dąb Dąbrowa Białostocka 1-0 Zatoka Braniewo
Wissa Szczuczyn 2-2 Huragan Morąg
MKS Korsze 0- 2 Pogoń Łapy

W zakończonym meczu Czarni w Elblągu ulegli Concordii 1-3. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Łukasz Wirżyński.
Skład Czarnych na to spotkanie wyglądał następująco:
R.Gąsiorowski, M.Witanowski, Ł.Kozłowski, M.Wasilewski, K.Kalinowski, D.Paszkowski, P.Sadowski,
Ł.Wirżyński (78’ Ariel Tusznio), K.Szarnecki, B.Stachelski, D.Bogdanowicz.
Concordia mogła objąć prowadzenie już na początku
spotkania , T.Sambor dostał podanie od Graczyka, ale na
nasze szczęście szybszy był Radek Gąsiorowski. Graczyk
mógł się zrehabilitować za poprzednią akcję, ale po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił główką nad poprzeczką. W
11 min. Radosław Gąsiorowski musiał po raz pierwszy wyjąć piłkę z siatki po płaskim uderzeniu w lewy róg Michała
Tomczyka. Chwilę później goalkeeper Czarnych uchronił
zespół od utraty drugiej bramki po indywidualnej akcji Graczyka.
Po wyrzucie z autu Pawła Sadowskiego niezdecydowanie elbląskiej obrony i bramkarza, wykorzystał Łukasz Wirżyński i wyrównał na 1-1. Na 2:1 strzelił K.Graczyk.
Po faulu Daniela Ciesielskiego na Kamilu Szarneckim,
piłkarz Concordii otrzymał od sędziego czerwony kartonik
i była nadzieja że z Elbląga uda się wywieźć remis. Jednak
po faulu na Graczyku w polu karnym, Concordia za sprawą
Michała Lepczaka ustaliła wynik z rzutu karnego na 3:1.
Po tej bramce „pomarańczowi” ograniczali się jedynie do
rozpaczliwej obrony.
Szkoda przegranego meczu, w sumie nie można winić piłkarzy, bo podróż do dalekiego Elbląga „robi swoje”. Po tym
meczu Czarni stracili „fotel” lidera i zajmują drugie miejsce
tracąc do Concordii 2 pkt. Kolejnym „przystankiem” Czarnych Olecko będzie zespół Dębu Dąbrowy Białostockiej.

A-klasa

W rozegranym dziś meczu A-klasy na stadionie w Wieliczkach Czarni II Wieliczki pokonali Śniardwy Orzysz 5:1

szachy

MLKS Czarni Olecko - SKS Smol-bud Giżycko

Drużyna sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko w dniu
12.09.2010 zmierzyła się z SKS Smol-bud Giżycko w Finale
Ligi Wojewódzkiej Seniorów.
Celem zawodów było wyłonienie Mistrza Województwa, który będzie reprezentować województwo warmińskomazurskie w II lidze. Finał składał się z dwumeczu (mecz i
rewanż), a tempo gry zostało ustalone na 1,5 godziny na zawodnika. MLKS Czarni Olecko wystąpili w składzie (w kolejności grania na szachownicach): Michał Brynda, Paweł
Żukowski, Robert Niczyporuk, Krzysztof Konewko, Kamil Gryglas i Marta Gryglas.
Nasi reprezentanci nie przestraszyli się silniejszych
przeciwników – średni ranking drużyny Smol-bud 1944, a naszej 1800, bez rankingu kobiet Smol-bud 2052, Czarni 1840
– i przystąpili do gry skoncentrowani oraz z wolą wygrania.
Pojedynek mimo, że był bardzo zacięty, toczył się zgodnie z
zasadami fair play.
Pierwszy mecz zakończył się minimalną przegraną
MLKS Czarni Olecko 2,5pkt do 3,5 pkt. Do remisu w meczu
zabrakło zaledwie 2 sekund – tyle sekund brakowało do przekroczenia przez zawodnika Smol-budu grającego na pierwszej

szachownicy regulaminowego czasu gry. Po półgodzinnej
przerwie przystąpiliśmy do rewanżu. Wynik meczu rewanżowego był sprawą otwartą do ostatnich minut regulaminowego czasu. Ostatecznie jednak rewanż także wygrała drużyna z Giżycka (4 pkt do 2 pkt) i tym samym zdobyła tytuł
Mistrza Województwa oraz awansowała do II ligi. Punkty
dla Czarnych zdobyli: Marta Gryglas i Robert Niczyporuk
po 2pkt, Paweł Żukowski 0,5 pkt.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji MLKS Czarni Olecko

W 37 „Tygodniku Oleckim”
na stronie 19 zostały opublikowane fotografie
Józefa Kunickiego.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (87) 520 02 30, tel kom. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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Cisza
B. Marek Borawski

Zau³ki kultury (37)

Waldemara Rukścia

Ach, więc i królom jest sądzone tak
przemijać, jak mijają ludzie z gminu,
choć w miękkim gruncie odciskają Znak,
niby sygnetu ślad na karcie pergaminu.
Reiner Maria Rilke
Najpiękniej o ciszy pisał i nadal pisze Terry Pratchett. O
CISZY mistycznej. Tej ciszy z głębi naszych myśli, z głębi
poczynań. CISZY, która rodzi się w boskich przepowiedniach i boskich działaniach. Czasami też takiej CISZY, która
przybywa do nas z głębi piekieł, bo dla niektórych piekło też
jest boskie.
Cisza jest wielowymiarowa. Cisza jest też transcendentna. Stając w piękny zimowy, słoneczny dzień na tafli zamarzniętego jeziora słychać taką ciszę. W oddali zielona ściana
sosnowego lasu i nie ma letniego śpiewu ptaków. Słońce
prześlizguje się po kryształkach zamarzniętego śniegu.
Jest też cisza letnia, kiedy przed świtem, nocne ptaki nagle przestają śpiewać, a dzienne budzą się i wsłuchują się
przez chwilę w ten niebyt. I nagle kakofonia dźwięku wybucha. Ale tamta chwila jest ciszą.
Bywa też cisza kiedy coś, ktoś zakłóca trwanie przyrody,
gdy milkną ptaki, przestają grać świerszcze.
Jednak cisza to domena ludzka. To przecież człowiek wymyślił ciszę, bo jak inaczej określić stan w jakim może znajdować się nasz umysł. Z ciszy zrobił też walor artystyczny.
Kto pamięta francuski pierwowzór „Okruchów życia” może
sobie uzmysłowić rolę ciszy w dziele filmowym. Wypadek
samochodowy, w którym ginie Piccoli odbywa się w absolutnej ciszy.
Dla nas cisza oznacza walor. Samo postrzeganie ciszy
zależy od zawodu. Z racji profesji często bywam w drukarniach. Tam cisza jest wtedy, gdy wyłącza się maszyny. I nie
ważne jest, że każdy drukarz słucha innej rozgłośni na cały
regulator. Cisza jest, gdy maszyny nie pracują.
Inna ciszą jest ta jaka rodzi się wtedy, gdy człowiek staje
bezradny wobec zdarzenia, wobec faktów, wobec nieszczę-

ścia. Umysł wyłącza się, by po pewnym czasie z odległych
galaktyk wrócić i przywołać gwar.
Innego rodzaju cisza dotyczy też szkół. Tam spokojny
głos nauczycieli wypływający przez drzwi klas na korytarz
też nazywany jest ciszą. Ciszą nazywa się stan morza, kiedy przed sztormem fale przelewają się z hukiem wzdłuż
burt.
Jest jeszcze jeden rodzaj ciszy (poza może kilkuset jej
rodzajami, których nie potrafię wymienić). Cisza ta jest
niedostępna dla niektórych pedagogów: jest to cisza, która
wiąże się ze słuchaniem, z zaciekawieniem, ze zdobywaniem wiedzy. Cisza, w której uczniowie nagle zdają sobie
sprawę, że wiedza, którą przekazuje nauczyciel ich dotyczy. Że wiedza, która przyszła przed chwila do nich jest
im potrzebna. Rzadko następuje taka nić porozumienia.
Autentyczna nie naznaczona nawykiem uczenia, ale taka z
potrzeby słuchania, z potrzeby duszy.
***
W czwartek w sali widowiskowej domu kultury powiat
olecki zorganizował konferencje dla uczennic z oleckich
szkół średnich. Ponad dwieście młodych kobiet zasiadło
w fotelach. Każda z nich oprócz tego, że miała przecież
wolne lekcje, to jeszcze i mnóstwo spraw do załatwienia.
Tak więc telefony stawały się gorące od rozmów zarówno
tych przyjmowanych jak i wykonywanych. Każda z pań
miała tyle do powiedzenia swoim sąsiadkom, że rwetes był
niesamowity. Nawet kiedy główna organizatorka spotkania
Halina Kasicka oficjalnie rozpoczęła konferencje rozmowy i telefony nie zamilkły. Nie zamilkły kiedy rozpoczął
się króciutki film dotyczący konferencji, ale gdy się skończył... prawdziwa, transcendentna CISZA zaległa wokół.
Słychać ją było... i była, i trwała.
Film dotyczył konferencji. Film dotyczył wszystkich
zebranych na sali kobiet. Mówił o trzech z nich, które wygrały walkę z rakiem. Poprzez udział w filmie opowiedziały one o chorobie, która jeszcze rok, dwa lata temu była
wstydliwa. O której się nie mówiło. Film opowiedział o
chorobie, która jeszcze i dzisiaj zabiera tysiące kobiet.:
raku szyjki macicy.
Młode kobiety, które wygrały z chorobą, powiedziały
z ekranu bardzo ważny fakt. Choroba dotyczy wszystkich.
Nie wybiera ani profesji, ani miejsca zamieszkania, ani też
c.d. na s. 18

e-mail: to@borawski.pl.

Przyroda, nasz brat mniejszy
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Warto zobaczyć…

e-mail: to@borawski.pl.
Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Sandry i ozy
nad Jeziorem Sumowo
Dojazd: Olecko-Bakałarzewo. Jezioro Sumowo jest najbardziej znane na
Ziemi Bakałarzewskiej i odwiedzane
przez turystów, ale też i przez samych
mieszkańców. Położone jest przy Bakałarzewie, za kościołem.
Samochód można zostawić na parkingu przy gminnym ośrodku kultury i
stamtąd zacząć pieszą wędrówkę dookoła
jeziora. Należy iść poboczem drogi,
przejść przez most na rzece Rospudzie,
skręcić w lewo i iść polną drogą do
miejscowości Nowa Wieś – dużo domów
letniskowych, a następnie Sadłowina –
przewaga gospodarstw agroturystycznych.
Cały czas należy trzymać się i kierować
w lewą stronę.
Jezioro Sumowo ma kształt rynnowy.
Rozciąga się na długości 3,5 km; szerokość do 400 m; powierzchnia lustra
wody – 93 ha, maksymalna głębokość
– 22 m.
Ze wszystkich stron jezioro otoczone
jest lasem i wzgórzami. Brzegi wysokie,
piaszczysto-żwirowe. Tylko przy części
północno-wschodniej rozciągają się pola
uprawne. Doskonałe miejsce do wędkowania i odpoczynku.
Bogactwem przyrodniczym i geologicznym tego miejsca są zachowane
osady sandrowe i ciąg wydłużonych

wzgórz ozowych po wschodniej stronie.
Sandry to formy powierzchniowe Ziemi,
rozległe piaszczyste lub żwirowe równiny
wachlarzowatego kształtu, powstałe w
wyniku działalności wód lodowcowych.
Powstają na przedpolu lądolodu z materiału
niesionego przez rzeki wypływające spod
lodowca. Tworzą wielkie, nieznacznie
nachylone stożki, których wierzchoł-

kiem jest brama lodowcowa. Wraz z
oddalaniem się od krawędzi lądolodu
zmniejsza się grubość sandrów, a ich
materiał staje się drobniejszy.
Z kolei oz to wał lub silnie wydłużony pagórek o wysokości najczęściej
kilkunastu metrów i długości nawet
kilkudziesięciu kilometrów, wyniesiony wskutek osadzania piasku i żwiru
przez wody płynące pod lodowcem lub
w jego szczelinach. Jest długim, wijącym się wałem lub ciągiem pagórków.
Po osadach sandrowych i ozach chodzili,
obchodząc dookoła Jezioro Sumowo już
od godziny 7. rano w śnieżną niedzielę
14 lutego 2010 r. Wojtek Jegliński i
Andrzej Malinowski.
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Wachlarzowate równiny
sandrowe pokryte śniegiem
(Nowa Wieś)
Oz bakałarzewski nad
Jeziorem Sumowo
______________
W Polsce sandry zajmują
znaczne przestrzenie, pokryte
dziś zwykle lasem (np. Bory
Tucholskie, Puszcza Piska,
Puszcza Augustowska).
Ozy występują m. in. na
Pojezierzu Dobrzyńskim, w
okolicach Grójca, w okolicach Poznania oraz na
Pomorzu. Bardzo ciekawym
przykładem na Pojezierzu
Suwalskim jest oz turtulski.
Największym ozem na świecie
jest Punkaharju w Finlandii,
a największym polskim ozem
jest oz Bukowsko-Mosiński
(w okolicach Leszna) o długości 37 km.



22

e-mail: to@borawski.pl.

Warto zobaczyć…

23
Tygodnik olecki 38/662 - r. 2010

Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Mosty w Botkunach, rzeka Jarka
i umocnienia by³ej kwatery
Luftwaffe w Go³dapi
Dojazd: Olecko-Gołdap-Botkuny. Samochód można zostawić przy wjeździe do wsi Botkuny, od strony Gołdapi tuż za
wiaduktem byłej linii kolejowej.
Linia kolejowa Botkuny-Żytkiejmy o długości 36 km
była fragmentem linii Gołdap-Żytkiejmy-Gąbin (Gusiew).
Zaprojektowano ją w 1907 r. tuż przy granicy prusko-rosyjskiej, ponieważ miała pełnić funkcje strategiczno-militarne.
Linię położono na terenie polodowcowym, poprzecinanym
głębokimi dolinami i wąwozami; dlatego też wybudowano
kilkanaście obiektów inżynieryjnych typowych dla terenów
górskich, wśród których najciekawszymi są wiadukty w
Stańczykach, Kiepojciach i Botkunach. Wszystkie one miały
być dowodem potęgi Prus.

Mosty i rzeka Jarka.
Dwa trzyprzęsłowe wiadukty w Botkunach znajdują się
w lesie, 5 kilometrów na wschód od Gołdapi. Ich przęsła
łączą brzegi doliny rzeki Jarki. Mosty mają ok. 15 metrów
wysokości i 50 długości. Są dobrze ukryte pośród drzew i
gęstych zarośli. Przez jeden z mostów biegnie piaszczysta
droga – można ją przejechać… i nawet nie zauważyć… mostu!
Kiedy spacerowaliśmy nad rzeką Jarką, przez most przejechał
samochód i się na nim zatrzymał. Wysiadł z niego młody
człowiek, otworzył bagażnik, wyciągnął worek ze śmieciami
i… wrzucił go do rzeki. Nasza reakcja była natychmiastowa
i „bardzo poważna”. Wandal sądził, że pozostanie niezauważony, anonimowy. Szkoda, że odległość między nami była
dość duża i nie widzieliśmy tablic rejestracyjnych samochodu.
Takich ludzi trzeba napiętnować i srogo karać. Młody wandal
bardzo szybko się ulotnił.
Jarka – jest rzeką trzeciego rzędu, górnym odcinkiem
Gołdapy, o długości 32,4 km. Powierzchnia zlewni wynosi
237,1 km2. Źródła rzeki Jarki znajdują się w masywie Magdalenki na północny-zachód od Kowali Oleckich. Jarka jest
górnym odcinkiem rzeki Gołdapy i zbiera wodę z bardzo
wielu strumyków; większe dopływy to Dzięgielka, Lakielska
Struga i Górny Potok łączący Wilkaską i Pogorzelską Strugę.
Ujście Jarki do jeziora Gołdap znajduje się około 300 m od
wypływu rzeki Gołdapy. Brzegi rzeki są łatwo dostępne. Rzeka
wije się zakolami i tworzy piękne meandry. Przy wiaduktach
płynie wartkim, głośnym strumieniem. W okolicach Bronisz
jest spokojna.
Można tutaj zaobserwować jelenie, sarny i łosie. Jest ich

Bunkier
dużo. Nam udało się zobaczyć kilkanaście sztuk. Miejscowa
Puszcza Romincka przez stulecia była rewirem łowieckim
władców Prus. W połowie XIX stulecia rozpoczęto w niej
planowaną gospodarkę łowiecką. Jeleń romincki stał się
światowym symbolem sukcesów myśliwskich.
Będąc blisko Gołdapi, postanowiliśmy pojechać do sanatorium położonego w lesie, na peryferiach miasta. W 1939 lub
1940 r. na tym terenie utworzono ośrodek badawczy Luftwaffe,
mający zajmować się pracami nad silnikami rakietowymi. W
1943 r. przeniesiono tu z Puszczy Piskiej kwaterę dowództwa
Luftwaffe. Zbudowano także stanowisko dla pociągu Goeringa
– w wykopie maskowanym siatkami. Obiekt miał kryptonim
„Robinson”. Znajdowała się tutaj eksperymentalna hamownia
silników odrzutowych. W kompleksie Robinson wybudowano
m.in. ciężki schron przeciwlotniczy, dwa schrony do pracy
sztabowej ze stopami strunobetonowymi, sześć obiektów
ceglanych i trzy duże zbiorniki przeciwpożarowe. Z Puszczy
Rominckiej w latach 1941-1944 kierowano akcjami niemieckiego
lotnictwa wojskowego od Atlantyku po Rosję i od Norwegii
po Egipt. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy bunkry
i wchodziliśmy do schronów.
Przy głównym budynku sanatorium „Kumiecie Zdrój”
usytuowany jest niewielki pomnik poświęcony kobietom
internowanym tutaj w 1982 roku. Ośrodek Odosobnienia dla

Kobiet w Gołdapi był jednym z kilku ośrodków, jakie powstały
w Polsce po 13 grudnia 1981 roku. Okres przetrzymywania
trwał od 6 stycznia do 24 lipca 1982 r. Ogółem w ośrodku
przebywały 392 kobiety.
W sobotnie, dość mroźne, przedpołudnie 6 marca 2010 r.
fragmentami dawnej linii kolejowej chodzili, na mostach w
Botkunach byli, przy brzegu Jarki spacerowali, umocnienia
byłej kwatery Luftwaffe widzieli: Cezary Lasota, Konrad
Radzewicz i Andrzej Malinowski.
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Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Bunkry i s³up graniczny w okolicach
Prostek, drewniany koœció³ mazurski
w Ostrymkole i góra Bunelka
Dojazd: Olecko-Ełk-Nowa Wieś Ełcka-Prostki-OstrykółSzarek.
W pobliżu Prostek, za wsią Bobry, jadąc z Olecka po
prawej stronie, znajdują się trzy niemieckie bunkry z okresu
II wojny światowej. W jednym z nich dobrze zachował się
system wentylacyjny. Inne dwa bunkry znajdują się na trasie
Prostki-Ostrykół – przy wjeździe do Prostek, trzeba skręcić
w lewo (obok stacji benzynowej) zgodnie z drogowskazem:
„Ostrykół 2 km”. Po przejechaniu 1 km, przy samej drodze
w lesie stoi niewielki bunkier składający się z dwóch pomieszczeń. Nieco dalej (300 m), po prawej stronie zachował
się większy; przełamany na pół. Przy nim, w odległości 50
m znajduje się cmentarz z kilkoma niemieckimi i rosyjskimi
grobami. Niestety, jest zaniedbany i nieogrodzony. W bunkrach sterta śmieci.

Bunkier przy drodze do wsi Ostrykół.
We wsi Ostrykół znajduje się zabytkowy drewniany kościół
z 1667 roku. Jest jednym z najpiękniejszych wzorów ludowego
budownictwa na Mazurach. Jest też najstarszym drewnianym
kościołem w województwie warmińsko-mazurskim. Takie
zabytkowe sosnowe świątynie z oryginalnym wyposażeniem
są tylko dwie na Mazurach.
W 1538 r. powstała tu pierwsza świątynia. Był to kościół
ewangelicki. Podczas najazdu tatarskiego hetmana Gosiewskiego w 1656 r. wieś została doszczętnie spalona. Zginęło

Na szczycie góry Bunelka.
około 95 mieszkańców, a 1326 Tatarzy uprowadzili w jasyr.
Odbudowany w 1667 r. kościół przetrwał do dnia dzisiejszego.
Po II wojnie światowej przejęty został przez ludność katolicką.
W roku 2009 był remontowany.
Jest to budowla w stylu barokowym z czworoboczną wieżą,
całkowicie zbudowana z drewna. Dach pokryty gontem. Ten
zabytek architektury kryje w sobie wiele pamiątek pochodzących z XVII i XVIII wieku. Są to m.in. rzeźby Matki
Bożej, Świętego Jana i piękna figurka pelikana. Szczególnie
cenne są empory wbudowane po obu stronach nawy, chór,
skręcone kolumienki w barokowym ołtarzu z 1683 r. z rzeźbą ukrzyżowania, kapitele korynckie i ambona z 1690 roku.
Kościelne organy pochodzą z 1799 r. W kościele znajduje
się także tablica z 1700 r. upamiętniająca zapoczątkowanie
wiary ewangelickiej na terenie obecnej gminy Prostki. Przy
wejściu wisi świecznik z głową jelenia. W każdą niedzielę
o godz. 9.00 odprawiana jest msza święta.
Przy kościele, po drugiej stronie drogi, rosną dwa dęby –

Organy, Czarek i świecznik - jelenia głowa.

Kościół w Ostrymkole.

pomniki przyrody, posadzone podczas budowy świątyni. Jeden
z nich jest spięty dwiema metalowymi klamrami; wmurowane
są też w niego cegły, by się nie przełamał. Jego wysokość
szacuje się na około 30 metrów i pierśnicę 5 metrów.
Niedaleko wsi Bogusze pod Prostkami (jadąc od strony
Olecka, należy w Prostkach skręcić przy kościele w lewo;
za mostem skręcić w prawo i przejechać 1 km) w 1545 r.
postawiono 6-metrowy słup graniczny na styku trzech granic:
Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus. Stoi
do dziś. Jest jednym z najstarszych tego typu zabytków w

e-mail: to@borawski.pl.
Polsce. Pomnik tworzy murowana z cegły kolumna o podstawie kwadratu, otynkowana na biało, zwieńczona daszkiem z
czerwonej dachówki. Na wschodniej ścianie słupa wmurowana
jest tablica upamiętniająca ustalenie na tych terenach granicy
trzech spierających się ze sobą przez kilka wieków sąsiadów.
Na tablicy został wyryty łaciński napis, który w polskim
przekładzie brzmi: „Kiedy Zygmunt August sprawował rządy
w państwie ojca a (jednocześnie) margrabia Albert I panował,
ów nad Jagiełły dwojga imion starodawnymi grodami, ten
nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony
został ten słup, który miał oznaczać linię graniczną kraju
oraz rozgraniczać tereny obu władców roku 1545 miesiąca
sierpnia.” Nad tablicą umieszczono herby Litwy (Pogoń) i
Prus Książęcych (wizerunek brandenburskiego orła z koroną
na szyi i literą S na piersiach, co oznaczało zależność lenną).
Tablica z oryginalnym napisem i herbami została zdjęta przez
Niemców i przewieziona do muzeum pruskiego w Królewcu;
na słupie umieszczone są kopie wykonane z piaskowca w
roku 1907.
Za Nową Wsią Ełcką w miejscowości Szarek wznosi się
wzgórze (góra) Bunelka o wysokości 167 m n.p.m. Na jego
szczycie znajduje się niewielki cmentarz z 1915 r. i ustawiony
jest 6-metrowy drewniany krzyż. Na cmentarzu pochowanych
jest też 23 żołnierzy niemieckich i 64 rosyjskich, którzy polegli
w latach 1914-1918. Na szczyt wzgórza prowadzą kamienne
schody. Ze szczytu roztacza się malowniczy widok na Ełk,
Prostki i Grajewo.
W słoneczną niedzielę 14 marca 2010 r. bunkry w okolicach Prostek oglądali, w kościele w Ostrymkole byli, dęby
– pomniki przyrody podziwiali, nad rzeką Ełk spacerowali,
słup graniczny pod Prostkami widzieli i na górę Bunelkę
weszli Cezary Lasota, Wojciech Jegliński, Konrad Radzewicz
i Andrzej Malinowski.

25
Tygodnik olecki 38/662 - r. 2010

Czarek, Wojtek i Konrad przy słupie granicznym.
____________

Jasyr – niewola turecka lub tatarska
2)
Gont – drewniany materiał do wykonywania pokryć dachowych;
deseczka z drewna iglastego, o przekroju klina, z wpustem wzdłuż
szerszej krawędzi; łączona poprzez wsunięcie jednej deseczki w
drugą
3)
Empora – chór muzyczny; element występujący najczęściej w
kościele, rodzaj trybuny
4)
Nawa – część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą,
przeznaczona dla wiernych
5)
Kapitele korynckie – motywy zdobnicze w formie stylizowanego
liścia
6)
Pierśnica – obwód pnia
1)
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Ziemia
poetów
Maciej Gardziejewki
Krnombrna mrufka...
Krnombrna mrufka czóła hłut
rzułwia bżóh rozbolau
hrabonszcz poczół nagły wzwut
i kloł - bo do mola!
rzóhfy róh był w gurę, w duł
wonsuf zaś na boki
a rzouondek ciongle rzół
bo krowy z Milłoki
hszonszcz bżmiau f czcinie, w żece bubr
rzóbr biegau po boże
a xionc nie óznawau dubr
albo... tak, o Borze!
nie wystarczy hlep czy japko
nie wystarczom śtućce
dziadek lóbił zagryść babką
namoczonom w wudce
karzdy ma do czegoś pociong
wyglond morzna zmienić
hciauby hfast być rurzy ciocią
ale ham sepleni
wtedy trasa karkouomna
kiedy ścieszka stroma
„kit ci w oko” to jest łom na
kąpleks Kruza Toma
nie pszelecom wiatry tui
jak pajonki móhe
chodźby żucau setki... (pi! pi!)
bo to kórwa głóhe
bżdonc bżdoncowi bratem-łatom
jak ponczek drorzdrzufce
narud zdembiał ale za to
ćfokuf całe chófce...
gdy odmawia głosu bżmienia
czasem panu posłu...
wtedy tszeba od niehcenia
iść do guowy po słóh...
i tak dalej et cetera...
same banialuki
kiedy czuekiem poniewiera
imitacja sztóki.
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Ziemia
poetów
Maciej Gardziejewki

Maciejowi Zembatemu

W prosektorium II
W prosektorium niebanalnie jest wieczorem
Gdy wypełni chłodną salę gęsty mrok
A w tym mroku – dwunastnica
Zieje cięciem po nożycach
I uchodzi jej na sucho taki „dżok”
Chłodnym ciałom podnieconym sytuacją
Też potrafi (choć zakrawa to na cud)
Zassać nagle płuca oba
Tudzież zmarszczy się wątroba
Lub podniesie się znienacka komuś – ciut.
W prosektorium dość przytulnie jest jesienią
Gdy na zewnątrz marzną członki wprost na kość
Gdy w prognozach – mgły opady
Tu na suchym dnie szuflady
Może leżeć jeszcze ciepły całkiem gość
Albo pani jeszcze ciut zarumieniona
Bo na sekcji była całkiem. Całkiem bez
A za życia w kwestii ciała
Aż tak się nie otwierała
Sama nigdy a tu proszę. Tak to jest
W prosektorium całkiem znośnie jest gdy święto
Kiedy dynie już wypełni światło świec
Atmosfera jak na scenie
Czuć w powietrzu ożywienie
Dreszcz emocji nie omija dup i plec
Jednym słowem – Spoczywamy pogodzeni
Każdy nago jak go stworzył mądry Bóg
I panuje – święta racja! Absolutna akceptacja
Tego co by człowiek chciał. A nawet mógł.
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KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Miłość „na blachę”. Fot. Jan Mazurski.
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