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Olecka impreza wśród laureatów konkursu
„Moje Euro na Orliku”

Olecka impreza, XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Żaków o Puchar Prezesa PZPN , znalazła się wśród finalistów
konkursu „Moje Euro na Orliku”.Za zajęcie trzeciego miejsca
w tym konkursie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzyma
grant w wysokości 2000 zł, który przeznaczy na zakup sprzętu
sportowego.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas finału krajowego III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 13
października w Warszawie w Hali Torwar.
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Alicja Mieszuk, UM
Szerzej na s. 19

60-lecie Koła Łowieckiego „Sarna”, fotoreportaż s. 11
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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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Z przyrodą w zgodzie
30 sierpnia zakończył się Projekt „Z przyrodą
w zgodzie” - wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci. Warsztaty odbyły się dzięki
współpracy między „Przypisanymi Północy” Stowarzyszeniem Kulturalnym a Miejsko-Powiatową
Biblioteką Publiczną. Partnerom udało się uzyskać
dofinansowanie tego projektu z funduszy Fundacji
CEMEX Budujemy Przyszłość w roku 2012.
Warsztaty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci były genialne, miały zapał do pracy.
Wykonały kawał naprawdę dobrej roboty.
Zajęcia miały na celu zainteresowanie dzieci
elementami sztuk plastycznych poprzez połączenie nauki o przyrodzie z zabawą różnymi technikami plastycznymi zgodnie z myślą „bawiąc uczyć”.
Dzieci poznawały różne techniki, którymi posługują się artyści podczas swojej codziennej pracy oczywiście z uwagą na
dobranie stopnia trudności oraz zwracając uwagę na stopień
przygotowania plastycznego dzieci. Spotkania prowadzone
były według scenariusza, ułożonego w taki sposób, ze każde
spotkanie miało swój temat przewodni i wokół niego realizowano zadania plastyczne. Zajęcia prowadziła Renata Pieczonka, wspierali ją Krystyna Karczewska, Jolanta Krasowska, Ewa Omilian oraz Bolesław Slomkowski.
Na zakończenie dokonano uroczystego otwarcia wystawy prac. Dla większości autorów była to pierwsza publiczna
prezentacja ich dzieł, oglądając swoje prace na wystawie, z
dumą opowiadali o nich swoim rodzicom.
Następnie zarówno dzieci, jak i rodzice, obejrzeli prezen-

tację multimedialną pokazującą całość warsztatów. Na zakończenie nastąpił uroczysty moment wręczenia dzieciom
certyfikatów „Przyjaciel natury”. Certyfikaty zaświadczają o ich aktywnym uczestnictwie w zajęciach. Wszystkim
„małym artystom” życzymy powodzenia w nowym roku
szkolnym.
Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, ponieważ mogły
przyjemnie i twórczo spędzić wakacyjny, wolny czas.
eo

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

„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)
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22 sierpnia od 9.53 dwa zastępy JRG PSP gasiły w okolicach Rosochackich pożar suchych traw na nieużytkach.
22 sierpnia od 11.46 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
naderwaną rynnę na budynku przy alei Wojska Polskiego.
23 sierpnia od 9.26 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie w
Kowalach Oleckich pomagał w Dorszach w otwarciu drzwi
w budynku mieszkalnym.
23 sierpnia od 23.10 jeden zastęp JRG PSP wyjechał wezwany do pożaru w Ełku. W trakcie wyjazd odwołano.
24 sierpnia od 18.25 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Świętajnie gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
25 sierpnia od 18.43 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
w Świętajnie gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
Informacji udzielił młodszy brygadier Tomasz Milewski
27 sierpnia od 16.53 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego na osiedlu Lesk.
27 sierpnia od 18.21 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego na kolonii Olecko.
28 sierpnia od 8.11 jeden zastęp JRG PSP uwalniał dziecko, które utknęło w szybie windy domu przy ulicy Armii
Krajowej.
28 sierpnia od 8.50 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Lenarty usuwały plamę oleju z jezdni ulicy 11 Listopada.
28 sierpnia od 14.06 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy
ulicy Gołdapskiej skutki wypadku drogowego. (Zderzenie
motoru z samochodem).
28 sierpnia od 14.44 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
okolicach Świętajna skutki wypadku drogowego. Zderzenie
samochodu osobowego z ciągnikiem.
29 sierpnia od 11.09 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
w Zatykach dach budynku mieszkalnego przed zawaleniem.
29 sierpnia od 17.29 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ulicy Młynowej.
30 sierpnia od 18.13 jeden zastęp OSP Gąski usuwał
gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Dzięgielach.
31 sierpnia od 2.54 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski usuwały w okolicach Gąsek skutki wypadku drogowego.
1 września od 9.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego w Imionkach.
1 września od 16.49 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogówku.
3 września od 12.22 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad
jezdni w Kijewie nadłamany konar drzewa.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
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 z okazji 60-lecia Koła Myśliwskiego „Sarna”,
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
19 września (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
20 września (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.45 - 275-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Gąskach
16.00 - Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, Obiekty MOSiR.
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, KOpernika 6
21 września (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Step Up 4. Revolution, film - kino „Mazur”
19.00 - Step Up 4. Revolution, film - kino „Mazur”
22 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Gminno-Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku
Szkolnego - XXI Oleckie Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Stadion Miejski w Olecku.
11.00 - Czarni - Granica Ketrzyn, mecz piłki nożnej trampkarzy, wyjazd
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14.00 - Czarni - Znicz Biała Piska, mecz piłki nożnej juniorów, dom
16.00 - Kadra U17 Polski - Reprezentacja U18 W-M ZPN,
mecz piłki nożnej, stadion MOSiR
17:00 - Czarni - Wilczek Wilkowo (wyjazd - stadion w Łozdojach k. Wilkowa)
17.00 - Step Up 4. Revolution, film - kino „Mazur”
19.00 - Step Up 4. Revolution, film - kino „Mazur”
23 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Step Up 4. Revolution, film - kino „Mazur”
19.00 - Step Up 4. Revolution, film - kino „Mazur”
24 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
25 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Litwa - Polska (U17), mecz piłki nożnej, stadion MOSiR
26 września (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
27 września (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, KOpernika 6
28 września (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13.00 - szkolenie na temat pozyskiwania środków na oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Centrum Organizacji Pozarządowych, plac Wolności 2
29 września (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - szkolenie na temat pozyskiwania środków na oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Centrum Organizacji Pozarządowych, plac Wolności 2
11.00 - Czarni - MKS Korsze, mecz piłki nożnej trampkarzy,
dom
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
16:00 - Czarni - Warmia Olsztyn (wyjazd)
30 września (niedziela)
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33. Spotkania ze Sztuką
SZTAMA
(program nieoficjalny)

18 października (czwartek)
– SZTAMA dzieciom

16:00 - „Muzykanci z Bremy” Teatr Art Re (Kraków)
- sala kina
18:00 - „Muzykanci z Bremy” Teatr Art Re (Kraków)
- sala kina

19 października (piątek)

17:00 - wystawa - Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa
17:30 - spektakl „Blackbird,” Teatr TrzyRzecze, (Białystok)
- sala kina
19:00 - monodram „Świństwo”, Teatr Modrzejewski, (Legnica) - sala Teatru AGT
20:30 - koncert zespołu Chłopcy Kontra Basia - sala kina
22:00 - Jam session – pub Arts

20 października (sobota)

15:00 - panel dyskusyjny „Człowiek w sztuce - sztuka w
człowieku” - Olecka Izba Historyczna
18:00 - spektakl „Ławeczka”, Teatr agt, (Olecko), sala
Teatru AGT
19:00 - Edyta Torhan i Tomasz Sobczak - premiera spektaklu - sala kina
20:00 - spektakl „Męska podróż na południe”, realizacja:
Krzysztof Dziemian, Marcin Lewoń, Krzysztof Rudowicz,
Tobiasz Żuk (Suwałki) - sala Teatru AGT
21:00 - Jam session - pub Arts

21 października (niedziela)

17:00 - Pozor uż ne móżem - spektakl Teatru Delikates
(Pisz) - występ plenerowy
19:00 - spektakl „Listy do M”, reż. Wiesław Bołtryk (Olecko) - sala Teatru AGT
20:00 - koncert zespołu Brygada Kryzys - sala kina
Zaraz po SZTAMIE
o 22.10. odwiedzi nas Teatr Wierszalin z Supraśla ze spektaklem

„Reportaż o końcu świata”

To opowieść o zagubionej wiosce na Białostocczyźnie,
gdzie w latach trzydziestych minionego wieku grupa
religijnych odstępców od prawosławia pod wodzą proroka Ilii, zamierzała wybudować nową stolicę świata...
Występują:
Katarzyna Siergiej
Ewa Gajewska-Jasińska
Paula Czarnecka
Edyta Łukaszewicz-Lisowska
Katarzyna Grajlich
Dariusz Matys
Karol Smaczny
Rafał Gąsowski

W najbliższym czasie w Olecku odbędą się nast. imprezy sportowe:
1. Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych i
gimnazjalnych
Termin i miejsce: 20.09.12r (czwartek), godz. 16.00,
Obiekty MOSiR w Olecku.
2. Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego połączona z XXI Oleckimi Biegami dla dzieci, mlodzieży i
dorosłych
Termin i miejsce: 22.09.12r (sobota), godz. 9.00, Stadion
Miejski w Olecku.
3. Mecz piłki nożnej juniorów: ,,Czarni” Olecko ,,Znicz” Biała Piska
Termin i miejsce: 22.09.12r (sobota), godz. 14.00, Stadion
MOSiR ze sztuczną nawierzchnią.
4. Mecz piłki nożnej: Kadra Polski U-17 - Reprezentacja W-M ZPN U-17
Termin i miejsce: 22.09.12r (sobota), godz. 16.00, Stadion
Miejski w Olecku.
5. Mecz piłki nożnej: Polska - Litwa U-17
Termin i miejsce: 25.09.12r (wtorek), godz. 16.00, Stadion
Miejski w Olecku.

Zapraszamy do udziału i kibicowania!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprasza na spotkanie autorskie z Markiem Kowalewskim,
autorem wydanych niedawno wierszy.
Spotkanie odbędzie się 3 października 2012 r. o godz.
17.00 w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku, ul. Kopernika 6.
Marek Kowalewski o sobie pisze: „Czasem jestem
rolnikiem w gumowych butach. Czasem biznesmenem w
mercedesie. I jedną i drugą robotę lubię. Ciężko pracuję,
ale praca to moja pasja. Tak na dobre poezją zaraziłem
się na studiach (UW) i po dzień dzisiejszy zapisuję swoje myśli, marzenia i wątpliwości. Do moich pasji należą
również karate i latanie. Jestem instruktorem sztuki walki i
pilotem samolotowym, paralotniowym. Karate daje mi siłę,
a latanie wolność. Dużo podróżuję, by poznawać świat i
inne kultury. Nieustannie szukam dobrych ludzi, by z nimi
cieszyć się życiem.”

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą udział
w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Marek Ejsmont
• Anna Gramadzka
• Adam Ladziński
• Anna Warakomska
• Jakub Zawadzki
• Marcin Ziomkiewicz

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
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Drukowane głupstwa mają jedynie
wagę tam, gdzie się krępuje ich obieg;
bez swobody krytyki nie ma zaszczytnej
pochwały; jedynie mali ludzie lękają się
małych pisemek.
Pierre Caron hrabia Beaumarchais,
„Wesele Figara”, przekład Tadeusz Boy-Żeleński
I znowu weekend z zabawą. Najpierw, w sobotę, bawiliśmy się na 60-leciu Koła Myśliwskiego „Sarna”, a w niedzielę
na Dożynkach Międzygminnych w Świętajnie. Więc lato gościło u nas jeszcze jeden tydzień...
... ale z tym przedłużaniem lata, jak to tylko możliwe, to
chyba jednak nie jest do końca prawda. Przecież i inne pory
roku są piękne. Bo jak by tak wszyscy olecczanie wzięli się
w garść, to co tydzień mogłoby być jakieś święto i w końcu w gazecie około połowy lutego mógłby pojawić się taki
oto tekst: „więc lato gościło u nas jeszcze jeden tydzień”. Bez
sensu!
Więc ujmę to tak: bawiliśmy się kolejny tydzień. Zaś w
najbliższą sobotę i niedzielę będziemy bawić się znów na
święcie piłki nożnej. Czekają nas bowiem dwa mecze: reprezentacji województwa warmińsko-mazurskiego z reprezentacją Polski oraz reprezentacji Polski z Litwą. MOSiR serdecznie na nie zaprasza.
Gorzej jest poza granicami naszego powiatu, województwa i Polski.
Ludzie są różni. Są piękni, brzydcy i nijacy. Są mądrzy i
głupi. Jedni są wykształceni, a inni nie. Jest garstka mająca
władzę i reszta świata. Są czarni, biali, żółci i o innych odcieniach skóry.
Wreszcie są tacy, którzy mają informacje i ci, którzy na te
informacje czekają.
I nagle gdzieś tam w świecie, ktoś, rzuca do internetu filmik... a głupi i bezmyślny żart rozpala emocje. Tysiące ludzi
wychodzi na ulice... ale nie w proteście! Tylko po to by zabijać, niszczyć i bezmyślnie karać. Karzą nie głupków, którzy
rozpętali piekło ale przypadkowych ludzi.
Najstraszniejsze jest to, że z tysiąca oburzonych prawdopodobnie tylko jeden widział ów film. Co więc ich pcha do
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niszczycielskiego szału niszczenia, a w końcu do zbrodni?
Nie jest to wiara, bo wiara jest dobrem i transcendentnym
dziedzictwem ludzkości. Pcha ich do tego cynizm duchownych i przywódców. Jak w kryzysie (bo tam w krajach
arabskich ciągle jest gospodarczy kryzys) w powszechnej
nierówności dostępu do dóbr utrzymać władzę? Trzeba skierować gniew niewykształconego tłumu przeciw wyimaginowanemu wrogowi. Filmik zrobiony przez kilku lub jednego
nieodpowiedzialnego idiotę rozpala świat!
Czy u nas mogłoby dojść do czegoś takiego? Możliwe.
W społeczeństwie wykształconym i w miarę świeckim tak
łatwo do burzy jednak nie dojdzie.
W krajach arabskich, gdzie wykształcenie jest luksusem, nawet te podstawowe, łatwo rozpalić tłum. Gdy z dóbr
ludziom pozostaje tylko wiara, a oni są częścią wielkiego
tłumu, każdy krzyk może działać jak zapalnik bomby. To
wykorzystują kapłani. Bo tam sam dostęp do informacji jest
już cenzurowany. Jedynym sposobem na utrzymanie władzy jest zablokowanie informacji i jej częściowa wybiórcza
dystrybucja. Jest też i przede wszystkim, brak dialogu społecznego. Zarówno władcy jak i duchowni są zainteresowani
utrzymaniem status quo. Dziel i rządź! To, że tamtejsza elita
kształci się na europejskich renomowanych uniwersytetach
wcale nie oznacza poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie
czy Afryce Północnej. Oznacza jedynie to, że tamtejsi satrapowie będą lepiej wykształceni i dłużej będą trzymali w
szachu tamtejsze społeczeństwo. Przykład: sytuacja w Syrii,
gdzie rządzi dobrze wykształcony lekarz.
Tak więc rozpalić tłum jest łatwo. Łatwiej, gdy poszczególne jego jednostki nie mają wiedzy i daje się nimi manipulować. Jeszcze łatwiej spowodować wybuch nienawiści, gdy
chodzi o wiarę. Tutaj historycznie do mistrzostwa doszło
państwo Rosyjskie w XIX wieku „organizując” od czasu do
czasu pogromy Żydów.
Najdziwniejsze jest to, że robi się takie straszne rzeczy
w obronie wiary! Jak można bronić czegoś co jest w sercu każdego człowieka. Bo to jednostki, czyli ludzie tworzą
wspólnotę religijną. To ich wiara niesie kościoły, meczety
czy stupy i czyni je potrzebnymi, a nie odwrotnie. W niemieckich obozach śmierci nie było kaplic, a jednak msze
katolickie czy nabożeństwa żydowskie odbywały się choć
groziła za to kara śmierci. Wiary nie da się bowiem, ot tak, z
ludzi wyrzucić. Jeżeli ktoś mówi, że coś trzeba zrobić w imię
wiary, to jest to podejrzane. Trzeba coś robić w imię miłości,
to rozumiem.
Bóg kocha wszystkich ludzi jednakowo i to on powiedział, że „co boskie należy się Bogu, a co cesarskie cesarzowi”, a z tego wynika, że rządy ludzkie pełni cesarz zaś rząd
dusz należy do Boga. I najlepiej by było, gdyby tak na wieki
zostało.
B. Marek Borawski

V29302

Sieć szerokopasmowa w gminie

Kontynuowany jest projekt sieci szerokopasmowej w
gminie Olecko. Wartość prac wyniesie około 3,8 miliona
złotych. Dofinansowanie zaś to blisko 3,23 miliona. Termin
realizacji upłynie z dniem 30 listopada 2014 roku.
17 lipca gmina podpisała umowę z inżynierem kontraktu nad realizowanym projektem. Koszt usługi to blisko 122
tysiące złotych.
Projekt dofinansowany jest w 85% ze unijnych.
(UMwbiip)

Szczecinki

W ramach funduszu sołeckiego 14 sierpnia ukończono
na terenie rekreacyjnym montaż altanki w Szczecinkach.
Koszt zadania 5969 złotych. Wykonała je firma PPHU Limba Sp, jawna z Kukowa.
(UMwbiip)

Angielski korepetycje z dojazdem do ucznia,
K74001
tel. 515743450
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Sesja rady Miejskiej

to@borawski.pl

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej, która odbędzie
się 27 września 2012 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza finansowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” – referat Komisji Rewizyjnej.
6. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Polityki
Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia zadania publicznego kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku,
b) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Olecko na lata 2012-2018,
c) uchwalenia statutu Sołectwa Duły,
d) uchwalenia statutu Sołectwa Gordejki,
e) uchwalenia statutu Sołectwa Kukowo,
f) uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo,
g) uchwalenia statutu Sołectwa Olszewo,
h) uchwalenia statutu Sołectwa Rosochackie,
i) podziału Gminy Olecko na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
j) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem
Oleckim do realizacji w 2013 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
k) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem
Oleckim do realizacji w 2013 r. inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
ł) zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
m) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Olecko w związku z lokalizacją dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP
na terenie gminy Olecko – projekt uchwały wniesiony przez
radnych Rady Miejskiej w Olecku,
n) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się
26 września (środa) o 12:00 w sali konferencyjnej (pokój nr
4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i
o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Ocena stanu przygotowań PZD do sezonu zimowego.
9. Informacja z realizacji inwestycji prowadzonych prac
remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na
rok 2013.
10. Informacja o realizacji Programu „Razem Bezpieczniej
w Powiecie Oleckim”.
11. Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty
w zakresie komunikacji.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Oleckiego;
b) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w
2013r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (Edycja 2013) – Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku;
c) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w
2013r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (Edycja 2013) – Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku;
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko w formie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przejazdu Miejskiej Orkiestry dętej na Litwę;
e) inwestycji wieloletniej pod nazwą ,,Termomodernizacja
obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku przy ul. Kolejowej 27a”.
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2012 – 2021;
g) zmian budżetu powiatu na rok 2012.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
darowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica
RP na terenie gminy Olecko – projekt uchwały wniesiony
przez radnych Rady Miejskiej w Olecku.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak

V01637

B53903

K72601

to@borawski.pl

Ćwiczenia
komendanckie

W najbliższy czwartek tj. 20 września
, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku organizuje ćwiczenia
komendanckie w zakresie doskonalenia
współdziałania jednostek PSP i OSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Wzorem lat ubiegłych w manewrach
wezmą czynny udział inne służby i podmioty ratownicze: Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz WOPR, a także uczniowie
z klas o profilu mundurowym z ZSLiZ w
Olecku.
Ćwiczenia rozpoczną się około godziny
9:00 na terenie ośrodka wypoczynkowego
Dworek Mazurski. Głównymi celami ćwiczeń będą: organizacja akcji ratowniczej,
sprawdzenie gotowości sprzętu ratowniczego oraz systemów i urządzeń alarmowania, prawidłowe
współdziałanie miedzy służbami podczas akcji ratowniczych
oraz doskonalenie zasad dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym. Podmioty ratownicze biorące udział w
ćwiczeniach będą używać sygnałów dźwiękowych i świetl-

TABELA okręgówki (po 7. kolejkach):
1. Wilczek Wilkowo - 19 pkt.
2. Tęcza Biskupiec - 17 pkt.
3. Victoria Bartoszyce - 16 pkt.
4. Start Kozłowo - 13 pkt.
5. Orlęta Reszel - 12 pkt.

6. Czarni Olecko - 12 pkt.

7. Warmia Olsztyn - 10 pkt.
8. Mazur Ełk - 10 pkt.
9. MKS Jeziorany - 10 pkt.
10. Leśnik Nowe Ramuki - 9 pkt.
11. Polonia Lidzbark Warmiński - 9 pkt.
12. Mazur Pisz - 9 pkt.
13. Łyna Sępopol - 7 pkt.
14. Kłobuk Mikołajki - 4 pkt.
15. Granica Bezledy - 4 pkt.
16. Zryw Jedwabno - 0 pkt.
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nych w związku z tym prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie, za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Juniorzy: Kolejna wygrana z rzędu!

Juniorzy Czarnych Olecko w
niedzielę rozgrywali kolejne spotkanie ligowe w lidze okręgowej
juniorów.
Tym razem przeciwnikiem
olecczan był zespół Ometu Srokowo. Na boisku w Srokowie padł
wynik 4:1 dla Czarnych.
Zwycięstwo mogło być o wiele
wyższe, ale zabrakło skuteczności
pod bramką Ometu. W tabeli drużyna Czarnych Olecko zajmuje 1.
miejsce z kompletem punktów.
Omet Srokowo - Czarni Olecko 1:4 (0:2)
0:1 - Łukasz Harasim
0:2 - Karol Duchnowski
1:2 - ?

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

1:3 - Łukasz Harasim
1:4 - Adam Skowron
Skład: Mateusz Jurczuk - Kacper
Karniej, Kacper Wasilewski (Filip Janicki 45’), Mateusz Paczyński, Hubert
Taraszkiewicz - Michał Grudziński,
Adam Skowron, Maciej Głódź, Łukasz
Harasim - Kacper Karpowicz (Paweł
Piekutowski 70’)			
pp

Kładka na Ledze

Zawarto umowę z olecką firmą OPRI
Spółka z o.o. na wymianę desek kłądki
dla pieszych na Ledze pomiędzy ulicami
Rzeźnicką i Wiśniową. Koszt to blisko
19,7 tysiąca złotych. Termin wykonania
robót upływa 30 września.
(UMwgkioś)

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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Po trzydziestu ośmiu latach, rok 1983:
Co pozostało w pamięci? Herbert Reinoß (część 1)
Minęło prawie
czterdzieści lat.
Długi czas! Jakże
zmienił się świat!
Lecz ja nadal
miewam ciężkie
sny. Nadchodzą
mnie znienacka i
zawsze śni mi się
to samo: napaść z
zaskoczenia. Jest
wojna, rosyjskie
czołgi wkraczają do położonej
wśród pagórków
wioski (wioskę
mojego dzieciństwa
otaczały
pagórki) i już
najwyższy czas, aby ukryć się w ciemnym, gęstym lesie...
Najczęściej ogarnia mnie wtedy paraliż i staję się obserwatorem, niezdolnym do jakiegokolwiek ruchu... I przez
cały czas mam świadomość niebezpieczeństwa, grożącego
moim bliskim i kochanym. Boję się, że zostaniemy rozdzieleni, a może stanie się coś gorszego. Zapada zmrok i
na niebie pojawia się czerwona łuna. Podobnie jak w czasie
pożaru w Braniewie w 1945 roku.
Od dnia naszej ucieczki przed Armią Czerwoną wyrosło nowe pokolenie. W owym czasie miałem dziesięć lat;
niedługo skończę pięćdziesiąt. Wiele szczegółów zapomniałem, lecz jedno mam ciągle w pamięci: przytłaczający, paniczny lęk przed zadającymi cierpienie i śmierć
żołnierzami wroga. W moich snach pojawiają się obrazy
z dzieciństwa, a dominuje w nich stary, najwidoczniej niemożliwy do zapomnienia, strach.
Pod koniec roku 1944 opublikowano relacje z Nemmersdorf o okropnych morderstwach - to wszystko utrwaliło się w mojej świadomości i działa jak długotrwała trucizna.
W zimowy poranek styczniowy rozlegają się okrzyki:
„Rosjanie mogą nadejść lada chwila, ratuj się kto może!”.
Dotychczas niewiele z moich snów należało do spokojnych i malowniczych lub niemalże anegdotycznych. Ich
treść utrwalałem następnego dnia rano, robiąc notatki.
Śniło mi się kiedyś, że byłem w drodze z królem Prus,
Fryderykiem II. Uciekaliśmy bryczką, którą ciągnęły dobre, zwrotne konie. Później ukryliśmy się przed rosyjskimi
czołgami w małym, bardzo ciemnym zagajniku liściastym.
Czołgi przejeżdżały niedaleko pagórków. Znaleźliśmy się
na skraju tego zagajnika i wypatrywaliśmy wroga. Ogarnął mnie smutek, że Fryderyk Wielki znalazł się w takim
położeniu... Z drugiej strony wszystko wydawało mi się o

Zatyki 2003

wiele mniej niebezpieczne, wiedziałem bowiem, że on zawsze wszystko wytrzymywał, a i tym razem na niebie nie
było czerwonej łuny. Pomyślałem sobie: jego nie dostaną
tak łatwo w swoje ręce, tego starego Fryca, dla niego może
wszystko jest po prostu taktycznym manewrem. Ba, może
nigdy nie uda im się dopaść tego sprytnego cwaniaka...
Ludziom postronnym może się wydawać śmieszne i
oznaczać istne szaleństwo, że po mojej stronie nie znalazł
się ktoś mniej znaczący, tylko właśnie Fryderyk II. Jednak
trzeźwo myślący, znający dokładnie dzieje króla, odnajdą
w tej historii sens. Gdy w 1980 roku moja żona jechała ze
mną do Prus, kilka kilometrów na wschód od Frankfurtu
natknęliśmy się na miejscowość Kunowice - dawne Kunersdorf, gdzie Fryderyk w 1759 roku poniósł największą
klęskę w walce z Rosją i Austrią w czasie wojny siedmioletniej. W tej miejscowości zacząłem zastanawiać się, jak
krwawa była walka o kawałek ziemi albo prowincję. Jakby

chodziło o zmianę całego świata. Dwieście lat później owa
bitwa przedstawia jedynie fakt historyczny, niepotrzebne
zdarzenie, iż trudno nawet zrozumieć, dlaczego musiało
tutaj zginąć tak wielu ludzi...
Zaczynałem pewne rzeczy rozumieć, a mianowicie, że
nadaremnie tak zwani wieczni władcy robią plany i prowadzą rokowania. Życie toczy się nieprzerwanie dalej swoim
biegiem i nie jest możliwe opracowanie prognozy wydarzeń. Nadchodzą burze i orkany, a po nich wszystko wygląda inaczej... Gdy ktoś spojrzy po dwustu latach wstecz
i zapozna się z cierpieniami Niemców w 1945, jak oceni te
zdarzenia? Jak będzie w tym czasie wyglądała konstelacja:
Niemcy, Polska, Rosja, dwa niemieckie państwa i odebrane
nam wschodnie tereny?
Sprawy o doniosłym znaczeniu, tak zwana wielka polityka, dotykają najczęściej zwykłych ludzi. Mój ojciec
odziedziczył kiedyś małe gospodarstwo na Mazurach. Powiększył prawie czterokrotnie jego powierzchnię. Musiał
żyć bardzo oszczędnie, rzadko bowiem udaje się zrealizować marzenia bez odejmowania sobie wszystkiego od ust.
A potem nadeszła fatalna w skutki, bezsensowna
wojna. Niemcy przegrali, Prusacy musieli uciekać albo wypędzono ich jak ostatnią hołotę. Z
odziedziczonego i powiększonego majątku pozostały tylko rzeczy, które mieli na sobie.
Co przetrwało w naszych wspomnieniach z
czasów, kiedy wszystko uległo zmianie, przestało istnieć? Co pamiętamy z zimy 1945 roku?
Rozmawiamy na ten temat trzydzieści osiem
lat po ucieczce, dokładnie w czerwcu 1983 roku.
W rozmowie bierze udział matka, wtedy mająca
trzydzieści dwa lata, siostra Hannelore, wówczas
pięcioletnia dziewczynka, moja żona Anneliese,
która towarzyszyła mi w 1980 roku w wycieczce
do Prus i odwiedziła miejsca mojego dzieciństwa i ucieczki. Wspomnienia matki i moje są
najbardziej zgodne. Nie dziwi fakt, że ona pa-
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mięta
więcej
szczegółów
i
potrafi je obrazowo przedstawić. Wiele z jej
opowiadań wykorzystałem w
mojej relacji.
Pod koniec
rozmowy matka
podejmuje próbę
podsumowania. Wymienia członków
rodziny, którzy
stracili życie.
Dwóch synów
tych krewnych
zginęło na froncie, córkę tamtych zabrali do
Rosji, ktoś inny umarł, a starsze pokolenie wymarło.
Czyjaś siostra (matka, nie może sobie przypomnieć
nazwiska) została zgwałcona przez Rosjan. Jej matka nie
chciała na to pozwolić i zastrzelili ją na miejscu (matka zamyśliła się i z pewnością myślała teraz o sobie). Mówiło
się, że kobiety i dzieci będą pozostawione w spokoju, ale
kto mógł wiedzieć...
Nasze przeżycia były okropne, ale najgorsze zostało
nam zaoszczędzone - nie wpadliśmy w ręce Rosjan...
W ten wieczór podkreśla to kilkakrotnie:
- Co za szczęście, że los oszczędził nam spotkania z Rosjanami!
Trzy lata przed tym rodzinnym spotkaniem w słoneczne
czerwcowe dni zobaczyłem znowu Mazury. Po trzydziestu
pięciu latach! Kraj moich przodków i własnego poczęcia.
Nieodłączną część moich wspomnień stanowią straszne
zdarzenia z późniejszego okresu, z końca wojny, kiedy to
omal nie straciliśmy życia.
Wspomnienia! I równocześnie coś więcej. Osobliwe
przeżycie. Albowiem podróż w rodzinne strony dodała czegoś nowego do mojego stosunku do ojczyzny, mogę powiedzieć, że zobaczyłem ją w nowym świetle. Nie tylko poczułem się tak, jakbym coś odzyskał. Wizyta na Mazurach
wywarła wpływ na moje dalsze życie i w pewnym sensie je
wzbogaciła.
Przez kilka dni jeździliśmy z żoną, pochodzącą z Dolnej Frankonii, przez tereny pełne pagórków, jezior i lasów.
Byłem pod ogromnym wrażeniem otaczających mnie widoków - niezwykłych i z niczym nieporównywalnych. Tak!
To było spotkanie z pięknem natury, niezmienionym ręką
człowieka, jak prosta pieśń ludowa. Wszędzie wyczuwało się melancholię, a w pewnym momencie doszedłem do
wniosku, że chociaż człowiek broni się i wpływa na własną
wyobraźnię, to tutaj sam krajobraz wyraża, co działo się w
tej okolicy. Wyraża nie tylko brutalne wydarzenia sprzed
czterdziestu lat - jako ostatnie i dla nas najgorsze wśród
szeregu innych w czasie okrutnej wojny, lecz także napaści Tatarów, epidemie zarazy oraz pełne trudu i znoju życie
codzienne.
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berge, w powiecie ełckim (tak nazywała się ta wioska, przedtem nosiła nazwę Rydzewen, dzisiaj Polacy nazywają ją
Rydzewo). Tutaj urodziłem się w 1935 roku, tutaj mieliśmy
gospodarstwo i mieszkaliśmy do jesieni 1944 roku. Powtórne spotkanie nasunęło na myśl jedno słowo: STRACONE.
Dzisiaj, aby tam dojechać, trzeba przemierzyć setki kilometrów przez zamieszkane przez Polaków regiony, a do
granicy, gdzie na wypukłości zaczyna się niewyobrażalna
Rosja, jest tylko siedemdziesiąt kilometrów.
Uświadomiłem sobie zaszłe zmiany szczególnie w momencie, gdy stanąłem przed szkolnym budynkiem z cegły.
Wszedłem jeszcze raz do gmachu, przed którym rozciągało
się podwórze (teraz obrośnięte chwastami), gdzie spędzaliśmy przerwy. Przypominałem sobie te pauzy niemal w najdrobniejszych szczegółach. Równocześnie odniosłem wrażenie, iż to prawie niemożliwe. Naprawdę tutaj chodziłem
do szkoły? Tutaj, gdzie na mapie samochodowej zaznaczona
jest wieś w dzisiejszej Polsce?
Sielankowa wioska, położona po wschodniej stronie małego jeziora, którą miałem w pamięci, przedstawiała obraz
upadku. Słyszałem wprawdzie o zniszczeniach, lecz nie o
całkowitej zagładzie. Byłem przerażony. Nie ukrywam, że
odczuwałem to jako katastrofę. Musiałem sięgnąć głęboko
do pamięci: równie zniszczone były miasta podczas wojny
trzydziestoletniej, które potem poszły w zapomnienie. Historia kultury używa w takim przypadku określenia „całkowite spustoszenie”. Później myślałem częściej o dewastacji
w obu okresach - w roku 1945 i podczas wojny trzydziestoletniej.
Tam, gdzie kiedyś nad jeziorem stało nasze gospodarstwo, nie było śladu ani domu, ani stajni, ani stodoły. Miejsce zarastały krzaki i chwasty. Absolutna dewastacja dzieła rąk ludzkich. Jednakowoż w tej porosłej w ciągu ponad
trzydziestu lat dziczy jedno było jak dawniej: na naszym
podwórzu zakwitł właśnie bez, jak każdego roku w moim
dzieciństwie...
c.d. za tydzień

Oczywiście przede wszystkim pojechałem do SchwarzKsiążka 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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Święto Cichego
Po koniec sierpnia
Ochotnicza Straż Pożarna w Cichym realizowała
zadanie „Stadion wiejski
w Cichym miejscem integracji mieszkańców” w
ramach działania Gminy
Świętajno: „Integracja i
aktywizacja
mieszkańców”.
Realizację rozpoczęto

poprzez prace porządkowe na wiejskim
stadionie: równanie nawierzchni, malowanie ławek, słupków, urządzenie zadaszonego miejsca pikników i spotkań.
Kulminacją działań był 2-dniowy festyn poświecony: XI Dniom Cichego,
60-leciu parafii Cichy, dożynkom parafialnym, zamknięciu I etapu remontu kościoła w Cichym.
W sobotę 25 sierpnia odbył się turniej
piłki nożnej, zawody sprawnościowe dla
najmłodszych, pokazy OSP w Cichym
w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz pokazu gaszenia
ognia. Wieczorem rozpoczęła się zabawa „pod dębem” trwajaca
do rana.
W niedzielę 26 sierpnia po uroczystej mszy
świętej mieszkańcy całej parafii zebrali się na stadionie wiejskim w Cichym, gdzie mieli możliwość
zakosztowania specjałów kulinarnych przygotowanych przez każdą wieś. Rozegrano finał turnieju piłki
nożnej o puchar biskupa. Drużyny rywalizowały w
rozgrywkach piłki siatkowej. Całe rodziny mogły
uczestniczyć w konkurencjach przygotowanych specjalnie dla nich.				
ca

STUDENT II – dofinansowanie do kształcenia osób niepełnosprawnych

Od 10 września do 10 października br. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu
„STUDENT II”.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach
PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.
Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.
Dofinansowanie może obejmować koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w szczególności:
a) zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem

stałego zamieszkania,
b) dojazdów,
c) związanych z dostępem do internetu (instalacja i
abonament),
d) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
e) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych,
pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD)
oraz dyskietek,
f) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje o
programie dostępne są na stronie www.pfron.org.pl .
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

to@borawski.pl

fotoreportaż
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60-lecie Koła Myśliwskiego „Sarna”
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Dnia 3 września 2012r. Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku z udziałem zainteresowanych instytucji dokonał odbioru
technicznego zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr
1899N na odcinku od m. Krupin do m. Raczki Wielkie”.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa
28.
Zadanie zostało wykonane w terminie do 16.08.2012 r.
Termin realizacji zadania został skrócony o miesiąc, gdyż
pierwotnie zakładano realizację do 28.09.2012 r.
Inwestorem zadania był Powiat Olecki. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków: Gminy Olecko i
Gminy Wieliczki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Województwa Warmińsko- Mazurskiego,
Oś Priorytetowa 5- „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”,
Działanie 5.1- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportowej warunkującej rozwój regionalny”,
Poddziałanie 5.1.6- „Infrastruktura drogowa warunkująca
rozwój regionalny”.
Wartość inwestycji wyniosła 1 844 307,82 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1 291 015,47 zł.
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Dwie czerwone kartki i porażka

Niestety i tym razem trzeba było przełknąć „gorycz” porażki.
Orlęta Reszel wygrały w minioną sobotę z Czarnymi Olecko 3:1
(2:1).
W Reszlu zawodników „przywitała” deszczowa pogoda,
przez co piłkarze obydwu zespołów musieli grać na „ciężkiej”
murawie, na której piłka często dostawała poślizgu.
Pierwszy raz groźnie pod bramką Reszla było kilkanaście sekund po rozpoczęciu meczu. Błażej Tusznio centrował na wchodzącego w pole karne Dawida Szustę, ale napastnika Czarnych
uprzedził bramkarz gospodarzy.
Dwie minuty później na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Wojciech Kozłowski. Jego strzał okazał się o kilka metrów niecelny. W 5. min. po raz pierwszy piłkę w rękach miał Andrzej Miliszewski, który obronił strzał lecący nisko nad murawą.
Po stu dwudziestu sekundach Orlęta mogły wyjść na prowadzenie. Zagranie z lewego skrzydła gracza Orląt do środka i strzał
piłkarza drużyny z Reszla przeszedł minimalnie nad poprzeczką.
Kilka minut po pierwszym kwadransie gry reszlanie po szybkim
wykonaniu rzutu wolnego, drugi raz nieprzyjemny strzał piłkarza
Orląt obronił Andrzej Miliszewski.
W 23 minucie Czarni objęli prowadzenie. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Sebastian Drażba wprost na niepilnowanego Błażeja Tusznio, a ten strzelił w „okienko” bramki Orląt. Zawodnicy
z Olecka cieszyli się z prowadzenia zaledwie minutę. Po przerzucie piłki z lewego skrzydła nieporozumienie między Andrzejem
Miliszewskim, a Maciejem Cichockim wykorzystał piłkarz gospodarzy, który dośrodkował jeszcze na ok. piąty metr i głową
inny gracz Orląt doprowadza do wyrównania. Bramka podbudowała gospodarzy, którzy kilka minut później oddali groźny strzał
w stronę bramki olecczan. Świetnie obronił go po raz kolejny
Andrzej Miliszewski. Z minuty na minutę Orlęta Reszel coraz
częściej marnowały dogodne sytuacje. Na siedem minut przed
przerwą po kontrze, ekipa z Reszla obejmuje prowadzenie. Na
dodatek tuż przed końcem pierwszej połowy urazu doznał Maciej Cichocki. W jego miejsce po przerwie wszedł Karol Skałka.
Po przerwie gospodarze w pierwszych kilkunastu minutach
praktycznie dominowali na boisku. Na szczęście z wielu wyrobionych okazji nie udało się podwyższyć rezultatu. W 60 minucie
strzał Dawida Szusty zablokował obrońca drużyny gospodarzy.
Potem kilka razy jeszcze Orlęta próbowały strzelić „upragnioną”
trzecią bramkę. W ostatnich 15 minutach Czarni dążyli do uzyskania choćby jednego punktu. M.in. najpierw po rajdzie lewą
stroną Michał Młynarczyk zagrał do tyłu do Sebastiana Drażby
i po jego uderzeniu golkiper z Reszla przerzucił futbolówkę nad
poprzeczką. Potem z rzutu rożnego do Michała Wasilewskiego
zgrał Jakub Kozłowski, ale Paweł Wasilewski minimalnie chybił i piłka uderzyła w „boczną” siatkę bramki. Na kilka minut
przed końcem urazu doznał Krzysztof Marczuk. Czarni po kilku
chwilach próbowali atakować niemalże całym zespołem i zdecydowano się grać w obronie trzema zawodnikami.
W 86. min. piłkę lecącą do pustej bramki wybił sprzed linii
bramkowej Paweł Wasilewski. Trzy minuty później Paweł Wasilewski ujrzał czerwony kartonik po faulu na wbiegającym w
kierunku pole karnego zawodniku Orląt.
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Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się czy założyć stowarzyszenie czy fundację?
Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.
Jak skorzystać z naszej pomocy? W ramach tygodnia poradniczego możesz:
1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom
telefonicznie 801 646 719
przez Skype: Informatorium_ngo
przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851
2. Przesłać pytanie mailowo na info@ngo.pl lub przez
formularz zadawania pytań na poradnik.ngo.pl/zapytaj
3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy
fundacja - oto jest pytanie". Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawione zostały zagadnienia
dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Ułatwiło to
podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz.
12.00 - 14.30 w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie. Zgłoszenia na seminarium można
przesyłać do 18 września 2012 r. na info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie
zwracamy kosztów podróży.
Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"
Zapraszamy! Ty działasz - my pomagamy!

Dobki

Za 3 tysiące złotych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w Dobkach. Termin
ukończenia upływa 28 września. Zadanie realizowane jest w
ramach funduszu sołeckiego. 		
(UMwbiip)

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B55906

c.d. na s. 19

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

8
października
godz.

1600

tel. 520-23-36

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
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).
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI;
K71408
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V30401
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V27544

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L76202
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K71708
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00937
V22509

V22810
V01936

SERWIS OGUMIENIA

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

V30201

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V23239
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B54701

K71508

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V30411
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V22820
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V23229
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B55507
* 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 B56305
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660
V27314

V25407

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K70810
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 V27324

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
V23409
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54002
V24107

PIZZA NA TELEFON

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B55607
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K70712
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B54908

US£UGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B54901

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

V29802

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V22710
V29702

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 V22510
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B54202
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70312
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K70910
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V29812
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V22610
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych,
licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B57803
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55806
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B56604
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B56504

* lekarz chirurg stomatolog Zbigniew Piotrowski K72007
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. V30301
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V73603
V26305

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26805
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B54801

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, szlifowanie, serwis,
tel. 534-919-080 V26515
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27514

* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-52024-05, www.perfekt-school.pl
K73002

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V24117
V26016

Pożyczki
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
V26405

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
V27204
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29912
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V23219
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K73702
K72107

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

KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V27534
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B54502
* zatrudnię sprzedawcę - branża hydrauliczna, z
umiejętnością obsługi komputera. Doświadczenie w
handlu mile widziane. CV proszę wysyłać na adres
mailowy: praca07@op.pl B56704
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K72207
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B55001
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69218
* działka budowlana, Świętajno, 900 m.kw., blisko
media, tel. 509-154-347 K73204
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzu
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B54602
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69318
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzu
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V27404
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B54302
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26415
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zzu

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70712
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B54102
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26425
* ubezpieczenia AVIVA (komunikacyjne, życie, majątkowe),
tel. 502-768-278
V28103

Ubezpieczenia

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B55008
* 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 V27524
V29312

Samochód Zastępczy

V26006

Odszkodowania
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ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)

Tel. (87) 523 30 60, kom. 516 954 136

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
OM
Y
R
P KE
w

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

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

V24207

V27304

V23508

* siedlisko, ul.
Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła na miejscu,
tel. 602-293-333 V27214
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01946
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B56404

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K72506

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B54402
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B56005

WYNAJEM
* lokal do wynajęcia 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V24127

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 87-523-85-76, 533-057-799
V24127

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

V27913
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K72705

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU

Oto kolejne pytanie dotyczące rozwodów
ROZWÓD TO ZAZWYCZAJ ŻYCIOWA KONIECZNOŚĆ
Jeśli jednak taka decyzja już zapadła dobrze jest znać
swoje prawa, szczególnie w sprawach majątkowych.
Bezwzględnie należy Ci się:
- to co było Twoją własnością przed ślubem – np.
mieszkanie kupione za własne pieniądze,
- to stanowiło Twój spadek albo darowiznę – np. saL76103
mochód który podarowali Ci rodzice,
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
- to co jest Twoją rzeczą osobistą lub prawem osobiAUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
stym - np. ubranie, telefon komórkowy, prawa autorskie.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Możesz również domagać się m.in. Połowy WaszeSkrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, go majątku, który nabyliście w trakcie małżeństwa lub
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, znacznej jego części, pod warunkiem, że małżonek nie
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. pozostanie bez środków do życia.
Jeśli małżonkowie nie ustalą dobrowolnie i zgodnie
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW podziału majątku orzeknie w tej sprawie sąd . Musisz jednak pamiętać o dokumentach lub świadkach, potwierdza(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
jących Twoje prawa.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
Pamiętaj również, że odpowiadasz za zobowiązania
małżonka np. długi apewne do jednego z nich.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
Sprawy o podział majątku są długotrwałe i często
kosztowne ale rozwód przecież nie oznacza, że musisz zaL76301
czynać wszystko od nowa, szczególnie jeśli nie zawiniłeś,
a byłeś ofiarą nieudanego związku.
My jesteśmy po to by Ci pomóc !!!!!!
Nasze usługi są b e z p ł a t n e.
Zapewniamy pełną dyskrecję oraz nieskrępowane koKOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
rzystanie z naszych usług.
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w
mobilny internet w Orange
Olecku ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 610 2201 www.
akademia.olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i
Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Obywatelskich w: Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wie00
00
Sobota: 10 - 14
tel.: +48 87 520 31 70
liczkach.
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

K73503

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Fobie

Fobie prześladują miliony ludzi na całym świecie.
Lekarze zidentyfikowali ponad dwieście odmian tego
paranoicznego strachu. Może on stać się udziałem
każdego z nas i przyjąć najdziwniejszą postać.
Najbardziej znane to:
Akrofobia – lęk przed podróżą samolotem.
Arachnofobia – lęk przed pająkami.
Klaustrofobia – lęk przed zamkniętą przestrzenią.
Hematofobia – lęk przed widokiem krwi.
Odontofobia – lęk przed wizyta u dentysty.
Fobie atakują psychikę i ciało. Mogą wywodzić się z
dzieciństwa. Ostatnio odnotowaną nową Aidsfobię.

Głóg pospolity

Głóg jest bardzo kolczastą rośliną żywopłotową, która
rośnie u nas przeważnie na skraju lasu lub na nasypach kolejowych. Jesienią owocuje jagodami (tzw. jarząb mączny),
z których można sporządzić nawet konfitury. Do przygotowania herbatki ziołowej używa się suszonych kwiatów
i liści.
Ostatnio głóg stał się bardzo popularny. Najnowsze badania potwierdzają przypisywane mu od dawna właściwości wzmacniające serce.

Herbata

Herbata znana jest już od co najmniej czterech tysięcy lat.
Jej ojczyzną są Chiny. Stamtąd właśnie dotarła w XV wieku
do Rosji, a potem już dość szybko podbiła całą Europę.
Uprawa krzewów herbacianych wymaga nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim właściwego klimatu. Dla uzyskania kilograma herbaty trzeba zerwać około trzy tysiące
listków. Są one potem poddawane wielu różnym zabiegom,
w zależności od tego, jaki rodzaj herbaty chce się otrzymać –
czarną, aromatyzowaną czy zieloną.
Herbata, napój wonny i dzięki zawartości teiny orzeźwiający pobudza pracę serca, usuwa uczucie znużenia, zaś witaminy wchodzące w jej skład pobudzają funkcje skóry.
Pomimo to należy ją pić z umiarem.
Herbata w dolegliwościach nerek
Kuracja wywodzi się z francuskiej medycyny ludowej i
naturalnej. Otóż tamtejsi lekarze jako łagodny środek moczopędny, przy zapaleniach nerek i pęcherza, stosowany
też przy zaburzeniach klimakteryjnych u kobiet, polecali następującą herbatę: przyrządzić napar zalewając 30 g
znamion kukurydzy (wąsów) pół litrem wrzątku. Ogrzewać 5-10 minut w wodnej kąpieli. Odcedzić po oziębieniu.
Wypić w ciągu dnia. Kurację stosować co najmniej przez
2-3 tygodnie. Po przerwie powtórzyć.
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Kalendarz imion

19 września
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Leopoldy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, Teodora, Więcemira
20 września
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny,
Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa,
Franciszka, Helmuta, Maurycego, Miłowuja,Ostapa
21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy,
Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara,
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janusza, Jonasza, Laurentego, Mateusza,
Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, Koryny, Korynny, Maury, Maurycji, Milany

Joachima, Jonasza, Maurycego, Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 września
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny,
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora, Wierusława, Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły,
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana,
Terencjusza, Tomiła, Tomira, Uniegosta
25 września (Dzień Budowlańca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila, Kleofasa, Ładysława, Mikołaja, Piotra, Rufusa, Świętopełka, Władysława,
Włodzimierza, Włodzisława, Wodzisława

Nasz przepis

Bułeczki z wiśniami

6 bułek, 50 dag drylowanych wiśni (lub konfitur), 200 ml wody, 3
łyżki cukru, pół szklanki mleka, pół
szklanki śmietany, 3 jajka, 2 łyżki
masła
Wodę gotujemy z 2 łyżkami cukru, gdy wrze wkładamy do niej wiśnie i gotujemy jeszcze pięć minut.
Bułki kroimy w plastry.
Teraz przygotowujemy „panierkę”: mieszamy mleko, jajka, śmietanę i łyżeczkę cukru. Do masy wkładamy bułki i odstawiamy na 5 minut,
aby nasiąkły.
Na dużej patelni rozgrzewamy
masło i obsmażamy bułki na złoty
kolor. Po wyjęciu na wierzchu układamy osączone wiśnie i wykładamy
bułki na półmisek. Podajemy do gorącej kawy.

Zapiekanka sabaudzka

2 kg ziemniaków, 25 dag tartego żółtego sera, 1,5 litra rosołu, 10 dag masła roślinnego, ząbek czosnku, utarta
gałka muszkatołowa, lubczyk, sól,
pieprz
Ziemniaki obieramy i kroimy
w cieniutkie plasterki. Mieszamy z
roztopionym masłem (czwartą część
masła zostawiamy do wysmarowania
naczynia) i przyprawami.
Naczynie żaroodporne nacieramy czosnkiem, smarujemy masłem,
posypujemy serem i wióreczkami
pozostałego masła. Teraz wsypujemy ziemniaki i zalewamy je rosołem. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Kiedy zacznie się gotować
zmniejszamy ogień do 180°C.
Gdy wierzch się lekko zarumieni
– przykrywamy. Zapiekanka powinna
się piec co najmniej półtorej godziny.
Im dłużej się piecze tym jest smacz-

niejsza.

Babka z kaszy jaglanej
po mazursku

25 dag kaszy jaglanej, 10 dag słoniny,
2 łyżki posiekanego koperku, sól, cukier
kaszę gotujemy na sypko we wrzącej
osolonej wodzie. Doprawiamy do smaku
solą i cukrem. Kasza powinna być lekko
słodkawa. Mieszamy z posiekanym koperkiem. Naczynie do zapiekania wykładamy plasterkami słoniny i wkładamy do
niego kaszę.
Zapiekamy około 30 minut w temperaturze 200°C.
Ładnie zarumienioną babkę z kaszy
wykładamy ostrożnie na talerz i polewamy roztopioną słoniną. Podajemy jako
dodatek do barszczu lub do duszonego
mięsa i surówki z kapusty.

„ŻEGOTA”

27 września 1942 r. z inicjatywy Zofii
Kossak-Szatkowskiej i Wandy Filipowiczowej został zawiązany konspiracyjny
Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom,
„Komitet im. Konrada Żegoty” - bo taki
kryptonim nosiła nowa organizacja - miał
zjednoczyć wysiłki podejmowane na
rzecz ratowania Żydów przez różne grupy polskiego podziemia. W grudniu 1942
Komitet przekształcił się w Radę Pomocy Żydom („Żogota”).
Rada dysponowała lokalami przeznaczonymi dla ukrywających się, a także
funduszami (z dotacji rządu polskiego
w Londynie i żydowskich organizacji
zagranicznych) na żywność, leki, odzież
i fałszywe dokumenty. Współorganizowała również przerzut Żydów przez Słowację na Węgry. Według szacunkowych
danych Rada udzieliła pomocy ponad 50
tyś. Żydów. Była jedyną tego rodzaju organizacją działającą w Europie podczas
okupacji.

17

Tygodnik olecki 38/766 - r. 2012

Cytaty na ten tydzień
Dramaty ludzkie mają dwa źródła. Jednym jest wiara, że cel uświęca środki.
Ta znieczulona na cierpienie ludzkie
filozofia automatów stała się monstrualną sprężyną maszyny wojennej. Drugim jest zdrada ducha ludzkiego: akceptacja dogmatu usypiającego myśl,
przekształcającego naród, cywilizację
w zastęp upiorów – posłusznych lub
torturowanych.
Jacob Bronowski
Dawniej panowało przekonanie, że
człowiek składa się z dwóch całkowicie rozdzielonych części: duszy i
ciała. Jednak wszystkie ustalenia w
tym względzie wskazują, iż dusza jest
nierozłącznie związana z ciałem, a dowodzi tego choćby fakt, że dyskomfort
psychiczny często wywołuje chorobę
psychiczną.
Karen Zimsen

PRZYS£OWIA

Jeśli na św. Mateusz (21 września) pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie trwać
będzie.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24 sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a jeśli
na świętego Mateusza (21 września) –
pustą.
Św. Mateusz (21 września) daje chłodu, i
raz ostatni podbiera miodu.
Niech chucha Chueusza, kto zabił Mateusza (21 września).
Po św. Mateusz (21 września) chucha,
kto sobie nie sprawił kożucha.
Pogoda na św. Matusza cztery niedziele
się nie rusza.
Po św. Mateuszu (21 września) nie chodź
bracie w kapeluszu.
Św. Mateusz (21 września) chmiel z tyczek odziera i też miód z ulów podbiera.
Na św. Mateusza (21 września) dostanie
kapusta kapelusza.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Niech cię nawet na Tomasza (22 września) twój siew żyta nie odstrasza.

WAGA

23 września – 23 października

Nad znakiem tym dominuje Wenus. Naczelną zasadą życiową Wag jest: „jak ty
mnie, tak ja tobie”, toteż jeśli podarujemy
im na imieniny prezent za 100 zł, możemy być pewni, że w swoje święto otrzymamy podarek dokładnie tej samej wartości. Cenią one sprawiedliwość, „fair
play”, no i wszelkie zrównoważenie.
Jeśli jednak ich prywatna równowaga zostanie w jakiś sposób naruszona, kończy
się to dla nich bardzo źle, np. popadają w
alkoholizm. Bywają leniwe, a w życiu zawodowym na ogół boją się podejmować
samodzielnie decyzje. Gdy jednak już się
na to zdobędą - decyzje te są zawsze najtrafniejsze! W małżeństwie wierne, lojalne, i wyrozumiałe.

Aby jajka...

zachowały świeżość, należy je przechowywać w temperaturze 8 – 10 °C.
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Eliminacje Gminne do Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

13 września na boisku MOSiR ze sztuczną murawą odbyły
się Eliminacje Gminne do Turnieju Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska. Organizatorami turnieju były W-M SZS i MOSiR Olecko.
Sędziowali Marek Stankonowicz i Dariusz Karniej.
WYNIKI:
dziewczęta (grupa młodsza):
SP Nr 3 Olecko I - SP Nr 3 Olecko II 1:0
dziewczęta (grupa starsza)
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 4 Olecko		
3:0
SP Nr 3 Olecko - SP Gąski			
0:0
SP Nr 3 Olecko - SP Nr 4 Olecko		
1:0
SP Nr 1 Olecko - SP Gąski			
0:0
SP Gąski - SP Nr 4 Olecko			
1:0
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 3 Olecko		
2:1
chłopcy (grupa młodsza):
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 3 Olecko		
2:2
SP Nr 4 Olecko - SP Babki Oleckie		
0:0
SP Nr 1 Olecko - SP Gąski			
2:0
SP Nr 3 Olecko - SP Babki Oleckie		
1:0
SP Nr 4 Olecko - SP Gąski			
3:0
SP Nr 1 Olecko - SP Babki Oleckie		
3:1
SP Nr 3 Olecko - SP Gąski			
2:0
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 4 Olecko		
3:0
SP Gąski - SP Babki Oleckie		
3:0
SP Nr 3 Olecko - SP Nr 4 Olecko		
3:0
chłopcy (grupa starsza):
podgrupa ,,A”:
SP Nr 1 Olecko - SP Judziki		
3:0
SP Gąski - SP Judziki			
2:0
SP Nr 1 Olecko - SP Gąski			
6:0
podgrupa ,,B”:
SP Nr 3 Olecko - SP Babki Oleckie		
4:1
SP Nr 4 Olecko - SP Babki Olecko		
0:0
SP Nr 4 Olecko - SP Nr 3 Olecko		
1:0
mecz o I miejsce:
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 4 Olecko		
5:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
dziewczęta (grupa młodsza):
1. SP Nr 3 Olecko I (opiekun Wojciech Rejterada)
3 pkt
1:0
2. SP Nr 3 Olecko II (opiekun Wojciech Rejterada)
0 pkt 0:1
dziewczęta (grupa starsza):
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
7 pkt
5:1
2. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
5 pkt
1:0
3. SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Mrozowski)
4 pkt
2:2
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................

4. SP Nr 4 Olecko (opiekun Marzena Jasińska)
0 pkt
0:5

chłopcy (grupa młodsza):
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Danuta Kisielewska)
10 pkt 10:3
2. SP Nr 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
10 pkt 8:2
3. SP Nr 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk)
4 pkt
3:6
4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
3 pkt
3:7
5. SP Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski)
1 pkt
1:7
chłopcy (grupa starsza):
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
2. SP Nr 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk)
3-4. SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) i SP
Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
5-6. SP Judziki (opiekun Roman Leśniewski) i SP Babki
Oleckie (opiekun Michał Smokowski)
Zwycięskie drużyny awansowały do dalszych rozgrywek.
Finał Wojewódzki zostanie rozegrany w Olecku 2 października b.r.Ogółem w zawodach uczestniczyło 170 zawodników,
w tym 60 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

PROGRAM MINUTOWY XXI
Oleckich Biegów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

22.09.2012 (sobota) Stadion Miejski w Olecku
8.50 – zbiórka wszystkich uczestników przy dawnym hotelu
,,Maraton”
9.00 – wymarsz uczestników pod trybunę główną
9.05 – odczytanie apelu olimpijskiego i wciągnięcie flagi na
maszt
9.10 – uroczyste otwarcie zawodów przez Burmistrza Olecka
9.20 – bieg na 500m dziewcząt (klasy I-II SP)
9.25 – bieg na 500m chłopców (klasy I-II SP)
9.30 – bieg na 500m dziewcząt (klasy III-IV SP)
9.35 – bieg na 500m chłopców (klasy III-IV SP)
9.40 – bieg na 900m dziewcząt (klasy V-VI SP)
9.50 – bieg na 900m chłopców (klasy V-VI SP)
10.00 – bieg na 1 milę dziewcząt szkół gimnazjalnych
10.10 – bieg na 1 milę chłopców szkól gimnazjalnych
10.20 – bieg na 1 milę dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych
10.30 – bieg na 2000m chłopców szkół ponadgimnazjalnych
i bieg otwarty dla wszystkich chętnych
11.00 – zakończenie zawodów
Uwaga!
Wyprowadzenie zawodników do danego biegu nastąpi na 10
minut przed każdym z biegów przez bramkę wejściową pod
sosną.
Dekoracja najlepszych odbędzie się 20 minut po każdym
biegu.

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.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Prezesa PZPN

Z ogromną przyjemnością dzielimy się informacją, że XI Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej Żaków o Puchar
Prezesa PZPN został dostrzeżony w konkursie
„Moje Euro na Orliku”
przez Ministerstwo Sporu
i Turystyki.
Oleckie zmagania w
klasyfikacji województwa warmińsko-mazurskiego uplasowały się na 3 miejscu i zostały nagrodzone grantem 2 tysięcy
złotych. Impreza odbyła się 22. i 23. czerwca w Olecku dzięki
staraniom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku
oraz klubu „Czarni” Olecko.
Przypomnijmy, że do udziału w turnieju żaków zaproszono 16 drużyn z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy. Na przyjazd
zdecydowało się jedynie pięć. Pierwszego dnia rywalizacja
odbywała się w niekończących się strugach deszcze co nie
wypłynęło jednak negatywnie na poziom sportowy. Gra była
szybka, pełna ofiarności i zaangażowania.
Drugiego dnia nad oleckie boisko ze sztuczną murawą
wyszło przepiękne mazurskie słońce. Losy pierwszego miejsca rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim meczu. Tryumf
odniosła drużyna gospodarzy. MVP wybrano Maćka Marchewkę. Sędzią głównym i organizatorem był Dariusz Karniej z MOSiR Olecko.				
aa

Dobrą interwencją po tej akcji z rzutu wolnego wykazał się
Andrzej Miliszewski. Po sparowaniu strzału na bok, do piłki dopadł gracz Orląt, który długo nie namyślając się wrzucił w pole
karne. Po wrzutce inny zawodnik z Reszla zdecydował się na strzał
i trafił w głowę swojego kolegi z zespołu, który był kilka metrów
przed bramką Czarnych.
Zawodnicy Orląt często grali agresywnie i m.in. czerwoną
kartkę ujrzał... Bartosz Senkowski. Wszystko zaczęło się od uderzenia gracza gospodarzy w plecy Bartka Senkowskiego. Na ten
„atak” odpowiedział sam poszkodowany i potem doszło do przepychanki między nim, a graczem Orląt Reszel. Sędzia obydwu zawodnikom wręczył po żółtej kartce.
Niedługo po tym zdarzeniu „wręczył” naszemu zawodnikowi
czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie. W ten sposób Czarni nie mogli już raczej myśleć o remisie. W doliczonym czasie
gry piłkarze Orląt „dobijają” graczy z Olecka w postaci trzeciej
bramki.
Po zagraniu prostopadłej piłki sprzed środka pola karnego piłkarz Orląt będąc w sytuacji „sam na sam” strzelił obok wychodzącego Andrzeja Miliszewskiego.
Na koniec relacji jeszcze „dwa słowa”. Reszel jest kolejnym
miastem, w którym istnieje (przynajmniej w jakimś stopniu) ruch
kibicowski. Jak na takie warunki, jest to dobrą rzeczą. Szkoda tyl-

ko, że u nas jest od długiego czasu nie ma takiego zainteresowania klubem, a szkoda...
Orlęta Reszel - Czarni Olecko 3:1 (2:1)
? 24’, 38’, ? 92’ - Błażej Tusznio 23’
Widzów: ok. 50.
Żółte kartki: Seastian Drażba

Czerwone kartki: Paweł Wasilewski, Bartosz Senkowski
Skład: Andrzej Miliszewski - Maciej Cichocki (Karol
Skałka 45’), Michał Wasilewski, Paweł Wasilewski, Hubert Bokuniewicz (Marcin Walus 85’), Błażej Tusznio
(Krzysztof Marczuk 60’ [Bartosz Senkowski 85’]), Sebastian Drażba, Jakub Kozłowski, Michał Młynarczyk, Wojciech Kozłowski, Dawid Szusta.
Paweł Piekutowski

V26505

c.d. ze s. 13

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V9602

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

V23807

Dwie czerwone kartki i porażka
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PO KOKARDĘ

NIetypowa gazeta

Jeszcze wszystkie latarnie jakby pływały we mgle i
wyglądały niczym robaczki świętojańskie, jeszcze domy i
bloki tuliły swoich mieszkańców we śnie, a tu i tam słychać było stukot maszyn do pisania. To w redakcjach gazet
w pewnym miasteczku rozpoczęła się walka o najlepsze i
najświeższe wiadomości. Nie da się ukryć, że każda z redakcji chciała być tą pierwszą i najlepiej jedyną, która zdobędzie newsa, którego nikt jeszcze nie ma.
Niektórzy redaktorzy tak zagalopowali się w bycie najlepszą redakcją, że gotowi byli zrobić wszystko, zapłacić niemal
każde pieniądze, byle tylko zdobyć nową informację. Jednym ze sposobów było na przykład wynajmowanie zwierząt
i ptaków do szpiegowania. Taki sobie wróbelek latał wszędzie, obserwował, a potem zdawał relacje redaktorowi naczelnemu. Jak tylko usłyszał coś, co mogło być sensacją,
natychmiast wysyłał swoich fotoreporterów, by zrobili
zdjęcia, setki zdjęć.
Ludzie w miasteczku nie byli pewni, kiedy na przykład
zostaną przyłapani i na czym. Za każdym razem, kiedy wychodzili z domu obawiali się redakcyjnych „szpiegów”, jak
ich nazywali. Zaczęły nawet napływać skargi do prezydenta miasta, ale ten był bezradny, ponieważ wszystko odbywało się zgodnie z prawem.
Pewnego dnia przez miasteczko przebiegła wiadomość,
że powstanie jeszcze jedna gazeta.
Redaktor naczelny, którego wyśledziły inne redakcje,
przechadzał się przez pierwszy tydzień po miasteczku, obserwował, raczej z nikim nie rozmawiał, tylko uśmiechał
się pod wąsem. Trochę było to niepokojące, ale uśmiech
jego raczej wyglądał na przyjazny, choć ludziom było w to
trudno uwierzyć.
Po pewnym czasie, a było to chyba miesiąc po wywieszeniu szyldu o ich działalności, ukazał się pierwszy numer
gazety, którą w ramach promocji rozdawano za darmo na
ulicach. Mieszkańcy miasta brali ją nieufnie. Jeszcze bardziej wpadli w zdumienie, kiedy okazało się, że w gazecie są tylko… dobre wiadomości. Na przykład opisywano

sklepy, w których jest miła obsługa. Robiono zdjęcia właścicielom psów, którzy sprzątają po swoich ulubieńcach.
Nawet przyłapano dziecko na tym, że wypadł mu papierek, a ono po prostu podniosło go i wrzuciło do kosza. Zrobiono specjalną rubrykę dla rodzin, które mają co najmniej
czwórkę dzieci. Nagradzano ich specjalnie.
Wydobywano wręcz spod ziemi ludzi zwyczajnych o
przedziwnych pasjach, na przykład o kobietach, które pieką przepyszne ciasta, albo mężczyźnie, który robi domki z
zapałek, a potem oddaje je dzieciom.
Już po czterech pierwszych numerach, redaktorzy naczelni innych gazet, zaczęli się zastanawiać, jak zlikwidować ową gazetę. Nie mogło bowiem tak być, ich zdaniem,
żeby w gazecie ukazywały się tylko dobre i same dobre
wiadomości. A tak było i do owej redakcji ludzie dzwonili
od samego rana.
- Halo, halo, czy to redakcja taka i taka? Na ulicy Słonecznikowej mieszka starszy pan, który wszystkim dzieciom z osiedla naprawia rowery zupełnie za darmo.
- Halo! Mam kolegę, który chętnie nauczy maluchy
jeździć na nartach. W ubiegłym roku uczył dzieciaki jeździć na deskorolce.
I tak w kółko.
Oj, mocno niepokoiły się pozostałe redakcje, które też
tropiły wiadomości, ale te złe.
Kupowali ludzie gazetę, bo każdy chciał przeczytać
coś miłego i dobrego, bo od razu optymizm i wiara w człowieka wracała.
Kiedy redaktor owej gazety czasami nie mógł sobie
poradzić z konkurencją, to wysyłał swego chochlika.
Ten już dobrze wiedział, jak narozrabiać w szpaltach, by
wydanie gazety się opóźniło, albo któryś artykuł znowu
wypadł, bo zabrakło faktów.
I tak trwa do dziś. Redakcja zmienia swoje miejsce zamieszkania.
Jeśli wiec zadzwoni telefon i ktoś o bardzo miłym głosie poprosi was, byście opowiedzieli o swoich pasjach, to
nie zdziwcie się, bo na pewno będzie to telefon z owej
redakcji.
Marusia

