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Dobry charakter nie jest ani dziedziczny, ani dany raz na zawsze.
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16 września br.
w Świętajnie odbędą się
Międzygminne Dożynki
(wezmą w nich udział przedstawiciele
gmin: Kowal Oleckich, Olecka,
Świętajna, i Wieliczek).
Inauguracja gminna roku szkolnego

Trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. Gminna inauguracja odbędzie się 3 września w
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. (UMwekis)
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ne przygotowania do niezwykłego jubileuszu. Szkoła Podstawowa w Gąskach
będzie obchodzić 250-lecie powstania.
Uroczystości odbędą się 20 września
(w czwartek). Rozpocznie je msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. W programie przewidziano występy dzieci, okolicznościową
wystawę.
Uroczystość jest wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Gąsek.
(UMwekis)
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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
MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski
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MAJSTER

CEN
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we 1B, Tel. (87) 520 44 46

JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA
EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł
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250 lat Szkoły
Podstawowej
w Gąskach
Od kilku miesięcy trwają intensyw-

V24004

K70709

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Białoruś – bliżej czy dalej?
W lipcu Ewa Kozłowska wraz z
Katarzyną Kaczor wędrowały po
Białorusi realizując projekt artystyczny. Mecenat nad projektem objęła
Fundacja „Niewidzialna Ręka” z Monet. Fundacja znana jest z patronowania artystycznym przedsięwzięciom
oraz z działań podejmujących lokalną
tematykę i integrujących różne środowiska. Pomoc finansowa oraz organizacyjna Fundacji umożliwiła także
Ewie Kozłowskiej i Katarzynie Kaczor współpracę z Instytutem Polskim
w Mińsku, który wystosował oficjalne
zaproszenie na realizację tego artystycznego projektu oraz urzeczywistniła podróż po Białorusi, która była
nie lada przygodą.
Ewa Kozłowska i Katarzyna Kaczor przez dwa tygodnie przemierzały
samochodem drogi Białorusi, te boczne, jak i te główne. Odwiedziły wiele
ciekawych miejsc, wiosek i miast.
Przyjrzały się Białorusi z każdej strony. Spotkały wiele ciekawych osób,
przyjęte były zawsze z wielką otwartością. Z tych spotkań powstały fotograficzne portrety, które Ewa Kozłowska będzie starała się przy współpracy z Fundacją
„Niewidzialna Ręką” i Instytutem Polskim wystawić w Mińsku wraz z innymi już gotowymi fotografiami, które składają się na projekt „Pewnego razu na
Wschodzie”.
Projekt „Pewnego razu na Wschodzie” już jest znany w Olecku, wystawiany
był w Muzeum Okręgowym w Suwałkach oraz w Domu Polskim w Wilnie, prezentowany na Salonie Jesiennym w Paryżu oraz niedawno w Chinach, zaś w niedalekiej przyszłości powędruje do Tybetu. Co jest ważne także dla nas olecczan,
gdyż do projektu Ewa Kozłowska załącza także część portretów mieszkańców
Olecka, portretów, które były realizowane podczas obchodów 450-lecia miasta.
Podróż po Białorusi ukazała
Ewie Kozłowskiej i Katarzynie Kaczor przede wszystkim coś, o czym
nie zawsze pamiętamy, fakt, iż nie
tak znowu bardzo dawno nasz świat
był wspólnym światem i to jest wciąż
odczuwalne, Białoruś jest nam bardzo bliska. Dziś podróżując po tym
kraju można odnaleźć jeszcze wiele
śladów niedalekiej przeszłości. Przyglądając się zaś teraźniejszości można także odnaleźć wspólne cechy.
Białoruś nie jest łatwym krajem do
odkrywania, ale na pewno warta jest
poznania.

Strona Fundacji:
www.niewidzialnareka.org
Autorska strona Ewy Kozłowskiej:
www.ewakozlowska.com
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BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V20610

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

V23106

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

V23306

30 lipca od 11.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Zawadach
Oleckich.
30 lipca od 15.48 jeden zastęp JRG PSP pomagała w
Szczecinkach w zabezpieczeniu uszkodzonego przez wichurę dachu.
30 lipca od 16.49 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Golubiach
Wężewskich.
30 lipca od 19.49 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy
Sembrzyckiego gniazdo os z budynku mieszkalnego.
30 lipca od 21.39 jeden zastęp JRG PSP usuwał skutki
kolizji drogowej z jezdni ulicy Gołdapskiej.
31 lipca od 10.02 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Gutach.
31 lipca od 15.46 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Sobolach.
1 sierpnia od 14.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
szosie Świętajno gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
1 sierpnia od 14.39 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
budynek mieszkalny przy placu Wolności. Wyczuwalny zapach gazu na klatce schodowej.
2 sierpnia od 9.56 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Borawskie usuwały w Dąbrowskich skutki wypadku drogowego.
2 sierpnia od 16.20 jeden zastęp OSP Borawskie zabezpieczał w Borawskich lądowanie śmigłowca ratowniczego.
3 sierpnia od 9.26 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Dułach konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad przystankiem autobusowym.
3 sierpnia od 19.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Możnych nadłamany konar drzewa zwisający niebezpiecznie nad
jezdnią.
4 sierpnia od 10.42 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w
Połomie pożar trawy na poboczu drogi.
4 sierpnia od 16.53 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w Gąskach gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
4 sierpnia od 21.18 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
budynek mieszkalny przy ulicy Zamkowej. Podejrzenie nieszczelności instalacji gazowej.
5 sierpnia od 14.58 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
festyn sportowo-rekreacyjny w Wieliczkach.
5 sierpnia od 21.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Golubkach drzewo powalone na jezdnię.
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
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
10.00 - źródła finansowania inicjatyw, projektów i programów społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, konferencja informacyjna, sala konferencyjna Ratusza
(szczegóły wewnątrz numeru)
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
Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
4 września (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
5 września (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Czarni - Naki Olsztyn, mecz piłki nożnej trampkarzy,
dom
6 września czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ
(sala konferencyjna)
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
7 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8 września (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
11:00 - Czarni -Victoria Bartoszyce (dom)
11.30 - Czarni - Olimpia Miłki, mecz piłki nożnej juniorów,
dom
9 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
14.00 - Czarni - Mazury Mrągowo, mecz piłki nożnej trampkarzy, wyjazd
10 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
11 września (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
12 września (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 września (czwartek)
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Kronika Policyjna
26 sierpnia o 16.45 policjanci ruchu drogowego w miejscowości Mściszewo usiłowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Policjanci dali sygnał do
zatrzymani tarczką oraz przy użyciu świateł błyskowych.
Pojazd, który jechał z przeciwka minął radiowóz i dopiero
po przejechaniu około 500 metrów zatrzymał się.
Podczas kontroli na siedzeniu kierowcy nie było nikogo.
Dwóch pasażerów siedziało na miejscach pasażerów z przodu oraz z tyłu. Byli to 33-letni Karol S. i 25-letni Przemysław
M. Przeprowadzone badanie ich stanu trzeźwości wykazało
u obu ponad 3 promile alkoholu.
Żaden z pasażerów nie przyznał się do prowadzenia pojazdu. W związku z tym obaj zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy i noc spędzili w policyjnym areszcie. Policjanci
ustalają kto kierował samochodem w stanie nietrzeźwości.
26 sierpnia o 19.35 patrol policji interweniował w jednym z supermarketów w Olecku. Powodem było ujęcie przez
ochronę kobiety i mężczyzn, którzy mieli ukraść ze sklepowych półek artykułu spożywcze i przemysłowe.
Na miejscu policjanci ustalili, że są to Damian W. z gminy Wieliczki oraz Monika D. mieszkanka gminy Ełk. Oboje
posiadali przy sobie min. cztery butelki alkoholu oraz inny
asortyment na łączną kwotę ponad 300 złotych. Oboje zgodnie zaprzeczyli, że towar ukradli, nie posiadali jednak paragonów za zakupy.
Funkcjonariusze ustalili, że towar pochodzi z tego sklepu,
a nie figurował jako sprzedany. Podejrzani zostali zatrzymani
do wyjaśnienia tej kradzieży i trafili do policyjnego aresztu.
24 sierpnia o 18.45 w Imionkach kierujący volkswagenem wjechał do przydrożnego rowu. Dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia skierował na miejsce policjantów z drogówki.
Policjanci ustalili, że kierującym był 34-letni Zbigniew W.
z Olecka. Wspólnie z nim autem podróżowały dwie osoby. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazjo się że 34-latek
prowadził samochód mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci przesłuchali świadków zdarzenia i zatrzymali Zbigniewa W. w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości i winy
nie kwestionował. Ukarany został także mandatem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
26 sierpnia o 3.45 w Olecku na ulicy 11-listopada policjanci ruch drogowego zauważyli kierującego oplem, który
brawurowo ruszył w kierunku centrum miasta. Jeden z funkcjonariuszy podał sygnał kierowcy do zatrzymania się. Gdy
kierujący podjechał z przeciwka do radiowozu gwałtownie
przyspieszył i odjechał. Policjanci podjęli pościg za uciekinierem. Manewr zawracania spowodował utratę z pola widzenia kierowcy opla.
Dyżurny jednostki drogą radiową powiadomił patrol pościgowy, że otrzymał zgłoszenie o rozbitym samochodzie
na ulicy Nocznickiego. Policjanci przy sklepie wędkarskim
ujawnili samochód marki Opel, ten sam który nie zatrzymał
się do kontroli.
Auto było rozbite i uderzyło z dużą siłą w betonowy murek oporowy. Stało w poprzek na jezdni i chodniku. Nikogo
wewnątrz nie było.
Funkcjonariusze szybko ustalili właściciela samochodu.
Następnie udali się do miejsca zamieszkania, gdyż mieli
przypuszczenia kto mógł być kierowcą. Do wyjaśnienia w
policyjny areszcie został zatrzymany 29-letni Tomasz G. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego
organizmie. Po wytrzeźwieniu 29-latek przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Dodatkowo został
ukarany mandatem za prowadzenie samochodu bez uprawnień.

Sprawcy próby włamania zatrzymani
Sprawcy którzy usiłowali włamać się do sklepu monopolowego zostali zatrzymani na gorącym uczynku.
Oleccy policjanci zatrzymali dwóch sprawców podejrzanych o usiłowanie włamania do sklepu z alkoholem.
Wspólnicy w wieku 16 i 24 lat mieli duże pragnienie i zamierzali ukraść alkohol. Tomasz R. spędził noc w policyjnym areszcie, nieletni Michał B. po usłyszeniu zarzutu
usiłowania włamania został przekazany matce. Policjanci
ustalają kto jeszcze mógł brać udział w tym przestępstwie.
Do zdarzenia doszło 25 września na ulicy Kościuszki
w sobotnią noc około 2.20 w Olecku. Patrol prewencji zauważył jak młodzi mężczyźni rzucają kamieniami w szybę
wystawową sklepu monopolowego. Natychmiast podjęli
pościg za podejrzanymi, którzy na widok mundurowych
rozpoczęli ucieczkę.
W pościg włączył się kolejny patrol. Po kilku minutach
w rękach funkcjonariuszy byli 24-letni Tomasz R. mieszkaniec gminy Świętajno oraz dobrze znany policjantom
16-letni Michał B. z Olecka. Następnie policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Śledczy z wydziału kryminalnego przeprowadzili oględziny, a technik kryminalistyki
zabezpieczył ślady. 24-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia sprawy, a Michałowi B. bezpośrednio po usiłowaniu włamania przedstawiono zarzut.
Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za
włamanie kodeks karny przewiduje karę nawet 10 lat pozbawienia wolności.
asp. Tomasz Jegliński

Zwrot podatku akcyzowego

Do końca sierpnia producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku dołącza się dowód zakupu oleju napędowego w okresie od lutego do końca lipca 2012 r
					
(UWwf)

Jeszcze do 5 września

... w szkołach, do których uczęszczają dani uczniowie
rodzice mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.
Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub w
wydziale edukacji Urzędu Miejskiego w Olecku. 		
				
(UMwekis)

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:

• Janina Koleska
• Magda Kmita

• Zygmunt Muracki
• Karol Prostko
• Maciej Widrycki

• Angelika Zduman (Piotrków Trybunalski)

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
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Kolekcjonerzy, to rasa, która jeszcze
kilka lat wstecz była całkiem liczną. Teraz
zaczyna być na wymarciu albo przybiera
bardzo kuriozalne formy. Na przykład: zbieranie znaczków pocztowych wirtualnie, przy
pomocy specjalnego programu komputerowego i na zasadzie gry.
Zbierać, proszę Czytelników, można wszystko. Przedmiot
kolekcji zależy tylko od zasobności kieszeni kolekcjonera i od
lokalu jakim dysponuje dla gromadzenia zbiorów. W Polsce
np. trudno byłoby zebrać kolekcję około trzystu czołgów jaka
zdołał zgromadzić pewien ekscentryczny Amerykanin. Miejsca mało, a i zasób eksponatów też jest znacznie ograniczony.
Znam natomiast kilku posiadaczy znacznych kolekcji czołgów w skali 1:25 oraz 1:72.
Najpopularniejszymi dziedzinami kolekcjonerstwa są:
znaczki pocztowe, pocztówki, banknoty i monety.
Idea kolekcjonerstwa narodziła się zapewne w czasach
bardzo odległych i jej historia jest nie do uchwycenia w karby
jakiejkolwiek nauki... ale samo kolekcjonerstwo tak.
Najtrafniej historię powstania filatelistyki opisał Terry Pratchet w powieści „Piekło pocztowe”. Opis ten można
wziąć jako kluczowy do historii każdego z rodzajów kolekcjonerstwa. Bohater powieści wynajduje nikomu nie znany
sposób opłaty za przesyłkę pocztową: znaczek. W pewnym
momencie dzieje się tak, że znaczki zaczynają spełniać rolę
pieniądza. W powieści jest też opis powstania filatelistyki.
Chłopak kolekcjonujący wcześniej szpilki, znający się na
ich rodzajach, produkcji i historii odkrywa dla siebie znaczek
pocztowy. Nie musi się za nim uganiać, tak jak za rzadkimi
rodzajami szpilek (na razie) bo obiekt przychodzi do niego na
przesłanym liście, a koperta jest nikomu już nie potrzebna...
i należy tylko odkleić znaczek. A znaczek, to przecież mały
obraz, małe dzieło sztuki rytowniczej czy plastycznej.
To co opisałem wyżej jest tylko tłem do błyskotliwej akcji
książki genialnego pisarza.
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Najszlachetniejszą jednak ze wszystkich „manii” zbierackich jest kolekcjonowanie dzieł sztuki.
Resztę zbieractwa to tylko kolekcjonowanie przedmiotów, których artyzm nierzadko poszedł sobie gdzieś poodpoczywać i wróci dopiero za kilkaset lat, gdy przedmiot
nabierze patyny historii. Dzięki tym zapaleńcom powstała
Galeria Tretiakowska, Luwr, Muzeum Narodowe w Krakowie, Poznaniu i Warszawie i wiele przeróżnych kolekcji i
zbiorów na całym świecie. Zbiory takich gigantów jak Gugenhaima czy kolejnych dyrektorów British Museum lub
papieży w Pinacoteca Vaticana pozwoliły utrwalić znaczną
część artystycznych dokonań ludzkości.
Ale kolekcjonowanie może się wiązać również z destrukcją. Kolekcjoner tak kocha sztukę, że może się nawet
dopuścić przestępstwa byleby tyko uwielbiany obiekt posiąść. Dla takich to „zbieraczy” postał czarny rynek sztuki.
Pamiętacie Państwo, kradzież szesnastowiecznej płyty gipsowej z kościoła w Cichym? Prawdopodobnie przestępstwa dokonano na konkretne zamówienie. A był to do
tamtej chwili jedyny w miarę „mobilny” zabytek początku
osadnictwa mazurskiego na tych ziemiach. Wątpię czy kiedykolwiek się odnajdzie... byłby to naprawdę szczęśliwy
przypadek.
Kolekcjonowanie czegoś wiąże się nieodłącznie o gromadzeniu wiedzy o tym przedmiocie. I niezależnie czy to
będzie kapsel od piwa, znaczek czy grafika we wszystkim
można znaleźć coś interesującego. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy przedmiot wyprodukowany przez człowieka
opowiada o tym, który go stworzył lub o tym dla którego
został stworzony. Wystarczy tę wiedzę „podnieść z ulicy”.
Nie chcę nikogo straszyć... ale niedługo zaczną się długie jesienne wieczory. Cóż bardziej wymarzonego jeżeli nie
to, że możemy w swoim domu, w swoim pokoju, zamknąć
się na godzinkę czy dwie ze szklaneczką herbaty, drinkiem
lub piwkiem (w zależności od upodobań) i porządkować
naszą kolekcję. Oprzytomnieć, gdy żona/mąż zajrzy do nas
i spyta czy nie jesteśmy głodni. Nie, nie jesteśmy! I dalej
tkwić przy biurku.
Najbardziej domowym ze wszystkich kolekcjonerskich
zainteresowań jest chyba zbieranie płyt lub po prostu utworów muzycznych. Wtedy, jeżeli zainteresowania domowników są takie same, można wspólnie słuchać i podziwiać
swoją kolekcje do woli.
Najpiękniejszymi jednak kolekcjami są wspólne wspomnienia. Nie ma chyba nic tak budującego jak grupa przyjaciół wspominająca wspólnie przebyte chwile. Nie ma też nic
bardziej ciepłego niż bliscy sobie ludzie oglądający wspólnie zdjęcia. Uśmiechający się do siebie bez zbędnych słów.
Uśmiech znaczy, że pamiętają co się zdarzyło na podanej
przez partnera fotografii.
Pięknym obrazem jest rodzina siedząca przy otwartym
albumie z fotografiami. Kiedy wszyscy głośno komentują
każdą z nich. Poprawiają się nawzajem. Uściślają miejsce,
w którym fotografia została zrobiona lub każdy na swój
sposób opowiada o rozgrywającym się na nim zdarzeniu.
Album z rodzinnymi fotografiami, to chyba najpowszechniejsza forma kolekcjonowania.
Do kolekcjonerstwa można zaliczyć także zbieranie tzw.
doznań. Podróżowanie jest też pewnego typu kolekcjonerstwem. Zalicza się kolejne kraje, miasta, porty.
Ja zbieram prawie wszystko! Ale gdy piszę to staram się
o dobre zakończenie i je kolekcjonuję.
Dzisiaj kończę radą dla tych, którzy kolekcjonują doznania związane z bywanie: gdy na przyjęciu zastaje nas
ósma rano, to czas aby zacząć zapominać kim się jest albo
zacząć przypominać gdzie się mieszka.
Z poważaniem B. Marek Borawski
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Szanowni Państwo,
Zadzwoń do Rzecznika Praw Obywatelskich
Pod numerem 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Każdy obywatel może telefonicznie przedstawić swoją sprawę, aby uzyskać pomoc prawną. Pracownicy Infolinii udzielają między
innymi podstawowych informacji o prawach człowieka, prawie
antydyskryminacyjnym czy kompetencjach RPO.
Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz
komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Siedziba Infolinii znajduje się w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10:00 – 18:00 oraz we
wtorki – piątki w godz. 8:00 – 16:00.
Od początku funkcjonowania infolinii, tj. od 16 kwietnia
2012 r. pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO
przeprowadzili ponad 7 tysięcy rozmów. Klienci zgłaszają się
w szczególności w sprawach dotyczących prawa karnego – 31
%, prawa cywilnego – 30 %, prawa administracyjnego i gospodarczego – 20 %, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
– 19 %.
Kontakt przez infolinię stanowi prawie 50 % wniosków
pisemnych i ponad 8-krotnie przekracza liczbę przyjętych w
Biurze Rzecznika interesantów. Ponad połowę problemów udaje się rozwiązać wyjaśnieniami i wskazaniem przysługujących
środków działania i wiedzy pozwalającej na samodzielne poradzenie sobie z problemem. W przypadku około 12 % rozmów
przygotowany jest wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Więcej informacji na www.brpo.gov.pl
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Edukacja zdrowotna w Lakielach
20 sierpnia w Lakielach odbyło się spotkanie z mieszkankami Borkowiny, Kucz i Lakiel. Celem spotkania była edukacja
zdrowotna kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, zachęcenie ich do udziału w „Białej Niedzieli – badaniach cytologicznych” organizowanej 26 sierpnia w szpitalu w Olecku.
Przybyłych na spotkanie powitała Helena Żukowska –
Wójt Gminy Kowale Oleckie i Andrzej Kisiel – Starosta Olecki. Przekonywali, iż należy wykonywać badania profilaktyczne, bowiem tylko one pozwalają na szybkie wykrycie choroby
i skuteczne leczenie. Podczas spotkania podkreślano, że każdy
człowiek jest odpowiedzialny za własne zdrowie. A szczęśliwa
rodzina to zdrowa rodzina!
Po spotkaniu lista zapełniła się chętnymi do udziału w Białej Niedzieli.
Spotkanie zostało zainicjowane przez Iwonę Bach – sołtys
Lakiel i zorganizowane wspólnie z sołtysami z ościennych wsi.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

zapraszamy na II Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny
2012. Organizatorem Targów jest Stowarzyszenie Lokalna

Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Targi są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Wystawca otrzymuje bezpłatnie: stanowisko zabudowane w systemie OCTA albo powierzchnię bez zabudowy w hali lub na wolnym powietrzu; ladę targową, stolik,
krzesła, oświetlenie, przyłącze 230V; napis i logo na fryzie
zabudowy targowej; identyfikatory na smyczy dla wszystkich zgłoszonych osób; udział w konferencji i spotkaniu
integracyjnym; wpis do katalogu targowego; możliwość
udziału w „Study Tour” ( Krasnogruda, Wigry); możliwość
udziału w spływie kajakowym po Czarnej Hańczy lub Marychą.
Karta zgłoszenia, regulamin i inne informacje na
www.expo.sejny.pl

Judziki

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o
długości 125 metrów w Judzikach będzie kosztowało 4,9
tysiąca złotych. Projekt realizuje olecka firma PRO-KOM
Zakład Usług Projektowych. Termin realizacji upływa z
dniem 31 sierpnia. Zdanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 			
(UMwbiip)

15 września mija termin

... płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz II raty podatku od środków transportowych. 					
(UWwf)

Do 17 września

... można składać wnioski o stypendia szkolne dla
uczniów. Druki oraz bliższe informacje można uzyskać w
wydziale edukacji Urzędu Miejskiego i w macierzystych
szkołach. Informacja znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 		
(UMwekis)

Fundusz sołecki

30 września upływa termin składania wniosków w
ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa do budżetu
gminy na 2013 rok. Na początku poprzedniego tygodnia
sołtysi otrzymali skorygowany poziom funduszy jakimi
dysponują. Każdy z wniosków złożonych przez sołectwa
był konsultowany z pracownikami wydziałów Urzędu
Miejskiego merytorycznie oraz pod względem rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia. Po przyjęciu wniosków
przez Urząd i zakwalifikowaniu ich do realizacji nie ma
już możliwości zmiany zadania.		
ORN
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Człowiek – najlepsza inwestycja
„RODZINA ZASTĘPCZA – marzeniem

dzieci odrzuconych i osieroconych”
W okresie od kwietnia do sierpnia 2012 r. Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „PODARUJ RADOŚĆ” z Kowal
Oleckich realizowała projekt ukierunkowany na wsparcie
i zwiększenie ilości rodzin zastępczych na terenie naszego
powiatu. Był on realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Rodzinna piecza zastępcza ukierunkowana jest na zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom pochodzącym
z rodzin czasowo niezdolnych do opieki nad własnym dzieckiem. Przyczyny oddzielenia dziecka od rodziców mogą być
różne min. problemy zdrowotne, uzależnienia, niezaradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia
oraz przygotowanie do pełnienia funkcji rodzica zastępczego
14 pełnoletnich osób z terenu powiatu oleckiego. Ostatecznie
wzięło w nim udział 16 kandydatów. Działania projektowe i
szkolenia mały na celu przygotowanie ich do świadomego i dojrzałego pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Dostarczyły im też wiedzy potrzebnej w codziennym
byciu z dzieckiem oraz w podtrzymywaniu kontaktów z
rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku.
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czy zastępczej oraz szkolenia uzupełniające i kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej. Uzupełnieniem zajęć były praktyki w rodzinach zastępczych i Domu im. Janusza Korczaka w
Olecku oraz wyjazdy do rodzinnego pogotowia opiekuńczego w Pisanicy i wielodzietnej rodziny zastępczej do Gołdapi.
Składam podziękowania Andrzejowi Kisiel – Staroście
Oleckiemu i Wiesławie Szymczyk – Dyrektorce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Olecku za wsparcie nas w realizacji
projektu. Dziękuję
Fundacji Rozwoju
Ziemi Oleckiej za
pomoc i udostępnienie sali. Serdecznie dziękuję Ewie
Skowrońskiej,
Katarzynie Topolskiej i innym trenerom za realizację działań merytorycznych. Na zakończenie
dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji tego
projektu, w szczególności Kandydatkom i Kandydatom na
rodziców zastępczych, którzy aktywnie uczęszczali na zajęcia projektowe oraz życzę im wytrwałości i wielu sukcesów
wychowawczych.
Kazimierz Pojawa – Wiceprezes Fundacji

W ramach projektu Fundacja prowadziła: punkt
informacyjny na temat rodzicielstwa zastępczego w
Olecku, grupę wsparcia dla kandydatów i istniejących
rodzin zastępczych, pomoc doradczą, rehabilitacyjną,
psychologiczną i pedagogiczną. Zorganizowano także
spotkania kandydatów z funkcjonującymi rodzinami
zastępczymi, szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2011 r. w
sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieProjekt „RODZINA ZASTĘPCZA – marzeniem dzieci odrzuconych i osieroconych” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

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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Relacja z ciężkich czasów Walter Jegutzki (część 1)
Moja rodzinna miejscowość
Plewki,
położona zaledwie dwa
kilometry drogą
powietrzną od polskiej granicy, nadal we mnie żyje.
Pozostanie w mojej pamięci taka,
jaka była dawniej,
przed wojną. Tam,
na gospodarstwie
mojego ojca, przeżyłem swe szczęśliwe dzieciństwo,
spędzając
dużo
czasu na łąkach
za domem. Polska
granica i mieszkający za nią ludzie nie byli niczym szczególnym dla nas,
dzieci. Las na polskiej granicy, zasłaniający nam widok na
jezioro Garbaś, był ciemny i straszny, lecz tak wyglądają w
dzieciństwie wszystkie lasy. Polscy handlarze pokazywali
się u nas rzadko, a gdy ktoś przyszedł, rozpoznawaliśmy
go po ubraniu i mowie. Dopiero później przyszło nam doświadczyć różnic w zachowaniu poszczególnych narodów.
Okres szkolny
przebiegał
podobnie jak u
innych
dzieci
w moim wieku.
Miło wspominam ten etap.
Przypominam
sobie nauczycieli z mojej miejPlewki 2011 scowości - pana
Fischlina, pana
Oskierskiego. Pamiętam również szkołę średnią zwaną
Horst-Wessel przy ulicy prowadzącej na dworzec w Olecku. Gdy uczęszczałem do szkoły w Olecku, mieszkałem
w miejscowości Stożne u mojej siostry, pracującej jako
pomoc nauczycielska. Ze Stożnego do Olecka było lepsze
połączenie koleją niż z Plewek. Moja rodzinna miejscowość leżała poza linią kolejową. Życie w niej było proste
i pełne harmonii, lubiłem je, czułem się bezpieczny w towarzystwie kochających rodziców i wśród wspólnoty, jaką
tworzyli mieszkańcy wioski.
Miałem dwanaście lat, gdy wojna zniszczyła nagle wszystko, co miało wartość i było dla nas święte. Nie wiedziałem, co
mnie czeka, że przede mną lata pełne krwi, łez i biedy.
Pierwszy raz musieliśmy uciekać w sierpniu 1944
roku. Moja rodzina, jak również sąsiedzi, pakowali bagaże. Matka wyciągała stare papiery, fotografie i listy. Listy
od mojego brata Willego, który poległ w Kriewoy-Rok na
Ukrainie. Zabraliśmy ze sobą koce, poduszki i przetwory.
Mieliśmy zamiar uciec poza linię kolejową Olecko - Gołdap. W Olecku wskazano ludziom jako miejsce pobytu
wieś Szarejki. Wozy z miejscowości Dąbrowskie i Borawskie miały zatrzymać się w Stożnem, gdzie mieszkała moja
siostra. Mieszkałem u siostry, natomiast matka u rolnika
Bergersa, którego pole ciągnęło się w kierunku Olszowa.
Cudzoziemscy robotnicy - Polacy, Francuzi i Rosjanie musieli gnać bydło do Stożnego. Po pewnym czasie wróciliśmy z matką do naszej wsi, podobnie jak wielu innych
uciekinierów. Z frontu nadchodziły dobre wiadomości.
Szkoła średnia była zamknięta. Nie musiałem chodzić na
lekcje i spędzałem czasem nudne, czasem nerwowe dni razem z matką. Ojca, sierżanta z pierwszej wojny światowej,
zaciągnięto do Volkssturmu.

Potem uciekaliśmy po raz drugi. Był już październik,
gdy ponownie spakowaliśmy bagaże i wyjechaliśmy wozami przez Olecko, Giżycko i Ryn do miejscowości Ukta w
powiecie Mrągowo. Tam rozdzielono mieszkańców Plewek
i skierowano do różnych gospodarstw. Nas przydzielono do
sąsiedniej miejscowości Wygryny nad jeziorem Bełdany. W
tej pięknej okolicy
spędziliśmy ostatnie
miłe dni, ostatnią późną jesień w Prusach i
początek zimy. Troski
i niepewność szargały nerwy starszych,
my - młodzież - uważaliśmy wszystko za
pasjonujące i nowe.
Jedzenia było pod
dostatkiem;
przed
nami leżało spokojne
jezioro, sklepy były
otwarte. Do sielankowej atmosfery nie
pasowały
jedynie
przemieszczające się
drogami
kolumny
żołnierzy, saperów i
artylerii. Cudzoziemscy robotnicy musieli
ponownie wrócić. Na
rozkaz Volkssturmu zostali skierowani do prac przy żniwach
i do młócenia ziarna, aby się nie zmarnowało. Porucznik
Motzkuhn sprawował pieczę nad pracami w rejonie Mieruniszki, Plewki i Borawskie. Nasze gospodarstwo w Plewkach
było tak duże, iż przydzielono nam do prac polowych pięciu
łudzi: dwóch Rosjan, Polaka i dwie Rosjanki.
W Wygrynach przebywaliśmy razem z naszym sąsiadem, panem von Kulessa, który pozostał z nami, gdy sprawy
toczyły się dalej.
Całkiem niespodziewanie, około 25 stycznia, musieliśmy uciekać. Front został przełamany, oddziały rosyjskie

przebiły się głęboko na tereny Prus Wschodnich i znalazły
się w zachodniej części Prus. Ich celem był Elbląg, jednakże
wtedy o tym nie wiedzieliśmy.
Z dala dochodził do nas huk armat, a w drodze do Mikołajek nasze wozy dosięgnął już ogień karabinowy. Pędziliśmy naprzód, dalej i dalej. Widzieliśmy na polu wybuchające granaty i ostrzelane wozy, na poboczu leżały wyrzucone
rzeczy. Było zimno, lecz z powodu zdenerwowania i strachu
prawie nie odczuwaliśmy mrozu. Dopiero gdy pokonaliśmy
niebezpieczny odcinek i nie było słychać strzałów, doszliśmy jako tako do siebie.
Na drodze tworzyły się korki. Próbowaliśmy je ominąć,
jadąc przez pole. Czasem udawało się nam posuwać szybko,
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czasem zmuszeni byliśmy do długiego czekania, gdyż droga
miała być wolna dla pojazdów militarnych. Na szosie widać
było żołnierzy, różnego rodzaju pojazdy, mężczyzn z Volkssturmu oraz podążających na południe lub północ uciekinierów. Nasi cudzoziemscy robotnicy przez pewien czas byli z
nami, a później gdzieś przepadli. Jechaliśmy przez Mrągowo
i Reszel do Bisztynek, następnie do Lidzbarka Warmińskiego, potem z powrotem do wsi Lutry, położonej dobre 20 kilometrów od Lidzbarka.
Jazda nie była dostatecznie szybka. Korki na drodze, zimno i zmęczone konie - wszystko to uniemożliwiało nam prędki ratunek. Tutaj, w trójkącie Lidzbarka Warmińskiego, jak
to później nazywano w wojennych sprawozdaniach, dopełnił się nasz los. Wszyscy przepełnieni trwogą uciekinierzy z
przeróżnych rejonów, kobiety, starcy i dzieci biegli, by ocalić
życie. Chowali się w szopach i domach. Jednakże Rosjanie
odnaleźli nas. Odebrali nam wszystko, co wydawało im się
cenne: biżuterię, zegarki, dobrej jakości ubrania, żywność,
torby, wozy i konie.
Z Plewek było sześć osób. Pani von Kulessa z synem Paulem i córką Martą, moja matka, siostra Elisabeth i ja. Mężczyzn
zebrano w jedno miejsce i odprowadzono. Po południu przyszli również po mnie i starszego o rok Paula. Przeszukano nas
powtórnie.
Kazano
nam podnieść ręce
i
czekać
- nieskończenie długo czekać.
Potem spędzono nas
wszystkich
w
miejscowości
Lutry, przy
szosie między Bisztynkiem i Jezioranami. Tutaj płynie mała
rzeczka, na której wycofujący się saperzy wysadzili most.
Dwa tygodnie musieliśmy pracować przy moście. Do
dyspozycji mieliśmy prymitywne narzędzia, nie zapewniono
nam jedzenia, nie mieliśmy koniecznych materiałów budowlanych i znajomości rzeczy. Przy trzaskającym mrozie usiłowaliśmy doprowadzić most do stanu używalności, tak aby
był znowu przejezdny. Na nas - czterdziestu mężczyznach
- skupiła się cała nienawiść i złość Rosjan. Dręczyli nas, bili
i kopali. Pałkami i kolbami udowadniali swoją władzę nad
nami. Gdybyśmy nie byli potrzebni do tej pracy, nie udałoby
się nam ujść z życiem z tego piekła. Nie dawano nam jedzenia. W drodze do miejsca odpoczynku - pustego pomieszczenia, bez łóżek i wody - znajdowaliśmy resztki pożywienia,
zamarznięte kartofle i buraki. Strażnicy nie byli ludźmi, nie
posiadali żadnych uczuć, nie znali litości. Podobnie cierpieli więźniowie wojenni z Francji i Włoch; im nie było lepiej
niż nam. Nie wszyscy przeżyli te 14 dni pracy przy moście.
Niektórych rozstrzelano bądź zabito kolbami, inni zmarli z
powodu zimna i głodu. Pochowano ich na poboczu drogi.
Nareszcie pozwolono nam odejść. Jednakże wolność
otrzymali tylko bardzo młodzi. Szybko stąd uciec, szybko
uciec jak najdalej od tego strasznego miejsca! Chcieliśmy
wrócić do naszych matek, które spodziewaliśmy się znaleźć
w okolicach Mrągowa, gdyż w mieście ich nie było. Przebi-
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jałem się z Paulem w kierunku Mrągowa, a potem dalej do
Rucianego-Nidy i miejscowości Wygryny, 60 kilometrów na
południe. Baliśmy się, że znowu nas zabiorą. Dokuczał nam
straszny głód i nieustannie szukaliśmy czegoś, co nadawałoby się do jedzenia. Nie pamiętam, ile dni byliśmy w drodze.
W Wygrynach spotkałem matkę. Opowiedziała, że moją siostrę Lieschen wysłano do obozu pracy na Uralu. Druga siostra Edith, zatrudniona w Stożnem jako pomoc nauczycielska, w porę wyjechała na Pomorze pociągiem przez Reszel.
Ojcu i innemu koledze z Volkssturmu powiodła się ucieczka
na Zachód przez zamarznięty zalew i mierzeję. W tamtych
czasach nie mieliśmy o sobie żadnych wiadomości.
Po kilku tygodniach, był to chyba już koniec marca albo
początek kwietnia, gdy urządziliśmy się w miarę wygodnie i mieliśmy już nadzieję na normalizację życia, do domu
przyszli Rosjanie i aresztowali nas. Zamknięto nas w obozie.
Musieliśmy pracować przy krowach: doić, karmić i przywozić paszę. Paula von Kulessę wywieziono do Rosji. Przypadek sprawił, że nie zabrano mnie. Rosyjscy strażnicy traktowali nas źle, pożywienia było mało i nie nadawało się do
jedzenia. Pewnego dnia uświadomiliśmy sobie, że sytuacja
nie ulegnie poprawie. Złe traktowanie i dokuczliwy głód
sprawił, że postanowiliśmy uciec do domu, wrócić do Plewek. Byliśmy załamani panującym ubóstwem i codziennym
poszukiwaniem jedzenia. Umówiliśmy się z gospodarzem
Kampfem z miejscowości Duły oraz rolnikiem Szodruchem
z Plewek. W nocy razem wyruszyliśmy. Gdy pracowałem
w gazowni w Piszu, znalazłem podwozie ręcznego wózka,
teraz dobudowaliśmy do niego ścianki i zapakowaliśmy nasz
skromny dobytek. Nie posiadaliśmy już przedmiotów wartościowych, jedynie trochę bielizny, stary koc i odejmowany
od ust zapas suchego chleba. Na wózku znajdowały się również rzeczy Kampfa i Szodrucha.
Do miejscowości Duły dotarliśmy bez problemów, tam
pożegnał nas Kampf. Szodruch, który miał zamiar wrócić do
Plewek, zniknął pewnego dnia i nie wiemy, co się z nim stało. Opowiadano nam później, że zamordowano go w Plewkach.
Do naszego domu w międzyczasie wprowadzili się Polacy. Dano nam wyraźnie do zrozumienia, że jesteśmy niemile
widziani. Przez dwa dni znosili naszą obecność w domu, nie
dawano nam nic do jedzenia. Pilnowano nas, abyśmy nie zabrali niczego z naszych własnych rzeczy, splądrowanych już
przez Rosjan. 			
(część 2. za tydzień)

Książka wydana przez Wydawnictwo Replika, 2008 rok. www.replika.eu
Inne książki 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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Olecko ma swój pierwszy Quest

Od września 2010r. do marca 2012r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w partnerstwie z Augustowską Organizacją Turystyczną, Lokalną Organizacją Ziemi Oleckiej,
Gminą Gołdap oraz Gminą Miastem Ełk realizowała projekt
Turystyczna Sieć Współpracy - klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”.
Jednym z głównych celów projektu był rozwój sieciowych produktów turystycznych „Suwalszczyzna-Mazury” i
tworzenie questów z wypracowaniem trwałych narzędzi promocji.
Quest to „współczesne podchody”: Turysta wędruje trasą
wyznaczoną zamiast harcerskich strzałek, tekstem wierszyków, rozwiązuje zagadki i odgaduje hasło, za które otrzymuje pieczątkę. Zebranie paru różnych pieczątek skutkuje
uzyskaniem nagrody rzeczowej. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie www.kraina.sudavia.eu lub www.krainajacwingow.pl
Autorką pierwszego Questu dla miasta Olecko jest Pani
Ella Stramowska – członkini LOT Ziemi Oleckiej. Wraz z
młodzieżą z Osiedla Siejnik wytyczyła trasę, opracowała
tekst i mapkę.
W recepcji Hotelu Colosseum w zamian za hasło otrzymane z odgadniętych liter zwiedzający otrzymają pieczątkę
– potwierdzenie przejścia questu w „Paszporcie Wędrowca”.
Opracowany został turystyczny portal internetowy wraz
z grą przeglądarkową. Zapraszamy na stronę: www.kraina.
sudavia.eu lub www.krainajacwingow.pl Można tam znaleźć
wiele dodatkowych informacji.
Podstawowe zasady:
Zapraszamy do zwiedzania Suwalszczyzny i Mazur w
atrakcyjny sposób poprzez zdobywanie pieczątek w Paszporcie Wędrowca. Pieczęć zdobywa się przy okazji odwiedzania
miejsc polecanych w sieciowym produkcie turystycznym Suwalszczyzna-Mazury oraz rozwiązywania Questów (zabawy
w terenie z zagadkami).
Każda rodzina z dziećmi, odwiedzająca Suwalszczyznę
lub Mazury otrzyma specjalny pakiet (sieciowy produkt turystyczny), w którym znajduje się Paszport Wędrowca. Jest on
do bezpłatnego odebrania w siedzibie LOT Ziemi Oleckiej w
Olecku przy ul. Kolejowej 3 w godz. 1200 - 1700.
Paszport Wędrowca wyznaczy trasę podróży po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny i Mazur. W paszporcie
jest sześć różnych kategorii w ramach, których można zdobywać pieczątki:
Kategorię I - 24 pola, na których można uzyskać pieczątkę za rozwiązanie Questu. Wszystkie questy można pobrać
ze strony www.krainajacwingow.pl bądź uzyskać w miejscach zaznaczonych na mapce zamieszczonej na 3 i 4 str. w
„Paszporcie Wędrowca”,
Kategorię II - 36 pól, na których można otrzymać pieczątkę odwiedzając któreś z miejsc polecanych w folderze
„Miejsca odwiedzenia warte”,

Kategorię III - 18 pól, na których
można otrzymać pieczątkę w miejscach gdzie można zakupić pamiątki
regionalne wymienionych na przedostatniej stronie folderu „Pamiątki
regionalne”,
Kategorię IV - 18 pól, w których można otrzymać pieczątkę odwiedzając któreś z miejsc opisanych w ulotce
„Rękodzieło i tradycje”,
Kategorię V - 8 pól, w których można otrzymać pieczątkę odwiedzając któreś z miejsc opisanych w ulotce„Przystanki kulinarne”,
Kategorię VI - ostatnie 12 pól przeznaczonych na pieczątki za rozwiązanie questów, które można otrzymać w
miejscach opisanych w ulotce„Dzikie Mazury”.
Jeżeli zdobędziesz przynajmniej 15 pieczątek, co najmniej z 3 różnych kategorii i 1 pieczątkę za rozwiązanie
Questu, otrzymasz nagrodę. Po nagrodę zgłoś się do jednego z niżej wymienionych miejsc:
Miejsca odbioru nagród:
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
ul. T. Kościuszki 82 lok.7, Suwałki
tel. 87 566 58 72, 87 566 54 94
Centrum Informacji Turystycznej,
Rynek Zygmunta Augusta 44, Augustów
tel. 728 755 936
Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej ,
ul. Wojska Polskiego 47, Ełk
tel. 87621 70 10
Suwalski Park Krajobrazowy
Turtul-Malesowizna, 16-404 Jeleniewo
+48 87 569 18 01, 87 569 7636
Centrum Informacji Turystycznej,
Plac Zwycięstwa 16, Gołdap
(87)615 20 90
Hotel Colosseum
ul. Gołdapska 12, Olecko
tel.87 520 26 43
Ponadto w Paszporcie Wędrowca znajduje się unikatowy kod dostępu do gry przeglądarkowej. Jeżeli wejdziesz
na stronę www.krainajacwingow.pl, stworzysz swój profil,
zalogujesz się do gry i wpiszesz kod, otrzymasz nielimitowany dostęp do gry oraz staniesz się równocześnie członkiem Klubu Łowców Przygód.
Tekst questu dla miast niżej wymienionych wydrukujemy ze strony internetowej www.kraina.sudavia.eu
Augustów, Augustów 2, Berżniki, Dowspuda, Ełk, Gołdap, Krasnogruda, Lipsk, Maziówka, Mikaszówka, Olecko, Przerośl, Puńsk, Sejny, Sejny 2, Smolniki, Stara Hańcza, Suwałki, Turtul, Wigry, Wiżajny.
Wszystkim Wędrowcom życzymy zdobycia wielu nagród!
W imieniu Zarządu LOT Ziemi Oleckiej –
Maria W. Dzienisiewicz

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.
Prawo
zgłaszania
mają członkowie Stowa-

rzyszenia, 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).
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Witam Państwa - zachęcam do skorzystania z
poniższego zaproszenia i jednocześnie o przekazanie tej informacji potencjalnie zainteresowanym:

Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta i gminy Olecko

Zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych zewnętrznych źródeł finansowania inicjatyw,
projektów i programów społecznych skierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 31 sierpnia
2012 r., o godz.: 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku przy Placu Wolności 3.
Na spotkanie w szczególności zapraszam dyrektorów, kierowników i pracowników bibliotek i instytucji kulturalnych,
nauczycieli, pedagogów, animatorów, kadrę zarządzającą i
członków organizacji pozarządowych, młodzież, urzędników
i pracowników samorządów.
Ze względów organizacyjno-technicznych zainteresowane
osoby proszę o zgłoszenie udziału.
Zgłaszanie udziału, szczegółowe informacje: Maciej Juchniewicz, tel. 692 905 346, e-mail: maciej.juchniewicz@gmail.
com.				
Serdecznie zapraszam!
Pozdrawiam,
Maciej Juchniewicz
Radny Rady Miejskiej w Olecku
Inicjator Oleckiej Kooperatywy Obywatelskiej (OKO)

Policjanci wyjaśniają
okoliczności wypadku drogowego
Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny zdarzenia drogowego do którego doszło 22 sierpnia w Lakielach na terenie
gminy Kowale Oleckie. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków
drogowych. W wyniku wypadku cztery osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia około 8.43. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym od dyspozytora pogotowia w Olsztynie.
Natychmiast na miejsce skierowano patrol drogówki.
Policjanci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący fiatem na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Auto zjechało
na pobocze i dachowało.
Pojazdem podróżowały cztery osoby. Dwie osoby przewieziono do szpitala w Olecku. Kolejni ciężej poszkodowanych 21-latka i 19-latek mieszkańcy gminy Kowale Oleckie zostali przetransportowani do szpitala w Suwałkach. Z
informacji uzyskanych od lekarzy doznali urazów kręgo-
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„Ocalić od zapomnienia...”

Marek Grechuta

To co zamierzam napisać, albo inaczej, co właśnie piszę, jest w pewnym sensie odniesieniem do tekstu Jerzego
Stankiewicza zamieszczonego w nr 34 TO „Grób w Wilnie,
o którym nie można zapomnieć”, a który to zrodził we mnie
następujące przemyślenia:
- kto tak naprawdę jest adresatem zawartych w końcowym fragmencie artykułu pytań o pamięć: o ludziach, którzy
odchodzą; o faktach, które nie powinny być zapomniane etc.
Poszukiwania Grobu Babci Jurka na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie, rozumiem, okazały się być skuteczne.
Grób, w stanie „nienaruszonym” od chwili pochówku ostał
się mimo upływu 67 lat.
Po podjęciu tylu prób odnalezienia Drogiego Grobu - pomyślne zakończenie. Niemożliwe okazało się możliwe.
Nieco przewrotnie, zaproponuję spacer po naszym Oleckim Cmentarzu Parafialnym przy Kościele pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Kościół został wybudowany w połowie XIX w. Nie wnikając kiedy rozpoczęły się pierwsze pochówki na przyległym cmentarzu parafialnym, bo nie o tym chcę napisać - z
nagrobków, które są ,trudno jest ułożyć jakąś historię tego
cmentarza. Zachowała się bardzo niewielka ilość grobów,
które ułatwiłyby chronologię wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście, i historię ludzi z naszym miastem
zawiązanych.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (zabrzmiało to tak, jakbym mówiła o czasach odległych o całe
sto lat) tj. myślę, że od 1990 r. rozpoczęło się „generalne”
porządkowanie parafialnego cmentarza. Fakt, zostały uporządkowane alejki, wycięte zbędne krzewy, nie ma zarośli.
Nie można jednak przemilczeć faktu, iż owo porządkowanie
dotknęło także groby osób, które znalazły tam wieczny odpoczynek.
Pamiętam, dla przykładu, grób młodej dziewczyny. Był
usytuowany po prawej stronie, może w trzecim rzędzie od
dawnego ogrodzenia cmentarza od strony wejścia.
Nie znałam jej - ale zawsze kiedy byłam na cmentarzu
widziałam Jej uśmiech na zdjęciu, które było na nagrobku
(lata pięćdziesiąte XX w. - kiedy umarła). Rozumiem potrzebę porządkowania, odnawiania, zmian. Natomiast nie
znajduję odpowiedzi na pytanie: co stało się ze Szczątkami
Osób, które w ziemi parafialnego cmentarza miały prawo do
„świętego spokoju”? Czy usypano wspólną mogiłę dla Tych,
którym „ziemia przestała być lekka”? To także historia, jej
fragment - historia parafialnego cmentarza.
Olecko 27 sierpnia 2012 roku
Irena Jasielun

słupa szyjnego. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny
miejsca wypadku i zabezpieczyli ślady. Teraz przeprowadzone zostanie policyjne dochodzenie mające szczegółowo
wyjaśnić przyczynę zdarzenia i ustalić kto był kierowcą
fiata.
asp. Tomasz Jegliński
fot. archiwum policji
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II Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji
Podwodnej – Olecko 2012

foto Krzysztof Fidler
II Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji Podwodnej – Olecko 2012 odbyły się 11-12 sierpnia na
jeziorze Oleckie Wielkie.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z całego kraju:
m.in. z Goniądza, Wrocławia, Olsztyna, Warszawy, Poznania, Ełku i Olecka. W ciągu dwóch dni zmagań rozegrano
dwie konkurencje indywidualne, tj. konkurencję „M-Kurs” i
„Kontakt” w kategoriach kobiet i mężczyzn.
W konkurencji „M-Kurs” kobiet tryumfowała Agnieszka
Zach - zawodniczka Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków
„Meander” z Goniądza, tuż za nią uplasowały się dwie siostry, Adriana i Sylwia Ulikowskie, obie reprezentantki OSN
„Amfiprion” Olecko.
Wśród mężczyzn tą konkurencję wygrał Wojciech Kujawski z Ełku przed Januszem Wieczorkiem z Olsztyna i
naszym reprezentantem Jackiem Milewskim, który miał
szansę na wyższą lokatę, lecz popełniony błąd na kilka metrów przed metą wszystko zniweczył. O pechu może też mówić zdobywca czwartego miejsca w tej kategorii, reprezentant OSN „Amfiprion” Olecko Andrzej Fiodorow, któremu
metr przed metą zabrakło powietrza i musiał się wynurzyć,
co spowodowało, że nie zaliczono mu ostatniego odcinka
trasy i był klasyfikowany po tzw. „trzech bojach”. Pozostali
olecczanie zajęli dalsze miejsca: Piotr Fidler (6), Gabriel
Urynowicz (9), Łukasz Ratuszny (10).
W konkurencji „Kontak” kobiet zwyciężyła Alicja Dramińska z Olsztyna, druga była Adriana Ulikowska z OSN

Dożynki międzygminne

W tym roku gminę Olecko na dożynkach powiatowych
w Świętajnie będzie reprezentowało sołectwo Kukowo. Burmistrz Wacław Olszewski na ostatniej Sesja RM podziękował sołtysowi Antoniemu Rydzewskiemu oraz mieszkańcom sołectwa Kukowo za podjęcie trudu wykonania wieńca
dożynkowego. 				
(UMwrg)

Usuwanie azbestu

Urząd Miejski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych. Kwota
dofinansowania to 87 tysięcy 362,53 złotych. W ramach zadania zostanie usuniętych 121,87 tony azebstu z 25 gospodarstw. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin zakonczenia usuwania azbestu przewidziany jest na 30
września b.r. 				
(UMwgkioś)

25 złotych za m.kw.

Przetarg wyłonił najemcę lokalu użytkowego przy placu
Wolności 9/2 o powierzchni 56,3 m.kw. Cena najmu wynosi
25 złotych za m.kw. 			
(UMwgkioś)

„Amfiprion” Olecko, tuż za nią, na najniższym stopniu podium stanęła Agnieszka Zach z BKP „Meander” Goniądz.
W „Kontakcie” mężczyzn najlepszym był Bernard
Pszczoła z Olsztyna, drugi był Wojciech Kujawski z Ełku
a na trzecim miejscu uplasował się Janusz Dramiński z
Olsztyna. Niewiele zabrakło do podium Jackowi Milewskiemu z OSN „Amfiprion, był czwarty. Tym razem zwyciężyło doświadczenie zawodników. Na uwagę zasługuje
najmłodszy uczestnik zawodów Gabriel Urynowicz (14
lat), startujący w barwach OSN „Amfiprion” po raz pierwszy. Zajął on piąte miejsce w tej konkurencji wyprzedzając
tym samym wielu bardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników.
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami. Okazałe puchary otrzymali również najmłodsza
i najmłodszy zawodnik a byli nimi Sylwia Ulikowska (15
lat) i Gabriel Urynowicz (14 lat). Pozostali uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Organizatorem mistrzostw było Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe i Klub Płetwonurków LOK „Amfiprion”
w Olecku. Impreza była współfinansowana ze środków
finansowych Gminy Olecko. Wszystkim gratulujemy sportowych osiągnięć i zapraszamy na kolejne mistrzostwa w
przyszłym roku.
Wielkie dzięki dla Stowarzyszenia Olecka Strefa Inspiracji za pomoc podczas realizacji tego zamierzenia.
Janusz Romańczuk

Porażka na inaugurację

Trampkarze Czarnych Olecko zainaugurowali dzisiaj
rozgrywki Ligi Wojewódzkiej. W pierwszym meczu podejmowali drużynę Rony 03 Ełk.
Podopieczni Adama Wyszyńskiego przegrali 0:1 (0:1),
tracąc gola z rzutu karnego w 25. min.
(PP)

-
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Wygrana „Czarych” z beniaminkiem

Paweł Piekutowski
Po trzech wygranych spotkaniach przez drużynę Startu
Kozłowo przyszedł czas na dopisanie porażki do swojego bilansu. Czarni Olecko wygrali ze Startem Kozłowo 4:1 (2:0).
Mecz miał odbyć się o godz. 17:00, ale rozpoczął się z
8-minutowym opóźnieniem. Powodem były treningi juniorów
Jagiellonii Białystok (za bramką) oraz biegi sztafety z reprezentacji Polski niesłyszących.
Spotkanie zaczęło się od strzału Macieja Kosińskiego
z okolic narożnika pola karnego. Jego uderzenie w „krótki”
róg obronił bramkarz gości. Kilka minut później przy strzale
Kamila Szarneckiego urazu doznał gracz Startu Kozłowo.
Goście nie mogli powstrzymać graczy z Olecka, którzy kilkakrotnie próbowali jeszcze zaskoczyć golkipera Startu.
Po faulu na Kamilu Szarneckim przed polem karnym,
rzut wolny egzekwował Jakub Kozłowski. Jego mocne uderzenie lecące nisko nad ziemią obronił bramkarz drużyny
przyjezdnej.
Dopiero kilka minut przed kwadransem gry, po raz pierwszy po niegroźnej próbie
strzału z rzutu wolnego
musiał interweniować
Wojciech Kozłowski.
Po piętnastu minutach
gry bramkarz Startu Kozłowo skapitulował. Z
lewej strony zacentrował
Michał Młynarczyk do
Kamila Szarneckiego.
„Ciapek” najpierw przyjął piłkę na środku pola
karnego, a następnie
mocnym strzałem pod
poprzeczkę dał prowadzenie gospodarzom.
Kilka minut później
uderzenie Łukasza Senkowskiego po zamieszaniu w polu karnym było
niecelne. Potem Start
Kozłowo
wykonywał
rzut wolny w podobnym miejscu, jak to było na początku
meczu. Uderzenie te nie zaskoczyło znowu Wojciecha Kozłowskiego. Czarni nadal przeważali i w 22. min. podwyższyli prowadzenie na 2:0. Ze środka prostopadle zagrał do
Jakuba Kozłowskiego Sebastian Drażba. Ten pierwszy w
sytuacji „sam na sam” trafił w bramkarza Startu, ale dobitkę
wykorzystał Michał Młynarczyk. Po straconym golu piłkarz
przyjezdnych próbował przy linii końcowej boiska dośrodkowywać, ale podanie zostało zablokowane przez defensora
Czarnych Olecko.
Przez około dwie - trzy minuty Start częściej przebywał
na połowie olecczan. Po krótkiej przewadze gości, na strzał z
dalekiej odległości zdecydował się Sebastian Drażba. Mocny strzał lecący w okolice „okienka” pewnie obronił golkiper
Startu. Kilka chwil później kolejny strzał w wykonaniu Czarnych Olecko. Kamil Szarnecki próbował przelobować bram-

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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karza Startu. Cel nie został jednak zrealizowany.
Przed przerwą piękny strzał w stronę „okienka” bramki
gości oddał Maciej Kosiński. Bramkarz z kłopotami sparował na rzut rożny.
Pierwszą akcję po przerwie skonstruowali goście. Po rajdzie na lewym skrzydle, dośrodkowanie zawodnika Startu
Kozłowo zostało zablokowane przez Michała Wasilewskiego.
W 50. minucie gracz drużyny gości mógł zdobyć bramkę
kontaktową. Jednak tak się nie stało, gdyż jego ładne podkręcone uderzenie z pola karnego minimalnie przeszło nad
poprzeczką.
Czarni szybko odpowiedzieli na tę akcję. Kamil Szarnecki po przebiegnięciu dystansu kilkumetrowego zagrał z
lewej strony do Michała Młynarczyka, a ten z kilku metrów
strzelił z „pierwszej” piłki i po raz trzeci golkiper Startu musiał wyciągać piłkę z siatki. Trzy minuty po zdobyciu gola
przez Czarnych, po faulu na Sebastianie Drażbie drugą
żółtą kartkę - a w konsekwencji czerwoną - ujrzał Paweł
Prałat. Mimo osłabienia, Start przeważał przez kilka minut.
W 61. min. strzał z „pół obrotu” Roberta Ambroziaka dał
bramkę kontaktową dla swojego zespołu. Następnie Maciej

Kosiński w polu karnym oddał strzał w kierunku bramki gości. Po uderzeniu golkiper przyjezdnych z trudem przeniósł
piłkę nad poprzeczką. Swoje drugie trafienie mógł zdobyć
Kamil Szarnecki. Minął on bramkarza, ale przy strzale piłkę zablokował obrońca Startu. Wynik spotkania ustalił Dawid Szusta w 90. min (bramka ppowyżej).
Czarni Olecko - Start Kozłowo 4:1 (2:0)
Kamil Szarnecki 15’, Michał Młynarczyk 22’ i 51’, Dawid Szusta 90’ - Robert Ambroziak 61’
Czarni: Wojciech Kozłowski - Michał Wasilewski, Paweł
Sadowski (Ariel Tusznio 46’), Paweł Wasilewski, Bartosz Senkowski, Michał Młynarczyk (Tomasz Ptaszyński 79’), Jakub Kozłowski (Dawid Szusta 48’), Sebastian
Drażba, Maciej Kosiński, Hubert Bokuniewicz, Kamil
Szarnecki.
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;
K71405
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V22208
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V27541

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53609
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K71705
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00934
V22506

V22807
V01933

SERWIS OGUMIENIA

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

V22008

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V23236
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B54607

K71505

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V22218
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V22817
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V23226
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B55504
* 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 B56302
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660
V27311

V25404

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K70807
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

* Honda Acord, 1997, 1,8B+G, tel. 508-097-660 V27321

druk cyfrowy

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

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

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V23406
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54008
V24104

PIZZA NA TELEFON

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B55604
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K70709
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B54905

US£UGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B56202

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

V21509

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V22707
V13519

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 V22507
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L75704
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70309
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K70907
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V21519
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V22607
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych,
licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B53509
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55803
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B56601
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B56501

* lekarz chirurg stomatolog Zbigniew Piotrowski K72004
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. V22108
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20810
V26302

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26802
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B55204

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
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* OKULARY: sprzedaż, naprawa i serwis, tel. 534-919080 V26512
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27511

* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-52024-05, www.perfekt-school.pl
K70109

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V24114

Pożyczki
V26013

ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)
Tel. (87) 523 30 60, kom. 690 986 965

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V26402

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V27201
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24414
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V23216
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V21809
K72104

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70709
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L75605
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26422
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam
Kaczor, tel. 502-768-278
V20710

Ubezpieczenia

Samochód Zastępczy

V26003

Odszkodowania

ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)

Tel. (87) 523 30 60, kom. 516 954 136
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* zgubiono komputer Launch służący do naprawy
samochodu. Nagroda, tel. 509-383-045
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V27531
PRACA
* cegielnia Golubki zatrudni pracowników fizycznych, tel. 501-319-938 K73001
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L75902
* zatrudnię specjalistów do układania terakoty, tel.
517-535-255 K73301
* zatrudnię sprzedawcę - branża hydrauliczna, z
umiejętnością obsługi komputera. Doświadczenie w
handlu mile widziane. CV proszę wysyłać na adres
mailowy: praca07@op.pl B56701
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K72204
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V22827
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 l76001
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69215
* działka budowlana, Świętajno, 900 m.kw., blisko
media, tel. 509-154-347 K73201
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzr
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B56102
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69315
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzr
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V27401
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B55104
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26412
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zzr

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B55005
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27521
ciepła
A Pompy
CWU + CO + kolektory słoneczne
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V23814

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

V23505

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

V24204

V27301

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V27211
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01943
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B56401

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K72503

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B55304
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V22837
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B56002

WYNAJEM
* garaż do wynajęcia przy alejach Lipowych, tel. 503-182-024
K72802

* kawalerka w centrum Olecka, tel. 695-602-891 K72902
* lokal do wynajęcia 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 V2412

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

V20620
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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?

B53210

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

B54108

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.
K72404

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Domowa odżywka do włosów

Gdy włosy są słabe – wypadają, kruszą się, rozdwajają – sami przygotowujemy skuteczną odżywkę:
1 łyżeczka miodu pszczelego, 1 żółtko (lub całe jajo,
gdy włosy przetłuszczają się), 1 łyżka soku z cytryny,
1 łyżeczka oleju rycynowego lub oliwy z oliwek.
Składniki te mieszamy i odrobinę podgrzewamy. Nakładamy ciepłą papkę na włosy, na nią folię i ogrzany
ręcznik. Po 20 minutach myjemy głowę, płuczemy: włosy
jasne naparem rumianku lub skrzypu, ciemne – korą dębu,
liściem orzecha włoskiego lub kwiatem bzu czarnego.

Tybetańska czosnkowa dieta
odmładzająca

25 dag czosnku zetrzeć na miazgę i zalać 300 dag czystego spirytusu. Odstawić w ciemne i chłodne miejsce, a po
10 dniach przecedzić i przechowywać przez kolejne 3 dni.
Teraz „eliksir młodości” jest już gotowy i możemy go
zacząć zażywać: do 50 ml przestudzonego mleka dodawać
kolejno po 6, 15, 24, 33, 42 krople wyciągu czosnkowego
codziennie przez 5 dni. l przez następne 5 dni po 42, 33,
24, 15 i 6 kropli.
To, co pozostanie po kuracji, można pić aż do wyczerpania zapasu po 25 kropli na 50 ml mleka trzy razy dzien-

nie. Powtarzanie kuracji zaleca się co 5 lat.

Domowe leki na bezsenność

Produkty mleczne i cukier traktować można jako naturalne specyfiki uspokajające, oczywiście w niewielkich
dawkach.
Bardzo często za środek nasenny traktuje się we współczesnym świecie małe dawki alkoholu. Podobnie jak pigułki nie jest to zdaniem lekarzy jednak środek godny
polecenia. Choć podobno od czasu do czasu można go
zastosować, gdy naprawdę męczymy się i niepokoimy brakiem snu. Silny stres bywa naprawdę często szkodliwszy,
niż mała dawka alkoholu. Z drugiej strony doświadczenia
psychoterapeutów dowodzą, że wieczorne lęki przed bezsennością doskonale też tonizują spacery.

Lek domowy
na codzienną przypadłość

Zanim poradzisz się lekarza, spróbuj domowego sposobu znanego od stuleci.
Gdy ból pod paznokciem nie daje spokoju, weź po kilka gałązek świeżej szałwii i lawendy, posiekaj, zalej wrzątkiem, dodaj szczyptę sody oczyszczonej i mocz w tym palec. Świeże zioła można zastąpić suszonymi.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny,
Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego, Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Michaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Michała, Mirona, Szczęsława, Szczęsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda,
Świętosława
1 września (rocznica wybuchu II
wojny światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy,
Bronisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza,

Dzierżysława, Egona, Idziego, Wiktora,
Wiktoriana
2 września
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Ingi,
Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, Czesława, Dionizego, Jana, Juliana, Oliwera,
Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza,
Wilhelma, Wiliama, Witomysła
3 września (Początek roku szkolnego)
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany,
Sylwiny
Antoniego, Bartłomieja, Bartosza, Bronisława, Erazma, Grzegorza, Joachima,
Mojmierza, Piusa, Przecława, Sylwina,
Szymona, Zenona
4 września
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julianny,
Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii, Lindy,
Rozalii, Rozyny, Róży
Bartłomieja, Bonifacego, Laurencjusza,
Przemysława, Rocha, Rościgniewa

Nasz przepis
Marynata klasyczna
do mięs i ryb

Zioła: łyżeczka soli, roztarte dwa
ząbki czosnku, łyżeczka gorczycy,
sok z jednej cytryny, łyżeczka kolendry, łyżeczka ziaren jałowca, sześć
ziaren ziela angielskiego, duża łyżka
cukru, ćwierć łyżeczki chili, łyżeczka
suszonej bazylii (lub dwie łyżeczki
siekanej zielonej bazylii), łyżeczka
majeranku, łyżeczka rozmarynu, pół
łyżeczki cząbru, dwie łyżeczko oregano, 1,5 łyżeczki tymianku, łyżeczka suszonej lub trzy łyżeczki świeżej
siekanej mięty, dwie łyżeczki magi
(lubczyku)
Wszystko to rozcieramy w
garnczku z 10 łyżkami oleju, dodajemy łyżeczkę świeżo grubo zmielonego pieprzu kolorowego i smarujemy tym ryby lub mięso do pieczenia,
smażenia czy grilowania.

Sałatka z kapusty
pekińskiej
z pieczarkami

Mała kapusta pekińska, 10 dag pieczarek, sok z jednej cytryny, sól, natka pietruszki
Sos: ząbek czosnku, dwie łyżki octu,
dwie łyżki oleju, cukier, pół łyżeczki
lubczyku
Kapustę pekińską myjemy i kroimy w cienkie paseczki.
Umyte i pokrojone w ćwiartki
pieczarki skrapiamy sokiem z cytryny i dusimy na małym ogniu około
5 minut. W międzyczasie solimy i
podlewamy 3 łyżkami wody. Dodajemy posiekaną natkę pietruszki i
mieszamy.
Drobno posiekaną cebulę i
zmiażdżone ząbki czosnku mieszamy z octem, olejem i szczyptą cukru. Na koniec dodajemy lubczyk.

Kapustę pekińską mieszamy z pieczarkami, polewamy sosem i od razu podajemy.

Grzanki z cheddarem
i piwem

Cztery kromki chleba testowego, 15 dag
cheddara, 5 łyżek piwa, łyżka mąki, 4 dag
masła, łyżeczka musztardy, sól, pieprz,
świeży pocięty lubczyk
Mąkę rumienimy na suchej patelni i
dodajemy połowę masła. Mieszamy i rozprowadzamy piwem. Wsypujemy utarty
ser, dodajemy musztardę, sól i pieprz do
smaku.
Kromki chleba smarujemy z jednej
strony masłem, a z drugiej posypujemy
pociętym lubczykiem i na wierzch kładziemy masą serową. Układamy na blasze i wstawiamy do gorącego piekarnika
na mniej więcej 5 minut.

Babka sojowa

10 dag suchych nasion soi, 20 dag mąki
pszennej, 14 dag mąki ziemniaczanej, 22
dag cukru pudru, 4 jaja, 22 dag margaryny, łyżeczka proszku do pieczenia, olejek
migdałowy
Soję moczymy przez 3 godziny. Następnie gotujemy i rozcieramy na masę
razem z mąką ziemniaczaną. Po przestygnięciu dodajemy margarynę, żółtka,
cukier, mąkę pszenną z proszkiem do
pieczenia oraz olejek.Wszystkie składniki dokładnie mieszamy na jednolitą masę.
Na koniec łączymy z ubita na sztywno
pianą z białek. Pieczemy około 50 minut.

Bursztyn

... czyścimy miękką szczoteczką na
sucho. Mocno zabrudzony, wodą z mydłem i szybko płuczemy i suszymy, gdyż
trzymany w wodzie matowieje.

Aby...

łatwiej było skrobać ryby (okonie,
liny) należy na chwilę zanurzyć je w gorącej wodzie.
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Cytaty na ten tydzień
Jeśli nie chcesz skorzystać w sklepie z kuponu dającego zniżkę, zostaw
go na półce dla kogoś innego.
Idąc do kościoła ubieraj się odświętnie.
Nigdy nie kupuj czegoś, czego nie
potrzebujesz, tylko dlatego, że zostało
przecenione.
Kiedy jakaś książka szczególnie ci
się spodoba, kup drugi egzemplarz i
wyślij go przyjacielowi.
Podnosząc słuchawkę telefonu, odzywaj się z energią i radością.
Dziel się dostępem do pilota od telewizora.
H. Jackson Brown Jr.

PRZYS£OWIA

Ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada.
Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały wrzesień zleci.
Jaki czas około św. Idziego (1 września),
takie powietrze trwać będzie cztery tygodnie.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Św. Idzi (1 września) nic już w polu nie
widzi.
Św. Idzi (1 września) kłosa w polu nie widzi.
Św. Idzi (1 września), siać wyjdzij.
Wielka dla zbóż i siewu wygoda, gdy z
św. Idziego (1 września), pogoda.
Św. Idzi (1 września), podwieczorka nie
widzi.
Chmiel zbierać około św. Idziego (1 września) i chować porządnie do zwietrzenia.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.

Piewca górniczego Śląska

Gustaw Morcinek urodził się w 1891
roku w Karwinie. Pochodził z rodziny
górniczej i sam od 14 roku życia był górnikiem, a potem nauczycielem, żołnierzem I wojny światowej, dziennikarzem i
publicystą.
Debiutował zbiorem „Serce za mną”,
zawierającym opowieści o górniczym
trudzie. W 1931 roku wydał „Wyrąbany
chodnik”, epopeję ukazującą dzieje Śląska, obraz pracy w kopalni i śląskiego
obyczaju.
Wprowadził też do tej literatury elementy gwary. Te motywy dominowały też
w następnych jego utworach: „Wyorane
kamienie”. Pokład Joanny”. Wydał także
powieść historyczną „Ondraszek”.
W okresie II wojny światowej Gustaw
Morcinek był więziony w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau.
Doświadczenia tego okresu zawarł między innymi w utworach „Listy spod morwy” czy „Dziewczyna z Pół Elizejskich”.
Cała twórczość Morcinka odznaczała
się swoistym liryzmem, autentyzmem postaci i przeżyć, humorem i trafnymi obserwacjami obyczajowymi.
Zmarł w 1963 w Krakowie.
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Ślepie – Zajdy

V26502

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V24304

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

V23804

Zatrudnię do pracy biurowej.
Wymagana biegła znajomość
języka angielskiego. CV proszę
składać drogą mailową
do dnia 31 sierpnia 2012 roku
na adres:
K72603
biuro@adriatica-bc.pl

Ukończono drogę Ślepie – Zajdy. Odbiór prac nastąpił
16 lipca. Prace trwały od końca kwietnia b.r.
Drogę wybudowało w rekordowym tempie konsorcjum
firm z Suwałk i Białegostoku.
(UMwbiip)
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PO KOKARDĘ

Nowe słowa
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Przekonałam się po raz kolejny, że człowiek przez całe życie uczy się i jest zaskakiwany. Wystarczyło wyjechać na szkolenie, by się o tym przekonać. Nie, nie chodzi wcale o sprawy
zawodowe. Ale do rzeczy. Nowe słowa, które niespodziewanie
wkradły się do mojego słownictwa to: „brafitting i sommalier”.
To drugie to kojarzyło mi się z winem, ale to pierwsze było zagadką. Po kolacji wszystko się wydało. Brafitting to… sztuka
dobierania biustonoszy. Kiedy już to słowo zostało odczarowane, to dopiero się zaczęło! Na sali same babeczki w różnym
wieku, za katedrą dwie młode kobiety i sterta bielizny. Zaczął
się wykład. Dosłownie.
Do tej pory sądziłam, że znam swój rozmiar, a reszta to
już kwestia koloru, kroju i innych szczegółów, które wpływają na ogólny wizerunek bielizny. Och, panie wyprowadziły mnie szybko z błędu, a może nawet wprowadziły w
obłęd. Otóż codzienne zakładanie tej części bielizny to istna
sztuka i pomaga nam w tym… siła grawitacji, czyli przyciągania ziemskiego. Nawet sam Newton nie był w stanie tego
wymyślić! Drogie panie, wystarczy się pochylić do przodu
trzymając przed sobą bieliznę, a to, co ma tam się znaleźć,
samo się wpasuje i ułoży najlepiej jak leżeć powinno. ?? To
nie wszystko. Każda haftka, ramiączko, fiszbiny (stawiam
piwo temu mężczyźnie, który wie, co to jest) to oddzielny problem i temat do rozmowy. Potem pani zagłębiła się
w zdrowotną część i udowadniała, że co nosimy, jak zakładamy i jak nosimy może odbić się na naszym zdrowiu, psychicznym również, bo każda kobieta (tak wynika z jej badań
na klientkach własnego sklepu) ma jakieś zastrzeżenia do
swoich piersi. Cała przeprawa przez ten temat zaczęła się po
wykładach, kiedy na modelce pani prezentowała źle dobraną
bieliznę lub dobrze. Procesja zaczęła się po tej części, kiedy
zaproponowano nam mierzenie się i dobieranie odpowiedniej
bielizny. Oczywiście wyskoczyłam jak z procy i ustawiłam się
w kolejce.
Oszczędzę szczegółów moich mankamentów, ale efekt
był taki, że od tego zamieszania wiem, że jedyne co wiem
o swoim ciele na pewno to to, że mam dwie piersi. Acz niekoniecznie, bo niektórym paniom kazano wyciągać piersi z… (!!) pleców i wkładanie na właściwe miejsce. Ooo,
tego już było zza wiele. Masaże, o których pouczała pani,
zostawiłyśmy swoim mężom, a same udałyśmy się we własnych, źle dobranych stanikach na bankiet powtarzając materiał z wykładów, brifittingu też. I tak to wszystko miałyśmy
w telegraficznym skrócie, bo dobieranie owej bielizny w skle-

pie z profesjonalną obsługą trwa minimum godzinę. Gdzie
więc czas na pozostałą garderobę, która też wymaga staranności?!
Wniosek po brifittingu wysnułam taki, że fajnie by było,
gdyby takie „szkolenie” przeszły gimnazjalistki w każdej
szkole w każdym mieście. I pani zdradziła, że już chodzą
z takimi wykładami, ale na razie tylko w stolicy. Wiadomo.
Wniosek drugi – nie wiedziałam, że o bieliźnie można
tyle co o samochodzie albo i więcej. Nie mogę zaprzeczyć –
braifitterka była rzeczowa i opowiadała o tym jak o obrazach
w galerii, czyli długo i kompetentnie, ale ile można?!
Drugi wieczór szkolenia był mniej stresujący, choć
pan sommalier też rzucał zupełnie obce nam słowa, nazwy
szczepów i ich odmian, lokalizacji. Wieczór okraszony był
jednak winem i za każdym razem innym, więc nie wiele
trzeba było, by luźno podejść do tematu. Z całego wieczoru
zapamiętałyśmy z koleżankami tyle, że czwarte i piąte wino
było wyborne! Pierwszymi trzema przemyłyśmy usta stosując zasady wąchania, oglądania, smakowania i wypluwania
„dzióbkiem”, a pozostałyśmy przy degustacji dwóch następnych. I przy nich przetrwałyśmy do północy albo i dłużej.
Kto liczy czas w miłym towarzystwie? Sommalier przyznał
się, że jest z konkurencyjnej firmy Marka Kondrata, ale to
nam nie przeszkadzało, choć tego aktora cenię sobie bardzo,
ale degustacja win to nie seans w kinie.
I znowu nie wiem, czy płakać nad swoją niewiedzą (win
i biustonoszy), czy odpuścić sobie i popijać i nosić na sobie to, co się lubi i w czym czuję się dobrze. Jestem jednak
pod wrażeniem wiedzy i jednej osoby i drugiej. Współczesny świat, jak donoszą media, preferuje wąskie specjalizacje
w jakiejkolwiek dziedzinie. Tylko takie przynoszą dochód.
Ale rzeczywiście musi to być perfekcjonizm, wtedy firma
prosperuje. Brifitterka ma swój sklep w stolicy i nie ukrywa, że nie narzeka na przepływ klientek. Sommalier włóczy się po świecie (ostatnio dwa lata pracował w Paryżu)
i znowu gdzieś wybywa, bo jest rozchwytywany z takimi
umiejętnościami. Pozazdrościć.
Nie wiem jak kogo, ale mnie najpierw ten wielki, niedostępny i tak różniący się od mojego świat wtapia w fotel
tak, że znad oparcia widać tylko kawałek czupryny. Potem
przybija zazdrość, że oni byli na tyle zdolni, mądrzy, by to
wszystko posiąść; można rzucić to wszystko i oddać się pasji do krwi ostatniej.
Etap trzeci to opamiętanie - nie każdy może, chce i powinien. A na koniec przychodzi tęsknota za własną normalnością. I na szczęście.
Marusia

