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Założony w 1997 r.

Próżno Pana Boga kusi, kto o mądrość prosi, a sam się o nią nie stara.
Piotr Skarga

Nr 39 (715)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

28 września 2011 r.

Nr 39
(715)

cena 1,50 zł

Szanowni Państwo
Portal iOlecko.com, Pub Piwnica i Studio Reklamy Best, zapraszają na Debatę przedwyborczą w Olecku.
Spotkamy się z kandydatami do parlamentu by porozmawiać o
podatkach, służbie zdrowia, emeryturach i edukacji. O problemach regionu i miasta.
W spotkaniu udział wezmą kandydaci Komitetów Wyborczych
Polska Jest Najważniejsza, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Ruch Palikota, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Platforma
Obywatelska. Nasze spotkanie zaplanowaliśmy w Pubie Piwnica, bo chcemy być bliżej ludzi, chcemy by kandydaci poznali
swoich wyborców.
Pragniemy by nasza dyskusja nie miała charakteru nudnej akademii.
Spotykamy się by wspólnie porozmawiać o polskiej przyszłości
Zapraszamy 29 września 2011, godz. 18.00, Olecko, Pub Piwnica, plac Wolności 24
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K56913

Więcej na www.iolecko.com

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

MARKET BUDOWLANY

V41004

V43102

M.Pietraszewski

V32508

MAJSTER

WĘGIEL:

Tel. (87) 520 44 46

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256
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CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

posezonowa wyprzedaż
kosiarek
STIGA VULCAN EINHELL

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

8 sierpnia o 18.19 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Niedźwiedzkich.
8 sierpnia o 18.50 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Markowskich.
8 sierpnia o 19.23 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Babkach Gąseckich.
8 sierpnia o 19.28 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Gutach.
8 sierpnia o 20.22 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Kukowie.
9 sierpnia o 18.19 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo os z
domu mieszkalnego w Rososchackich.
9 sierpnia o 15.47 jeden zastęp
OSP Borawskie usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Borawskich Małych.
9 sierpnia o 17.24 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Babkach Gąseckich.
9 sierpnia o 18.30 dwa zastępy
JRG PSP usuwały z jezdni ulicy
Kościuszki plamy oleju.
9 sierpnia o 18.35 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Zawadach.
10 sierpnia o 18.00 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Cimochach.
11 sierpnia o 10.47 jeden zastęp
JRG PSP usuwał plamę oleju z
jezdni placu Wolności.
11 sierpnia o 17.10 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szwałku.
11 sierpnia o 17.50 jeden zastęp

No i mamy jesień! Piękną,
słoneczną, polską. I grzyby
ostatnio zaczęły się pojawiać
jak po przysłowiowym deszczu. Jesień to też pora przemyśleń, rachunków sumienia. Bywa też, że nagle ktoś
postanawia raniutko pójść po
zapałki... i znika na kilka lat
(co najmniej).
A w Olecku w naszych sklepach zmalały obroty. W niektórych nawet o 30%. Część kupców
myśli o zwalnianiu pracowników. I nie ma wyboru jeżeli mają przetrwać. A przetrwać będzie
ciężko. Nie dlatego, że w supermarketach jest
taniej... To najmniej ważne. Zmienia się mentalność społeczeństwa. To co było zmorą państw
zachodnich przyszło i do nas. Konsumpcja,
szybkość życia, brak czasu na wszystko pomimo tylu urządzeń i gadżetów pozwalających na
jego efektywniejsze wykorzystanie.
Lubimy zakupy, bo mamy kasę. Lubimy robić to hurtowo, więc najlepiej w supermarkecie.
Jadąc na zachód dziwimy się na bylejakość
tamtejszej żywności... ale kiedyś i tam były
sklepy i byli kupcy. Teraz są tylko supermarkety
i standardowa żywność. Oni już zabili indywidualizm i smak. Bo kto jeszcze z nas pamięta
smak prawdziwych kręconych lodów? Kto z
nas kupił ostatnio prawdziwy razowy chleb? Ilu
jeszcze z nas robi dżemy? A kto widział ostatnio gruszki klapsy? A gdzie się podziały nasze
kosztele? (Wyjaśniam niektórym, że chodzi o
gatunek jabłek).
Tak więc pomimo tego, że mamy wygodnie
z zakupami, to w końcu i nas dosięgnie skutek
tej zmiany.

Zapewne kilka osób straci pracę. Na razie. W tym może nasza
żona, mąż, córka lub syn. Ale co
tam? Przecież to się opłaca. Robiąc zakupy w jednym miejscu
będziemy mieli więcej czasu na
oglądanie telewizji. Po co jeździć
za miasto i oglądać zachody czy
wschody słońca, patrzeć jak pięknie wygląda wiosną rozkwitnięta
łąka. Wszystko to zobaczymy na przysłowiowym małym ekranie, który nie
jest teraz wcale taki mały.
Będzie też tak, że niektórzy z nas
obudziwszy się rano spojrzą z niesmakiem w bok... i nie będą mogli powiedzieć, że wyskoczą po zapałki. Przy
ulicy nie będzie już kiosków i sklepów
(tylko banki). A gdy powiedzą, że wyskoczą na chwile do supermarketu... na
łóżku nagle powstanie nieskoordynowany ruch, a potem trzeźwy głos powie:
„Poczekaj na mnie kochanie, pojedziemy razem i zrobimy zakupy na cały tydzień”.
B. Marek Borawski

OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Zatykach.
11 sierpnia o 18.20 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
11 sierpnia o 19.20 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z mieszkania na osiedlu
Siejnik.
12 sierpnia o 18.30 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Giżach.
13 sierpnia o 16.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę oleju z jezdni na osiedlu Siejnik.
13 sierpnia o 18.31 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Sokółkach.
			
informacji udzieliła
starsza sekcyjna Katarzyna Jeglińska

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V42902

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

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

GRÜNLAND

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:

• Anna Antosiewicz
• Wojciech Karbowski
• Jan Ostakowicz
• Irena Pęksa
• Natalia Senderacka
• Iwona Zajkowska
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V32608
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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Stanisław J. Woś
WSPOMNIENIE

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Muzeum Ziemi Ojczystej (wystawa) – Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
Po raz 1. spotkałem Stanisława J. Wosia w Olecku • wystawa plakatu, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
w 1982 roku. Przyjechałem na SZTAMĘ i miałem spotkaROK „MG”
nie autorskie. Ponieważ był straszliwy boom na twórczość • Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” Edwarda Stachury, więc zaprezentowałem młodym ludziom
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
mini wykład pt. Cholernie bolą mnie pięty od tego myśle- • Las w obiektywie, hol kina „Mazur” - wystawa fotografii
nia ... Podania i widokówki Edwarda Stachury. I nagle
28 września (środa)
poczułem, ze ktoś bardzo dyskretnie robi mi zdjęcie. Po
apteka dyżurna: Kolejowa 15
spotkaniu poznaliśmy się. Porozmawialiśmy. Za jakiś czas
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
otrzymałem czarno-białą fotografię. Reporterską, z arty29 września (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
stycznym sznytem. Pomyślałem sobie, że ten Woś to niezły
10.00 - przetarg ustny na lokale w Spółdzielni mieszkaniowej
fotograf. Od tamtego czasu, dzięki Wacławowi Klejmonto„Lesk”, informacja w TO 38, na s. 12
wi, wiedziałem coś niecoś o Wosiu z Suwałk. Wacław był
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
adminiratorem jego zdjęć, doskonale się orientował w jego
18.00
- Debata przedwyborcza, Pub Piwnica, plac Wolności 24
peregrynacjach artystycznych. Wosia nazywał plastykiem30 września (piątek)
-fotografem.
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
mija termin zgłaszania kandydatów do tytułu „Pasjonat 2011” ogłoStanisław urodził się w Jeżowem, mieszkał w Suwałszonego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
kach, w których prowadził Klub Fotograficzny „Pacamera”.
mija termin zgłaszania kandydatów do Komisji do spraw
Był pedagogiem Warszawskiej Szkoły Fotografii.
orzekania o zdarzeniach medycznych (szczegóły TO 33)
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
17.00 - Harry Potter i insygnia śmierci, cz. II, film - kino
Kiedy w 2009 roku Wacław obchodził 40-lecie de„Mazur”
biutu literackiego, m.in. do mnie pisał o swoim benefisie, na
18.00 - wernisaż wystawy grafiki i rysunku „100+1”, Galeria
którym pojawił się dzięki szpitalnej przepustce:
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
19.15 - Geneza Planety Małp, film - kino „Mazur”
Listopadowy wieczór odchodził do historii z miłym
1 października (sobota)
ociąganiem … Nikomu się nie spieszyło … Nikt nikogo nie
apteka dyżurna: Gołdapska 1
poganiał, a słowo słowo znaczyło. Ogrzani w świetle sło13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika
wa nurzaliśmy się we wspomnieniach po 108 i pół metrową
6
dogłębność Hańczy, podarowanej mi na tę okazję przez Sta17.00 - Harry Potter i insygnia śmierci, cz. II, film - kino
„Mazur”
nisława J. Wosia – Mistrza rozczesywania światła emanują19.15 - Geneza Planety Małp, film - kino „Mazur”
cego w przestrzeni i czasie. Nieziemsko jakoś tak stało się tą
2 października (niedziela)
listopadową porą … (23 listopada 2009 roku)
apteka dyżurna: Zielona 35
15.00 - Czarni Olecko - Mrągowia Mrągowo, mecz piłki nożW maju br. odszedł Wacław Ewaryst Klejmont. We
nej
wrześniu br. Jego śladem poszedł Stanisław J. Woś. To byli
17.00 - Harry Potter i insygnia śmierci, cz. II, film - kino
Ci, którzy pracowali na dobre imię Suwalszczyzny. Wacław
„Mazur”
był słowiarzem nad słowiarzami, a Stanisław utrwalał za po19.15 - Geneza Planety Małp, film - kino „Mazur”
mocą aparatu fotograficznego, przy sztalugach albo na kart3 października (poniedziałek)
ce, rysunek chwil, które zawsze się kończą. Jak wszystko w
apteka dyżurna: Składowa 6
4 października(wtorek)
życiu.
apteka dyżurna: Zielona 37
16.00 - casting do zespołu You Know, ROK „MG”, sala baCZESŁAW MIROSŁAW SZCZEPANIAK
letowa
5 października (środa)
PRZEMYSŁAW
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
ATKIELSKI
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY) 9.00 - ,,Piątki piłkarskie” chłopców, Boisko w Kowalach
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Oleckich
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89 9.00 - Piłka nożna 11 - osobowa szkół gimnazjalnych
19.00 - Dolina Muminków w listopadzie, spektakl teatralny,
sala widowiskowa DK Gołdap
NAJTANIEJ W MIEŒCIE
6 października (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
14.00 - Warsztaty Teatralne, sala Teatru AGT
18.00 - Dolina Muminków w listopadzie, spektakl teatralny,
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
sala kina „Mazur”
7 października (piątek)
ON.............................. 5.18 z³
apteka dyżurna: plac Wolności 25
Pb95.......................... 5.15 z³
mija termin zgłaszania kandydatów na członków Rady DziaPB98.......................... 5,35 z³
łalności Pżytku Publicznego przy wojewodzie warmińsko-mazurskim (szczegóły w TO 37/713)
LPG............................ 2,65 z³
8 października (sobota)
Olej opa³owy............... 3,80 z³ (powyżej 1000 litrów)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
Zapraszamy od 600 do 2100
14.00 - Concordia Elbląg - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
ły S
m ta
ka wykli
rt da e n
to y j t
w r e m om
e! ab y
a-
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XII Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym

XII Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym zostały rozegrane w dwóch etapach:
pierwszy w dniach 12–13 września na
obiektach w Olsztynie, drugi - 16 września na stadionie WSP w Szczytnie.
Do rywalizacji w zawodach swoich zawodników zgłosiły wszystkie 19 komend
PSP woj. warmińsko–mazurskiego. Na
starcie stanęło ponad 150 strażaków.
Olecką straż pożarną reprezentowali:
Kierownik Drużyny: starszy kapitan Jerzy
Gołembiewski, zawodnicy: młodszy kapitan Łukasz Grzymkowski, ogniomistrz
Artur Brodowski, ogniomistrz Walde-

mar Derencz, młodszy ogniomistrz Daniel Grabek,
sekcyjny Kamil Maciejewski, sekcyjny Marcin Sertel, sekcyjny Adam Więcko, starszy strażak Paweł
Złotnik, starszy strażak Krzysztof Iwanowski, starszy
strażak Radosław Osiecki.
W klasyfikacji końcowej po 4 konkurencjach drużyna oleckich strażaków zajęła 8 miejsce i poprawiła
wynik z poprzedniego roku (miejsce 11). Niewiele
zabrakło do premiowanego pucharem III miejsca w
koronnej dyscyplinie jaką jest ćwiczenie bojowe, zajęliśmy 4 miejsce z stratą zaledwie 0,3 s. do 3 miejsca.
kapitan Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

Udział pań z Kowali Oleckich i Gołdapi w Kongresie Kobiet
Dyskryminacja płciowa na rynku pracy, wyzwania dla
współczesnej Europejki, przemoc wobec kobiet… Te i
inne problemy zostały poruszone podczas III Europejskiego Kongresu Kobiet, który odbył się w dniach od 17 do 18
września w Warszawie. Jednym z głównych celów powyższego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na zjawisko
łamania praw kobiet oraz na rolę, jaką odgrywają panie zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym.
Podczas tych dwóch dni w Sali Kongresowej Pałacu
Kultury i Nauki można było spotkać kobiety ze wszystkich regionów Polski. Województwo warmińsko-mazurskie
reprezentowała grupa pań z Kowali Oleckich i Gołdapi,
wchodzących w skład Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Kraina Szeskich Wzgórz” oraz gołdapskiej
grupy nieformalnej „Trzy Świerki”.
Uczestniczki kongresu za zadanie priorytetowe uznały
promocję regionu oraz kobiet zamieszkujących i aktywnie
działających w obrębie jego terytorium. Na każdym kroku
podkreślały one, że województwo warmińsko-mazurskie
to nie tylko obszar niezwykły pod względem krajobrazowym. Jest ono także terenem zamieszkiwanym przez silne
i przedsiębiorcze kobiety, które bez większych problemów
łączą życie prywatne z zawodowym. Uczestniczki kongresu
brały również udział w panelach poświęconych aktywizacji
zawodowej kobiet oraz w warsztatach ze sztuki autoprezentacji.
III Europejski Kongres Kobiet, w którym możliwość
uczestniczenia miały panie z Kowali Oleckich i Gołdapi,

jest przedsięwzięciem postulującym ideę powszechnej równości kobiet i mężczyzn zarówno w sferze życia prywatnego, jak
i zawodowego. Silne i przedsiębiorcze kobiety są niezwykle
istotne dla dynamicznego rozwoju naszej gospodarki, dlatego
też respektujmy ich prawa.
Zbigniew Sieńko

wójt Helena Żukowska i Sława Tarasiewicz podczas
rozmowy z Moniką Richardson w Parku Kobiet

to@borawski.pl

Ćwiczenia

W miejscowości Możne koło Olecka dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym poszkodowanych zostaje ponad 20 osób.
Jadący z dużą prędkością kierowca samochodu w trakcie
wykonywania manewru wyprzedzania, zmusza nadjeżdżającego z naprzeciwka kierowcę innego pojazdu do zjechania z
drogi. W wyniku uderzenia w przydrożne drzewo samochód
staje w płomieniach. Sprawca wypadku nie zatrzymuje się i
dalej pędzi przed siebie, zauważa idącą z naprzeciwka dużą
grupę młodzieży i zaczyna gwałtownie hamować, traci kontrole nad pojazdem i wpada w przechodniów. W tym samym
momencie kolejny samochód najeżdża i uderza czołowo w
sprawcę wypadku po czym dachuje na środku drogi. W wyniku zderzenia część osób zostaje uwięziona wewnątrz pojazdów, grupa poszkodowanej młodzieży znajduje się na drodze,
a kilka osób wpada z mostu do rzeki, gdzie silny nurt porywa
je do Jeziora Olecko Wielkie. Z uszkodzonych samochodów
wyciekają płyny
eksploatacyjne,
które wpadają
do rzeki. Tak w
skrócie wyglądało założenie
do scenariusza
ćwiczeń
Komendanta Powiatowego PSP
w Olecku, które
miały miejsce 20
września około
godziny 10:00.
W manewrach brało udział
12
zastępów
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straży pożarnej z powiatu oleckiego, 6 zespołów ratownictwa medycznego, 3 radiowozy policji oraz ratownicy

WOPR. Celem ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie czynności ratowniczych, koordynacja i organizacja działań na miejscu zdarzenia oraz współpraca poszczególnych
służb podczas działań ratowniczych.
W trakcie ćwiczeń strażacy wykonywali zadania z różnych rodzajów ratownictwa: techniczne, gaśnicze, ekologiczne, wodne i medyczne. Szczegółowa analiza i ocena

ćwiczeń będzie przydatne w procesie szkolenia strażaków
państwowej i ochotniczej straży.
kapitan Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

V43501
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ŚWIATOWY SZKOLNY DZIEŃ GŁOSOWANIA
NA POLSKIEGO KANDYDATA W KONKURSIE NEW 7 WONDERS
W GIMNAZJUM NR 2 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

jektu edukacyjnego „Mazury Cud Natury!”, którzy zachęcali
do udziału w ogólnoświatowym konkursie. Na każdej przerwie
uczniowie w czerwonych czapeczkach z napisem „Mazury Cud
Natury” i wykorzystaniem trąbek oznajmiali, że już jest czas
oddawania głosów na Mazury.
Akcja głosowania cieszyła się w naszej szkole dużym zainteresowaniem.
Wiesław Bukpaś

15 września uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej
szkoły włączyli się w przedsięwzięcie wspierania Mazur w
konkursie New 7 Wonders na Nowe 7 Cudów Natury.
Akcja została wcześniej nagłośniona poprzez wywieszenie plakatów i ogłoszeń dotyczących zasad głosowania.
Koordynatorami akcji byli uczestnicy kolejnej edycji pro-

W trosce o zdrowie najmłodszych
Dynamiczny rozwój
technologiczny, którego
jesteśmy świadkami, nie
powinien być rozpatrywany w samych superlatywach. Konsekwencją
gwałtownego rozwoju
są choroby cywilizacyjne, na które zapadają
nie tylko osoby dorosłe,
ale także dzieci. Pośród
schorzeń, które dotykają
dzieci w wyniku bierności ruchowej i ograniczonego wysiłku fizycznego,
należy wymienić przede
wszystkim otyłość oraz
choroby ogólnoustrojowe. By przeciwdziałać
degradacji zdrowia naj-

młodszych członków naszego społeczeństwa, realizowane są akcje
promujące zdrowy i aktywny tryb życia.
W powyższych przedsięwzięciach od początku swojego istnienia
aktywnie uczestniczy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji
„Kowalak”. - Niepokojący jest stan wydolności fizycznej dzieci i młodzieży” – mówi Karol Czerwiński, prezes stowarzyszenia – dlatego
też priorytetowym zadaniem, jakie wyznaczył sobie do realizacji „Kowalak”, jest nieustanna akcja promująca rozwój kultury fizycznej.
W sierpniu na terenie gminy stowarzyszenie współorganizowało
festyn „Z rowerem na co dzień w Kowalach Oleckich”, a także było
organizatorem „Pikniku sportowego”, który odbył się w ostatnią sobotę sierpnia w Sokółkach.
Dużym problemem jest nadal niski poziom zainteresowania młodzieży podobnymi inicjatywami, jednak z imprezy na imprezę frekwencja jest coraz wyższa, co dobrze rokuje na przyszłość.
Zbigniew Sieńko

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646

to@borawski.pl
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Kilka refleksji i wspomnień (cz. II)

Samotna sosna
Idąc z placu Wolności na kamienny
mostek, na dole jest (był) plac, na którym jeszcze niedawno był bazarek. Na
tym placu rosła rosochata sosna. Kilka
razy robiłem jej kolejne zdjęcia.
Andrzej Sobotko
Sądzę, że wykiełkowała tam gdzieś
Leśnik, od zawsze we wczesnych powojennych latach.
na Mazurach,
Była raczej samosiewem, sama tutaj
ostatnie 30 lat
przyszła! Urzekała mnie swoim trwanadleśniczy w
niem wśród domów i ruin; pokaleczona,
Nidzicy.
z połamanymi gałęziami.
Tak sobie myślę, że ta sosna jeśli
jeszcze tam żyje, mogłaby zostać pomnikiem przyrody i historii, symbolem przetrwania czasów
powojennych, ponurego socjalizmu. Ludzie się zmieniali, a ta
sosna trwała, rosła razem z nami, z Oleckiem…
Obok, gdzieś tam niedaleko, rósł wielki dąb. Pojedyncze
dęby i lipy, na Prusach Wschodnich sadzono w miasteczkach
i wsiach, w centralnych miejscach, jako drzewa kultowe - dla
upamiętnienia ważnych wydarzeń politycznych; często nosiły
one imiona cesarza, królów, kanclerzy, generałów… ta skromna sosna nie miała patrona. Tym bardziej należy się jej szacunek za przetrwanie, ma w sobie cos z symboliki tego trudnego
życia tamtych czasów.
Teraz nie ma już mojej sosny, w miejscu gdzie rosła, jest
nowa ulica, ładna i potrzebna, ale dla mnie żal tego drzewa!

Ciągle wracam do Olecka
W 2006 roku w czerwcu byłem na kolejnym spotkaniu absolwentów Naszej Szkoły, na 60 – leciu Liceum. Wszyscy byliśmy już nieco starsi. Przyjechało już niewiele osób z naszej
i starszych klas. Po raz ostatni, nasza garstka pod batutą pana
Władysława Żurowskiego zaśpiewała Marsyliankę w całości
i w oryginale i jeszcze kilka piosenek z repertuaru naszego
szkolnego chóru. Pan Władysław niebawem po ostatnim
zjeździe odszedł do Nieba.
Następnego dnia, po spotkaniu i balu, spacerowałem po
ulicach. W parku robiłem zdjęcia starych miejsc i stwierdziłem ze zdziwieniem i nostalgią, że w moim Olecku już nie ma
domu, do którego mógłbym wejść ot tak, jak do swoich, bez
zaproszenia.
Chodzę sobie po ulicach mojego miasta jak w czarodziejskiej czapce niewidce. Znam tutaj każdą ulicę, każdy kąt.
Mnie nikt już nie zna i ja nie poznaję nikogo. Czasem jakaś
starsza osoba… znajome rysy twarzy, ale nie pamiętam kto to
może być. Jednak to pół wieku od kiedy wyruszyłem z domu

-

na studia, potem dalej w świat…
Kolejne pokolenie rządzi Oleckiem! Pięknie rządzi, i
niech to robią coraz lepiej.
Było gorąco, po południu wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu. Wszyscy wróciliśmy, każdy do swego
świata.
Dla mnie Olecko jest zawsze Nr 1 na Warmii i Mazurach
i nadal, kiedy mnie ktoś zapyta skąd jestem, to mówię bez
wahania – jestem z Olecka.
Andrzej Sobotko

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B22209

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

10
października
godz.

tel. 520-23-36

1600

L70504
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Podróż z Nepomucenem w tle

Leszek Kołakowski twierdził, że
do podróżowania „nie żądza wiedzy
nas gna ani ochota ucieczki, ale ciekawość, a ciekawość - jak się zdaje
- jest osobnym popędem, do innych
niesprowadzalnym”.
I taka niezwykła ciekawość świata
spowodowała, że pracownicy ZSLiZ
w Olecku kolejny raz wybrali się w
wakacje w podroż, tym razem na południe - do Wrocławia i Pragi. Nie
przeraziła nas długa podróż, nocny
przejazd, niepewna pogoda tego lata.
13 lipca o 22,00 z uśmiechami na twarzy wsiadaliśmy do
naszego autokaru, naszego wehikułu miejsca i czasu.
Po 12 godzinach byliśmy już w innym wymiarze – dzięki
dziełu Styki i Kossaka przenieśliśmy się do Racławic. Mimo
że w XIX w. malowidła tego typu traktowane były głównie jak
forma rozrywki, element kultury masowej, uznaliśmy, że jest
sztuka przez duże S. Poddaliśmy się złudzeniu trójwymiarowości i przyglądaliśmy się jak urzeczeni wydarzeniom z 1794
roku. Kościuszko w sukmanie…z dostojeństwem kroczący
chłopi, tyraliery żołnierzy…dramatyczna scena koło zniszczonej chaty wiejskiej…
Po „Panoramie Racławickiej” przyszedł czas na zwiedzanie Wrocławia. Przewodnik Pan Marcin zaprosił nas najpierw
na tereny historycznego centrum religijnego Wrocławia, czyli
Ostrowa Tumskiego i Piaskowego. To już nie wyspa, ale nadal enklawa duchowości. Podziwialiśmy kościoły w różnych
stylach - romańskim, gotyckim i słuchaliśmy opowieści o średniowiecznych czasach. Urzekła nas zwłaszcza katedra Św.
Jana Chrzciciela, największa ikona miasta Wrocławia.
Potem przeszliśmy Mostem Tumskim, czyli mostem zakochanych w stronę Starówki. Zakochani na stalowych barierkach mostu zaczepiają kłódki z wypisanymi imionami, a

klucz wrzucają później do Odry. Ich uczucie ma być już nierozerwalne. „Nowa świecka tradycja”?
Rynek pamiętający ponoć XIII w. dziś zadziwia i pięknymi kamieniczkami, i gotyckim ratuszem, współczesną fontanną , ale i mnóstwem miejsc, gdzie można odpocząć. Bardzo
urokliwym miejscem okazał się średniowieczny obiekt handlowy, tak zwane Stare Jatki. Odnowiona uliczka wygląda tak,
jakby zatrzymał się czas. Ciekawy pomnik z brązu Ku Czci
Zwierząt Rzeźnych to kolejna atrakcja.
Tego dnia na rynku panowała gorąca atmosfera, nie tylko z
powodu słońca. Wieczorem miał się odbyć mecz Śląsk Wrocław – Dundee United. Kibice, zwłaszcza szkoccy już przygotowywali się do dopingu.
Pod pomnikiem św. Nepomucena z uwagą wysłuchaliśmy
historii męczennika, przecież w Pradze mieliśmy zobaczyć na
Moście Karola miejsce, z którego go zrzucono .
Dużo radości dostarczyły nam spotkania z wrocławskimi
krasnoludkami: z Papą Krasnalem, z Więziennikiem, Podróżnikiem, Bankusiem, Głuchoniemym, Bibliofilem…Skąd krasnale we Wrocławiu? Teorii jest wiele. Na pewno to ciekawy
pomysł i wspaniała promocja miasta.
Po noclegu w nowoczesnym hotelu i bardzo obfitym,

urozmaiconym śniadaniu odzyskaliśmy siły witalne. Spędziliśmy
ożywcze chwile na świeżym powietrzu.
Kontakt ze sztuką ogrodową zapewnił nam spacer po Ogrodzie
Japońskim. Mimo, że nie odszyfrowaliśmy symboliki poszczególnych elementów, doceniliśmy feerię barw, kształtów, mostki,
kaskady i odczuliśmy panteistyczną harmonię świata. Momentem
relaksacyjnym stał się pokaz fontann przy dźwiękach muzyki poważnej.
Wrocław to ciekawe miasto, odbudowane mimo zniszczeń wojennych. Na każdym kroku widać pomysłowość, dbałość o turystów, troskę o dawne zabytki, ale i tworzenie nowych ciekawych
atrakcji. Zasługuje na miano europejskiej stolicy kultury.
Potem znowu do wehikułu, aby znaleźć się w malowniczo położonym zamku w Książu. Z powagą kroczyliśmy po komnatach
okazałej siedziby rodu Hochbergów. I mimo że dzisiejszy wystrój

nie jest autentyczny, pozwala wyobrazić sobie życie dawnej arystokracji. Zejście do podziemi i przyjrzenie się wykutym tunelom
i szybom przypomniało o czasach II wojny światowej. Prawdopodobnie szykowano tu miejsce dla sztabu armii niemieckiej. Jeszcze
rzut oka na ogrody tarasowe i dalej w drogę.
Na chwilę zadumy był czas w Wambierzycach, ważnym sanktuarium maryjnym na Dolnym Śląsku. Ponieważ spieszno nam
było do Pragi, pani przewodnik opowiedziała nam historię tego
miejsca, przedstawiła zabytki w kościele w 10 minut. Mieliśmy
wrażenie, że zatrzymała płynący czas.
Wieczór spędziliśmy już w luksusowym 4-gwiazkowym hotelu w Pradze.
Przez dwa dni, tak jak i tłumy innych turystów, poznawaliśmy
najciekawsze miejsca. Miasto poddane bez walki w czasie II wojny światowej zachowało swoje oryginalne piękno i koloryt. Praga
jest naprawdę urokliwa. Pierwszego dnia zaczęliśmy od Nowego
Miasta, m.in. podziwialiśmy dworzec przebudowany w stylu secesyjnym, budynek Opery, Ratusz Staromiejski, Tańczący Dom.
Odwiedziliśmy Plac Wacława, z pomnikiem świętego i okazałym
gmachem Muzeum Narodowego. To szczególne miejsce dla naro-

to@borawski.pl
du czeskiego, tutaj odbywały się wydarzenia związane z Aksamitną Rewolucją w 1989 roku. W pałacu Lucerna zaintrygowała
nas rzeźba przedstawiająca św. Wacława na koniu, ale siedzącego
na brzuchu odwróconego zwierzęcia. Przez piękną Bramę Prochową przeszliśmy na Stare Miasto. Za naszą „przewodniczą na
języku polskim” przesuwaliśmy wzrok to na secesyjne budowle, to na kamieniczkę barokowa, czy to średniowieczną. Stanęliśmy także przed jedną z ikon turystycznych Pragi, czyli przed
zegarem astronomicznym Orloj. Przeszliśmy także przez praską
dzielnicę żydowską.
Wieczorem na kolacji „U Szwejka” kosztowaliśmy czeskich
specjałów, czytaliśmy złote myśli wojaka zapisane na ścianach,
śpiewaliśmy polskie hity biesiadne.
Drugiego dnia udaliśmy się do Klasztoru Strahowskiego.
Mimo niedzielnej mszy udało się wejść do pięknego barokowego
kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Kolejny punkt programu to dawna siedziba królów czeskich,
olbrzymi kompleks zamkowy, położony w dzielnicy Pragi, zwanej Hradczanami, rozciągającej się na wzgórzu nad Wełtawą.
Zajrzeliśmy w okna prezydenta Czech, ponieważ ma tu swoją
siedzibę. Wzięliśmy udział, oczywiście jako widzowie, w honorowej zmianie warty. Gwardziści w niebieskich mundurach, uroczyste fanfary - to tworzyło niezwykły klimat.
Wnętrze gotyckiej katedry św. Wita budzi respekt. Olbrzymia
przestrzeń, wielkie witraże, szczególne miejsca - czeskie klejnoty
koronacyjne, nagrobek św. Jana Nepomucena, mauzoleum cesarskie. Nie ominęliśmy też dość magicznego zakątka, czyli Złotej
Uliczki z małymi kamieniczkami. Musieliśmy jeszcze pospacerować Mostem Karola, wysłuchać opowieści przewodnika, coś
dotknąć, coś pogłaskać ( na szczęście), zrobić kilka zdjęć.
Wieczorem czekała nas jeszcze jedna atrakcja - pokaz Krizikovej Fontanny. Słońce zaszło, a nas urzekła magia świateł, muzyka i taniec wody, czasem drobnych kropel, momentami silnych
strumieni.
Do Pragi warto jeszcze wrócić.
Kolejny dzień spędziliśmy w naszym wehikule, szkoda, że
nie był on z XXI wieku. Po drodze zatrzymaliśmy się na obiad
.Tak dużych porcji nikt z nas nie widział, nikt z nas nie zjadł.
Okazało się, że tu stołują się kierowcy tirów.
Ciekawość świata, wyobraźnia i wytrzymałość na trudy to
wystarczy, aby przenieść się w np. do średniowiecza, czy baroku,
aby poczuć się bogatym mieszczaninem czy arystokratą.
Niedługo znowu wyruszymy.
Renata Narewska
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która
odbędzie się 29 września (czwartek) o 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. Ocena sezonu letniego w aspekcie turystycznym, kulturalnym i sportowym.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad
Osiedli dotyczące projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
piwnicy na rzecz najemcy,
c) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Szkoła
tysiąca możliwości” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
d) zmiany uchwały Nr ORN.0007.64.2011 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul.
Tunelowa 17,
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów miasta Olecko położonych przy
ulicy Gołdapskiej w Olecku,
f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2012 roku,
g) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem
Oleckim do realizacji w 2012 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,
h) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem
Oleckim do realizacji w 2012 r. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
i) współfinansowania budowy drogi dojazdowej do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku,
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa,
k) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo „Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu
„Losy nasze…”

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego
okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych
wspomnień, pamiętników lub opisanych dokumentów
osobistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze
powojenne lata nowych mieszkańców Mazur.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla
uczestników konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu zwrócone nadawcom.
Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca
2012 roku na adres:
Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie
Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta,
naszej rodziny.
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Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
śladami Wikingów i Hansa Christiana Andersena

Ostatni tydzień wakacji z dala od domu, rodziny i przyjaciół spędziło siedmioro uczniów z Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku. Emilia Świrydowicz, Marcin
Malinowski, Małgorzata Zaniewska, Natalia Szymanowska, Edyta Rokosz, Dawid Szusta oraz Paulina Rogało pomiędzy 22 a 28 sierpnia w nagrodę za uzyskanie najlepszych
wyników z egzaminu podsumowującego pierwszy rok zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu przebywali w Odense, duńskim mieście położonym na
malowniczej wyspie Fionia.
Grupa oleckiej młodzieży pod opieka Pani Sylwii Stypułkowskiej, nauczycielki ZSLiZ, miała przyjemność zobaczyć Dalum Landbrugsskole, jedną z najlepszych szkół w
Europie kształcącą cenionych na całym świecie menagerów
przemysłu rolnego. Uczniowie poznali również zasady funkcjonowania profesjonalnej farmy w Barlose, w której prowadzona jest nowoczesna produkcja i przetwórstwo żywności.
Wszyscy wrażliwi na sztukę i interesujący się historią
Północnej Europy mogli napawać się radością oraz dumą,
przechadzając się śladami urodzonego w Odense znanego na
całym świecie bajkopisarza Hansa Christiana Andersena
oraz oglądając niepowtarzalne eksponaty w Muzeum Wikingów i skansenie folkloru w Den Fynske Landsby.
Organizatorzy wyjazdu zatroszczyli się także o sympatyków dzikich zwierząt. Będąc w zoo w miejscowości Givskud,

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu w Olecku, która odbędzie
się 30 września (piątek), o 13:00 w sali konferencyjnej (pokój
nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku (Kolejowa 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. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych
do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
9. Ocena funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku za rok szkolny 2010/2011.
10. Podjęcie uchwał:

młodzież mogła obserwować zachowanie między innymi słoni,
szympansów, nosorożców, lwów, strusi i lemurów.
Najwięcej emocji wśród wycieczkowiczów wzbudził jednak pobyt w Krainie Zabawy, która znajduje się Legolandzie.
„- Przejażdżki kolejką z prędkością wbijającą w fotel nie zapomnę do końca życia. Chyba jeszcze nigdy tak bardzo nie podniósł mi się poziom adrenaliny. To było coś niezwykłego. Warto żyć i uczyć się dla takich chwil!” – wspomina Dawid Szusta.
Po powrocie do kraju Edyta Rokosz zapytana o wrażenia
z wycieczki i sens udziału w zajęciach pozalekcyjnych wyznała
„- Uważam, że warto było starać się przez te kilka miesięcy,
bo oprócz zdobytej wiedzy i wspaniałych chwil, jakie przeżyliśmy, poznaliśmy ciekawych ludzi, a co najważniejsze przekonaliśmy się, że tydzień rozłąki z rodziną, przyjaciółmi i ulubionymi zwierzętami nie są niczym strasznym.
Warto dodać, że sukces, jaki osiągnęliśmy, to bez wątpienia
efekt naszej ciężkiej pracy, jednak nie doszlibyśmy do tego bez
zawsze służących nam pomocą oraz radą instruktorów – Pani
Sylwii Stypułkowskiej, Pani Justyny Tyczkowskiej, Pana
Wojciecha Słomkowskiego, Pana Tadeusza Gogacza, Pana
Jana Grzyba i Pana Marcina Pruski. To oni systematycznie
przez cały rok uczyli nas podstaw agrobiznesu i to waśnie dla
nich należą się słowa uznania i największe podziękowania”.
Edyta Rokosz
Przemysław Michniewicz
zdj. archiwum ZSLiZ
a) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2012r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność –Rozwój (Edycja 2012);
b) w sprawie przystąpienia Powiatu Oleckiego do partnerskiej
realizacji inwestycji w 2012 r. z Gminą Olecko w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2012);
c) zmieniająca uchwałę Nr V/33/2011 Rady Powiatu w Olecku
z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;
e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011.
f) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu;
g) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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Wyjazdy studyjne
Wraz z pierwszymi dniami września rozpoczęły się kolejne wyjazdy studyjne po powiatach suwalskim, augustowskim, sejneńskim, ełckim
i oleckim. Czternaście osób z naszego powiatu 14 września uczestniczyło w wyjeździe studynym po powiecie ełckim i augustowskim. Było to: czterech właścicieli
hoteli, restauracji i barów, dwóch pracowników samorządowych z Gminy Wieliczki, dwie przedstawicielki rękodzielnictwa z powiatu oleckiego, przedstawicielka
ekoturystyki oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Następny wyjazd odbył się 16 września po powiatach oleckim i gołdapskim.
Tym razem uczestniczyło w nim 11 osób z naszego powiatu reprezentujących podmioty zainteresowane rozwojem turystyki na naszym obszarze. Obecność przedstawicieli z tak różnorodnych grup pozwala mieć nadzieję, że coraz więcej osób jest
zainteresowanych nawiązaniem współpracy prowadzącej do wykreowania ciekawych produktów turystycznych oraz ich skutecznej promocji.
Program wizyty w powiecie oleckim obejmował Muzeum Regionalne przy
Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”, gospodarstwo agroturystyczne
Giże Marczak, a w Szczecinkach zapoznaliśmy się z walorami chaty solnej, gorącej beczki i chaty grillowej. W gościnne progi Mazurskiego Dworu w Siejniku
zaprosiła nas Pani Barbara Kowalewska.
Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Góryńskiej za legendy oleckie, Pani Annie Marczak za przybliżenie historii tworzenia gospodarstwa ekologicznego i Panu

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Popularność Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku jest coraz większa . Cel, by poradami wspomóc mieszkańców powiatu oleckiego- został
osiągnięty.

Markowi Makarewiczowi za dzielenie się doświadczeniami
nabytymi w trakcie tworzenia nowej oferty turystycznej.
Przejazd do Rapy, zwiedzanie piramidy, zwiedzanie gospodarstwa „Biegnącego Wilka” i „Bezkrwawe safari” u Państwa Rudziewiczów były kolejnymi punktami wizyty studyjnej.
Ostatni już wyjazd studyjny odbył się 19 września i objoł
teren powiatu suwalskiego i sejneńskiego. Udział w niej zgłosiło 12 podmiotów z powiatu oleckiego.
Dzięki partnerstwu Lokalnej Organizacji Turystycznej
Ziemi Oleckiej z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, Augustowską Organizacją Turystyczną, Miastem gminą Ełk, Gminą Gołdap uczestnicy projektu Turystyczna Sieć Współpracy
klaster „SUWALSZCZYZNA - MAZURY” poznają walory
turystyczne najbliższych powiatów, by w przyszłości straciło
moc powszechnie znane powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.			
Danuta Cieślukowska
Konsultant ds. projektu Turystyczna Sieć Współpracy –
klaster Suwalszczyzna – Mazury

KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ
KLIENTEM BIURA I UZYSKAĆ
POMOC WEDŁUG JEGO POTRZEB

Bezpłatnych porad udzielają doświadczeni prawnicy oraz doradcy obywatelscy.
Tematyka porad jest bardzo zróżnicowana, od tematów bardzo błahych do wyjątkowo zawiłych.
Wszyscy , bez wyjątku klienci załatwiani są rzetelnie ,otrzymują wyczerpujące wyjaśnienia nurtujących
ich problemów .
Harmonogram pracy Biura Porad Obywatelskich i
Prawnych oraz Placówek Terenowych zamieszczony
jest na stronie www.akademia.olecko.pl.
Telefon kontaktowy 876102201.
Zapraszamy do nieskrępowanego korzystania z naszych usług.
W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13. Znajdziecie nas Państwo również na portalu internetowym
www.akademia.olecko.pl.

ZAPRASZAMY

V41305
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K57907
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V29710

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00

V31309

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

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B35901
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K32213
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B35003

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V29610
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B34405
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V29510

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

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
K59603

V44101
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V31009
V29111

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32538
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58007
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29720
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31319
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V32528
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L70703
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B35502
* opony letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V42513
* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70901

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
V41504
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B23307
V41404

KARAOKE w Pub Piwnica

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

V39206

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B35303

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem:
(87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

PUB PIWNICA

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V31109
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* glazurnictwo, tel. 517-535-255

B23107
K59901

GLAZURNICTWO - HYDRAULIKA

K59801

* kompletne wykonanie i przebudowa łazienek i tarasów
* mała hydraulika (przebudowa i rozbudowa
instalacji wodnych i podłączanie sprzętu AGD
tel.

517-535-255

V30809

V44201

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V32708

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

V1238

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B34105
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55720a
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60001
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35602

PIZZA NA TELEFON

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

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

każdy czwartek, start od 2000
SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34604
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B35801
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33607

V41414
CODZIENNIE OD 10.00
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B35701

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31209
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B21810
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B34505
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B34205
* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 K59703
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29910
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V42303
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42413
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V39216
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* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki,
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30909
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V41104

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
V42203
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V43112

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1437
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V32518
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V44301
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B35103
K30010a

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55413
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B34804
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41124
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* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B23207
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406t
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B33606
* działkę ogrodową, 315 m.kw., tel. 793-569-205 K60101
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55622
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506t
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V42603
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41114
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306t
* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514441 L71001
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* okazja, tanio sprzedam kuchnię elektryczną amica,
stan bardzo dobry, piekarnik, płyta ceramiczna, timer,
tel. 600-936-589 L70802
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42423
V43511

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V42213
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1447
* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe
33,5 m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do
zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57308d

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

V39106

V42503

V33407

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V41905

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B35203
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V42433
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B33706
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V31329

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 L70604
WYNAJEM
* kawalerka, tel. 87-520-42-43, 692-466-237 B34904
* lokal usługowy 100 m.kw., piwnica magazyn 70
m.kw. gratis, tel 502-264-901 K59803
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K59404

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

V42912
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K59504

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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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

B35402

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Odchudzanie – małe oszustwa

Złudzenie optyczne: mały talerz wyłóż listkami
sałaty. Oczy wysyłają do mózgu sygnał:
ależ to duży posiłek! W ten prosty sposób możesz
oszukać głód.
Graj no zwłokę: znów dopadł cię wilczy apetyt? Zajmij
się czymś, co wymaga dużej koncentracji albo zrób coś,
co sprawi ci wielką przyjemność. W ten sposób skierujesz
swoje myśli na zupełnie inny tor.
Zapomnij o wadze: i to na dłuższy czas. Codzienne ważenie nie jest potrzebne i... bardzo stresuje. Więcej będziesz
ważyć np. po zjedzeniu słonej potrawy, a kilka dni przed
menstruacją możesz być cięższa nawet o dwa kilogramy!
Najlepiej więc ważyć się co tydzień, zawsze rano i nago.

Uroda z ziół

Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swojej cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli.
Te w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i własnoręcznie wysuszone.
Głóg pojędrnia suchą, starzejącą się skórę. Jeśli używamy go do parówki twarzy warto do wody dodać łyżkę
miodu.

Pielęgnacja stóp

Kąpiel dla obolałych zmęczonych nóg: napełnić dużą
miednicę chłodną wodą, dodać kilkanaście kropli olejku rozmarynowego. Moczyć nogi przez 5 minut, a potem „chodzić”
po wodzie, wysoko unosząc kolana. Wytrzeć stopy i natłuścić
specjalnym balsamem.
Masaż: w czasie oglądania telewizji lub czytania toczyć
bosą stopą tenisową piłeczkę. Jest to doskonale ćwiczenie,
które pobudza krążenie krwi, rozluźnia i uelastycznia mięśnie
całej stopy. Zapobieganie odciskom: codziennie po umyciu
moczyć stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem soli i tłustego
mydła, a następnie przecierać zgrubienia, głównie na piętach
i na podeszwach, pumeksem. Po opłukaniu w czystej wodzie
i starannym wysuszeniu, wetrzeć w skórę specjalny balsam.
Powstałymi już bolesnymi nagniotkami powinna zająć się
pedikiurzystka.
Zapobieganie usztywnieniu stawów: przed snem wykonywać ruchy obrotowe stopami, starając się, by noga w kostce pozostała nieruchoma. Powtarzać po 10 razy w lewą i
prawą stronę.

Piersi

... badaj raz w miesiącu, między 6. a 9. dniem cyklu. Ważne, by robić to w pierwszej połowie cyklu, kiedy nie są bolesne i nabrzmiałe.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

28 września
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wacławy, Więcławy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka,
Nikity, Salomona, Tymona, Wacława,
Wawrzyńca, Więcława
29 września (Światowy Dzień Morza)
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny, Sylwii
Dadźboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Michała, Rafaela, Rafała
30 września (Dzień Chłopca)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei, Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, Wery,
Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza, Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imisława, Wiktora
1 października (Międzynarodowy
Dzień Muzyki) (Rozpoczyna się Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, Teresy

Bazylego, Benigny, Cieszysława, Igora,
Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, Remisława, Romana, Wernera
2 października (Dzień Anioła Stróża)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli, Sławomiry, Sławy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Oliwera, Rustyka, Sławoja, Sławomira,
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 października
Bogumiły, Gerardy, Ireny, Józefiny, Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumiła, Eustachego, Ewalda, Franciszka, Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa, Kandyda, Sierosława, Sulibora
4 października (Międzynarodowy
Dzień Zwierząt) (imieniny Franciszka z Asyżu)
Dobromiły, Edwiny, Radosławy, Rosławy, Rozalii, Róży, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada, Manfreda, Marka, Nieznawuja, Petroniusza, Radosława, Rosława

Nasz przepis
żu nie tłuczonego, skórek cytryn drobno
Mazurska galaretka
krajanych, cukru ileć się będzie zdało;
drobiowa
wszystko z grubsza przetłukwszy, wsyp

2 skrzydła indycze (ok. 75 dag), 2 kurczaki
(ok. 35 dag), 3 nogi kurczaka (ok. 60 dag,
włoszczyzna (ok. 75 dag), 3 łyżki żelatyny,
6 ząbków czosnku, 2 cebule, puszka groszku konserwowego, 3 jajka, pęczek natki
pietruszki, sól, 3 liście laurowe, 7 ziaren
pieprzu czarnego, 4 ziarna ziela angielskiego, pieprz cytrynowy mielony
Do garnka wlewamy 5 litrów wody i wkładamy całe mięso. Gotujemy około 1 godziny. W trakcie szumujemy. Po tym czasie dodajemy włoszczyznę, cebule, pieprz
ziarnisty, ziele angielskie, liście laurowe i
solimy do smaku.
Gotujemy jeszcze półtorej godziny. Po
tym czasie mięso i włoszczyznę wyjmujemy.
Pozostały wywar przecedzamy. W jednej
szklance wywaru rozpuszczamy żelatynę.
Do wywaru dodajemy rozgniecione ząbki
czosnku i oraz niecałe pół łyżeczki pieprzu cytrynowego mielonego i wywar ponownie zagotowujemy. Wraz z żelatyną.
W międzyczasie z mięsa zdejmujemy skóry i oddzielamy je od kości.
Na dno szklanych foremek wkładamy listek natki pietruszki, 4 ziarna groszku,
jedna część podzielonego na osiem jajka
oraz drobno pokrojone mięso do wysokości dwóch trzecich naczynia.
Następnie zalewamy chłodnym wywarem,
a po dalszym wystudzeniu wstawiamy do
lodówki do zastygnięcia.

Oryginalny przepis
na piernik toruński
z 1725 roku

Weź miodu przaśnego, ile chcesz, wlej do
niego gorzałki mocnej sporo i wody, smaż
powoli szumując, aż będzie gęsty wlej go
do niecki, przydaj imbiru białego, goździków, cynamonu, gałek, kardamonu, hany-

do miodu gorącego, miarkując, żeby niezbyt korzenia było, zmieszaj, a jak miód
ostygnie, wsyp mąki żytniej, ile potrzeba,
po tym nakładź cykaty krajanej albo skórek cytrynowych w cukrze smażonych,
znów przegnieć i formuj pierniki wielkie
według upodobania...

Kluski z makiem

25 dag maku, cukier lub miód, wanilia,
skórka cytrynowa, 3 dag rodzynków
ciasto: 25 dag maki, sól, jajko, niepełna
szklanka wody, 3 dag masła do polania.
Mak parzymy i trzymamy na ogniu pod
przykryciem tak długo, aż będzie można
rozetrzeć go w palcach. Odcedzamy go
przez gęste sito, odsączamy, a następnie
mielimy dwukrotnie. Do smaku dodajemy cukier lub miód, wanilię, skórkę cytrynową i rodzynki.
Teraz zagniatamy twarde ciasto i rozwałkowujemy. Lekko je przesuszamy, a
następnie posypujemy mąką i kroimy w
kluski.
Gotujemy je we wrzącej wodzie, odcedzamy, a następnie na sitku polewamy je
gorącą wodą i odsączamy.
Kluski mieszamy z makiem i masłem.
Wykładamy je na ogrzany półmisek.
Tak przygotowany mak nadaje się doskonale do grubego makaronu.

Coraz mniej wróbli (ginące wróble mazurki)

W Polsce drastycznie zmniejsza się
liczebność wróbli. Ornitolodzy twierdzą,
że przyczyn takiej sytuacji jest wiele.
Wróbel to typowy ptak związany z człowiekiem, od niepamiętnych czasów przebywający w pobliżu zabudowań. Ulubionymi jego miejscami lęgowymi były np.
nieistniejące już dziś strzechy, drewniane
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Cytaty na ten tydzień
Cywilizacja nie jest skończoną kolekcją artefaktów, lecz wypracowaniem
czynności. Koniec końców, marsz
człowieka to udoskonalenia działającej
ręki.
Jacob Bronowski
Ludzie muszą działać z własnych pobudek. Człowiek, nie organizacje handlowe, jest tym, co sprawia, że trwają
wielkie cywilizacje. Każda cywilizacja zależy od jakości jednostek, które
ją tworzą. Jeżeli będziecie nadmiernie
kontrolować ludzi, jeżeli zbyt ściśle
naciśniecie ich prawem i stłumicie dążenie do wielkości – nie będą potrafili
pracować i ich cywilizacja runie.
Frank Herbert
Tak mija twój czas, mierzony racami
napadów szaleństwa i marzeń, które się
nie ziszczą. Nigdy nie będziesz królem
samego siebie. Jesteś przypisany do
żarówki, nie zaś do ogniska, które płonie gdzieś daleko we wspomnieniach
o stepie z bohaterskich snów. Tylko
w nocnych koszmarach maszerujesz
obok tych boskich straceńców, którzy
zginą w walce albo od trucizny, albo od
strzału w plecy.
Waldemar Łysiak

PRZYS£OWIA

Wrzesień wrzosami strojny, lecz do pracy znojny.
Idzie święty Michał (29 września), będzie lato spychał.
Ptaszki przed Michałem (29 września)
odleciały będzie ostry grudzień cały.
Gdy noc jasna na Michała (29 września)
to nastąpi zima trwała.
Na świętego Michała (29 września) zaczyna się łowcy chwała.
Mroźna noc na Michała (29 września) –
zima cała biała.
Jak anioły w słońcu ciepłym chadzają
(30 września), to potem w zimie mrozy
się trzymają.
Na św. Franciszka (4 października)
chłop już w polu nic nie zyska.
dachy domów, różne otwory w budynkach, a także stajnie i stodoły. Tymczasem
obecna zabudowa nie sprzyja wróblom,
tym bardziej, że nawet budynki gospodarcze są na ogół szczelnie pozamykane. Kiedyś rolnicy trzymali dużo zwierząt gospodarczych w pomieszczeniach, do których
łatwo mogły wlatywać wróble, mając tam
dostatek pokarmu.
W Polsce występują dwa gatunki
wróbli: domowy i mazurek. Drastycznie
zmniejsza się zwłaszcza liczebność tego
ostatniego, zamieszkującego tereny wiejskie. Jego ulubionym miejscem gniazdowania są np. dziuple wierzb, a tych drzew
także jest coraz mniej. Ptaki te są ponadto
bardzo wrażliwe na ostre zimy. Przy temperaturze spadającej poniżej minus 20°C
wróble chroniły się zwykle w stajniach,
stadninach koni itp., których stale na wsi
ubywa i ptaki nie mają nawet gdzie nocować. To, że w okresie zimowym w miastach prawie nie widzimy już wróbli, wynika również z faktu, iż ptaki te gromadzą
się w duże stada, liczące po 200-300 sztuk,
i ich brak w innych miejscach sprawia tam
wrażenie, że wyginęły.
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Podsumowanie zabezpieczenia
68 Rajdu Polski

Kilkudziesięciu oleckich funkcjonariuszy wspieranych
przez kolegów z Oddziałów Prewencji w Olsztynie oraz
kętrzyńskiej drogówki uczestniczyło w zabezpieczeniu odcinka specjalnego „Zalesie” w ramach 68 Rajdu Polski
przebiegającego na terenie gminy Świętajno.
Tegoroczny 68 Rajd Polski odbył się 23-25 września
2011 roku na drogach powiatu mrągowskiego, oleckiego,
giżyckiego i ełckiego. Odcinek specjalny „Zalesie„, który rajdowcy pokonywali dwukrotnie w ostatni dzień rajdu
przebiegł sprawnie i bezpiecznie.
W zabezpieczeniu rajdu oprócz oleckich policjantów
wzięli udział funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. O godz. 7.00 rano w dniu rajdu wszyscy policjanci
spotkali się na odprawie służbowej zorganizowanej w sali
odpraw w KPP Olecko. Na miejscu szczegółowo omówiono zadania do realizacji dla każdego patrolu zabezpieczającego od startu w Gryzach aż do mety w Pietraszach.
Policjanci pomagali kibicom i kierowcom płynnie poruszać się po miejscowościach, przez które jechał Rajd. Tam,
gdzie była potrzeba funkcjonariusze kierowali ruchem. Jednak, jak podsumowali sami policjanci, ruch był umiarkowany i na drogach również było spokojnie. Doświadczenia
zdobyte przed rokiem, kiedy to rajd debiutował na terenie
powiatu oleckiego były przydatne i pomogły prawidłowo
przygotować zabezpieczenie tegorocznego OS-u.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Policjanci w Kowalach Oleckich zatrzymali trzy osoby podejrzane o posiadanie narkotyków

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Olecku
podczas pełnionej służby na terenie Kowal Oleckich zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy posiadali przy
sobie marihuanę. Patryk P., Hubert W. oraz Mateusz D.
zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy i noc spędzili
w policyjnym areszcie . Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara nawet 3 lat
pozbawienia wolności.
W minioną środę w Kowalach Oleckich ok. godz.
19.00 dzielnicowi z oleckiej komendy podczas pełnionej
służby ponadnormatywnej w patrolu pieszym zatrzymali
trzech młodych mężczyzn. 21-letni Patryk P, 19-letni Hubert W oraz 20-letni Mateusz D. zostali zauważenie przez
funkcjonariuszy za sklepem. Na widok policyjnego patrolu
jeden z nich wyrzucił szklaną lufkę. Dzielnicowi wylegitymowali podejrzanych, a następnie w paczce papierosów
znaleźli zawiniętą w papier marihuanę. Z uwagi na to, iż
na miejscu nie ustalono właściciela narkotyków cała trójka została zatrzymana do wyjaśnienia. Teraz w tej sprawie
zostanie wszyte dochodzenie mające na celu wyjaśnić jak
młodzi ludzie weszli w posiadanie narkotyków.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Zaproszenie do dialogu międzykulturowego

Tradycja, kultura i sztuka obcych krajów to temat przez nas
oswojony czy dziedzina wiedzy tajemnej? W minioną środę (21
września), młodzież z Gimnazjum nr 2 próbowała sprowokować
swoich kolegów i nauczycieli do zastanowienia się nad tym ważkim pytaniem.
Uczniowie szkoły imienia Mikołaja Kopernika, w ramach realizacji projektu edukacyjnego, poruszyli zagadnienie otwartości
społeczeństw na inne narodowości i ich dorobek kulturowy. Tym
większą okazją do podjęcia takiego tematu była wizyta zagranicznych gości – pedagogów z Omska i Ufy.

Koordynatorka wydarzenia, pani Bogumiła Makola, tłumaczy: „Restaurację uczyniliśmy symboliczną przestrzenią, w której różnojęzyczne grupy odgrywały scenki prezentujące oblicza
wybranych krajów”.
Pozornie swobodna forma, pozwoliła pomysłodawcom omówić wiele aktualnych problemów związanych z wnikaniem w
istotę innych kultur, oswajaniem się z ich symbolami, wzorcami zachowań i równoczesnym poszukiwaniem porozumienia i
wspólnych korzeni kulturowych.
Piecze nad poszczególnymi zespołami sprawowali nauczyciele języków obcych. Pani Małgorzata Harasim, anglistka,
podkreśla: „Młodzież zyskała świadomość wzajemnego wzbogacania się narodów na podłożu kulturowym, jak i pogłębiła
więzi grupowe na poziomie szkolnym”. Pani Elżbieta Łukasik,
odpowiedzialna za załogę niemiecką oraz pan Wojciech Jegliń-
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WRZESIEŃ W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

1 września o godzinie 16.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku odbyło się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Pani Dyrektor Elżbieta Rzepecka powitała licznie zgromadzonych
uczniów, rodziców i nauczycieli oraz przedstawiła plan pracy
w roku szkolnym 2011/2012. Pani Ewa Skorupska otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego. List Ministra Edukacji Narodowej odczytała
kierownik cyklu 6- i 4 - letniego Pani Jolanta Werner. W tym
wyjątkowym dniu przypadł także jubileusz 30 – lecia Jej pracy pedagogicznej. Pani Dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców oraz uczniowie złożyli szanownej jubilatce serdeczne
podziękowania za pracę w szkole i wkład włożony w edukację
młodych artystów oraz życzenia kolejnych sukcesów w pracy
pedagogicznej. Podziękowania za wieloletnią pracę złożono
również odchodzącemu na emeryturę konserwatorowi szkoły
Panu Józefowi Makowskiemu.

solwentów szkoły. Dyrekcji, nauczycielom a przede wszystkim uczniom życzymy aby ten szczególny jubileuszowy, 40
rok szkolny był obfity w liczne sukcesy. Powodzenia !
11 września b. r. grupa uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej miała okazję wysłuchać koncertu organowego z towarzyszeniem bardzo nietypowego instrumentu jakim jest
piła sopranowa. Koncert odbył się w kościele pw. św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim w ramach III Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Wojciech Borowik
fot. archiwum szkoły

9 września odbyło się ślubowanie uczniów klas I. W roku
szkolnym 2011/20112 do grona uczniów przyjęto 27 adeptów
sztuki muzycznej. Na uroczystości obecni byli wiceminister
Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Daniel Dramowicz, starosta olecki
Andrzej Kisiel i zastępca burmistrza Olecka Henryk Trznadel. Pasowania batutą orkiestrową dokonał Pan minister Włodkowski i dyrektor Rzepecka, po którym panie Justyna Machalska i Katarzyna Krajewska Openchowska wręczyły
uczniom pamiątkowe dyplomy zaś Pan Minister pendrive’y.
Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu uczniów i abski, nauczyciel języka francuskiego, zgodnie twierdzą: „Dzięki współdziałaniu nasi podopieczni odkryli drzemiący w nich
potencjał, a my, kolejny raz utwierdziliśmy się w przekonaniu, że zabawa i nauka mogą iść w parze”.
Uniwersalne przesłanie projektu – wezwanie do nawiązywania dialogu międzykulturowego – znalazło odzwierciedlenie w całym planie pobytu przybyłej z daleka delegacji.
Nauczyciele rosyjscy, w ramach wymiany doświadczeń, opowiedzieli uczniom o swoim rodzimym regionie – Baszkirii,
sami zaś, prócz uświetnienia finału projektu „W restauracji”,
uczestniczyli w pokazie technik teatralnych, brali udział w
lekcji wychowania fizycznego, promującej aktywny i zdrowy
styl życia, obserwowali trening klasy sportowej, a także zajęcia „Małego Archimedesa” w pracowni chemicznej.
Syci wrażeń goście opuścili gimnazjalne progi, a w młodzieży ugruntowało się wynikające z idei projektu przekonanie, że język jest tylko formalnym wyróżnikiem danej
zbiorowości. Nawet, gdy nie jesteśmy w stanie przekroczyć
bariery lingwistycznej, kluczem do komunikacji może okazać
się gest, mimika czy znany powszechnie tekst kultury. Wizyta
obcojęzycznych nauczycieli przypomniała, że rozmieszczenie
państw na mapie nie wytycza jednocześnie granic kulturowych, które, w odróżnieniu od podziałów terytorialnych, są

płynne.
Dialog kultur i konfrontacja z Innym umożliwia poznanie drugiego człowieka, a w konsekwencji pomaga wyzbyć
się uprzedzeń i uczy tolerancji. Ale to już temat innego,
choć kontynuującego poruszone problemy, projektu – „Każdy inny, wszyscy równi”, efektami którego także się z Państwem podzielimy.
Magdalena Nyga

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, 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, 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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PO KOKARDĘ

Nie opuszczaj mnie...

Waldemara Rukścia

1. Zapukała cicho i nie czekała, aż zaproszą ją do środka. Po
prostu weszła, rozsiadła się wygodnie w fotelu. Robiła tak zawsze i nigdy z tego powodu nie zaznała przykrości. Wiedziała,
że na nią czekają, choć nigdy się tym nie chełpiła. Widziała już
w życiu tyle, choć nie jest pewna, czy nic ją już nie zaskoczy.
Ostatnio była przy łóżku szpitalnym. Ot, zwykła podwórkowa
zabawa. A jak na podwórku jest drzewo, to przecież trzeba na
niego wleźć. Naprawdę było niewysokie. Jeden skok i… Traf
chciał, że noga zaczepiła się o gałąź. Skroń trafiła na kamień.
Guz na mózgu, utrata pamięci… ”Jestem, jestem tuż obok, razem z wami martwię się i boję.” Po dwóch dniach stał się cud.
Wszystko zaczęło wracać do normy.
2. W staruszce nie ma już łez. Wypłakała je wszystkie dawno temu, kiedy żandarmi zabrali męża, a ona została z jednym
maleństwem w łóżeczku, a z drugim tuż przed rozwiązaniem.
Wywieźli, rozstrzelali i nawet bał się człowiek zapytać gdzie.
Po latach nawet pomnik można tam było postawić, ale czy na
pewno tam leży jej Stach, tego nie jest pewna. Stawała czasami
na podwórku, przed płotem, gdzie spędziła całe swoje życie.
Patrzyła tymi pokornymi oczami i mówiła do wnuczki: „A ja
wierzę, że on wróci”. Ma dziewięćdziesiąt pięć lat, widziała
pomnik, a nie grób, więc może… Cicho, coraz ciszej słychać
„jestem”.
3. Cztery razy zostawała matką. Cztery razy dawała na Mszę.
Piątym razem coś pękło. Zaniosła też na Mszę i powiedziała
księdzu, że to ostatni raz, że dłużej już nie ma siły walczyć. W
tamtych czasach nikt nie nawet nie wydałby dziecka wielkości
cytryny. Nawet nie chce myśleć, co się z nimi stało. Żegna je
do dzisiaj. Każdemu przecież miała już imię i tyle chciała dać.
Skumulowana miłość macierzyńska wybuchła niespodziewanie
na emeryturze. Nie umiała się odnaleźć, nie wiedziała, co zrobić ze swoją energią. Koleżanka zaproponowała jej etat „niani”.
Bała się i mówiła o tym otwarcie. Mała miała niespełna cztery
miesiące. Żegnała się, kiedy miała jej zmienić pieluchę albo
wziąć na ręce. Dzisiaj Lenka już biega. Poznają razem świat
w trawie, na schodach, w piaskownicy. Nie ma chyba miejsca,
którego by codziennie nie obcałowała, przytuliła, pogłaskała.
Na głos rodzicom Lenki mówi, że kocha je jak własne.
4. Ceremonia była piękna. Kiedy mówił „Tak” kościół był
pełen ludzi, a on myślał o tamtej, zielonookiej, która była jego
pierwszą miłością. Jedyną. Cała reszta to tylko erzac. Przez
pierwsze dziesięć lat myślał tylko o niej, tęsknił aż do bólu.

Urodził się syn, później drugi. Było tak kryzysowo, że żona czując to postawiła na trzecie dziecko, które miało ich scalić. Córka
zawróciła mu w głowie tak, że pewnego dnia obudził się i już nie
czuł bólu, tęsknoty. Może pustkę? Nie było niczego. Wszystko
czuwało w uśpieniu do czasu, kiedy jego firma nawiązała kontakty z firmą w drugim krańcu Polski. Wypełniając jakieś dokumenty wszedł na stronę tej firmy, jej firmy. I jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki wszystko wróciło i wybuchło ze zdwojoną
siłą jak podpiwek robiony na Wielkanoc. Strzelał po ścianach zostawiając plamy. Znowu ten ból i znowu tęsknota. Już nie wie, co
silniejsze.
5. Była wzywana do miejsc i zdarzeń, gdzie wiedziała, że już
się nie przyda, ale była, bo tak chciano wierzyć, że to pomyłka,
że to niemożliwe, że to nie on. On, niestety. Nie wierzyła, kiedy policjant rzeczowo mówił, że był wypadek, że zginął 19-latek, że to ich syn. Nie wierzyła, kiedy wieźli ją do prosektorium.
I nie chciała uwierzyć, kiedy go poznała. Moje dziecko, mój synek…
6. Wyjechał dla niej, dla rodziny. Miał zarobić na remont, lepszy samochód, może wczasy. Grzechem byłoby stwierdzenie, że
nie wystarczało. Rachunki spłacone, żadnego kredytu, jakieś pożyczki w zakładach pracy, ale zawsze chciałoby się lepiej, nowocześniej, wygodniej żyć. Wyjechał raz, drugi i wszystko było tak,
jak zaplanowali. Do trzech razy sztuka. Trzeciego razu przyjechał
i już od progu wiedziała, że straciła dużo, za dużo. Rozpoczęła
się walka na argumenty, emocje, rozsądek. Pomogli rodzice i teściowie. Dzieci też. Nie odpuszczała na dzień, na godzinę. Nawet
odbyła pielgrzymkę do Poznania. Został. Woli nie wiedzieć, czy
tylko dla dzieci.
***
I tak każdego dnia. Cicho puka i nie czeka na zaproszenie.
Rozsiada się w zakamarku duszy i czeka. Jest tuż obok, na jedno westchnienie.
Marusia
Ps. Chodziła za mną ostatnio i nie dawała mi spokoju, przypominała o swoim istnieniu. Widocznie ma do mnie sprawę,
albo ja jestem jej coś winna, choć staram się nie mieć dłużników. Śpiewają o niej piosenki i podśmiewują się nazywając
„matką głupich”. Jest jedną z trzech cnót obok wiary i miłości;
jej imię nosi wiele kobiet na wschodzie, ale i w Stanach Zjednoczonych.
Ty mnie nigdy nie opuszczaj…
Ps. Ps. W Poznaniu jest Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei.

