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Pasjonat 2012
Stowarzyszenia
„Przypisani Północy”
8 sierpnia podczas wspólnego zebrania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia „Przypisani Północy”
wyznaczono termin przyjmowania zgłoszeń do honorowego tytułu „Pasjonat
Przypisanych Północy 2012”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 października b.r.

Czarni Olecko biorą udział
w konkursie organizowanym
przez sklep sportowy
Neosport.pl.

Nr 34
(762)

Prawo zgłaszania mają członkowie Stowarzyszenia, osoby nagrodzone honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych
Północy” oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
Do tej pory tytułem „Pasjonata” zostali uhonorowani:
Zbigniew Fałtynowicz (2000 – Suwałki), ś.p. Mieczysław
Ratasiewicz (2001 – Gołdap), Katarzyna i Zbigniew Waraksa (2002 – Grądzkie), ś.p. Władysław Żurowski (2003
– Olecko), Ryszar Demby (2004 – Olecko), Józef Krajewski (2005 – Olecko), Wojciech Kot (2006 – Olecko), Adam
Andryszczyk (2007 - Kowale Oleckie), Andrzej Kamiński
(2008 – Olecko), Marek Gałązka (2009 – Olecko), Dariusz
Morsztyn (2010 - Republika Ściborska), Ewa Kozłowska
(2011 – Olecko).
J. Arnold Hościłło

Apel kierowców latem

By nie ponosić za wypadki winy,
Dłuższe kiecki wkładajcie dziewczyny!

Pierwsze głosowanie trwa do 1 września. Wtedy z tzw. fazy
eliminacyjnej zostanie wyłonionych sto klubów z największą ilością oddanych głosów. Potem odbędzie się faza finałowa, która będzie trwała od 1 września do 1 października. Po niej dwadzieścia
najlepszych zespołów dostaną nagrody od Neosport.pl. Zwycięska drużyna dostanie komplet 14. strojów piłkarskich (koszulka
+ spodenki + getry). Druga drużyna w klasyfikacji dostanie pięć
piłek, trzecia drużyna trzy piłki. Piłki dostaną też drużyny, które
zajmą miejsca w pierwszej dziesiątce poszczególnych kategorii.
Dla osób, które zagłosują, przygotowane są bony o wartości
30 zł do wykorzystania w sklepie Neosport.pl.
Aby zagłosować na nasz klub wystarczy wejść w poniższy
link (trzeba również zarejestrować się na stronie Neosport.pl) i
po wpisaniu swojego loginu ze strony Neosport.pl należy kliknąć
„GŁOSUJ”.
http://druzyna.neosport.pl/druzyna.htm?id=125

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski
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JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA
EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Perły Powiatu Oleckiego

Podczas XXI Sesji Rady Powiatu w Olecku, 14 sierpnia
2012 r., Andrzej Kisiel – Starosta Olecki wręczył Nagrody
„Perła Powiatu Oleckiego” – Marcie Ulikowskiej, Jakubowi Smokowskiemu i Dawidowi Olechna. W imieniu Marty
Ulikowskiej wyróżnienie odebrała jej mama.
Marta Ulikowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Kochanowskiego w Olecku
została uhonorowana za osiągnięcia artystyczne, w tym za udział w
programie telewizyjnym „Bitwa
na głosy”.
Jakub Smokowski – uczeń
Technikum nr 1 Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku otrzymał nagrodę za wybitne
osiągnięcia sportowe, między innymi za zajęcie: I miejsca w VIII
Ogólnopolskim Turnieju Karate
Kyokushin w Ostrowi Mazowieckiej w kategorii juniorzy 85
kg; III miejsca w konkurencji kumite w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Biała Podlaska 2012; III miejsca w
kategorii Semi Kontakt Juniorów Młodszych +75 kg w Grand
Prix Europy o tytuł „Walecznego Lwa” Dzieci i Młodzieży
Karate Kyokushin.
Dawid Olechna – uczeń I
Liceum Profilowanego Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku został wyróżniony za
wybitne osiągnięcia sportowe, w
tym za zajęcie: I miejsca w kategoriach kata juniorów młodszych
i kumite juniorów młodszych – 65
kg w IX Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii w Karate Kyokushin; III miejsca w kategorii
kumite młodzieżowców – 70 kg w Ogólnopolskim Turnieju
Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży w Ostrowi Mazowieckiej.
Nagroda Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”
wyniosła po 1.000,- zł każda.
Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.				
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

K72602

Zatrudnię do pracy biurowej.
Wymagana biegła znajomość
języka angielskiego. CV proszę
składać drogą mailową
do dnia 31 sierpnia 2012 roku
na adres:
biuro@adriatica-bc.pl

Sposób na Sukces

Z przyjemnością informujemy, że Anna i
Lech Marczak zdobyli w XII edycji konkursu „Sposób na Sukces” nagrodę I stopnia w
kategorii rodzinnej „Majątek Giże przyjazny
rodzinie – organizacja wypoczynku rodzinnego w gospodarstwie prowadzonym metodami ekologicznymi”. Laureatom nagroda została wręczona 28 czerwca 2012 r. w
Pałacu Prezydenckim. Patronat honorowy nad konkursem
sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Majątek Giże Marczak w swojej ofercie posiada między innymi kolejkę tyrolską, domek na drzewie, ściankę
wspinaczkową, huśtawkę bocianie gniazdo, gokarty, trampoliny, ścianę do squasha i koło młyńskie. Ośrodek jest
przygotowany do organizacji zielonych szkół, wesel, komunii, seminariów i konferencji. Dania oferowane w Majątku Giże Marczak oparte są na potrawach regionalnych,
przyrządzanych z wysokiej jakości produktów ekologicznych. Prowadzony jest metodami ekologicznymi od 1999 r.
Posiada atest Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Zapraszamy na www.ekoturystyka.
com.pl

Turniej o Puchar ST SMECZ OLECK
19 sierpnia po raz piąty trener ST Smecz ufundował Puchary w trzech kategoriach do 12 ,do 16 lat i Open.
Niestety kategoria do 12 lat nie została rozegrana z powodu braku chętnych(?!).
W kategorii do 16 lat zwyciężczynią została Roksana
Zajkowska (Olecko) pokonując w finale 6/1 Krystiana Organka (Grajewo).
Mecz o trzecie miejsce wygrał Patryk Maksimowicz 6/3
z Sylwią Sadłowską.
Kategorię Open po prawie trzygodzinnym spotkaniu wygrał Bogdan Sepko (Ełk) 6/4,7/6 z Krzysztofem Bułkowskim (Łomża). Trzeci w tej kategorii był Karol Basiewicz
(Ełk) pokonując Kamila Bąka (Grajewo) 6/3,7/5.
Andrzej Bomber

Podczas XXI Sesji Rady Powiatu w Olecku, 14 sierpnia
2012 r., Andrzej Kisiel – Starosta Olecki wręczył Państwu
Annie i Lechowi Marczak list gratulacyjny i pamiątkową
statuetkę.
Gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V20609

Kontakt tel.

(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
502-200-024

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

V23105

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

V23305

29 lipca od 13.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
28 lipca od 14.44 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał
w Czerwonym Dworze gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
29 lipca od 15.53 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo
powalone na jezdnię w Gąskach.
29 lipca od 15.55 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski usuwały w Babkach Gąseckich konar drzewa wiszący
niebezpiecznie nad jezdnią.
29 lipca od 15.59 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał drzewo powalone na jezdnię w Babkach Oleckich.
29 lipca od 16.11 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał
drzewo powalone na jezdnię w Sedrankach.
29 lipca od 16.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał drzewo powalone na jezdnię w Danielach.
29 lipca od 16.20 jeden zastęp OSP Kleszczewo usuwał
drzewo powalone na jezdnię w Olecku Małym.
29 lipca od 16.24 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Kijewie drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
29 lipca od 16.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy
Ludowej drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem
mieszkalnym.
29 lipca od 17.00 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie oraz
jeden OSP Sokółki usuwały drzewo powalone na jezdnię w
Gryzach.
29 lipca od 17.24 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał
drzewo powalone na jezdnię w Ryniach.
29 lipca od 17.28 jeden zastęp OSP Kleszczewo usuwał
drzewo powalone na jezdnię w Gutach.
29 lipca od 18.07 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał drzewo powalone na jezdnię w Cichej Wólce.
29 lipca od 18.13 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno usuwały w Dunajku skutki wypadku drogowego.
29 lipca od 19.15 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki usuwały w Możnych konar drzewo niebezpiecznie pochylony nad jezdnią.
29 lipca od 19.35 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał drzewo powalone na jezdnię w Gryzach.
30 lipca od 0.54 jeden zastęp OSP Gąski usuwał drzewo
powalone na jezdnię w Ślepiu.
30 lipca od 4.27 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał drzewo powalone na jezdnię w Dunajku.
30 lipca od 9.04 dwa zastępy JRG PSP pomagały w Zatykach w zabezpieczeniu uszkodzonego dachu obory.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.79
Pb 95......................... 5.85
PB 98......................... 5,99
LPG............................ 2,75
Olej opałowy............... 4.05
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• .wystawa malarstwa Marty Turek i Tomasza Sienkiewicza,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
22 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
24 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
25 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
Festyn rekreacyjno-sportowy, Stadion Wiejski w Cichym
14.00 - Czarni - Rona Ełk, mecz piłki nożnej trampkarzy, dom
17.00 - Czarni - SDtart (Kozłowo), dom
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
21.30 - Władca pierścieni: Powrót króla, film, kino letnie Rynek na placu Wolności
26 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
Biała Niedziela, badania cytologiczne, profilaktyka raka szyki macicy, szpital, poradnia ginekologiczna, pokój nr 10
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
27 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9,15-13,15 - dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
28 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
29 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
14.00 - Czarni - Reda Szczytno, mecz piłki nożnej trampkarzy, wyjazd
17.00 - Czarni - Pogoń Ryn, mecz piłki nożnej juniorów, dom
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
30 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
19.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur”
31 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
1 września (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
2 września (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Czarni - MKS Korsze, mecz piłki nożnej juniorów,
wyjazd
14:00 - Czarni - Leśnik Nowe Ramuki (wyjazd)
3 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w szkole Jerzego
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Kobieta ranna w wypadku drogowym

Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku do
którego doszło 16 sierpnia na ul. Gołdapskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 49-letnia kobieta przechodząc na
przejściu dla pieszych została potrącona przez kierującego
samochodem osobowym. Poszkodowana z licznymi złamaniami lewej nogi trafiła do szpitala w Olecku.
Do zdarzenia doszło około 20.50 na ulicy Gołdapskiej,
która jest odcinkiem drogi krajowej nr 65. Oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał informację o potrąceniu pieszego. Natychmiast na miejsce skierowano policyjny patrol. Ze
wstępnych ustaleń wynika iż 49-letnia mieszkanka Olecka
przechodząc przez przejście dla pieszych została potrącona
przez kierującego osobowym audi. 54-letni kierowca był
trzeźwy. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku,
przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Poszkodowana z urazem kończyny dolnej i ogólnymi potłuczeniami
została hospitalizowana w Olecku.
Policjanci przeprowadzą teraz postępowanie mające na
celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.
asp. Tomasz Jegliński

Terminarz rozgrywek juniorów

17 sierpnia WMZPN na swojej stronie zamieścił dokładną
rozpiskę gier rundy jesiennej rozgrywek juniorów na szczeblu
okręgowym (grupa I).
Pierwszy mecz juniorzy Czarnych rozegrają u siebie z Pogonią Ryn (29.08), a ostatni mecz rundy jesiennej zagrają na wyjeździe ze Śniardwami Orzysz.
Terminarz spotkań:
I kolejka (29.08, godz. 17:00): Pogoń Ryn (dom)
II kolejka (2.09, godz. 12:00): MKS Korsze (wyjazd)
III kolejka (8.09, godz. 11:30): Olimpia Miłki (dom)
IV kolejka (15.09, godz. 14:00): Omet Srokowo (wyjazd)
V kolejka (22.09, godz. 14:00): Znicz Biała Piska (dom)
VI kolejka (30.09, godz. 16:00): Orlęta Reszel (wyjazd)
VII kolejka: pauza
VIII kolejka (13.10, godz. 11:30): Mazur I Pisz (dom)
IX kolejka (20.10, godz. 14:00): Mazur II Pisz (wyjazd)
X kolejka (27.10, godz. 14:00): MKS Ruciane Nida (dom)
XI kolejka (3.11, godz. 13:00): Śniardwy Orzysz (wyjazd)

Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Tygodnika Oleckiego
Jak co tydzień o 10.00 na kortach MOSIR Olecko rozpoczął się Turniej Tenisa Ziemnego. Tym razem o Puchar
Tygodnika Oleckiego. Grano w trzech kategoriach do 12 ,16
lat i OPEN mimo nękającego deszczu turniej przeszedł do
historii i tak:
w kategorii do 12 lat zwycięzcą został Szymon Kierwiak
(Kętrzyn) pokonując w finale Krzysztofa Jaskułę (Ełk) 6/0
w meczu o trzecie miejsce grali olecczanie Sylwia Sadłowska i Michał Radzewicz. Wygrała Sylwia 7/5.
W kategorii do 16 lat finał wygrał Paweł Charmuszko
6/4;6/2 z Ulą Jasińską, a trzecia była Roksana Zajkowska.
Pokonała ona Patryka Maksimowicza 6/3. Wszyscy zawodnicy pochodzą z Olecka.
Kategorię OPEN wygrał Dariusz Wójcik (Wrocław)
6/2;6/0 pokonując Macieja Kierwiaka (Kętrzyn) w meczu o
trzecie miejsce wygrał Kamil Bąk (Grajewo) z Andrzejem
Organkiem (Grajewo) 6/3.
W sumie w turnieju grało 22 zawodników i zawodniczek
z Suwałk, Grajewa, Ełku,Wrocławia, Błoni, Kętrzyna i Olecka. 				
Andrzej Bomber

Kronika Policyjna

17 sierpnia o 16.40 w Stożnem kierujący nieustalonej
marki samochodem osobowym na łuku drogi zjechał na
przeciwległy pas ruchu i zderzył się lusterkami z jadącym
prawidłowo z przeciwka kierowcą opla. Sprawca kolizji odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą w
tej sprawie czynności wyjaśniające, które pozwolą ustali
sprawcę.
19 sierpnia o 15.25 w Rosochackich kierująca osobowym fiatem po wyjściu z łuku drogi nie dostosowała prędkości do warunków drogowych w wyniku czego uderzyła
autem w barierkę ochronną. Na szczęście poszkodowana
kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń ciała. Maria
Z. została pouczona.
Na pouczenia nie mogły liczyć osoby, które kradły w
jednym z oleckich marketów. 17 sierpnia br. ochrona zatrzymała dwóch dobrze znanych oleckim policjantom
mieszkańców. Rafał C. i Ryszard G. ze sklepowej półki
ukradli butelkę wódki. Za kradzież zostali ukarani mandatami w wysokości 100 zł. Następnego dnia ponownie Rafał
C. został przyłapany tym razem na kradzieży dwóch butelek wódki. Policjanci nałożyli na niego mandat karny w
wysokości 500 złotych. Tego samego dnia i w tym samym
sklepie Regina S. ukradła artykuły spożywcze i przemysłowe. Została ukarana mandatem w wysokości 100 zł.
asp. Tomasz Jegliński

Terminarz Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy
Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej na swojej
stronie udostępnił terminarz rozgrywek Ligi Wojewódzkiej
Trampkarzy (gr. I).
Trampkarze Czarnych rozgrywki zainaugurują pod koniec
sierpnia meczem u siebie z ełcką Rona 03. Ostatnie spotkanie rudny jesiennej Czarni rozegrają w Olsztynie, z tamtejszą Warmią.
25.08, godz. 14:00 : Rona 03 Ełk (dom)
29.08, godz. 14:00 : Reda Szczytno (wyjazd)
5.09, godz. 16:00 : Naki Olsztyn (dom)
9.09, godz. 11:00 : Mazury Mrągowo (wyjazd)
15.09, godz. 11:00 : Stomil Olsztyn (dom)
22.09, godz. 11:00 : Granica Kętrzyn (wyjazd)
29.09, godz. 11:00 : MKS Korsze (dom)
6.10, godz. 10:00 : Mamry Giżycko (wyjazd)
13.10, godz. 11:00 : DKS Dobre Miasto (dom)
20.10, godz. 14:50 : Mazur Ełk (dom)
27.10, godz. 13:00 : Warmia Olsztyn (wyjazd)
opracował PP

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:

• Marzena Alida
• Adam Gozdecki

• Zygmunt Krzyński
• Adam Mieduń
• Magdalena Okońska

• Marzena G. Włodarska

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

to@borawski.pl

V23903

Wy tylko zarządzacie, zamiast prowadzić. Jesteście bezmyślnymi świadkami,
niczym więcej. Antoine de Saint-Exupéry
„Twierdza”
Władzy należy dokuczać, poszturchiwać,
popychać. Bo każda władza ma pomysły na
rządzenie. Chodzi tylko o to by miała pomysły, które my aprobujemy. Władza, która nie
czuje oddechu ludu na plecach staje się gnuśna bo uważa, że
wszystko jest w porządku. Myśli, że idzie we właściwym kierunku... i niejednokrotnie we właściwym idzie. Ale nie o tym
ta bajka.
Mistrzostwo w takim wyczuciu na oczekiwania ludu osiągnęła w pierwszej kadencji PO. Wystarczyło lekko uderzyć
łokciem i kierunek był zmieniany. Posłowie w Sejmie popierniczali z ustawami to w jedną to w drugą stronę. Wszystko,
aby tylko zadowolić lud. Chleba i igrzysk? Proszę bardzo:
podajemy chleb i organizujemy igrzyska. To była przesada!
W inną skrajność na wołania ludu popadł PiS. Tam posłowie jak słonie w sklepie z porcelaną walili do przodu tak
jakby zapamiętali stanie w kolejce po papier toaletowy podczas kryzysu stanu wojennego. Nie liczy się żaden wspólstacz
tylko efekt: wyjście ze sklepu z naszyjnikiem z rolek. W ogóle
PiS jest niesłychanie asertywny. Jednak „nie, bo nie” przystoi
dziecku, molestowanemu lub mnie, ale nie politykowi. Efektem tej przedziwnej asertywności są przegrane wybory!
Mistrzem jednak we wsłuchiwaniu się głos SEWGO ludu,
o potencjale potężnym, porównywalnym do twardości kamienia jest PSL. Byli we wszystkich rządach i nawet mieli swój
rząd. Ta spolegliwa partia potrafi współpracować ze wszystkimi: od socjalistów zaczynając, a kończąc na PiS-ie. Ale tak
naprawdę PiS nie umie współpracować z nikim. Może z Ojcem Rydzykiem. (Choć może PiS jest tylko narzędziem w rękach tego świętego człowieka?) A PSL z Kaczyńskim współpracować potrafił! Ot co!
Tak więc poszturchiwanie i popychanie władzy może dać
dobry efekt. Politycy, dobrzy politycy zachowują się tak jak
prawidłowo wyskalowany barometr. Są wrażliwi na najdrobniejsze zachwiania nastrojów.
Tak zachowują się dobrzy politycy. Wybitni politycy, tacy,
o których będą pamiętać pokolenia, są pokroju marszałka
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Piłsudskiego, ministra Kwiatkowskiego, Grabskiego, czy
wreszcie Jana Pawła II, Wałęsy i Balcerowicza. Oni umieli
połączyć wizje społeczeństwa ze swoją wizją i wiedzą. Teraz mamy kraj, w którym dokonania tych właśnie polityków
warunkują jego teraźniejszość i przyszłość.
A co u nas w Olecku z tymi politykami? Ano powolutku.
Mamy jakby dwa lokalne „parlamenty”: Radę Powiatu, wg
prawa tą ważniejszą ale bez kasy, i Radę Miejską, wg prawa
mniej ważną ale z kasą. Tak więc i tak ważniejsza jest Rada
Miejska. Mamy też swoich dwóch „premierów”: burmistrza
Wacława Olszewskiego i starostę Andrzeja Kisiela. Mamy
też dwóch „prezydentów”: przewodniczących Rady Miejskiej Karola Sobczaka i Powiatowej Wacława Sapiehę.
No i wszyscy oni nami rządzą. Tak naprawdę, to nasze
„parlamenty” mogą wiele. Mogą, na przykład, nie podjąć
uchwały, którą podał pod głosowanie burmistrz lub zarząd
powiatu. Dzieje się tak jednak bardzo rzadko. I wcale nie
świadczy to źle o radnych. Świadczy to raczej o dobrej pracy
radnych na komisjach. Bywa jednak, że radni zadają trudne
pytania na sesjach rad. Do najaktywniejszych w RM w tym
zakresie należą w merytorycznym sensie: Grzegorz Kłoczko, Wojciech Leonarczyk, Maciej Juchniewicz i Wioletta
Żukowska. Trudne pytania zadaje burmistrzowi Janusz Żero.
Aktywność, która powinna być wzorem dla niektórych radnych, wykazują sołtysi.
W Radzie Powiatowej jest z aktywnością podczas Sesji
trochę gorzej. Rzeczowe pytania (nie piszę tutaj o interpelacjach) zadają Maria W. Dzienisiewicz, Dariusz Andruczyk
Andrzej Dunaj czy Stanisław Ramotowski.
O polityce bieżącej nie ma co pisać, bo takowej w żadnej
z Rad nie ma.
Ważnym elementem władzy są wicestarosta i wiceburmistrz. Zacznę od wiceburmistrza Henryka Trznadla. Pracuje on jako typowy p.r. Do niego więc należy np. przygotowanie spotkań burmistrza, zastępowanie go podczas urlopu,
choroby czy wyjazdów służbowych. Wiceburmistrz jest też
odpowiedzialny za prezentację wizerunku miasta na spotkaniach najwyższego szczebla.
Gorzej jest określić obowiązki wicestarosty Kazimierza
Iwanowskiego. Zresztą, nie dalej jak ze cztery lata temu, za
kadencji Starosty Stanisława Ramotowskiego i wicestarosty
Marii W. Dzienisiewicz postulował on zlikwidowanie stanowiska wicestarosty. I to kilkakrotnie. Teraz jest wicestarostą i likwidacji swego stanowiska pracy nie deklaruje. Co
zaś dotyczy jego obowiązków, to nie udało mi się uzyskać
wiarygodnych danych z kilku niezależnych źródeł. Przypuszczam jednak, że przede wszystkim do jego obowiązków
należy nadzór nad wieloma miejscami w Olecku, bo ciągle
te miejsca wizytuje. Poza tym zastępuje starostę, gdy ten jest
na urlopie, choruje lub gdy wyjechał w podróż służbową.
Był jednak pewien wyjątek. Nie zaszczycił wicestarosta
swoją obecnością akademii z okazji Święta Policji. Na uroczystość ściągnięto z urlopu starostę Andrzeja Kisiela.
Tutaj taka mała dygresja: Jak się dostanie mandat za
przejście w niewłaściwym miejscu, to nie należy obrażać
się na całą policję. Trzeba postawić piwo policjantowi, który nas ukarał. To, że nie umiemy przestrzegać przepisów, a
ktoś nam to uzmysłowił, może uratuje nam kiedyś życie. Nic
zresztą nie uwierzytelnia tak władzy, jak równość wszystkich wobec prawa.
Tak więc przedstawiłem Drogim Czytelnikom pobieżny
przegląd polityki powiatowej. W każdym bądź razie mamy
kilku polityków wybitnych, którzy mają wizję przyszłości
tej ziemi i mamy kilku, którzy tej przyszłości poważnie zagrażają. Co do oceny: kto kim? To pozostawiam Państwu.
A teraz druga dygresja:
Jeżeli nie umiecie zrobić rzeczy wielkich, to zabierzcie
się za naprawę rzeczy małych, które ludziom uprzykrzają
życie. To do polityków powiatowych. Spowodujcie wreszcie wytyczenie białą linią miejsc postojowych na parkingach
placu Wolności od skrzyżowania z Kolejową do 11 Listopada!!!
A teraz trzecia dygresja:
Polityk może obrazić się na dziennikarza, ale nie może
sobie pozwolić żeby to pokazać. Jak to okazuje staje się
śmieszny?

Z poważaniem B. Marek Borawski
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Jerzy Stankiewicz

Grób w Wilnie,
o którym nie można zapomnieć

Nasza babcia, rodowita wilnianka, Jadwiga Stankiewicz
z domu Możejko zmarła na atak serca w Wilnie w styczniu
1945 r. w wyniku stresu wywołanego wybuchem amunicji w
rejonie dworca spowodowanego przez polskich partyzantów.
Była żoną Antoniego Stankiewicza, administratora Szpitala
Zakaźnego w Wilnie na Zwierzyńcu. Chorowała na serce, w
bólu oczekiwała na powrót z kończącej się wojny najmłodszego syna Antoniego Zenona czyli Tolka, przeczuwając, że
go więcej nie zobaczy (jak się dzisiaj okazało rozstrzelany
był 23 kwietnia 1940 r. w Katyniu). Jej pogrzeb odbył się w
warunkach bardzo trudnych. Na ulicach sowieci z Litwinami
wyłapywali do wywózki kogo się dało, a zwłaszcza każdego, kto był Polakiem. Za trumną udały się trzy osoby: Tata
Romuald (starszy syn), dziadek Antoni i zdaje się jakiś bliski kolega Taty ze studiów. Nikt z sąsiadów z ulicy Jasnej
na Zwierzyńcu nie odważył się wziąć udziału w pogrzebie,
by wystawić na ryzyko swą głowę. Cmentarz Bernardyński
jest w zupełniej innej części (wschodniej) miasta, na Zarzeczu. Przejazd przez miasto musiał trwać blisko pół godziny.
Grób pośpiesznie zakopano. Postawiono drewniany krzyż z
tabliczką. I wszyscy jak najszybciej, kryjąc się, powracali
do domów.
Dwa miesiące później Tata Romuald, oceniając ryzyko dalszego przebywania w mieście, jednym z pierwszych
transportów „repatriacyjnych” opuścił na zawsze Wilno.
Zatrzymał się na pierwszym etapie w Sokółce. W kwietniu
ruszyła kolejnym transportem cała rodzina: żona Eleonora
z synem Jurkiem i dziadkowie. W końcu wszyscy osiedli w
Olecku.
Kiedy pierwszy raz w roku 1968 pojechaliśmy na wycieczkę Orbisu do Wilna. Odłączając się od oficjalnego zbiorowego zwiedzania miasta udaliśmy się taksówką na Zarzecze na Cmentarz Bernardyński. Od bramy Tata poprowadził
nas (Mamę Eleonorę i mnie) do prawego skrajnego rogu
cmentarza, opisując, że tu pochowana została Jego Matka.
Pomimo gorączkowych poszukiwań Taty i naszych wspólnych grobu nie znaleźliśmy.
Po długim czasie, w latach 90-ych i na początku 2000ch, kiedy to już dwa razy byłem tam z synem Romualdem
i przeszukiwaliśmy wskazany rejon w poszukiwaniu grobu
Prababci - ciągle bezskutecznie. W licznych rozmowach
na ten temat dowiedziałem się, że płynąca w dole na końcu cmentarza Wilejka (mała rwąca rzeczka, prawy dopływ
Wilii) przez lata podmywała skarpę i zabrała część grobów.
Także podczas spisywania grobów i nagrobków przeprowadzonych przez uczniów polskiej szkoły w Wilnie nie natrafiono na taki grób, jak poinformowała mnie kierująca akcją
nauczycielka.
Teraz (we środę 8 sierpnia 2012 r.) to była co najmniej
moją piąta pielgrzymka na Cmentarz Bernardyński w Wil-

nie. Poprzedzona
wizytą w naszej byłej wileńskiej parafii Kościoła Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny na Zwierzyńcu. Życzliwy dla
przybysza z kraju
Ksiądz Proboszcz,
mówiący po polsku, przerwał moje
pytania: „wszystkie
księgi zabrali sowieci”. Jednak pamiętał, że zachowany jest pomocniczy
rejestr zgonów. Wydobył stary zeszyt
w czarnych kartonowych okładkach. Domniemany grób śp. Jadwigi
W styczniu 1945 r. Stankiewicz na Cmentarzu Berodnotowanych było nardyńskim w Wilnie.
około 25 zgonów
i trzykrotnie wpisano nazwisko Stankiewicz. Na drugim
miejscu była odnotowana śp. Jadwiga Stankiewicz z dopiskiem „poz. 17”. Niestety właśnie ta Księga zgonów, gdzie
pod pozycją 17. można by znaleźć wszystkie szczegóły
(data dzienna zgonu, zapewne pochówku także) nie istnieje! Czy została zniszczona, czy może spoczywa w jakichś
nieznanych archiwach ?
Przy dojściu do Cmentarza Bernardyńskiego witała
dzisiaj pięknie odnowiona zabytkowa brama cmentarza,
jednego z najstarszych na ziemiach polskich, założonego w
1810 r. Uporządkowane alejki i odrestaurowane zabytkowe
katakumby ścienne (unikalne na początku XIX wieku na
cmentarzach wschodnioeuropejskich). Na bramie wielka
płyta w białym marmurze: „NON OMNIS MORIAR, po
restauracji ten cmentarz otworzyli dwaj Prezydenci, AD
2005”.
Udałem się w znajomy rejon prawego rogu cmentarza,
ograniczonego skarpą spadającą do Wilejki, teraz otoczonego pięknym murowanym ogrodzeniem. Krążąc tam i z
powrotem, za trzecim razem, w zachodzącym słońcu wpadł
mi nagle w oko drewniany krzyż przykryty gałęziami drzewa. Był ze starego drewna, na nim przybita była tabliczka
metalowa, sama rdza bez śladu napisu. Przed krzyżem ledwo widoczny zarys dawnego grobu ziemnego. Czy to jest
grób śp. Babci Jadwigi? Czy w końcu po latach udało się
odnaleźć wileńskie miejsce Jej pochówku? Czy kiedykolwiek uzyskamy jakiekolwiek potwierdzenie?
Symboliczny grób śp. Jadwigi Stankiewicz zd. Możejko znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Olecku.
Na grobie męża Antoniego Stankiewicza (zm. w 1967 r.)
figuruje drugi napis: „śp. Jadwigi Stankiewicz, pochowa-
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Tablica śp. Jadwigi, Antoniego i Zenona Stankiewiczów na
Cmentarzu Parafialnym w Olecku.
nej na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie”. Jest tam także
położona skromna płyta, z czasów kiedy jeszcze nie wolno
było o Katyniu mówić publicznie, pamięci ich syna Antoniego
Zenona, rozstrzelanego w Katyniu.
Czy to, że pamięć o wielu sprawach umiera także z odchodzącymi ludźmi jest sprawą naturalną? Jak się temu przeciwstawić? Czy należy się z tym pogodzić? Jak dopomóc Historii,
by jak najwięcej szczegółów przetrwało w jej świadectwach?

Jerzy Stankiewicz

Biała Niedziela – badania cytologiczne

Rak szyjki macicy jest drugim nowotworem, co do
częstości występowania u kobiet w Polsce. Szacuje się, że
rocznie choroba dotyka ok. 4 tysięcy kobiet i aż 2 tysiące
z nich umiera, ponieważ zgłosiły się za późno na badanie
profilaktyczne. Wcześnie wykryty nowotwór jest w 100%
wyleczalny.
Zdrowa kobieta, matka i żona to szansa na szczęśliwszą rodzinę. Skutki choroby dla kobiet są niszczące w sferze
osobistej i zawodowej – trzeba temu zapobiegać!
Biorąc pod uwagę powyższe powiat olecki w ramach
realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015” organizuje
26 sierpnia w szpitalu w Olecku „Białą Niedzielę – badania
cytologiczne”.
Na badania zaprasza serdecznie wszystkie Panie w wie-

Zespół Szkół STO w Olecku

prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne
miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne
miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów.
Przyjmujemy także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat
Szkoły:
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl
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Lepiej późno niż wcale...

8 sierpnia Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik, udzielił wywiadu Katolickiej
Agencji Informacyjnej. Wywiad ów miał związek z planowaną
na 17 sierpnia wizytą Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla
I.
W kontekście tej wizyty nie sposób było, aby. abp. Michalik nie odniósł się do katastrofy smoleńskiej.
Uczynił to jednoznacznie nawiązując do głoszonych tez
przez sejmową komisję Antoniego Macierewicza.
Padły słowa o tyle ważne co i zapewne nieoczywiste dla
niektórych hierarchów Kościoła Katolickiego „zamkniętych”
w swoich konserwatywnych poglądach. Usłyszeliśmy słowa,
które mogą być zwiastunem zwrotu w stosunkach Kościół Państwo. Celowo nie używam sformułowania Państwo - Kościół, uważam bowiem, że zostało ono wystarczająco nadużyte.
Myślę, że nie przecenię tego gestu, jeśli powiem, że dorównuje on niemal zwrotowi, jaki za chwilę dokona się między Kościołami prawosławnym i katolickim.
Jak będzie odebrana wypowiedź abp. Michalika przez
hierarchów skupionych wokół Radia Maryja? Dobrze byłoby,
gdyby okazało się, że życie zweryfikowało ich poglądy.
Może jednak odwaga i rozwaga wrócą do łask? A ponadto. to takie ważne - słowa abp. Michalika powinny okazać
się dobrym drogowskazem dla wiernych: zagubionych i
poszukujących.
Olecko 9 sierpnia 2012 r.
Irena Jasielun
ku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały
wykonanego badania cytologicznego finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kobiety, które zgłoszą się na badanie otrzymają kosmetyki ufundowane przez Sponsorów. Przewidziano również
słodki poczęstunek.
Wszystkie Panie chętne do uczestnictwa w Białej Niedzieli ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszone są
o wcześniejszą rejestrację osobiście w szpitalu lub telefo87 5202295 w. 377.
nicznie
Zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące dotychczas podejmowanych akcji (m.in. białych niedziel) w ramach powiatowego programu zdrowotnego są dostępne na
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl .
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
NASZA OFERTA:
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły
publicznej,
program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
rozszerzony program nauki języka angielskiego,
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę
z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera,
profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
bardzo dobra współpraca z rodzicami.
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Nie było powrotu
- wstęp od wydania niemieckiego
Heinrich
Meyer
napisał w wielkiej
biografii Goethego: „Jemu
wydawałoby
się niemożliwe,
że miliony ludzi mogą zostać
wypędzone z
ojczyzny”.
Około stu
lat po śmierci
wielkiego niemieckiego poety i myśliciela
Stalin i Churchill zaprezentowali skrajnie
odmiennej poglądy w kwestii wypędzenia milionów.
Minęło już sześćdziesiąt lat od wydarzeń opisanych w tej
książce.
Minęło również ćwierć wieku od mojej wizyty w rodzinnej wiosce na Mazurach, dokąd - pierwszy raz po ucieczce
- pojechałem w 1980 roku.
Jakże była zniszczona, ba, niemalże zrujnowana!
Musiałem z wielu powodów starać się o zachowanie spo-

koju. Przede wszystkim, czy mogłem tak naprawdę komuś
opowiedzieć, że się tutaj urodziłem, że przez trzy lata chodziłem do szkoły, że w tej pięknej kiedyś wiosce byłem dziesięcioletnim niemieckim dzieckiem, mieszkającym wśród samych Niemców?
Że musiałem przejechać setki kilometrów przez Polskę,
niemal do granicy z Rosją, aby dotrzeć do sielankowej miejscowości nad małym jeziorem, która jest bezsprzecznie moją
ojczyzną? Co złego działo się w tym fatalnym wieku dwudziestym, że z powodu komunizmu/stalinizmu oraz faszyzmu/
nazizmu nazywa się go epoką totalitaryzmu? Co działo się w
sercu Europy, zanim doszło do klęski po okresie podporządkowania dyktaturze?
Jak wiele cierpień przyniósł ludziom i ile milionów straciło życie w tym okresie?
Fakt odebrania nam - Niemcom ze Wschodu - ojczyzny
naszych przodków nie może przez nikogo, kto rozpatruje sprawę ponadczasowo i dla kogo mają znaczenie prawa człowieka, być nazwany inaczej niż niesprawiedliwością.
Tak! Peter Gotz, jeden z czołowych polityków Republiki
Federalnej Niemiec, napisał wprost: „Wypędzenie było przestępstwem”.
Tematem tej książki jest bolesne wypędzenie z ojczyzny.
Niektórzy opuścili ją, uciekając (wydarzenia we wsiach i w
miastach uzasadniały konieczność ucieczki), inni zostali z niej
wyrzuceni po okresie cierpień, poniżania i ograbiania. Nie „w

sposób humanitarny i zorganizowany”, jak głosiła konferencja
poczdamska, lecz jak zwyczajny motłoch.
To książka pełna skarg, zawierająca poparte dowodami
wspomnienia o upadku Wschodnich Niemiec.
To nie jest książka polityczna. Jako wydawca proszę o
szacunek dla ludzi, którym los nie szczędził cierpień i straszliwych przeżyć, a innych pozbawił życia. Niechaj nie niepokoją
ich kłótnie i spory.
W książce ponadto podkreśla się, że dla osób poszkodowanych wybiła wówczas godzina pożegnania z ojczyzną.
Wypędzenia były skutkiem
realizacji
postanowień
konferencji poczdamskiej
w sprawie „przesiedleń”
oraz odebrania Niemcom
terenów na wschód od
Odry i Nysy Łużyckiej.
Niezależnie, czy doszło do
tego na drodze ucieczki,
wypędzenia, czy deportacji
na tereny Rosji osób zdolnych do pracy.
W jednym z tomów encyklopedii Brockhaus pod
hasłem „Wygnani” czytamy:
„Obywatele Niemiec
lub osoby narodowości niemieckiej poza granicami
Rzeszy przed 1937, którzy
utracili swoje miejsce zamieszkania na byłych wschodnich terenach Niemiec wskutek ucieczki lub wygnania w związku z
przegraniem II wojny światowej”.
Z powodu ucieczki lub wygnania. Należy brać pod uwagę
obydwa przypadki.
Zanim doszło do faktycznego wygnania, wielu Niemców
doświadczyło na Wschodzie aktów bezprawia i gwałtu.
„Nie sposób przedstawić cierpień narodu niemieckiego
na terenach wschodnich podczas wkraczania oddziałów sowieckich oraz w czasie ucieczki ludności” - napisał historyk
Erdmann w podręczniku Gebhardta Historia Niemiec. Istotnie, trudno jest opisać owo męczeństwo, zarówno w ujęciu
ogólnym, jak i podając jednostkowe przykłady.
Najbardziej przekonywający jest głos tych, którzy opowiadają o własnych przeżyciach oraz obserwacjach. Właśnie
dlatego szczególną wartość posiadają, zawarte w tej książce,
relacje naocznych świadków.
Ci, którym udało się w porę wyjechać i przeżyć trudy ucieczki, należeli do szczęśliwców. Ofiarami stali się ci,
którym ciężko było opuścić ojczyznę bądź zostali zaskoczeni przez czerwonoarmistów na zatłoczonych, zamarzniętych
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drogach. Na temat tych zbrodni napisano wiele relacji, które
zgodne są w wielu punktach. Zatem żaden rozumny i uczciwy
człowiek nie może ich kwestionować.
Czy zemsta dotknęła Niemców ponoszących jakąś winę?
Nie. Spotkała każdego, a przede wszystkim bezbronne kobiety,
dzieci i starców.
Nie miało znaczenia, że twierdzenie o kolektywnej winie całego narodu jest niehumanitarne i że odpowiedzialność ponosili
poszczególni zbrodniarze. W oczach zwycięzcy każdy Niemiec
był winny.
Kto zawinił w mojej uciekającej rodzinie: trzydziestoletnia

matka z położonego na uboczu gospodarstwa, jej pięcioro dzieci,
spośród których żadne, oprócz mnie, nie miało nawet dziesięciu
lat? (najmłodsze zmarło z powodu uciążliwości drogi).
Nie wolno zapominać o samowoli czerwonoarmistów. Historyk Thamer mówi o „tysiąckrotnym morderstwie”. Przede
wszystkim o gwałceniu młodych kobiet, staruszek i dziewczynek. Nie ma prawie żadnej relacji z tego okresu, która nie wspominałaby o tym. Było to najbardziej nikczemne, co zwycięzca
może zrobić bezbronnym.
Na niniejszą książkę składają się sprawozdania znanych
osób, których życiorysy są wolne od czynów zbrodniczych.
Ralph Giordano napisał, iż to, co spotkało Wschodnie Niemcy ze strony Armii Czerwonej po przerwaniu niemieckiej linii
frontu, „stanowiło najokrutniejszy rozdział w historii wszystkich
wojen, było największym masowym gwałtem wszech czasów”.
Wprawdzie oficjalne stanowisko ZSRR odrzuciło pierwsze
mocne oskarżenia, zasłaniając się argumentem, iż czerwonoarmiści nie walczyli z ludnością cywilną lecz nawet same relacje
Rosjan (m.in. znanego Kopelewa) świadczą o czymś zupełnie
innym. Również Stalin wypowiedział się w tej sprawie o wiele
swobodniej, niż głosiło stanowisko rządu. W rozmowie z Milovanem Djilasem nie zanegował gwałtów, lecz zbagatelizował je,
nazywając „uciechą żołnierską”.
Nie można wyraźniej tego ująć: los Niemców ze Wschodu po
1945 roku był najbardziej wstrząsającą kartą w niemieckiej historii. Golo Mann napisał: „Publiczna moralność osiągnęła dno”.
W relacjach osób, które to przeżyły, zawarte są opisy tak
nieludzkiego okrucieństwa, że w przeszłości niewiele było wydarzeń, które mogłyby się z tym równać. Podobne opisy można
znaleźć u Grimmel-shausena i dotyczą wojny trzydziestoletniej.
Nie bez racji owe miesiące na Wschodzie w 1945 roku nazywano okresem, w którym gardzono nawet litością.
Pragnąłbym, aby relacje zawarte w niniejszej książce poświęcone były pamięci tych, którzy nie wyszli z życiem z tego
piekła. Historyk Walter Jegutzki wspomina o grzebaniu ciał ofiar.
Nie ma krzyży w miejscach, gdzie zostali pochowani ludzie, któ-
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rzy zapłacili największą cenę za przegraną wojnę. Często nawet
nie doczekali się pochówku, a ich ciała gniły na poboczach dróg
lub torów kolejowych.
Byli też tacy, którzy nie mogli znieść upokorzeń i sami odbierali sobie życie.
Nie rejestrowano ani nie liczono ofiar. Historia ich życia
kończyła się bez miłosierdzia, nie poświęcano im najmniejszej
uwagi. Członkowie rodzin nigdy nie dowiedzieli się o ich losie
i nie mogli odwiedzić grobów.
Najnowsze, jednotomowe wydanie encyklopedii Brockhaus
(2005) podaje liczby: „Pod koniec wojny na wschodnich terenach Niemiec zamieszkiwało około 16 milionów Niemców. Do
1950 roku wypędzono 12,5 miliona. Około 2 milionów poniosło śmierć”.
Czy zatem słuszny jest pogląd niektórych rodaków, że niestosowne jest uczczenie pamięci ofiar choćby przez postawienie
pomnika?
Jeżeli jakiegokolwiek Polaka lub Rosjanina oburzy fakt, iż
relacje przedstawiają jego pobratymców w bardzo złym świetle,
to zamiast ewentualnego ataku na autorów powinien odnaleźć i
osądzić sprawców we własnym narodzie.
Tak jak my, Niemcy, staraliśmy się i nadal staramy znaleźć
i osądzić przestępców u nas.
Jednakże to przede wszystkim Niemcy piastujący wówczas
kierownicze stanowiska w partii ponoszą winę za cierpienia
uciekinierów, którzy nie zdołali w
porę wyjechać. Oni
nie tylko nie zorganizowali ucieczki, ale i surowo jej
zabraniali. To oni
ponoszą odpowiedzialność za późniejszy chaos na
drogach, za nędzę
panującą w przeludnionych
miastach portowych,
za śmierć setek
tysięcy osób oraz
za kalectwa spowodowane uciążliwościami podróży, a
na koniec za to, że
w ogóle dopuścili
do tego, co się stało z Niemcami ze
Wschodu.
Obraz doznanych przez uchodźców krzywd byłby niekompletny, gdyby pominięto kwestię ich upokarzającego przyjęcia
przez rodaków na Zachodzie. Temat ten poruszano wielokrotnie i potwierdzano fakty. Z reguły przesiedleńcy traktowani byli
jak nieszczęście, jak zakłócający spokój natręci, jak uciążliwa
kasta. Wypędzona z Prus Wschodnich Hildegard Aminde wspomina: „(...) mieliśmy wysiąść w Poczdamie. Tam nas nie chciano. Nigdzie nas nie chciano. Ludzie umierali w pociągu...”.
Rosemarie Jager i Brigitte Jager-Dabek piszą w swojej relacji zatytułowanej Nikt nas nie chciał:
„Rzadko można było spotkać się ze współczuciem w stosunku do uciekinierów... Miejscowa ludność reprezentowała
zazwyczaj stanowisko, iż wojnę przegrali uciekinierzy oraz
przemaszerowujący przez miasto lub internowani żołnierze”.

Książka wydana przez Wydawnictwo Replika, 2008 rok. www.replika.eu
Inne ksiązki Wydawnictwo Replika traktujących o problemie wypędzonych:
- Kobiety wypędzone. Opowieść o zemście zwycięzców, Marianne Weber
- Nikt już nie oczekiwał litości. Los niemieckich wypędzonych, Ulrich Völklein
Fotografie archiwalne: Masuren: Eine deutsche Landschaft in Ostpreussen. Buchholtz, Hansgeorg.
Königsberg 1940.
Elbląska Biblioteka Cyfrowa. Identyfikator zasobu: oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:18772. Sygnatura:
34480
Fotografie współczesne: Józef Kunicki www.olecko.info
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Mazurskie
Święto
Mleka
fotoreportaż z arch. UM
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Pierwsza przegrana na wyjeździe

e

Porażka juniorów z Jagiellonią

W czwartek (tj. 16.08), na sztucznej murawie stadionu MOSiR-u, juniorzy Czarnych Olecko przegrali w
sparingu z juniorami białostockiej Jagiellonii 0:1.
Jedyna bramka padła w pierwszej połowie spotkania. Strzelił ją piłkarz Jagiellonii bezpośrednio z rzutu
wolnego.
Skład: M. Jurczuk - M. Bagieński, K. Karniej, M.
Paczyński, Ł. Harasim, F. Janicki, H. Taraszkiewicz,
M. Głódź, A. Skowron, K. Wasilewski, , K. Karpowicz
Na zmiany wchodzili: K. Duchnowski, W. Miluć,
M. Modzelewski, P. Jasiński, P. Piekutowski

Nie udało się z Biskupca przywieźć kompletu punktów. Czarni
w dość słabym stylu przegrali z Tęczą Biskupiec 0:1 (0:0). Mecz
rozegrano 18 sierpnia w ramach trzeciej kolejki „okręgówki”.
Na trybunach frekwencja była bardzo daleka od ideału, ponieważ mecz oglądało ok. dwudziestu pięciu widzów z Biskupca oraz
jedenaście osób z Olecka.
W trzeciej minucie z narożnika pola karnego po ziemi uderzał
gracz Tęczy Biskupiec, lecz bez powodzenia. Nie minęło jeszcze
60. sek. od tej akcji, a już Czarni mieli swoją premierową okazję do
objęcia prowadzenia. Na środku przed polem karnym Bartek Senkowski zagrał prostopadle do Jakuba Kozłowskiego,a ten strzelił w
kierunku „krótkiego” rogu. Bramkarz intuicyjnie obronił ten strzał.
W siódmej minucie interwencją musiał wykazać się bramkarz Czarnych Wojciech Kozłowski, gdyż po centrze z lewej strony boiska
napastnik Tęczy znalazł się w sytuacji „sam na sam” i Wojciech
Kozłowski okazał się lepszy w tym pojedynku wybijając piłkę poza
linię końcową. Chwilę po rzucie rożnym piłkę przed linią bramkową zatrzymał piłkarz Czarnych Olecko. Pięć minut później Kamil
Szarnecki próbował dośrodkowywać z prawego skrzydła do wbiegającego Bartka Senkowskiego, ale centra była zbyt „głęboka” i
bez problemów piłkę złapał golkiper Tęczy. Przed końcem pierwszego kwadransu gry z rzutu wolnego strzelał Bartek Senkowski.
Piłka poszybowała jednak ok. pół metra od słupka bramki drużyny
z Biskupca. Kolejna groźna akcja, tym razem w wykonaniu Tęczy
Biskupiec. Z prawej strony boiska zawodnik gospodarzy przerzucił
futbolówkę na lewą stronę do innego gracza Biskupca. Ten odegrał
do środka - do innego zawodnika Tęczy - i płaskie uderzenie obronił
Wojciech Kozłowski. W 17. min. mieliśmy krótką przerwę w grze.
Po pojedynku główkowym z zawodnikiem Czarnych, kapitan Tęczy
doznał urazu głowy. Po kilku minutach po rzucie rożnym - wykonywanym przez gospodarzy - gracze Tęczy Biskupiec sugerowali
sędziemu, iż Hubert Bokuniewicz zagrał piłkę ręką. W 22. min. po
centrze z rzutu rożnego Bartek Senkowski zdecydował się na strzał
z „pierwszej piłki”. Futbolówka minimalnie minęła bramkę Tęczy.
Następnie po czterech minutach mogło być już 1:0 dla Tęczy. Po
strzale z lewego narożnika pola karnego piłka uderzyła w poprzeczkę (okolice „okienka” bramki”. Później Napastnik Tęczy próbował
jeszcze „sprawdzić” Wojciecha Kozłowskiego i po strzale głową z
bliskiej odległości górą w tej sytuacji był nasz bramkarz. Sześć minut przed gwizdkiem oznaczającym koniec pierwszej połowy, Czarni mieli rzut wolny z okolic narożnika pola karnego. Wykonawcą był
Łukasz Senkowski. Próbował on zaskoczyć bramkarza gosp. strzałem w krótki róg, ale piłka poszybowała metr od słupka. Niebawem
plac gry musiał opuścić Sebastian Drażba z powodu urazu kostki.
Kilka minut po rozpoczęciu drugiej części gry idealną okazję do
strzelenia gola miał napastnik Tęczy. Po podaniu ze środka boiska
na prawą stronę do nadbiegającego napastnika gosp. strzał obronił
Wojciech Kozłowski i był rzut rożny. „Odpowiedzią” na tamtą akcję była próba zaskoczenia golkipera gospodarzy (który wyszedł
nieco przed swoją bramkę) przez zawodnika Czarnych. Piłka przeszła o kilkanaście centymetrów nad poprzeczką. W przeciągu paru
kolejnych minut sędzia podyktował dwa wątpliwe rzuty wolne dla
graczy Tęczy. Na szczęście nie przyniosły one gospodarzom efektu bramkowego. Później w sytuacji „sam na sam” trochę niecelnie
przelobował bramkarza Tęczy Kamil Szarnecki. Czarni jeszcze
mieli swoje sytuacje, ale zabrakło dokładności w wykończeniu akcji.
Wojciech Kozłowski musiał wyciągnąć piłkę z siatki po 78. minutach, gdy piłka po centrze z prawej strony boiska dotarła do piłkarza
Tęczy i ten po strzale głową z bliskiej odległości strzelił pierwszą
(jak się później okazało, jedyną...) bramkę meczu. Potem Tęcza
częściej strzelała na bramkę Wojciecha Kozłowskiego. W doliczonym czasie gry Czarni próbowali za wszelką cenę doprowadzić do
wyrównania. Niestety, bramka dla Czarnych nie padła i po słabym
meczu gracze z Olecka musieli uznać wyższość gospodarzy.
Tęcza Biskupiec - Czarni Olecko 0:1
Krzysztof Ziemiak 78’
Skład: Wojciech Kozłowski - Michał Wasilewski, Łukasz
Senkowski (Maciej Kosiński 59’), Paweł Wasilewski, Marcin
Witanowski (Tomasz Ptaszyński 89’) - Sebastian Drażba (Błażej
Tusznio 41’), Jakub Kozłowski, Bartosz Senkowski, Krzysztof
Marczuk (Maciej Putra), Hubert Bokuniewicz - Kamil Szarnecki
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Kot Europejczyk ze stolicą w Sokółkach:)

I po konkursie. W sobotę 18 sierpnia o 14.00 w ramach Dni
Sokółek, dorocznego festynu, odbył się, można już powiedzieć
„doroczny” konkurs, tym razem pod tytułem „Mój kot też jest
Europejczykiem”. To oczywiście kontynuacja Mojego psa... i
tych, którzy myśleli, że co kogo koty na wsi obchodzą, spotkało
miłe rozczarowanie! Dzieci przyszło prawie tyle samo, co rok
temu (rozdano 25 dyplomów), tylko pytania były trudniejsze,
więc nie zawsze był taki las rąk.
W tym roku nie zabrałam ze sobą ani Wilkusia, ani Łatki czy
Buraska, bo trzymanie kota w klatce byłoby bez sensu, a inaczej konkurs mógłby skończyć się opatrywaniem mi ran i szukaniem kota w polu. Opowiedziałam bez kociego towarzystwa

łzawe historie wszystkich naszych kotów (o Wilkusiu, któremu
pan umarł, całą zimę musiał sam sobie radzić, a w marcu przyszedł do nas - nowych sąsiadów i oznajmił „zostaję z wami”;
o Mrówce, która z siostrą płynęła
rzeczką w foliowej torebce; o Łatce i
Burasku zostawionych na górce przez
swoich właścicieli). W tych historiach oczywiście dałam wyraz temu,
jak można traktować kota, że można
go kochać z wzajemnością oraz mówiłam, dlaczego nasze koty tak długo
żyją - dużo dłużej,
niż inne koty na
wsiach, czyli o konieczności kastracji
i sterylizacji.
Potem odbył się konkurs. Pytania były o
kolor oczu kociąt, o to czy kot chłopak może
być trikolor, jaka była kara w Egipcie za zabicie kota, o dziko żyjące koty, w tym w Polsce,
o kary w Polce za znęcanie się nad kotem, o
znaczenie przysłów, w których mowa o kotach, o sterylizację i
kastrację mimo protestów pani Krysi:) i inne pytania ułożone
przez Agnieszkę ze skrzyżowania.
Bo prawda jest taka, że w tym roku mało miałam czasu na
organizację konkursu. W zasadzie to pani Krysia z biblioteki w
Sokółkach najwięcej pracowała razem z Agnieszką. W tym roku
na organizację imprezy było mniej pieniędzy, bo nie wszystkich
udało się ścignąć, gdy byli w Zawadach. Ale i tak Małgosia,
Agnieszka i Ala nakupiły w Olecku mnóstwo dobra: mokrą i
suchą karmę dla kotów
oraz upominki, głównie do
szkoły, dla dzieci. Pani ze
sklepu zoologicznego przy
Zielonej w Olecku dała
im upust i trochę reklamowych saszetek.
Konkurs wiedzy o kotach wygrała Klaudia Bisikierska (i również zajęła
II miejsce w opowiadaniu o
kocie), drugi był Piotr Galiński, a potem ex aequo
Julia Sieńko, Weronika
Klaus, Kacper Klaus, Ka-

rolina Stasiukiewicz i
Kamila Domaradzka.
Następnie odbyła się
druga część konkursu, w
czasie której dzieci opowiadały o swoich kotach. Niektóre opowieści były pełne miłości,
i takie najwyżej zostały
ocenione, ale były też smutne i dramatyczne, np. o tym, jak
dzieci ukryły znalezionego kotka w stodole, po kryjomu karmiły go i poiły mlekiem, ale mama odkryła kota i wyrzuciła…
Mateuszek opowiedział o swoim kotku „Kiciusiu”, który
ma jedno oczko ale bardzo lubi się bawić.
Za opowiadanie została również wyróżniona Paulina Kijewska.
Niektóre dzieci powinny były dostać specjalną nagrodę za
upodobnienie się do bohaterów konkursu.
Po obu częściach konkursu jeszcze dopowiedziałam, co to
znaczy „kot Europejczyk”, żeby już nikt nie miał wątpliwości. To taki kotek, który jest karmiony. Bo kompletną bzdurą
jest, że kot łapie myszy tylko gdy
jest głodny - jest wręcz przeciwnie, najedzony jest dużo efektywniejszy. Poza tym kot Europejczyk
nie rozmnaża się bez sensu produkując zastępy bezdomnych kociąt,
które potem włóczą się po polach
i nie przeżywają zimy. Kastracja
chroni także kota przed często
śmiertelnymi dla niego walkami
z innymi kocurami o kotkę, przez
zaginięciem w czasie kocich miłosnych wędrówek i chorobami,
jakie wtedy łapie. A sterylizacja chroni kotki przed przedwczesną śmiercią z powodu wycieńczenia ciążami i karmieniem. Powiedziałam przy okazji, że w gminie są na ten cel
pieniądze - na walkę z bezdomnością zwierząt
(zamiast na hycla i skandaliczne schroniska).
Albo można wystąpić o fundusz sołecki na ten
cel - na operacje dla wszystkich kotów i psów
we wsi. No i oczywiście kot Europejczyk jest
odrobaczany i odpchlony, a przede wszystkim
traktowany z miłością i szacunkiem!
Potem zostały
rozdane nagrody
i upominki. Koty
poza karmą dostały miseczki i myszki, dzieci obrazki z kotkami, by obraz miłego
kotka zagościł na zawsze w ich
głowach, książeczki, w tym kilka
podarowanych przez Alę, a nagrodą główną były plecaki do szkoły.
A na koniec odbył się poczęstunek z lokomotywy, czyli grillowana kiełbasa :( czego oczywiście
nie pochwalam, myślę, że skoro
propagujemy miłość do zwierząt,
to w ramach takich konkursów można by iść za ciosem i zachwalać jarzyny z grilla, tym samym uświadamiać dzieciom,
że bez mięsa można żyć i w dodatku jeść smacznie, ale… nie
od razu Kraków zbudowano :)
Ania Maluchnik
http://ceramika.
zawady-oleckie.com/
wiki/kot_europejczyk_ze_stolica_w_
sokolkach
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Piknik historyczny i ...
Imprezy masowe w typie pikników historycznych stają się
coraz popularniejsze. Przyciągają publiczność bo w sposób
ciekawy opowiadają o dawnych czy nawet tych niezbyt odległych czasach. Rekonstruuje się wydarzenia od prahistorii
ludzkości po czasy bardzo nam bliskie. I chwała wszystkim
tym, którzy postanowili podzielić się z nami swoją wiedzą.
Czasami wielką wiedzą. Bo bywa tak, że zapaleniec zajmujący się historią wyrobu mieczy jest źródłem wiedzy dla profesora historii, który zajmuje się historią bardziej ogólnie.
Ta „moda” przywędrowała również do Olecka. W tym
roku po raz trzeci na Rynku placu Wolności odbył się Piknik
Historyczny. Po raz trzeci rolę komisarza całości pełniła Alicja Mieszuk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego, która
jest autorką całego projektu.
Z roku na rok te swoiste święto historii staje się barwniejsze i pełniej opisuje życie w dawnych wiekach. Kilkanaście
stoisk obrazowało stan wiedzy, techniki i standardy powszedniego dnia ludzi żyjących w średniowieczu.
Byli więc powroźnicy, kowale, snycerze, pisarze, garncarze, szewcy, rymarze, zbrojmistrze i była prawdziwa „czarownica” czyli zielarka. I było stanowisko, gdzie pieczono
podpłomyki i ciasteczka z ziołami. Przy fontannie stały prawdziwe dyby i kat. I można było sobie zrobić zdjęcie z rękami
i głową zamkniętą w dybach oraz nagrać krótki filmik, w którym kat niby uwięzionego smagał bruk oleckiego Rynku.
W każdym ze stanowisk można było dowiedzieć się o danym zawodzie praktycznie wszystkiego. Jedynym ograniczeniem był tylko zakres ciekawości pytającego.
„To prawdziwa „czarownica”!. Wie wszystko o ziołach.
A jakie pyszne piekła ciasteczka z miętą” – opowiada mi zafascynowana zielarką młoda kobieta – „Odtworzyła przepisy kulinarne z tamtych czasów. Można sobie mówić, że ot,
przepis, jak przepis! Ale potrzeba do tego ogromnej wiedzy, a
samo szukanie wymagało przejrzenia treści setek rękopisów.
A wiesz, że te samo zioło może zabić i leczyć? Wszystko
polega na ilości. Mało leczy, dużo zabija.
Zielarka, gdy miała urodzić córeczkę, to wyszła z mężem
do ogrodu i pokazała jakie rośliny ma usunąć. Bo były dla
dziecka niebezpieczne. Ona wie wszystko! I wszystko to znalazła w starych księgach, opowieściach oraz wydanych już w
naszych czasach opracowaniach.”
Podobnie i ja zafascynowany stanąłem przy kowalach i
patrzyłem jak wykuwają grot włóczni. Masowo zaś, jakoś tak
jedną na piętnaście minut, wykuwali małe podkówki, które
powinny zamawiającemu przynosić szczęście. Do nagrzewania obrabianej stali używali, tak jak w dawnych czasach, węgla drzewnego. A przede wszystkim, nie byli to potężni mężczyźni. Wzrostu około 165 centymetrów. To akurat tyle ile
miał wzrostu przeciętny mężczyzna w średniowieczu. I byli
raczej szczupli by nie powiedzieć chudzi.
Największą atrakcję stanowili naturalnie rycerze. Pokaz
walk turniejowych zgromadził bardzo dużo widzów. Starli się
z sobą po dwóch, a w finale walczyło aż czterech rycerzy jednocześnie. Widzowie mogli też zobaczyć jak skuteczną obroną przed atakiem była zbroja. Rycerze walczyli naprawdę!
Miecze spadały na zakute w stal nogi, ręce i głowy i... NIC!

Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.zsj.olecko.edu.pl
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym,
projektach
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W przerwach między pojedynkami prowadzący turniej Artur
Brzychcy opowiadał o zbrojach, o sposobie ich tworzenia i o
słynnych pojedynkach turniejowych.
Był też prawdziwy sowizdrzalski teatr uliczny. Trójka aktorów: kobieta i dwóch mężczyzn wystawili sztukę w typie
„Kubusia Fatalisty i jego pana”. Treść barwnych opowieści
krzyżowała się, wracała, ale w końcu szła do przodu jak burza. Publiczność i ja bawiliśmy się wspaniale.
Pomimo fatalnej pogody przez olecki Rynek przewinęło
się tego dnia kilka tysięcy ludzi. Na parkingach stały też liczne samochody z innymi niż nasze rejestracjami.
Tak na marginesie. Przez całe wakacje, w każdy weekend,
coś ciekawego się w mieście działo. Była jakaś większa lub
mniejsza impreza. Każda z nich robiona przez inne firmy. A
może by tak wrócić do pierwotnej idei Przystanku Olecko? W
serialu Przystankiem było samo miejsce i czas. Kiedyś mówiło się, że w Olecku można przebywać tylko kilka dni (4 – 6)
później już nie dawało się z niego wyjechać. Tak po pierwszych Przystankach osiedliło się tutaj co najmniej kilka osób.
Może więc „Przystankiem Olecko” nazwać (na początek)
czas od połowy lipca do końca sierpnia. Z nazwy zrobić znak
firmowy i wszystkie imprezy, które się wtedy dzieją opatrywać „stempelkiem łosia”? Marketingowo byłoby to dobre
posunięcie. Przygotować odpowiedni katalog. W ten sposób
wiele działań, które organizowane są odrębnie można by połączyć tematycznie, a i każdy turysta czytając program mógłby wybrać dla siebie coś ciekawego. W przerwach pomiędzy
wielkimi imprezami można robić różnego rodzaju warsztaty.
Jeżeli teraz organizacje pozarządowe piszą projekty i uzyskują na tego typu działania kasę nie widzę w tym żadnego
problemu. Problemem jest tylko koordynacja działań i pomoc
techniczna. Ale od czego jest dom kultury? To ma w statucie
i tak powinien działać.
Przystanek rozpoczynał by się i trwał przynosząc w konsekwencji różnego rodzaju rozrywkę mieszkańcom i turystom. Po oddaniu do użytku hali sportowej wzbogacił by się
w możliwość organizowania wielkich imprez sportowych.
Przystanek stałby się wtedy miejscem, a nie czasem w którym
się impreza dzieje.
Postuluje się by sezon turystyczny trwał cały rok! A może
to jest pomysł, by Przystanek i sezon nieprzerwanie trwał?
B. Marek Borawski

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B5590

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

3
września
godz.

1600

tel. 520-23-36

edukacyjnych i unijnych;
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć pozalekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).
Serdecznie zapraszamy

Andrzej Malinowski
dyrektor szkoły
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI;
K71404
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V22207
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V19850

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53608
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K71704
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00933
V22505

V22806
V01932

SERWIS OGUMIENIA

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

V22007

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V23235
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B54606

K71504

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V22217
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V22816
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V23225
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B55503
* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B6301
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19620

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V23405
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54007
V24103

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B55603
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K70708
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B54904

US£UGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B56201

V21508

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

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

Drukarnia Offsetowa

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

V22706
V13518

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22506
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L75703
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70308
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K70906
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V21518
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V22606
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych,
licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B53508
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55802
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L75406
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B53808

* lekarz chirurg stomatolog Zbigniew Piotrowski K72003
ul. Spacerowa 6, tel. 511-000-203, szeroki zakres usług stomatologicznych, też znieczulenie wziewne gazem rozweselającym
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V22107
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20809
V26301

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

PIZZA NA TELEFON

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K70806

druk cyfrowy

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26801
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B55203

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V25403
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* OKULARY: sprzedaż, naprawa i serwis, tel. 534-919080 V26511
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19820

V26002

K72103

V26012

kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 L75505
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-520- płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B56001
24-05, www.perfekt-school.pl
K70108
* zgubiono komputer Launch służący do naprawy sa* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
mochodu. Nagroda, tel. 509-383-045
lub sms 505-314-536 V24113
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V19840
Pożyczki
ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)
PRACA
Tel. (87) 523 30 60, kom. 690 986 965
* poszukuję pana do koszenia trawy, tel. 502-564-400 K72801
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L75901
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K72203
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V26401
SPRZEDAM
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tanio, tel. 603-113-040 V22826
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt do* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
mowych
tel. (87) 520-27-89
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193kom. 660-422-476 • badanie mięsa
413 B52510
V19510
czipowanie, paszporty europejskie
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69214
psy, koty, fretki
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzp
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24413
709-756 B56101
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V23215 * działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69314
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, * działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzp
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
tel. 513-035-033
V21808
V19710
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
* kawalerkę, 37 m.kw., tel. 604-456-732 K71304
pełny zakres usług
* lokal na biuro, tel. 604-456-732 K71204
DERMATOLOG
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
610-285 B55103
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26411
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70708
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L75604
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26421 K53306zzp
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam * mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B55004
Kaczor, tel. 502-768-278
V20709
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
Ubezpieczenia
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
Odszkodowania
Samochód Zastępczy
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19830
Tel. (87) 523 30 60, kom. 516 954 136
V23813

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 V19520
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01942
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454

V23504

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

V24203

V19610

B53109

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K72502

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B55702
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B55303
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V22836
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-

WYNAJEM
* garaż do wynajęcia przy alejach Lipowych, tel. 503-182-024
K72801

* kawalerka w centrum Olecka, tel. 695-602-891 K72901
* lokal do wynajęcia 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V24123

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

V20619
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K72701

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

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU

Przedstawiamy Państwu kolejne pytanie
dotyczące rozwodów:
Jakie są podstawy orzeczenia rozwodu?

B53209

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

B54107

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

Podstawą dla orzeczenia rozwodu jest wykazanie, że
pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad
pożycia małżeńskiego. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli
pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej,
fizycznej i ekonomicznej.
Sąd może jednak nie orzec rozwodu mimo zupełnego
i trwałego rozkład pożycia małżeńskiego w następujących
sytuacjach:
• jeśli sąd uzna, że na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.
Sądy korzystają w tym celu z opinii biegłych z ośrodków
diagnostycznych,
• jeśli sąd uzna, że z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Np.: gdy pozwanym jest małżonek nieuleczalnie
chory,
• jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na
rozwód albo, gdy jego odmowa byłaby w danej sytuacji
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to takie proste jak w
przytoczonym tekście. O ile potrzebujecie Państwo rozwinięcia tematu lub dotyczy Was to osobiście – zapraszamy do wizyty w naszym Biurze.
Nasze usługi są b e z p ł a t n e. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz nieskrępowane korzystanie z naszych
usług.
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w
Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.
akademia.olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i
Obywatelskich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.
K72403

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Dłonie

Dbając o cerę twarzy często zapominamy, że nie
mniej ważny jest wygląd naszych dłoni. Niegdyś piękne
ręce stanowiły prawdziwy powód do dumy. Dobry wygląd dłoni można osiągnąć bez większego trudu przez
codzienną, systematyczną pielęgnację. Przede wszystkim należy do mycia rąk wyłącznie używać mydła w dobrym gatunku - łagodnego i przetłuszczonego - bo przecież myjemy je
kilkanaście razy dziennie. Po myciu należy opłukać dłonie w
zakwaszonej wodzie np. sokiem z cytryny (łyżeczka na szklankę), osuszyć i nasmarować specjalnym kremem do rąk. Doskonałym sposobem na delikatne, gładkie ręce, wypróbowanym
już przez nasze prababki jest nacieranie ich płynem powstałym
ze zmieszani skoku z cytryny, gliceryny i wody kolońskiej w
równych ilościach.

Jad kiełbasiany

Jad kiełbasiany to jedno z najsilniejszych trucizn. Zatrucie
następuje po spożyciu pokarmu, przeważnie konserwy mięsnej
lub jarzynowej, w którym znalazły się laseczki jadu kiełbasianego.
Objawy zatrucia: suchość w jamie ustnej, ból i zawroty
głowy, silne osłabienie oraz podwójne widzenie, Często pojawia się opadanie powiek Temperaturo ciała jest normalna. Wymioty nie muszą wystąpić, biegunki przeważnie nie ma.. Jest

to bardzo ciężka, często śmiertelna choroba. Bardzo ważne dla
życia chorego jest jak najszybsze wezwanie lekarza. Leczyć
należy wyłącznie w szpitalu.
Przed zatruciem zabezpiecza dokładne oglądanie puszek z
konserwami oraz weków. Puszki wzdęte z obu stron, szczególnie, gdy po otwarciu wydobywa się z nich gaz, oraz weki, które same uległy otwarciu, nie nadoją się absolutnie do spożycia
nawet po ugotowaniu czy przesmażeniu. Lepiej niepewną konserwę wyrzucić, niż narazić się na ciężką, często śmiertelną
chorobę.

Charakter, a grupa krwi

Grupa krwi A: osoby podatne na choroby cywilizacyjne, jak zawał, miażdżyca, reumatyzm, kamica nerkowa,
cukrzyca. W kontaktach osobistych są wierne, przyjacielskie. Są sumienne, obowiązkowe, odznaczają się wybitną
inteligencją.
Grupa krwi B: jej posiadacze to osoby wrażliwe, delikatne, spokojne, stawiające duże wymagania sobie i otoczeniu.
Grupa krwi 0: osoby energiczne, przebojowe, mają silną
wolę oraz dużą siłę fizyczną i psychiczną. Rzadko chorują
na cho¬roby cywilizacyjne.
Grupa krwi AB: natury pełne sprzeczności. Najczęściej
kierują się w życiu uczuciami i emocjami, mają trudności z
podejmowaniem decyzji.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

22 sierpnia
Grzemisławy, Hipolity, Marii, Reginy,
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomiła, Sieciesława, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Lubomiry, Miły, Poli, Róży,
Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika,
Laurentego, Sulidara, Waleriana, Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii,
Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza,
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Cytaty na ten tydzień
Ale jakże jedna osoba może stać
się odpowiedzialna za wszystkich? Oto
główny problem powieści Dostojewskiego. 		
Carlos Fuentes
Jak ogarnąć całe doświadczenie
ludzkości, cierpiącej, upokarzanej,
wciąż czegoś pożądającej? – pyta z
młodzieńczą rozpaczą Dostojewski
największego krytyka rosyjskiego tamtych czasów, Wissariona Grigoriewicza
Bielinskiego. Odpowiedź była przytłaczająco dokładna. Zacznij od jednej
istoty ludzkiej. Tej, która jest ci najbliższa. Uściśnij czule dłoń ostatniego
mężczyzny lub ostatniej kobiety, którą
widziałeś, i w ich oczach wyczytasz
wszelkie ich potrzeby, wszelkie nadzieje i całą miłość wszystkich ludzi.
Carlos Fuentes

Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksymiliana, Michała, Namysława, Sieciesława, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza, Konstantego, Konstantyna, Maksyma, Wierzchosława, Wiktora, Włastymira, Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gosławy, Małgorzaty, Moniki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gosława, Józefa, Kakasantego, Przedzisława,
Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia (Święto Lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, WiwiaPRZYS£OWIA
ny
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, EraGospodarz dobry rok zaczyna od św.
zma, Freda, Sobiesława, Stronisława, Bartłomieja (24 sierpnia)
Wyszomira
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak
Nasz przepis
miękka to lekka.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24
Pieczemy w temperaturze 180°C przez sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a
Pręga wołowa
20 minut, aż zarumieni się spód. jeśli na świętego Mateusza (21 września)
duszona z pieczarkami około
Teraz placek odwracamy i na wierz- – pustą.
Kg wołowej pręgi, łyżeczka soli, pół chu wykładamy masę grzybową. Ciast
Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę końłyżeczki pieprzu, 2 łyżki oleju, 250 ml francuskie rozkładamy na wierzchu i
czy
i do jesieni już sposobi.
czerwonego wina, 2 łyżeczki sosu mię- wciskamy je wokół brzegów formy.
Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia) liść
snego w proszku, 15 dag pieczarek, 10 Smarujemy żółtkiem i pieczemy od 10
opada, prędko zima bywa rada.
małych cebulek
do 15 minut w temperaturze 225°C.
Na św. Ludwika (25 sierpnia) zboże z
Pieczarki gotujemy w pół litrze w
pola umyka.
osolonej wody dodając szczyptę pieLody kawowe babuni
Boćki odleciały - podwieczorki zabraprzu , gdy już się gotują.
Półtora litra śmietanki lub mleka, 75
Mięso kroimy w plastry i naciera- ml bardzo mocnej esencji kawowej za- ły.
my solą wymieszaną z pieprzem. Tak parzonej z 25 dag mielonej kawy, 10 lub
Na św. Augustyna (28 sierpnia) orka
przygotowane podsmażamy w rondlu 15 żółtek, pół kg cukru
dobrze się poczyna.
z obu stron na rozgrzanym oleju. Po Mleko lub śmietankę przegotować i
ściance rondla wlewamy czerwone ostudzić. Utrzeć do białości 10 żółtek z 9 sierpnia 1945 roku
wino. Dodajemy sos mięsny i wodę z całym cukrem (jeśli używamy śmietan- ... o 11.01 bombowiec amerykański zrzugotowania pieczarek.
ki, 15 żółtek jeśli mleka).
cił drugą bombę atomową na japońskie
Mięso dusimy dwie godziny pod Ubite żółtka stawiamy na ogniu i wle- miasto Nagasaki, gdzie zginęło 75 tysięprzykryciem, od czasu do czasu obra- wamy po trochu przegotowaną śmie- cy ludzi
cając. Na pół godziny przed końcem tankę lub mleko ciągle ubijając, aż
duszenia dodajemy małe cebulki. Na zgęstnieją. Trzeba uważać aby żółtka Aby gotowane jajko...
pięć minut przed końcem wkładamy się nie zważyły. Teraz wlewamy esen- od surowego, należy położyć je na stole
pieczarki.
cję kawową. Studzimy. Żeby otrzymać
Wyjmujemy mięso. Sos doprawia- lody staropolskie trzeba utarte żółtka i spróbować czy się kręci. jajko gotowamy do smaku i polewamy nim mięso. wlać do blaszanej puszki, a tę wstawić ne wprawione w ruch obraca się dookoła
do miski wypełnionej lodem i kręcić swojej podłużnej osi, surowe zaś nie obPlacek ziemniaczany
raca się.
masę łyżką aż stężeje i zamarznie.

z pieczarkami

20 dag ziemniaków, 50 dag pieczarek,
2 pory, 2 łyżki białego wina, łyżka posiekanej natki pietruszki, 5 łyżek tłuszczu, 2 łyżki śmietany, sól, pieprz, starta
gałka muszkatołowa, 20 dag gotowego
ciasta francuskiego, żółtka
Umyte pory i grzyby kroimy i
wrzucamy na rozgrzany tłuszcz, przyprawiamy i dusimy około 10 minut. W
międzyczasie dolewamy wino, 2 łyżki
śmietany i odparowujemy.
Ziemniaki ścieramy i przyprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową oraz dodajemy natkę pietruszki.
Formę na placek natłuszczamy i
wlewamy do niej masę ziemniaczaną.

Buffalo znaczy bizon

Bizony to ssaki z rodziny krętorogich
spokrewnione z żubrem. W licznych stadach zamieszkiwały głównie prerie oraz
lasy Ameryki Północnej. W końcu XIX
w., wobec grożącej im wtedy całkowitej zagłady, Amerykanie zaczęli zastanawiać się nad sposobami zachowania
tego gatunku. Dzięki energicznej akcji
ochronnej USA i Kanady, a następnie
stałej ścisłej ochronie, udało się uratować te piękne zwierzęta.
23 sierpnia 1902 roku sławny Buflalo Bili zadeklarował, ze będzie ratował
bizony w USA. Rząd stwierdził, iż byłby gotów hojnie go wynagrodzić, gdyby

udało mu się powiększyć pogłowie stada
w parku Yellowstone, liczącego już tylko
340 sztuk. W całych Stanach Zjednoczonych w 1902 r. pozostały 1024 bi¬zony z
4 milionów w końcu XIX w.
Buffalo Bill, właściwie William Frederick Cody (1846-1917), legendarny bohater Dzikiego Zachodu, był myśliwym
oraz zwiadowcą armii amerykańskiej
podczas wojny secesyjnej i wojen z Indianami. Był też organizatorem i aktorem
widowisk rozrywkowych. Występował w
sztukach teatralnych pisanych specjalnie
dla niego i w pierwszych filmach kowbojskich.
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Derby nasze!

to@borawski.pl

W meczu rozgrywanym w środę (15 sierpnia) w ramach
drugiej kolejki Ligi okręgówki Czarni Olecko rozgrywali derbowe spotkanie z ełckim Mazurem. Na Stadionie Miejskim w
Olecku lepsi okazali się gospodarze wygrywając 2:0.
Na około dwadzieścia - dziesięć minut przed pierwszym
gwizdkiem wydawało się, że będzie wiele wolnych miejsc, ale
na szczęście potem frekwencja w miarę dopisała. Ze względów
bezpieczeństwa nie wpuszczano osób na miejsca przy sektorze
gości. Kibice Mazura ostatecznie - nie wiedzieć czemu - nie weszli na stadion i obejrzeli spotkanie z różnych miejsc. Fragment
meczu zobaczyli zza żywopłotu przy sektorze gości, potem
przenieśli się na wejście na stadion przy dawnym hotelu „Maraton”, a na koniec usadowili się przy bramie przy tzw. budynku
gospodarczym.
Podczas pierwszego kwadransu gry to Mazur stwarzał
groźne sytuacje i częściej posiadał piłkę. W 7. minucie kapitan ełckiej drużyny Andrzej Arasim strzelał zza pola karnego,
po jego strzale Andrzej Miliszewski przeniósł futbolówkę nad
poprzeczką. Po około dziesięciu minutach po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego Hubert Bokuniewicz z około pięciu metrów
strzelił wprost w golkipera gości. Mazur „zrewanżował się”
strzałem Piątkowskiego. Jego uderzenie jednak minęło o dobry metr bramkę Andrzeja Miliszewskiego. Ełczanie mieli
kolejną dobrą okazję kilka chwil później, gdy to Arasim najpierw ominął naszego obrońcę, a potem przed nim był tylko
bramkarz Czarnych. Jednak kapitan Mazura nie potrafił i w tej
sytuacji pokonać Andrzeja Miliszewskiego. Dwie minuty później podopieczni trenera Ryszarda Borkowskiego wykonywali
rzut wolny, po którym mogła paść bramka samobójcza. Refleks
bramkarza Czarnych „sprawdził” Łukasz Senkowski. W 31.
min. okazję stworzyli zawodnicy z Olecka, lecz strzał okazał się
bardzo niecelny. Po główce z rzutu rożnego zawodnika Mazura
piłkę sprzed linii bramkowej wybił Sebastian Drażba. Potem
Kamil Szarnecki oddał strzał z ostrego kąta, ale futbolówka
wylądowała w rękach Krystiana Kropiwnickiego. Mazur nadal przeważał, ale nie potrafił wykorzystać dogodnych sytuacji.
Pierwszą połowę można podsumować krótko: Mazur miał
przewagę optyczną, Czarni częściej faulowali (szesnaście razy).
Po zmianie stron pierwsi strzał oddali gracze Mazura. Uderzenie po ziemi Mateusza Piątkowskiego obronił Andrzej
Miliszewski. W 52 min. z narożnika pola karnego uderzył Sebastian Drażba. Piłka odbiła się od gracza ełckiego Mazura i
wyszła na rzut rożny. Ze stałego fragmentu gry poszło dośrodkowanie do wchodzącego Kamila Szarneckiego. Mocny strzał
okazał się o pół metra niecelny. Po około dziesięciu minutach
Krystian Kropiwnicki nie dał się zaskoczyć po uderzeniu
Kamila Szarneckiego z dalszej odległości (piłka kilkakrotnie
odbijała się od murawy i golkiper Mazura przeniósł piłkę nad
poprzeczką). Między 65., a 68. min. Czarni oddali trzy strzały w stronę Kropiwnickiego - raz obronił strzał, a dwa razy
uderzenia przeszły obok bramki. W 73’ min. Kamil Szarnecki
biegł prawą stroną boiska. Następnie „ściął” w stronę bramki i
chciał po ziemi zagrać na pole bramkowe do środka do innego
zawodnika Czarnych. Po tym zagraniu Michał Zatowski chcąc
wybić piłkę poza bramkę trafił do siatki swojej bramki. Załamani gracze Mazura po minucie stracili drugą bramkę. Dośrodkowanie do Błażeja Tusznio i piłkarz ten po wejściu w pole karne
uderzył nie do obrony w długi róg. Przez ostatnie pięć minut
Czarni grali w „dziesiątkę”. Za sprawą drugiej żółtej kartki (za
zagranie piłki ręką) i w konsekwencji czerwonej plac gry musiał opuścić... Błażej Tusznio. W końcówce meczu Mazur jeszcze wykonywał rzut wolny, ale strzał zatrzymał się na murze
zawodników Czarnych.
Po końcowym gwizdku było już wiadome - Mazur kolejny
raz musiał uznać wyższość Czarnych w derbowym pojedynku.
Paweł Piekutowski
Czarni Olecko - Mazur Ełk 2:0

VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu
Grand Prix Olecka 2012

12 sierpnia na boisku przy kortach MOSiR został rozegrany VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2012. Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
D. Plaga / G. Daniłowicz - A. Budnik / R. Dobreńko		
2:0
(16:14, 15:13)
A. Opanowski / D. Borawski - P. Lisowski / K. Mołczanowski
2:0
(15:5, 15:10)
A. Budnik / R. Dobreńko - M. Dłużniewski / H. Dłużniewski
2:0
(15:3, 15:3)
D. Plaga / G. Daniłowicz - A. Opanowski / D. Borawski
2:0
(15:8, 15:9)
P. Lisowski / K. Mołczanowski - M. Dłużniewski / H. Dłużniewski
2:0
(15:12, 15:4)
A. Opanowski / D. Borawski - A. Budnik / R. Dobreńko
2:0
(15:10, 15:12)
D. Plaga / G. Daniłowicz - P. Lisowski / K. Mołczanowski
2:0
(15:11, 15:12)
A. Opanowski / D. Borawski - M. Dłużniewski / H. Dłużniewski
2:0
(15:6, 15:8)
P. Lisowski / K. Mołczanowski - A. Budnik / R. Dobreńko
2:1
(7:15, 15:12, 15:9)
D. Plaga / G. Daniłowicz - M. Dłużniewski / H. Dłużniewski
2:0
(15:12, 15:11)
KLASYFIKACJA KONCOWA:
1. D. Plaga / G.Daniłowicz (Świętajno)			
8 pkt		
8:0
2. A. Opanowski / D. Borawski (Olecko / Świętajno)
7 pkt		
6:2
3. A. Budnik / R. Dobreńko (Olecko)			
6 pkt		
4:5
4. P. Lisowski / K. Mołczanowski (Grajewo)		
		
5 pkt		
3:6
5. M. Dłużniewski / H. Dłużniewski (Olecko)		
4 pkt		
0:8
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i
koszulki okolicznościowe.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej
Michał Zatowski (s) 73’, Błażej Tusznio 74’
Żółte kartki: Maciej Kosiński, Błażej Tusznio - Szymon Tuttas, Grzegorz Kumkowski
Czerwone kartki: Błażej Tusznio (za dwie żółte)
Czarni: Andrzej Miliszewski - Łukasz Senkowski,
Krzysztof Marczuk, Maciej Kosiński (Michał Witanowski), Ariel Tusznio, Hubert Bokuniewicz (Paweł Wasilewski), Michał Wasilewski, Dawid Szusta (Błażej Tusznio), Michał Putra, Kamil Szarnecki, Sebastian Drażba
Mazur: Krystian Kropiwnicki - Damian Koncewicz,
Mateusz Piątkowski, Michał Rutkowski, Michał Zatowski, (Szymon Chudziński 76’), Piotr Zatowski, Daniel Laszkowski, Tomasz Kowalko, Mariusz Cholewiński (Bartosz Bunkiewicz 70’), Szymon Tuttas, ( Łukasz
Sobczak 46’), Andrzej Arasim ( Grzegorz Kumkowski
73’)

Łukasz Wirżyński wypożyczony

We wtorek doszło do transferu piłkarza Czarnych Olecko Łukasza Wirżyńskiego. Nowym klubem 19-letniego pomocnika jest Gryf Gródek. Łukasz Wirżyński w tym klubie
będzie grać przez pół roku. Potem piłkarz stanie się wolnym zawodnikiem.
Gryf Gródek występuje w IV-tej lidze podlaskiej. Zespół obecnie zajmuje piąte miejsce.
W pierwszej drużynie Łukasz Wirżyński rozegrał w
przeciągu dwóch sezonów równe 50. spotkań i strzelił trzy
gole.						
pp

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, wtorki, 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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Czarni Olecko: z 0:1 na 2:1
Czarni Olecko udanie rozpoczęli sezon w sezonie 2012/13.
W pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Okręgowej (rozegranego 11 sierpnia) 2012/13 zwyciężyli na własnym boisku
z drużyną Polonii Lidzbark Warmiński 2:1 (0:1).
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prawda Czarni stwarzali sporo sytuacji podbramkowych,
ale brakowało skuteczności. Pod koniec meczu trudno wyjaśnić, dlaczego zawodnicy Czarnych oddali pole do popisu
graczom z Lidzbarka. Szkoda, że też mało osób (zresztą, jak
zwykle...) zasiadło na oleckim obiekcie. Również zabrakło
dopingu - podczas meczu z Mazurem na pewno ten doping
będzie (wiadomo, bo Mazur) - który by pewnie w jakimś
stopniu pomógł w trudnych momentach. Niestety, większość
woli „psioczyć” niż pomagać.
Paweł Piekutowski
Czarni Olecko - Polonia Lidzbark Warmiński 2:1
Kamil Szarnecki 48’, 87’ - Bartosz Saj 21’
Czarni: Andrzej Miliszewski - Łukasz Senkowski (58
Marcin Witanowski), Michał Wasilewski, Michał Putra,
Maciej Cichocki, Hubert Bokuniewicz (75 Paweł Wasilewski), Krzysztof Marczuk, Bartosz Senkowski (46 Maciej Kosiński), Sebastian Drażba, Kamil Szarnecki, Dawid Szusta (77 Tomasz Ptaszyński).

Mistrzostwa Polski w szachach szybkich

V26501

Ponad 750 zawodniczek i zawodników z całej Polski
rywalizowało od 2 do 5 sierpnia w Warszawie w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich.
MLKS Czarni Olecko reprezentowało dwóch zawodników: Kamil Gryglas oraz Konrad Konewko. Obaj zawodnicy wystąpili w kategorii chłopców do lat 14.
W tym roku tempo gry wynosiło 15 minut plus 10 sekund
za każde wykonane posunięcie na zawodnika. Zawody rozegrano na dystansie 11 rund systemem szwajcarskim. Kamil
zdobył 5 punktów, co pozwoliło mu zająć 56. miejsce. Konrad zdobył 3,5 punktu i zajął 80. miejsce.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V24303

11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V23803

W początkowych minutach meczu gra częściej toczyła się
w środku pola. Po około 10. min. Czarni złapali „wiatr w żagle” i byli coraz aktywniejsi pod bramką Polonii. W 13. min.
minimalnie niecelny strzał Krzysztofa Marczuka z obrzeża
pola karnego. Trzy minuty później po dośrodkowaniu z rzutu
wolnego Dawid Szusta z okolic pięciu metrów źle uderzył
piłkę głową i piłka minęła bramkę. Następnie Polonia Lidzbark Warmiński konstruuje akcję, ale w sytuacji „sam na
sam” kapitan Polonii musiał uznać wyższość oleckiego golkipera. Później Czarni próbowali kilka razy pokonać bramkarza z Lidzbarka Warmiśkiego, ale nie dał on się zaskoczyć.
Mimo przewagi, Polonia zdołała wyjść na prowadzenie. Po
dośrodkowaniu z lewego skrzydła na pole karne Bartosz Saj
otwiera wynik spotkania. Po stracie bramki Czarni mieli dwie
dogodne sytuacje na wyrównanie. Najpierw po strzale z rzutu
wolnego bramkarz Polonii źle złapał piłkę, która wyszła na
rzut rożny. Potem Kamil Szarnecki po minięciu golkipera nie
trafił na pustą bramkę.
Dwie minuty po zmianie stron Czarni za sprawą Kamila Szarneckiego wyrównują. Dawid Szusta po przechwycie
piłki odegrał do środka do Kamila Szarneckiego, a ten po
przebiegnięciu krótkiego dystansu strzałem po ziemi trafił do
siatki. Po tej bramce zawodnicy z Lidzbarka Warmińskiego
powoli zaczęli przejmować inicjatywę w spotkaniu. Mecz z
minuty na minutę stawał się coraz bardziej ostry i sędzia sięgał
po żółte kartki. Urazu doznał później Dawid Szusta i musiał
opuścić boisko. Ostatnie kilkanaście min. Polonia praktycznie nie opuszczała połowy Czarnych. Mimo tej „nawałnicy”
w 87. min. Kamil Szarnecki pięknym strzałem z woleja z
narożnika pola karnego strzelił gola na 2:1.
Wynik oczywiście cieszy, ale gra trochę już mniej. Co
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PO KOKARDĘ

Wakacje na wsi

Są takie dni w życiu człowieka, nawet takiego małego
jak Marek, kiedy człowiek chce być sam. Marek obraził się
i był zły na cały świat, a konkretnie na rodziców i teraz nie
chce nikogo widzieć. A cała sprawa rozbiła się o wyjazd
na wieś do babci. Marek tym razem nie był tą propozycją
zachwycony. W mieście umawiał się z kolegami i bez wytchnienia grali w piłkę. Tego lata pasją Marka była piłka
nożna. A na wsi z kim pogra? Z młodszym bratem? Jacek?
– phi. Więc obraził się na cały świat i już.
Kiedy zajechali do babci i dziadka, zamknął się w pokoju, nakrył się kocem i czytał. Czytał i czytał, ale i to
zaczęło go trochę nużyć. Wychylił nos spod koca – a za
oknem była piękna pogoda.
„Nie, nie, nie! – powtarzał w myśli już trochę na przekór sobie – nie wyjdę nigdzie. Będę tu aż do przyjazdu
rodziców.”
- Kto chce jeść? - z kuchni dobiegł radosny głos babci.
Młodszy brat Marka zawsze był głodny.
- Ja! A można jeść na podwórku - krzyczał Jacek, który
zawsze był głodny.
Babcia na wszystko się zgadzała i Jacek siedział już
pod studnią z talerzem pysznych placków i zajadał. Jeszcze nie przełykał ostatniego kęsa, a już był na huśtawce,
którą dziadek zrobił specjalnie dla wnuków.
- Może być buty założył? – zapytała babcia.
- Babciu, wiesz jaki to masaż dla stóp taka świeża, soczysta trawa? Jest miękka jak dywan i taka przyjemna! –
zachwycał się młodszy wnuczek.
- Jacusiu, pójdziesz z dziadkiem poić cielaczka?
Babcia nalała w butelkę mleka, włożyła smoczek i podała wnuczkowi.
„Też mi atrakcja” – myślał Marek, który słyszał całą
rozmowę.
- Trzeba go karmić butelką za smoczkiem jak dzidzię?
– zdziwił się Jacek.
I Jacka z dziadkiem już nie było. Marek naburmuszył
się jeszcze bardziej.

„Żeby chociaż był komputer…” – myślał cały nadąsany. Ale komputera u babci nie było. W telewizji też
były tylko trzy programy i na pewno nie takie, o jakich
myślał Marek. „Jakie nudy..” – powtarzał w kółko Marek.
- Marku, a może pomożesz dziadkowi przygonić krowy z łąki? – zaproponowała babcia, która domyślała się,
co wnukowi dolega.
Ale Marek ani drgnął pod kocem, ale odpowiedział
grzecznie.
- Może jutro…
Jacek wrócił z krowami cały szczęśliwy, bo musiał
za jedną gonić po całej łące, ale dogonił i złapał, a teraz
opowiada z przejęciem o tym zdarzeniu babci.
- Babciu, a co będziemy robili jutro? – zapytał Jacek.
Babcia uśmiechnęła się łagodnie, jak to tylko bacie
potrafią i powiedziała, że na wsi zawsze można znaleźć
jakąś robotę.
Okazało się, że jutro dziadek będzie naprawiał płot, a
babcia będzie składała ogórki do słoików.
- Możesz mi pomóc zrywać ogórki albo kopać chrzan
do przetworów – mówiła ciepło babcia.
- To ja już wolę ten płot z dziadkiem reperować – Jacek był szczery.
- A może wolisz oglądać telewizję? – zapytała babcia
zerkając w stronę starszego wnuczka.
- Babciu – mówił z przejęciem Jacek – tu tyle jest
ciekawych rzeczy, że niepotrzebna mi telewizja.
A babcia się tylko uśmiechnęła.
Nocą, kiedy już cały dom spał, Jacek powiedział do
brata:
- Słyszysz, jak świerszcze cykają? Chyba cała orkiestra. Ooo, a teraz szczeknął pies sąsiada, tego, co ma
jeszcze prawdziwe konie.
Marek milczał.
- A może ty jesteś chory?- zapytał z przejęciem.
Marek dalej milczał i ciągle był zły, choć już nie wiedział, czy nadal na cały świat, czy już tylko na siebie.
Marusia

