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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Odkurzyć historię - Kukowo

W minioną sobotę 23 listopada w świetlicy wiejskiej w
Kukowie została podsumowana jeszcze jedna akcja Pomysłodajni „Odkurzyć historię – Kukowo”. Zrealizowały ją wg
wcześniej napisanego projektu koordynatorka Iwona Grabek
oraz Wiletta Żukowska. Pomagał im w tym Marek Borawski.
W trakcie trwania projektu zinwentaryzowano cztery
cmentarze znajdujące się na terenie Kukowa. Okazało się, że
niestety, są prawie całkowicie zdewastowane. Udało się odczytać napisy tylko na liku ocalałych nagrobkach.
Inwentaryzowano również ocalałe zabytki. Zaliczyć do nich
można: dwa domy typu holenderskiego, komin po starej gorzelni, pozostałości parku w centrum wsi, aleję lipową prowadzącą do cmentarza, fragment balustrady istniejącego przy parku
dworku oraz secesyjne ozdobne drzwi w jednym z domów.
Wszystkie zabytki oraz działania zostały uwiecznione na

Najstarszy uczestnik projektu maił 84 lata,
najmłodszy niespełna roczek
wystawie fotograficznej, która towarzyszyła podsumowaniu
projektu. Wśród fotografii znalazła się taką, która zdążyła
udokumentować istnienie fragmentu wejścia do piwnic gorzelni. Podczas układania wodociągu we wsi te pozostałości
zabudowy zostały usunięte.
W działaniach „odkurzających historię” brały udział dzieci, młodzież i dorośli. W miarę możliwości wszyscy porządkowali cmentarze, wykonywali dokumentacje fotograficzną,
przychodzili na spotkania najstarszymi osadnikami
Jednym z elementów odkurzania historii było pieczenie
chleba. Odbyło się to według starych przepisów i w starym
piecu chlebowym znajdującym się w domu Wioletty Żukowskiej.
Pieczenie chleba to w ogóle jakby oddzielna historia.
Każdy z uczestników chciał przynajmniej wykonać jakąś

Dzieci przygotowują ciasto, z którego powstanie chleb
symboliczną, drobną czynność przy przygotowaniu. Choć
raz zakręcić łyżką. A chleby był pyszny! I jak niektórzy
mogli się przekonaćw dość przykry sposób, wyjęty z pieca
był gorący.
W ramach projektu zrealizowano również druk biuletynu, który zawierał spisane wywiady z najstarszymi osadnikami w Kukowie. Na rozkładówce znalazła się mapa Kukowa z naniesionymi na nią miejscami zbadanymi przez
uczestników projektu. Ilustracje biuletynu to grupowe
zdjęcia Kukowian z lat 1946-1947. Na każdym z nich jest
kilkadziesiąt osób, a zostały zrobione przed szkoła i przed
świetlicą. Zdjęcia pochodzą z albumu rodzinnego Bondziów, osadników ze Szczebry pod Augustowem.
23 listopada w świetlicy zebrało się około sześćdziesięciu mieszkańców Kukowa. Do zwiedzania mieli wystawę
fotografii z realizacji projektu. Czekał też na nich podwieczorek złożony z pieczonego w starym piecu świeżutkiego
chleba, pysznego smalczyku oraz przeróżnych ciast: od
rolady zaczynając, przez mazurek aż do sernika kończąc.
Wszystkie ciasta domowej roboty mistrzyni wypieku Wioletty Żukowskiej. Do picia: oranżada, herbata, soki i kawa.
Przybyli otrzymali pamiątkowe znaczki oraz biuletyny.
Iwona Grabek przygotowała pokaz multimedialny z realizacji projektu. Zdjęcia były żywo komentowane przez
przybyłych. Później do Kukowa zawitał Roman Karsztun
z pokazem ogniowym grupy „Łatwopalni”. Publiczność
przyjęła pokaz owacyjnie.
Rozbudzone wspomnienia trzymały przybyłych do
świetlicy jeszcze długo.
Wśród honorowych gości byli bohaterowie opowieści zamieszczonych w biuletynie Janina Jasińska, Danuta
Krzywicka, Bogumiła Żukowska oraz Henryk Żukowski.
JW

Dofinansowano z programu
Narodowego Centrum Kultury
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Marcin Radziszewski, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.45
ON Arctic ................ 5.69
Pb 95......................... 5.39
PB 98......................... 5,49
LPG............................ 2,55
Olej opałowy............... 3,70
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

do 2100

www.paliwa-kozlowski.pl

V35110

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze

27 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - LUKS ABC Żak Pisanica - Czarni Olecko, mecz tenisa stołowego Lig Północnej
18.00 - OSP Grom Lenarty - UŻKS Spinaker Węgorzewo,
mecz tenisa stołowego Lig Północnej
28 listopada (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - „Ełk - stolica Mazur?” - spotkanie ze Stefanem Marcinkiewiczem, Olecka Izba Historyczna
17.00 - Uroczyste podsumowanie rocznej działalności hali
„Lega”
29 listopada (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
mija termin nadsyłania prac w konkursie Biblioteki Miejskiej pod pt. „Listopad z dreszczykiem”, szczegóły w „TO”
16.00 - Artyści są wśród nas, spotkanie w bibliotece miejskiej, szczegóły wewnątrz „TO”
16.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
18.30 - Impreza Andrzejkowa na hali „Lega”
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
30 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
1 grudzień (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
2 grudzień (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Największy z cudów, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
3 grudzień (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Rejonowe zawody w piłce ręcznej dziewcząt ze
szkół podstawowych, hala „Lega”
16.00 - Czarni Olecko - UKS Ratusz Gizycko, mecz tenisa
stołowego Lig Północnej
17.00 - Największy z cudów, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
4 grudzień (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.30 - OMET Srokowo - OSP Grom Lenarty, mecz tenisa
stołowego Lig Północnej
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Mazur (2D)
5 grudzień (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, film, kino Ma-
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Listopad z dreszczykiem

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ogłasza konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszą pracę
inspirowaną dowolnym utworem literackim przedstawiającym potwory i strachy pt.
„Strachy, potwory, upiory”.
Technika i format prac - dowolne. Prace będą oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych 7-9 lat i 10-12 lat.
Opisane prace (tytuł pracy,
imię i nazwisko, szkoła, klasa)
należy dostarczyć do biblioteki dla dzieci i młodzieży (ul.
Kopernika 6) do 29 listopada 2013 r.

PAKOWANIE PRÓŻNIOWE
ŻYWNOŚCI

Pakowanie próżniowe jest uznawane za jedno z najlep-

szych sposobów konserwacji produktów spożywczych. Zapewnia ona skuteczną ochronę żywności przed działaniem powietrza,
wysychaniem oraz rozwojem bakterii tlenowych.
Czy możemy zapobiec wyrzucaniu żywności?
Oczywiście! Właśnie pakowanie próżniowe jest jednym ze
sposobów na dłuższe przechowywanie produktów spożywczych.
Coraz częściej mamy problem z przechowywaniem żywności. Na przykład produkty świeże przechowywane w lodówce już
po kilku dniach nie nadają się do spożycia. I wtedy okazuje się,
że część pieniędzy po prostu wyrzuciliśmy w błoto. W tej sytuacji
przechowywanie w lodówce nie wystarcza, aby przedłużyć trwa-

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów - Suwalskiej Izby Rolniczo Turystycznej i
Klastra Turystyczna Sieć Współpracy
serdecznie zapraszamy na: Konferencję dotyczącą możliwości przetwarzania i sprzedaży bezpośredniej żywności przez rolników oraz innych rodzinnych wytwórców.
Ciekawe prezentacje dotyczące istniejących problemów
i barier, rozwiązań prawnych w tym zakresie w ujęciu krajowym i UE, przepisów sanitarnych oraz podatków i innych
zobowiązań publicznych zaprezentują eksperci - praktycy.
Studium przypadku na wzorowym przykładzie Stowarzyszenia Macierzanka (wytwarzanie i sprzedaż serów zagrodowych).
Po prezentacjach zapraszamy do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Zapraszamy 28 listopada 2013r.,Suwałki, ul. Wesoła 22,
siedziba Stowarzyszenia Euroregionu Niemen w godz. 11.00
- 14.00
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
Tomasz Łaskowski MTL Creation

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza
konkurs plastyczny dla
uczniów szkół gimnazjalnych na portret
inspirowany utworami literackimi gatunku grozy i horroru pt.
„Mroczny świat”. Opisane prace (tytuł pracy,
imię i nazwisko, szkoła, klasa)należy dostarczyć do biblioteki dla
dzieci i młodzieży (ul.
Kopernika 6) do 29 listopada 2013 r.

łość żywności, szczególnie tej organicznej.
Dlatego prawdziwym przełomem w przechowywaniu żywności jest pakowanie próżniowe.
Przechowywanie w warunkach próżniowych pozwala na
wydłużenie okresu świeżości produktów od 3 do 5 razy. Trzeba też podkreślić, że przechowywana tak żywność zachowuje
naturalny smak i aromat. Przechowywanie próżniowe pozwala
również na całkowite zatrzymanie emisji zapachów, co oznacza, że zapachy nie mieszają się.
Do zalet pakowania próżniowego należą:
- większa trwałość (zabezpiecza przed wpływami środowiska zewnętrznego, bakteriami),
- zachowanie optymalnych cech wyrobu (smak, aromat),
- łatwiejsza dystrybucja, bardziej higieniczna,
- maleją rachunki za żywność, ponieważ możemy ją dłużej przechować, mniej psuje się, a co za tym idzie mnie się jej
wyrzuca,
- umożliwia i ułatwia transport żywności w dłuższym czasie,
- obniża koszt transportu żywności.

Andrzejki na „Ledze”
MOSiR Olecko oraz Hala LEGA zapraszają na wyjątkową Imprezę Andrzejkową, która odbędzie się w piątkowy wieczór 29 listopada na Basenie Hali LEGA. Start:
18:30. Nie zabraknie andrzejkowych wróżb, konkursów z
nagrodami, wodnych tańców i innych niespodzianek. W
otwartej strefie SPA polecamy prezentację masażu gorącymi kamieniami oraz aromaterapię w saunach.

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:

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Anna Burnat
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Zygmunt Kamiński
• Arkadiusz Kowalewski
• Adam Wydrzyński (Rozmysłów)

Upominki ufundowali:
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
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Nie wiem czy każdy z nas, ale myślę, że
większość, siedziała z otwartym dziobem i
słuchała swoich rodziców, gdy snuli opowieści ze swego życia Naturalnie, było to wtedy,
gdy się miało kilka lat. Tak od dwunastu do
około trzydziestu nie słuchało się wapniaków. Potem przychodził czas, gdy przemyślenia rodziców zaczynały na nowo w nas
odżywać. U niektórych ze słuchających wywołały nawet potrzebę ich spisania.
Bo, Proszę Szanownych Czytelników, są dwa rodzaje historii. Jedna, to ta, którą uprawiają zawodowi historycy. Jest
ona interpretacją faktów, dokumentów, zdarzeń. Ta historia,
a w zasadzie jej ocena, zmienia się wraz ze zmianami politycznymi i potrzebami władców, rządów i samych historyków.
Chociażby przez pryzmat takiego politycznego patrzenia został zrobiony film „Ogniem i mieczem”. Nie oddaje on ani ducha tamtego czasu, ani ducha sienkiewiczowskiej opowieści.
Powieść była wybitnie antychmielnicka. W czasie realizacji
filmu ważne były relacje polsko-ukraińskie i dlatego historia
powstań kozackich i okrucieństwa tej wojny z jednej jak i drugiej strony została usunięta.
Tak się właśnie pisze historię oficjalną. Dla potrzeby czasu, władzy i ewentualnych zysków.
Jest jeszcze inna historia. Ta żyje w uczestnikach zdarzeń.
Taka, którą widać przez pryzmat tylko ludzkiego doświadczenia. I to ona w wielu wypadkach prostuje tę oficjalną. Odbrązawia ją. Nakazuje patrzeć na zdarzenia przez pryzmat zmian
społecznych. Dlatego tak ważne są pamiętniki i spisywanie
opowieści uczestników jakichś wydarzeń. To ich oczy widziały historie, i to ich serca oceniają to co się wydarzyło.
Dzięki takim ludziom, ich dzieciom i wnukom, wreszcie
odżywa historia Wołynia, powstania warszawskiego czy historia kolonizacji ziem zachodnich i północnych Polski po
drugiej wojnie światowej. Przez pryzmat doświadczeń, nie
polityków, nie żołnierzy, nie historyków ale zwykłych ludzi
zaczynamy patrzeć na historię najnowszą. Może i ze ściśniętym gardłem, ale już nie jak na piękny etos. Zwykli zjadacze
chleba ich opowieści każą nam spojrzeć na wojnę w sposób
jednoznaczny. Jest to wielkie bezprawie, wielkie nieszczęście,
wilka rzeź i jest to całkowite zatracenie człowieczeństwa. Z
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tego patrzenia rodzą się takie filmy jak „Pokłosie”, „Róża”
czy „Obława”.
Ludzie skrzywdzeni przez zdarzenia, na które wpływu
żadnego nie mieli cóż mają zrobić? Jedynym wyjściem jest
przekazać relację o tym co się wydarzyło. Opowiedzieć, by
choć cząstka została w innych. By pamiętali o tym co było.
W taki sposób w patriotycznych rodzinach trwała pamięć o
żołnierzach Armii Krajowej, w taki też sposób przetrwała
pamięć o walkach podziemia niepodległościowego na Kresach II Rzeczypospolitej. Walczyli oni od 1944 aż do 1956
roku. Gdyby nie pamięć ludzka, nikt nie szukałby dokumentów w sowieckich archiwach.
Z takiego nastawienia wobec świata powstały najpierw
niemieckie ziomkostwa, choćby takie jak Treuburczyków, a
później ich biuletyny. W przypadku Olecka „Haimatbrief”.
Wysiedleni z tych ziem Mazurzy i Niemcy zdobyli się na
wielki czyn. Spisali historie swoich najbliższych i własną.
Udokumentowali wszelkie zdarzenia, które działy się w ich
małej ojczyźnie. Dzięki wydawanym biuletynom wiemy o
czasach sprzed 1945 roku bardzo dużo.
A co wiemy o czasach od 1945 na tych terenach? Praktycznie nic. Historycznie udokumentował je Ryszard Demby
oraz ostatnia publikacja, wydana z okazji 450-lecia miasta
„Dzieje Olecka (1560-2010). Nie ma w niej jednak opowieści zwykłych ludzi, ich wspomnień. Poza tym historia
najnowsza (ta od 1945 do 2010) w co najmniej kilkunastu
przypadkach mija się z prawdą.
Dlatego tak ważnym zadaniem jest wysłuchanie i spisanie tego co widzieli żyjący jeszcze świadkowie minionego
czasu. Ich dzień powszedni, codzienne bolączki i radości, to
jest historia, którą należy poznać. Przybliżyć. Wtedy nasza
mała ojczyzna będzie miała prawdziwych bohaterów. Zapewne większość starszych czytelników pamięta opowieści
harcerza i pedagoga śp. Władysława Żurowskiego. Autor
opisał w nich czasy od swych urodzin, aż do powstania w
Olecku lodowiska „Bajka”, które teraz jest już legendą miejską. Takie legendy należy kultywować i artystycznie rozwijać. Poza tym sam pan Żurowski jest legendą samą w sobie
i pięknie jest, że mamy w mieście ulicę uczczoną jego imieniem. A może tak uliczkę przylegającą do szkolnego boiska
nazwać Ulicą Lodowiska Bajka? Nie ma przy niej domów,
a pamięć wielkiego olecczanina jeszcze bardziej obrośnie w
legendę. Bardzo potrzeba nam autorytetów, a autorytet Harcmistrza Rzeczypospolitej i pedagoga jakim był pan Władysław Żurowski jest niezachwiany.
Od dzisiaj „TO” zaczyna drukować wspomnienia pierwszych osadników na oleckiej ziemi. A ściślej osadników w
Kukowie. Skrócone wersje tych opowieści i wywiadów zostały wydane przez olecki ROK „Mazury Garbate” w postaci biuletynu „Odkurzyć historię – Kukowo”. Zapraszam
Państwa do lektury. Może ktoś nagle odkryje i w swojej
rodzinie opowieści z czasów minionych warte do spisania.
Zachęcam.
Z poważaniem B. Marek Borawski
Ps. Niedługo wznowimy druk wspomnień Pana Władysława Żurowskiego. Trwa opracowywanie tekstu. Część została zredagowana na zamówienie „Tygodnika Oleckiego”
jeszcze za życia Pana Władysława przez śp. Annę Andrzejewską-Jurgiel. Była drukowana w latach 1998 – 1999.
Ps. Miałem kilka rozmów, kilka telefonów i kilka maili o
to co znaczy to „B”, gdy się podpisuje. (Te wszystkie pytania
to okres chyba ze dwóch lat.)
Otóż moja mama przed chrztem postanowiła, że na
pierwsze będę miał Bogusław. Wszyscy, czyli wujkowie i
ciotki wraz z moim ojcem byli temu przeciwni. Mam była
bardzo konsekwentną kobietą. I to, że nawet ksiądz w kościele w Stargardzie Szczecińskim też nie chciał mnie tak
ochrzcić nie było dla niej przeszkodą. Rodzice wrócili do
Grajewa, gdzie znajomy ksiądz nie robił problemu. Legenda
mówi, że już na drugi dzień po chrzcinach, mama usiadła
nad kołyską i powiedziała do taty: „Wiesz co Tosiek, może
ty i miałeś rację!” Zdziwiony tata spytał się w czym to niby
miał rację, bo rzadko ją miał. Wtedy mama powiedziała;
„Marek to bardzo ładne imię” i już nigdy nie usłyszałem od
niej „Bogusławie!”.
Tak przyszło mi żyć z pierwszym imieniem przyszywanym i drugim oficjalnym.
Dlatego taki podpis!

to@borawski.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach
Zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do
wzięcia udziału w konkursie na

„NAJPIĘKNIEJSZĄ
KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

REGULAMIN
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który dostarczy swoją
pracę w terminie do 6 grudnia 2013
2. Cel konkursu
- kultywowanie tradycji,
- popularyzowanie prac dzieci i młodzieży,
- ujawnienie i konfrontacja uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
- wymiana doświadczeń artystycznych.
3. Technika wykonania: prace powinny być wykonane w formacie A5
wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną
4. Wszystkie prace powinny zawierać przymocowaną wizytówkę zawierającą
dane:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- nazwa szkoły lub placówki,
- imię i nazwisko opiekuna,
- nr telefonu
5. Jury dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kat. 5-7 lat; II kat. 8-11 lat; III kat. 12-15 lat
6. Za główne kryterium przyjmuje się:
- samodzielność wykonania oraz inwencję twórczą autora, estetyka
pracy,
- format prac- Kartka Bożonarodzeniowa : maksymalnie A-5
7. Nie dopuszcza się prac zbiorowych (prace zbiorowe nie będą brane
pod
uwagę przy ocenie).
8. Prace należy dostarczyć do 6 grudnia 2013 na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach
ul. 22 Lipca 19
NAGRODY:
1. Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyW imieniu organizatorów - zapraszam do wzięcia udziału w
kolejnej edycji

Bieguna Zimna 2014

Wyjątkowy program, doskonali prelegenci i przewodnicy spowodują, że druga edycja imprezy będzie
jedną z największych Waszych przygód nadchodzącej
zimy.
Biegun Zimna, to nie tylko doskonała zabawa i szukanie przygód- to trudne przedsięwzięcie, w prawdziwej
puszczy i ...prawdziwym zimnie.
Dlatego sugeruję aby się dobrze do ekstremalnego, leśnego bytowania przygotowywać.
W miarę potrzeby i możliwości służę radą. Mam też nadzieję, że nowa strona na Facebooku także pomoże w przygotowaniu się do wydarzenia.
Zapraszam do udziału w imprezie jako wolontariusz,
a także do organizowania tam własnych zajęć, sprzedaży
albo sponsoringu.
W załączeniu przesyłam podstawowe wiadomości, tak
aby już teraz można było wpisać sobie tą imprezę do rodzinnego kalendarza i odpowiednio się przygotowywać.
Głównymi kanałami informacji o imprezie będą:
- lista mailongowa (tych wszystkich, którzy się do takiej
zgłoszą)
- strona na facebooku (facebook.com/biegunzimna)
- strona biegnacy-wilk.pl
Polubcie te strony. Już teraz na facebooku jest sporo zdjęć
z ostatniego Bieguna Zimna. Warto sobie przypomnieć, jak
tam wtedy było...
Do zobaczenia wśród namiotów na puszczańskiej polanie.

Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk
0604 29 29 97

XXXV Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XXXV Sesji Rady Powiatu
w Olecku w dniu 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz.
13:00 – sala konferencyjna (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. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olecku;
b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego;
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013.
9. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
różnienia.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora.
2. Termin ogłoszenia wyników 15.XII. 2013w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kruklankach o godz. 12:30 .
4. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421 73 01
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY          
1. instruktor fitness
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. technik masażysta
4. dietetyk
5. księgowy
6. drwal/pilarz
7. terapeuta zajęciowy
8. brygadzista linii do obróbki drewna
9. pielęgniarka
10. dekarz
11. operator koparko-ładowarki
12. technik prac biurowych
13. sprzedawca
14. magazynier
15. spawacz
16. sprzedawca w branży przemysłowej
17. referent
18. pracownik socjalny
19. kierowca samochodu dostawczego
20. elektryk
21. specjalista ds. elektrycznych

K90502
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Lekcja uczniów
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
to efekt podpisanego w październiku
2013 r. porozumienia o współpracy
ZSLiZ z 15. GPP.
Społeczność
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
serdecznie dziękuje
Danucie Markowskiej za wsparcie
inicjatywy szkolnej.
Edyta Myszczyńska

Lekcja uczniów ZSLiZ w 15. GPP
22 listopada uczniowie pierwszej i drugiej klasy kształcący sięw zawodzie technik logistyk ze specjalnością
wojskową wzięli udział w wyjeździe do 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Młodzież uczestniczyła tam w zajęciach z zakresu magazynowania oraz
działań strategicznych i logistycznych.
W trakcie lekcji uczestnicy zostali zapoznani z
zasadami funkcjonowania magazynu wojskowego w
praktyce, ponadto wzięli udział w wykładzie na wydziale logistyki w Wojskowym Oddziale Gospodarczym, gdzie omówiono metody planowania, a także
działania.

Handel ludźmi moimi oczami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na
komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej
„Handel ludźmi moimi oczami”, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest on realizowany we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komendą
Główną Policji w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”. Termin składania
prac upływa 30 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie czerwca 2014 r.
Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych
ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z
poszukiwaniem i świadczeniem pracy w kraju i za granicą,
zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania
informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej.
Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czerniachowsku Obwod Kaliningradzkie

zaprasza do współpracy
i wymiany kontaktów

Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonijnego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27
października. Cele inicjatywy to propagowanie kultury
polskiej poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację środowiska polonijnego Obwodu Kaliningradzkiego.
Forum Polonijne w Сzerniachowsku to coroczna uroczystość, która łączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego pochodzenia Obwodu Kaliningradzkiego.
Prezesem Domu Polskiego w Czerniachowsku jest Pani
Irena Korol. Kontakt:
tel. 07 921 104 37 36, tel./ fax. 07 401 413 24 17, e-mail: bfirina@mail.ru

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia
gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Prace konkursowe
mogą zostać wykonane w technice: rysunek, malarstwo, grafika
komputerowa, fotografia.
Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02591 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi
oczami”.
Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych prac, tj. za I i II miejsce i 2 wyróżnienia. Nagroda zostanie
przyznana również placówce edukacyjnej Laureata I miejsca.
18 października był obchodzony Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Zgodnie z danymi Międzynarodowej
Organizacji Pracy 880.000 osób z Unii Europejskiej stało się
ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej, w tym pracy
związanej z wykorzystaniem seksualnym.
Więcej informacji o konkursie z regulaminem i kartą zgłoszeniową na www.handelludzmi.eu.
Anna Turowska

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L81904

Rozpoczęcie
kursu

21
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Bibliografia Olecka

Od 16 marca zostały zamieszczone w internetowej wersji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem
internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące dwóch pierwszych liter
alfabetu od „A” do „K” . Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. Od
26 listopada znajduje się litera „K”. W przygotowaniu są
litery „L” i „Ł”.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowa-

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

ny na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z
Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy:
literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są
one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”,
jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się
one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku
oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby
czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem
przez pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym
wypadku litery „L” „Ł” (przypuszczalnie połowa grudnia b.r.).
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na integracyjne spotkania warsztatowe pt.

„Artyści są wśród nas
- Dwie ręce, głowa i sztuka
gotowa”

Artyści zaprezentują swoje dzieła, opowiedzą w jaki
sposób je wykonują.
Efektem pracy manualnej będą samodzielnie wykonane
dzieła artystyczne.
W ramach programu przewidzianych jest pięć spotkań
raz w miesiącu z zakresu: modelarstwa, wykonywania
kwiatów z papieru i bibuły, wyrobów z gliny i ich ozdabiania, rzeźbienia w korzeniu, tworzenie biżuterii.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz.
16:00.
Na uczestników czekamy w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany
indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad
20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

to@borawski.pl

Powiatowe zawody w halowej piłce
nożnej dziewcząt szkół podstawowych
18 listopada w hali Szkoły Podstawowej w Wieliczkach
odbyły się powiatowe zawody w halowej piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych.
Organizatorem był olecki MOSiR, a sędzią głównym
Bartosz Cieśluk.
Do zawodów przystąpiły drużyny SP 1 Olecko(opiekun
Kamil Szarnecki), SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz), SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada), SP Gąski
(opiekun Wiesław Zalewski).
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Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt SP 3 Olecko: Zuzanna Kopiczko, Aleksandra Lachowicz, Natalia Kowalewska, Karolina Jasińska, Angelika Oleszczuk, Magda
Muster, Magda Grabek, Julia Czarniecka, Agnieszka
Świerzbin, Kinga Kuklińska
W zwodach wzięło udział 40 zawodniczek. Zwycięskie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsza uzyskała awans do dalszych rozgrywek.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

1:5
0:3
8:1
7:2
6:2
10:1

rys. Marek Pacyński

WYNIKI:
SP Gąski - SP 3 Olecko
SP Wieliczki - SP 1 Olecko
SP Gąski - SP 4 Wieliczki
SP 3 Olecko - SP 1 Olecko
SP Gąski - SP 1 Olecko
SP 3 Olecko - SP 4 Wieliczki
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KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. SP 3 Olecko
2. SP Gąski
3. SP 1 Olecko
4. SP Wieliczki

Sesja Rady Miejskiej

L82707

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 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. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej
nazwy miejscowości,
b) wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
d) zmiany uchwały Nr ORN.0007.62.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Olecko,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2014,

f) uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2013 – 2022,
h) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak

„Ełk-stolica Mazur?”

Ełk przed drugą wojną określany był jako stolica Mazur. Świadczą o tym przykładowo banknoty zastępcze z roku
1920 (tzw. notgeld), przewodniki turystyczne i pocztówki z
lat 30. i 40. XX w. Jednak trudno jest odnaleźć dokument
potwierdzający domniemany status stolicy Mazur.
Andreas Kossert mówi o Ełku jako „nieoficjalnej” stolicy regionu. Jan Kawecki wskazuje, że Ełk był „ongiś” stolicą Mazur, zaś statusu stolicy należało szukać w tradycji.
W tym kontekście należy postawić sobie kilka pytań?
Czy Mazury kiedykolwiek posiadały stolicę? Jakie są korzenie hasła „Ełk – stolica Mazur” (Lyck Masurens Hauptstadt)? Jakie miasto/miasta można uznać za współczesną
stolicę Mazur? Czy Mazury potrzebują w ogóle stolicy?
Spotkanie ze Stefanem Marcinkiewiczem odbędzie się
28 (czwartek) listopada o godzinie 17:00 w Oleckiej Izbie
Historycznej (główny budynek ROK, II piętro). Wstęp bezpłatny.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął konsultacje projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 22 października do 29
listopada br.
W załączeniu: szczegółowe zasady i sposób przyjmowania opinii/ uwag/ propozycji, projekt programu„Polityka
senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata
2014-2020” oraz formularz konsultacji.
W/w dokumenty znajdują się na http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/2564/Zaproszenie_do_konsultacji_projektu_programu___Polityka_senioralna_wojewodztwa_warminsko-mazurskiego_na_lata_2014-2020/
Zapraszam do zgłaszania opinii/ uwag/ propozycji do
projektu w/w programu.
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Na dzień ślubowania - pasowania na pierwszoklasistę
czekaliśmy wszyscy od dawna. Do tej chwili przygotowywaliśmy się od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Dzieci zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w tym nowym, ważnym dla nich miejscu.
Były pilne i pracowite. Wiedziały, że aby zostać przyjętym
do braci uczniowskiej, trzeba udowodnić, że są tego godne.
W dniu 7 listopada wszyscy uczniowie klasy I zaprezentowały swoje umiejętności przedstawiając program artystyczny. Dzieci stały się uczniami Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w
Olecku. Słowa przysięgi w ustach pierwszoklasistów brzmia-

ły niezwykle poważnie „Ślubuję być dobrym uczniem”.
Dyrektor Stanisław Kopycki wielkim piórem pasował
maluchów na uczniów, a wychowawczyni Alicja Czerniecka wręczyła pamiątkowe dyplomy. Po części oficjalnej pierwszoklasiści udali się do sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Rodzice ufundowali
również swoim pociechom upominki. Ten wielki dzień na
pewno długo zostanie w pamięci każdego z nich. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom
życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
ca
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Uczniowie Szkoły Powszechnej w Kukowie przed budynkiem szkoły (1946-1947), fot z archiwum Bońdziów

ODKURZYĆ HISTORIĘ - KUKOWO
wywiad z Henrykiem Żukowskim
B. Marek Borawski - Kiedy osiedlił się Pan w Kukowie?
Henryk Żukowski – Do Kukowa trafiłem z rodzicami w
lipcu 1950 roku. Miałem wtedy pięć lat. Praktycznie nic z tego
przyjazdu nie pamiętam. Pamiętam jedynie wyjazd ze Świętajna.
Ojciec miał w Świętajnie gospodarstwo. Tam był dom nad
jeziorem i wielkie podwórko, gdzie później zorganizowano
PGR. To właśnie to gospodarstwo zabrali mojemu ojcu i jakby
w zamian dano mu to w Kukowie.
Ojciec hodował również ogiery. Je również chcieli mu zabrać choć miał na nie licencje. Trzy miesiące przesiedział w
więzieniu. Chcieli mu udowodnić, że miał je z UNRY, ale on je
kupił na Litwie i stamtąd sprowadził do Polski. Ojciec siedział
w areszcie, a milicjant pilnował ogierów, bo chcieli udowodnić ojcu, że je ukradł. Po sprawdzeniu danych wypuścili ojca.
No kazali mu się przenieść. Dom i gospodarstwo mieliśmy na
własność więc kazali wybrać w powiecie jakąś miejscowość.
Jako odszkodowanie za tamte 40-hektarowe gospodarstwo dostał ojciec w sumie 8 hektarów.
BMB - Dlaczego chcieli zabrać ogiery i motywowali tym,
że były z UNRY?
HŻ – Bo z UNRY to amerykańskie i była to darowizna i
mogli zabrać. Ale nasze ogiery były kupione i stanowiły naszą własność. Potem za „Stalina wąsy” zabrali ojcu licencje na
te ogiery i kazali je albo sprzedać albo wykastrować. Były to
piękne ciężkie konie rasy sokólskiej.
BMB – I został Pan na tych ośmiu hektarach?
HŻ – Potem przeliczyli klasy gruntów i wyszło, że mam
ponad 9,68 hektarów. Dostaliśmy w czterech gospodarzy jeszcze łąki: łącznie 4,5 hektara do podziału. W to wszedł też nasyp byłej kolei wąskotorowej.
BMB – Kiedy przejął Pan gospodarstwo po ojcu?
KŻ – Gdy miałem 18 lat. Tata zmarł w 1954. Zaraz po wyj-

ściu z więzienia bo siedział drugi raz. W lipcu zamknęli a w
listopadzie zmarł.
BMB – Za co ojca zamknęli?
HŻ – Za „Stalina wąsy”, za wybory! Za politykę go
wzięli. Jeszcze jak byliśmy w Świętajnie to do tych ogierów
co miał ojciec z całego regionu przyprowadzano klacze. W
Dworaczkach pewien mieszkał gospodarz. Bardzo chwalił
Stalina. A przecież cała ojca rodzina uciekała przed Armią
Czerwoną. Więc jak ten chwalił, to ojciec powiedział do niego „że jak tak go lubisz, to weź jego wąsy i se d... podetrzyj.
Ten doniósł do bezpieki i ojca wsadzili.
BMB – I ile dostał za tę wypowiedź?
HŻ – Trzy miesiące siedział. Bez sprawy. Świadków nie
było, bo tylko ten donosiciel, a ojciec się nie przyznał. Nikt
nie chciał zeznawać i ojca wypuścili. Drugi raz siedział za
wybory, bo coś znowu nawygadywał. Zmarł w wieku 56 lat.
BMB – Co ciekawego wydarzyło się jeszcze w Kukowie.
HŻ – Kiedyś w szkole była kronika, ale gdzieś zaginęła. Było tam opisane, że jak Napoleon szedł na Moskwę, to
nocował w dworku w Kukowie. Teraz z tego dworku tylko
fragment ganku został. Z cegły, która z niego została zbudowano stojące tam dwa budynki.
BMB – Czemu dworek nie przetrwał?
HŻ – Spalili go osadnicy z Szczebry pod Augustowem.
To była taka zemsta. Dom był jakiegoś bogatego dziedzica.
Oni przed wojną pracowali u jakiegoś, więc w taki sposób
się zemścili.
BMB – Jak funkcjonowała wtedy wieś?
HŻ – Był wtedy sklep. Jak większe jakieś zakupy to trzeba było jechać do Olecka. Nie jest daleko. Nawet piechota
się chodziło, czasem końmi. Potem był autobus.
BMB – W Kukowie został taki pojedynczy wysoki komin. Czy to była jakaś fabryka? (c.d. na s. 13)w
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Andrzej Malinowski
Mysia Wieża w Kruszwicy
Dojazd: Olecko - Warszawa - Poznań - Park Narodowy Ujście Warty
- Drawieński Park Narodowy Poznań - Wielkopolski Park Narodowy - Poznań - Morasko - Kruszwica (wyprawa
weekendowa).
Ośmioboczna ceglana wieża ma wysokość 32 m i
znajduje się w Kruszwicy na półwyspie Rzępowskim
jeziora Gopło. Jest pozostałością zamku zbudowanego około 1350 r. przez króla Kazimierza Wielkiego
(wcześniej istniał tutaj gród plemienia Goplan).
Zamek był warownią, mającą strzec Kruszwicę
przed Krzyżakami, a w okresie późniejszym siedzibą
kruszwickiej kasztelanii i starostwa. W 1657 r. został
zniszczony przez Szwedów. Ocalała tylko wieża.
Z istnieniem Mysiej Wieży związana jest legenda
o Popielu, legendarnym władcy Polski, którego zjadły
myszy. Na szczyt wieży dochodzi się 109. schodami.
Wstęp na Mysią Wieżę – 6 zł, parking bezpłatny.
„W kruszwickim zamku żył Popiel stary
Co za swe zbrodnie doznał słusznej kary
I choć to dziwne, każdy w to wierzy,
Że małe myszki zjadły króla w wieży.(…)”
W słoneczną niedzielę, 27 października 2013 r. w
Mysiej Wieży byli i legendę o Popielu przypomnieli:
Konrad Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
HŻ – Tam była winiarnia. Produkowano tam wino. Były
jeszcze budynki, a w nich kadzie gdzie było wino. Winiarnię
także spalili osadnicy ze Szczerby. Też w rewanżu za jakieś
tam krzywdy. Potem obok była bukaciarnia. Ale obór i stodoły
też już nie ma.
BMB – Co Pan pamięta z dzieciństwa? Jak to wszystko
wyglądało?
HŻ – Tak sobie myślę, że mało co się zmieniło. Nie ma linii
kolei wąskotorowej. Rozebrali ją Sowieci w 1945 roku między
sierpniem, a wrześniem. Jechali od Świętajna. Rozbierali i ładowali tory na wagony. Bo na początku kolejka funkcjonowała. Ojciec opowiadał jak jeździł wąskotorówką ze Świętajna do
Olecka i z powrotem. Jak przyjechaliśmy tutaj do Kukowa, to
jeszcze na nasypie leżały podkłady.
Na początku nie mieliśmy światła. W samym Kukowie
był prąd ale w gospodarstwach na koloniach światła nie było.
Elektryczność zaczęto doprowadzać dopiero pod koniec lat 50.
XX wieku. Elektryfikacja trwała bardzo długo. U moim gospodarstwie światło założyłem w 1971 roku.
Było to zaraz po wojsku. Odsłużyłem je w Zgorzelcu w
służbach chemicznych. Wcześniej pracowałem w kopalni i
stamtąd wzięli mnie do służby wojskowej.
BMB – Gdzie kończył Pan szkołę podstawową?
HŻ – U nas na miejscu była szkoła i do tej szkoły przez
siedem lat chodziłem. Pierwszym nauczycielem po wojnie
była Piotr Jasinowski. Była to tzw. czteroklasowa szkoła powszechna. Przecież podczas wojny szkoły nie funkcjonowały.
Do szkoły powszechnej uczęszczali więc i dzieci i dorośli. Ona
właściwie przygotowywała do nauki w szkole podstawowej.
Piotr był ojcem Mariana Jasionowskiego, który ma gospodarstwo obok nas.
W 1946 została utworzona sześcioklasowa szkoła podstawowa.
BMB – Ilu uczniów uczyło się w szkole?
HŻ – To była duża szkoła. Chodzili do niej uczniowie z
Zajd, Rosochacek i naturalnie z Kukowa. Później było czterech nauczycieli. Po Jasionowskim dyrektorem szkoły został
Masłowsk. Po nim był Wygachewicz. On zmienił się z Kuźmą
z Gąsek, a sam poszedł do tej szkoły. Potem dyrektorem został Rusiecki, Potem był Maruchacz. Następnym dyrektorem
był Konopko i wreszcie Honorata Jabłońska, która była aż do
likwidacji szkoły.
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BMB – Co ciekawego jest w Kukowie do obejrzenia?
HŻ – Jest pomnik plebiscytowy. Pamiętam jak jeszcze
były wokół niego tablice marmurowe ale jak to było niemieckie to zostało zniszczone. Dzieci ze szkoły pobiły je
kamieniami.
W kronice szkolnej było też opisane, że żyło tutaj dużo
Mazurów.
Jeszcze i po wojnie było kilku.
BMB – Ile gospodarstw było zasiedlonych?
HŻ – Wszystkie. Jeżeli były budynki, które nadawały się
do zasiedlenia to zaraz ktoś tam się wprowadzał. Na początku była w Kukowie ponad sto budynków. Co drugi została
spalony. Szczególnie ci, którzy podszywali się pod AK. Ojciec śmiał się z nich: „A Kaczkę, A Kurę ukradł”. Jak była
zabawa to oni po tej zabawie co się nie podobało to podpalali. Podczas wojny nie został zburzony żaden budynek
wszystko stało się dopiero po 1945 i trwało do 1950, kiedy
to wszystkich tych bandytów powsadzali do więzienia. AK-owcy siedzieli już dawno w więzieniu, kiedy ci podpalali
domy.
BMB – Kto był pierwszym sołtysem w Kukowie?
HŻ – Wtedy nie nazywał się sołtys ale pełnomocnik.
Pierwszym był Edward Warsiewicz, następnym był Józef
Warakomski. Potem, jeśli się nie mylę, kolejno: Antoni Stefanowski, Anna Warsiewicz, Zdzisław Warsiewicz, Jerzy
Fedorowicz i teraz Antoni Rydzewski.
BMB – Może Pan pamięta jakieś dziecięce zabawy?
HŻ – Bawiliśmy się w dwa ognie, w partyzantkę. Popularną zabawą było toczenie obręczy z koła rowerowego
patykiem po bruku. Były związane z tym wyścigi i zawody
zręcznościowe. Nieraz jak trzydzieści dzieci toczyło te koła.
To musiał być łomot, że aż strach. W pierwszej klasie uczyło
się ze mną 36 uczniów. Wtedy rodzicom się chciało.
Zabawy były organizowane w budynku, gdzie teraz jest
świetlica. Jak zaczęła się nasza „pierestrojka” chcieli świetlicę sprzedać. Wtedy byłem w radzie wiejskiej i nie pozwoliłem na takie rozwiązanie. Świetlicę chcieli przenieść do
szkoły. Wieś jednak mnie poparła i tak mamy teraz gdzie
się spotykać.
Kiedyś była tam mała gospoda. Była zajezdnia dla wozów i stajnia dla koni. Był również mały hotelik.
BMB – Dziękuję za rozmowę.

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko
zachorowania na grypę oraz chronić
przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę
przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania
zakrywaj nos i usta chusteczką jedno-

razową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel
do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się
skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz
w twarz” z innymi
podróżnymi,
• unikaj masowych zgromadzeń,
• zadbaj, aby
również
twoje
dziecko przestrzegało
powyższych
zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V43101

V41903

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

K88309

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V42802
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V39545

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88509
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33911
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

SERWIS OGUMIENIA

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

V01546

V42402

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B84402

K89208

* AUTOCZĘŚCI;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21

V43101

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34740
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B83904

K88409

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V42812
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V43111
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34730
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L82201
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V37208

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34211
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B83704

* VW Passat Combi, 1998, 1,9TDI, 110 KM, tel. 508097-660 V39615

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V38906

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B84203
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35010

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B82508
V37808

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B82309
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B84103

US£UGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B83106

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

V41803

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V43001
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B84302
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V41813
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L82102
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B83405
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B84004

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V42302
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V41104
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486
V38706

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Drukarnia Offsetowa

to@borawski.pl
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V39515
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, tel.
87-520-22-07 V41503
V35410

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V37818
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V39006

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
V39805
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V42712
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34720

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L82003
K88908

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B83505
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B83605
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89904
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a16
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B83804
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90004
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a16
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V39705
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B84601
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V43121
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B83206
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a16

* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 B84505
* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V41913
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V42013
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V39525

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V39815
WYNAJEM
* kawalerka do wynajęcia, tel. 508-247-483 K90402
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V39016

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V39605

V37828

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

V37508

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 K88609
Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88210
* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K90203

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V39206

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B82807
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V39535
PRACA
* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza
nabór na stanowisko SPECJALISTA DYSCYPLINY SPORTU w MOSIR w Olecku całość ogłoszenia na - http://bip.
um.olecko.pl/index.php?dz=4&id=14181
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B82408
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K89008

V40014

 auto
 sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

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

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - BEZPIECZNIE

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

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

L81706

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

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

mości. W związku z tym jesteśmy narażeni na popełnienie
uchybień powodujących niemiłe niespodzianki po zawarciu
umowy.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z zakupem nieruchomości powinniśmy sprawdzić w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , czy
nieruchomość, którą zamierzamy nabyć będzie mogła być
wykorzystana zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Kolejny krok, to porównanie, czy podany przez właściciela numer ewidencyjny działki jest zgodny z numerem w
ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie dane o nieruchomości (mapka, numer nieruchomości, powierzchnia, właściciel
itp.) uzyskamy z ewidencji gruntów i budynków Starostwa
Powiatowego.
Następnie w księdze wieczystej nieruchomości, powinniśmy sprawdzić czy nieruchomość nie posiada ograniczonych
praw rzeczowych (np. służebność gruntowa lub osobista). Czy
nie jest obciążona hipoteką. Wypis z księgi wieczystej może
okazać sprzedający. Warto jednak przed podpisaniem aktu notarialnego, przejrzeć księgę osobiście.
Bywa, że nieruchomość obciążona jest długiem. Wówczas
powinniśmy zawrzeć umowę przedwstępną, w której sprzedający zobowiąże się do sprzedaży nieruchomości wolnej
od obciążeń. Zawarcie właściwej umowy możliwe będzie po
spłacie obciążeń. Możliwe jest też przejęcie obciążeń wraz z
nieruchomością. W tej sytuacji cenę zakupu pomniejszamy o
wartość obciążeń.
Nakreśliliśmy Państwu zarys czynności poprzedzających
zakup nieruchomości. O ile macie Państwo wątpliwości dotyczące innych zagadnień tego typu transakcji – zapraszamy.
Nasze porady są bezpłatne.
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13
oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie
pod numerem 876102201 lub milowo: ak.ob@wp.pl.

Serdecznie z a p r a s z a m y!

K89704

B82907

Nie codziennie mamy do czynienia z zakupem nierucho-

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
„Zdrowa żywność”

Termin „zdrowa żywność” jest obecnie nadużywany i najczęściej produkty sprzedawane pod tą
nazwą, tak naprawdę wcale nie są zbyt zdrowe. Bez
wątpienia prawdziwie zdrowa żywność po¬winna
wyrosnąć na polu uprawianym bez chemii. Obecnie w Polsce, m.in. Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Eko-land” daje gwarancję, że żywność
pochodząca od należących do niego producentów, posiada
najwyższą wartość biologiczną i zdrowotną. Wyróżnikiem
produktów z tych gospodarstw i przetwórni jest specjalny
znak. Mogą go używać tylko gospodarstwa i przetwórcy
poddający się stałej kontroli, atestacji.

Zdrowie w normie

OB.: kobiety do 12 mm/godz.; mężczyźni do 8 mm/
godz.
Morfologia krwi: hemoglobina – kobiety 13,8%, mężczyźni 15,4%;
erytrocyty (krwinki czerwone) – kobiety 4 mln 400 tys./
mm./3, mężczyźni 5 mln 150 tys./mm3;
leukocyty (krwinki białe) od 4 do 10 tys./mm3;
płytki krwi od 200 do 300 tys./mm3

cukier we krwi na czczo od 80 do 120 mg% (glukoza
55-100 mg%).
Badanie moczu ogólne:
diureza dobowa (ilość moczu wydzielonego w ciągu
doby) 0,6 – 2,01 l;
ciężar właściwy 1,018 – 1,022 kg/l;
wygląd – żółty, przejrzysty
odczyn kwaśny (pH 6,2);
dopuszczalne są pojedyncze wałeczki szkliste, leukocyty (do 8-10) nieliczne erytrocyty oraz pojedyncze
kryształy szczawianów wapnia

Zioła

Zioła, a więc przeważnie liście, łodygi i korzenie niezdrewniałych roślin, są dla uszlachetnienia naszych potraw nie mniej ważne niż przyprawy. Zioła umożliwiają
twórcze gotowanie. Każde z ziół kuchennych ma swój
charakterystyczny mocniejszy lub bardziej delikatny
aromat. Można kupić zioła świeże, mrożone i suszone.
Najbardziej znane to bazylia, cząber, estragon, kolendra (chińska pietruszka), koper, listki laurowe, lubczyk,
majeranek, mięta, ogórecznik (ziele ogórkowe), oregano
(dziki majeranek), pietruszka, rozmaryn, szkorzonera,
szałwia, szczypior, trybuła, tymianek.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii,
Żanety
Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba, Jarosława, Franciszka,
Leonarda, Maksyma, Maksymiliana,
Stoigniewa, W7alerego, Waleriana,
Waleriusza, Wirgiliusza
28 listopada
Berty, Bianki, Blanki, Lesławy, Natalii, Romy, Zdzisławy
Gintera, Gościerada, Gościrada, Grzegorza, Jakuba, Lesława, Radowita,
Romana, Rufusa, Stefana, Zdzisława
29 listopada (Dzień Podchorążego)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemysławy, Saturniny
Błażeja, Bolemysła, Filomena,
Fryderyka, Przemysła, Przemysława,
Saturnina, Siedlewita, Waltera
30 listopada (Andrzejki) (Dzień
Rybaków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury,

Zbysławy
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna,
Konstantego, Liberiusza, Ludosława,
Ondraszka, Zbysława
1 grudnia (Światowy Dzień Walki z
AIDS)
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, Iwy,
Iwony, Natalii, Sobiesławy
Arnolda, Bronisława, Edmunda,
Eligiusza, Mariana, Natalisa, Platona,
Ryszarda, Sobiesława, Szymona
2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bibiany,
Bibianny, Bibiany, Blanki, Budzisławy,
Pauliny, Wiwiany
Budzisława, Hipolita, Ksawerego, Paula, Piotra, Rafała, Sulisława, Zbyluta
3 grudnia (Dzień Osób Niepełnosprawnych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, Ksawery, Łucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza, Ksawerego, Lucjusza, Unimierza

Nasz przepis
Sandacz po tatarsku

80 dag filetów z sandacza, 4 duże
cebule, 0,2 litra śmietanki, masło,
24 kapary, 12 oliwek bez pestek, 4
plasterki cytryny
Cebulę przekręcamy przez maszynkę i odcedzamy na sicie. Sok z
cebuli przyda się przy gotowaniu.
Filety podsmażamy na maśle, a
kiedy się tylko przyrumienią, dodajemy sok z cebuli. Solimy i pieprzymy.
Zmniejszamy ogień i dopiero wtedy
dodajemy śmietankę.
Gotujemy na małym ogniu pod
przykrywką.
Przed podaniem dodajemy kapary
i oliwki. Każdy talerz dekorujemy plasterkiem cytryny. Podajemy z ziemniakami.

Sznycle z musztardą

4 sznycle wieprzowe bez kości, 8 dag
ziaren słonecznika, pół łyżeczki słodkiej papryki, 2 łyżki musztardy, 3 łyżki
oleju, sól, pieprz
Ziarna słonecznika mielimy w
młynku do kawy i mieszamy z musztardą. Doprawiamy solą, pieprzem i
papryką.
Przygotowujemy gril lub rozgrzewamy piekarnik do 250°C.
Sznycle oczyszczamy z błon i obtłukujemy tłuczkiem. Obsmażamy na
patelni na oleju po 3 minuty z obydwu
stron.
Układamy na blaszce wyłożonej
aluminiową folią, smarujemy musztardą ze słonecznikiem i wstawiamy do
piekarnika na około 5 minut.

Rukola – sałata mało znana

Sałata aromatyczna o lekko gorzkawym posmaku. Najlepsza jest z melonem, z szynką parmeńską i odrobiną
parmezanu. Rukola nie lubi zbyt wy-

Omlet z owocami

1 jako, łyżka mąki, łyżka masła, 16 dag
obranych cząstek pomarańczy, 16 dag
obranych cząstek czerwonych grejpfrutów, łyżka soku z cytryny, 3 łyżeczki
cukru, cynamon, 5 dag jogurtu kremowego, cukier waniliowy, pół łyżeczki
siekanej pistacji.
Białko ubijamy i łączymy z mąką i
żółtkiem. Rozgrzewamy masło i wlewamy na nie masę jajeczną. Smażymy pod
przykryciem na złoty kolor. Owoce mieszamy z cynamonem i cukrem. Jogurt
łączymy z cukrem waniliowym.
Na połówce omleta układamy owoce
i przykrywamy drugą połową.
Danie polewamy jogurtem.

Sałata z sosem koktajlowym

2 główki sałaty, 1 żółtko, pół łyżeczki
białego pieprzu, łyżeczka musztardy,
2 łyżki keczupu, 3 krople tabasco, 1
łyżeczka sosu cumberland, sól, 8 łyżek
oleju, owoce do przybrania
Sałatę czyścimy i przekrajamy na
pół. Usuwamy zewnętrzne liście. Większe główki sałaty kroimy na cztery części. Sałatę myjemy i osuszamy na ściereczce.
Żółtko ucieramy z przyprawami. Dodajemy p łyżce oleju i ucieramy aż powstanie majonez. Solimy.
Sałatę układamy na talerzach i polewamy sporządzonym majonezem.
Dekorujemy kawałkami ananasa lub wiśniami z kompotu.
Podajemy z tostami lub małymi bułeczkami z masłem.
szukanych sosów. Bardzo smaczna jest
lekko skropiona oliwą. Przyprawiamy
kilkoma kroplami oliwy z oliwek lub
cytryną. Można podawać ją bez żadnego
sosu.

Tygodnik olecki 48/828 - r. 2013

17

Cytaty na ten tydzień
Ludzie powinni się zmieniać po
wojnach światowych. Inaczej po co
by były wojny światowe?
Kurt Vonegut,
Matka noc
Dni inne również są znużone;
Dni inne czują strach, jak my;
Nie przyjdą inne dni pragnione;
Dni inne umrą też, jak my;
My też umrzemy w ciemni tej...
Maurice Meterlinck,
Piosnka

PRZYS£OWIA
Święty Jędrzej (30 listopada) adwent
przytwierdzi.
Na świętego Andrzeja dziewkom z
wróżby nadzieja.
Pierwszy śnieżek w błoto wpada słabą zimę zapowiada.
Kto się zaleca w adwent ten będzie
miał żonę na święta.
Jak grudzień się zaczyna, taka będzie cała zima.
Grudzień ziemię grudzi, a izdebki
studzi.
Kto w adwencie ziemię pruje, ten
siedem lat choruje.

Ochrona przed mrozem

Solidnych mrozów zimy od czasu do
czasu nam nie żałują. Kto więc jesienią
pamięta o zabezpieczeniu drzewek na
działkach, w przydomowych sadach na
pewno nie żałuje wysiłków. Kopczyki
przy krzewach i drzewkach okrywające
nieco grubszą warstwą ziemi korzenie,
także chochoły słomiane na pniach, albo
inne rodzaje osłon na pewno spełniają
swe zadanie. Taka dodatkowa warstwa
znacznie utrudnia dotarcie zimna do korzeni i pni.
Kopczyki i inne zabezpieczenia przydają się szczególnie wtedy gdy mrozy
przychodzą falami po okresowych odwilżach, które rośliny rozhartowują i wtedy
stają się one zdecydowanie mniej odporne na ataki mrozów, zwłaszcza tych późnozimowych.

Sen bez odpoczynku

Chrapanie podczas snu to przypadłość wielu osób. U niektórych z nich
występuje dodatkowo tzw. zespół bezdechu - zatrzymanie oddechu, nawet do 1-2
minut. Najczęściej następuje to po intensywnym chrapnięciu. Osoby cierpiące na
bezdech budzą się zmęczone, a w ciągu
dnia są rozdrażnione i senne. Zmęczenie
wynika z faktu, ze po okresie bezdechu
chorzy budzą się na krótką chwilę. Ich
sen jest więc przerywany i nieefektywny.
U chorych z zespołem bezdechu występuje też nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca i otyłość. W tym ostatnim wypadku nazywa się to zespołem
Pickwicka.
Przyczyną tej choroby są zaburzenia
czynności ośrodków regulujących sen i
oddychanie lub zamknięcie górnych dróg
oddechowych.
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I Towarzyski Turniej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych o Puchar Komendanta
Rafała Klauzy
23 listopada w hali Lega został rozegrany I Towarzyski
Turniej Piłki Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Rafała Klauzy. Organizatorami były MOSiR Olecko, KPP Olecko, W-M NZSS Policjantów
Do turnieju przystąpiło 7 drużyny podzielonych na dwie
grupy:
Grupa A: Komenda Powiatowa Policji Kętrzyn, Komenda Powiatowa Policji Pisz, Państwowa Straż Pożarna Olecko,
Straż Graniczna Gołdap
Grupa B: Komenda Powiatowa Policji Gołdap, Komenda
Powiatowa Policji Ełk, Komenda Powiatowa Policji Olecko
Wyniki spotkań
Grupa A:
KPP Kętrzyn – KPP Pisz 0:4
KPP Kętrzyn – PSP Olecko 2:2
KPP Kętrzyn – SG Gołdap 4:2
KPP Pisz – PSP Olecko 5:2
KPP Pisz – SG Gołdap 4:1
PSP Olecko – SG Gołdap 2:0
Grupa B:
KPP Gołdap – KPP Ełk 1:0
KPP Gołdap – KPP Olecko 0:0

KPP Ełk – KPP Olecko 1:0
Mecze półfinałowe:
KPP Pisz – KPP Ełk 4:0
KPP Gołdap – PSP Olecko 4:0
Mecz o trzecie miejsce:
PSP Olecko – KPP Ełk 1:0
Finał
KPP Pisz – KPP Gołdap 1:2
Turniej obfitował w ciekawe i emocjonujące mecze.
W jednym z nich gospodarze turnieju czyli KPP Olecko
utracili możliwość walki w półfinałach tracąc w ostatniej
minucie meczu bramkę niejako na własne życzenie.
W finale spotkali się faworyci. Piorunujący atak Pisza,
który w każdym wcześniejszym meczu zapewniał po 4
bramki został powstrzymany. Więcej zimnej krwi i opanowania zapewniło zwycięstwo policjantom z Gołdapi.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni wspaniałymi pucharami. Kolejne drużyny otrzymały mniej okazałe trofea oraz
zestawy pamiątkowych kubków. Nagrodzono również najlepszego strzelca, którym został Tomasz Sznaza z Pisza.
Najlepszym bramkarzem wybrano Jerzego Piechockiego
z gołdapskiej policji, który w całym turnieju wpuścił tylko
jedną bramkę.
Bartosz Cieśluk

Piłka siatkowa

List do Mikołaja
Nadchodzi już gwiazdka, a z nią prezenty.
Wiem, że Mikołaju będziesz zajęty.
By pomóc Ci moim życzeniom sprostać,
Napiszę Ci czego nie pragnę dostać.
Nie czekam na płaski cud telewizor,
Wiatrówkę z lunetę, czy noktowizor.
Nie pragnę laptopa wypasionego,
I nie chcę także zegarka złotego.
Nie silnik z łodzią do pływania w morzu,
Nie dresy, nie dżinsy, nie kurtkę, nie kożuch.
Nie łyżwy, nie narty, nie deskę na stoki,
Nie komplet dla nurka do zejść głębokich.
Nie chcę roweru, wrotek, hulajnogi,
Kryształów, wazonów, zasłon do podłogi.
Nie pióro parkera, wiertarkę bosha,
Nie prostownicę, rakietę do squascha.
I nie chcę vouchera na Karaiby,
Nawet szampana, choć byłby prawdziwy.
I innych też cennych dóbr materialnych,
By nie mieć żadnych kłopotów fiskalnych.
Ja mały chcę prezent, mieści się w dłoni,
Od lat czterdziestu piszę ci o nim!
Więc bym znów nie był rozczarowany,
No daj ten ołówek zaczarowany!!!
21.11.2013r
jerzyk

18 listopada w hali „Lega” odbyły się powiatowe zawody piłki siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorem turnieju był olecki MOSiR, a sędzią
głównym Jerzy Wrzyszcz.
Do zawodów przystąpiły dwie drużyny:
LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski)
ZSLiZ Olecko (opiekun Karol Sobczak)
W związku z tym, że zgłosiły się tylko dwie drużyny
rozegrany został jeden mecz.
LO Olecko - ZSLiZ 3:1
Mistrzem powiatu została drużyna LO Olecko.
W zawodach uczestniczyło 16 zawodników.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

Najbliższe imprezy sportowe
Piłka ręczna
Rejonowe zawody w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych
Termin i miejsce: 03.12.2013 r. (wtorek) godz. 10:00
Hala LEGA w Olecku
Koszykówka
Rejonowe zawody w Mini koszykówce dziewcząt szkół
ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 10.12.2013 r. (wtorek) godz. 10:00 Hala
LEGA
Imprezy okolicznościowe
Uroczyste Podsumowanie Rocznej Działalności Hali
Widowiskowo-Sportowej z Pływalnią LEGA
Termin i miejsce: 28.11.2013 r. (czwartek) godz. 17:00
Hala LEGA
Andrzejki na basenie LEGA
Termin i miejsce: 29.11.2013 r. (piątek) godz. 18:30 Hala
LEGA

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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Szachy

wadzone będą dodatkowe klasyfikacje wiekowe: gimnazjum
i szkoły średnie, kl. IV-VI SP i 0-III SP. Opłata rankingowa
6 PLN. Tekst pełnego regulaminu dostępny na stronie www.
szachy.olecko.pl
Natomiast seniorów i juniorów o rankingu od 1250 zapraszamy do wzięcia udziału w Otwartym Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów. Zgłoszenia zawierające nazwisko, imię
, posiadaną kategorię szachową należy przesłać na adres
email: krzysztofszachy@wp.pl do dnia 05.12.2013 do godziny 22.00 lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych
miejsc). Turniej rozegrany zostanie w dniu 07.12.2013 w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku system
szwajcarskim na dystansie VIII rund, tempo gry 15 minut na
zawodnika, kojarzenie komputerowe. Tekst pełnego regulaminu również dostępny na stronie www.szachy.olecko.pl
Krzysztof Konewko

Mini siatkówka

SP 1 Olecko – SP Gąski
0:2
SP 4 Olecko - SP Gąski
1:2
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
SP dziewczęta:
1. SP 4 Olecko
2. SP 3 Olecko
3. SP Wieliczki
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt SP Olecko: Agnieszka Domaradzka, Natalia Ignaciuk, Krystyna Kwiatkowska, Joanna Łuszczyńska, Dominika Miedzianko, Emilia
Naruszewicz, Weronika Skorupska, Klaudia Zubowicz,
Justyna Sznurkowska
SP chłopcy:
1. SP 3 Gąski
2. SP 1 Olecko
3. SP 4 Olecko
Skład zwycięskiej drużyny chłopców SP Gąski: Jakub
Kaszkiel, Przemysław Szwarc, Bartosz Naruszewicz, Filip Zdanewicz, Cyprian Ogrzal, Robert Wasilewski, Damian Zaręba, Rafał Gajek, Maciej Sławiński.
W zwodach wzięło udział 28 zawodniczek i 27 zawodników. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz uzyskały awans do dalszych rozgrywek.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko serdecznie zaprasza juniorki i juniorów do wzięcia udziału w Otwartym
Turnieju Rankingowym Juniorów. Turniej jest zgłoszony
do oceny przez Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy i
umożliwia zdobycie V lub IV kategorii szachowej. Prawo do
gry mają osoby urodzone w 1995 roku lub młodsze o rankingu 1000-1250. Zgłoszenia zawierające nazwisko, imię , klub/
szkołę, posiadaną kategorię szachową, datę urodzenia należy
przesłać na adres email: krzysztofszachy@wp.pl do dnia
05.12.2013 lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych
miejsc). Turniej rozegrany zostanie w dniach 07-08.12.br w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku system
szwajcarskim na dystansie VIII rund, tempo gry 35 minut na
zawodnika, kojarzenie komputerowe. W ramach turnieju pro19 listopada w hal Zespołu Szkół (Siejnik) oraz hali Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się powiatowe zawody mini
siatkówki „czwórek” dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
Organizatorami turnieju były: MOSiR Olecko, SKS „Czwórka”, SKS „Trójka”
Sędziami głównymi byli Robert Markowski i Dariusz
Dźwilewski.
Do zawodów przystąpiły następujące drużyny:
SP dziewczęta: SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk),
ZPS Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz), SP 3 Olecko
(opiekun Wojciech Rejterada).
SP chłopcy: SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasińska), SP 1
Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) ,SP Gąski (opiekun
Wiesław Zalewski).
WYNIKI:
SP dziewczęta:
ZPS Wieliczki – SP 3 Olecko
0:2
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko
1:2
ZPS Wieliczki - SP 4 Olecko
0:2
SP chłopcy:
SP 4 Olecko - SP 1 Olecko
0:2

Zapraszamy do udziału w

Amatorskiej Lidze Squasha!

Squash będący grą w Polsce stosunkwo nową zdobywa coraz
wiekszą popularność. Podobnie jest i w Olecku. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej fanów i przyciągnąć nowe osoby
MOSiR Olecko inauguruje rozgrywki Amatorskiej Ligi Squasha. Serdecznie zapraszamy do udziału!

V41703

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. SP Miłki
2. SP Wydminy
3. SP 3 Olecko
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt SP Miłki: Gabriela Górska, Anna Kasprowska, Katarzyna Karwowska, Oliwia Malinowska, Wiktoria Mrówka, Anna Chrobak, Zuzanna
Duda, Diana Dudzińska, Agata Kalinowska, Weronika Kamińska
W zwodach wzięło udział 30 zawodniczek.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz
dyplomy.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

rys. Marek Pacyński

Piłka nożna dziewcząt

21 listopada w hali „Lega” odbyły się rejonowe zawody piątek piłkarskich dziewcząt dziewcząt szkół podstawowych.
Organizatorem był olecki MOSiR, a sędzią głównym Robert
Markowski.
Do zawodów przystąpiły drużyny SP3 Olecko, SP Wydminy
i SP Miłki.
WYNIKI:
SP Wydminy - SP Miłki
2:3
SP Miłki – SP3 Olecko
1:1
SP Wydminy – SP3 Olecko
3:0

20

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 48/828 - r. 2013

PO KOKARDĘ

F. No 153

Komórka
Symbol naszych czasów. Jest tania (w miarę), popularna i
wszechobecna. Zawładnęła nie tylko młodą, dojrzałą, ale i tą
starszą częścią społeczeństwa.
Jeszcze parę lat temu posiadanie telefonu komórkowego
było wyznacznikiem zamożności, tak teraz mają ją niemal
wszyscy. Często jest prezentem pierwszokomunijnym, ale
posiadają ją i młodsze dzieci. Sieć komórkowa, kiedy tylko
staniała, wyparła telefony stacjonarne. Wielu ludzi wyzbywa się ich i woli na to konto podwyższyć sobie abonament
komórkowy. To wiedzą wszyscy i wcale zamiarem moim
nie jest zachwalanie któregokolwiek monopolisty komórkowego.
Właśnie na przykładzie telefonu komórkowego (sama pamiętam, jak przeżywałam pierwszy telefon) widać wyraźnie,
jak zmienia się społeczeństwo, jak podąża krok w krok za
cywilizacją. A ta nabiera wręcz zawrotnego tempa.
Czytałam kiedyś, jak palec dominujący do tej pory palec
wskazujący, zdominowany został przez kciuk. Obserwowałam nieraz, jak młodzież pisze sms-y. Niesamowite tempo!
Ja wysiadam.
Natychmiastowy kontakt i te sprawy, ale… Ale denerwuje mnie brak kultury z tym związany. Ot, chociażby nie wyłączanie go przed wejściem do kościoła. Równie mocno mnie
to drażni, jak odkryte latem ramiona u kobiet i rybaczki u
mężczyzn. Widziałam tak strój i powtarzam teraz moim dzieciom i powtarzać będę, że inny strój obowiązuje na plażę, na
dyskotekę, a inny do kościoła. Wystarczy się wyciszyć. To
naprawdę jest w złym guście.
Nieswojo się czuję, kiedy rodzice na zebraniach w szkole
próbują wymusić na nauczycielu, że dziecko musi mieć włączoną komórkę przez cały czas. Nieswojo, bo wypadam na
staroświecką, kiedy staję po stronie nauczycieli. Już i tak wywalczyli, że mają prawo (!) ją nosić. Zauważyłam, że dzieci
zamiast rozmawiać ze sobą na przerwach, to grają w gierki,
słuchają muzyki i chwalą się coraz to nowszym sprzętem.
Jak wielka przepaść dzieli mnie od młodego pokolenia uświadomił mi telefon komórkowy. Kończyła się moja
umowa i stałam się intratnym klientem dla jednej z firm.

Oczywiście zabiegano o mnie, a raczej o mój abonament
i moje pieniądze. Bardzo mocno. Dałam się namówić córkom i skusiłam się na telefon dotykowy. Sobie wytłumaczyłam, że najwyższa pora już mieć Internet w komórce.
Pierwszy tydzień – koszmar! Drugi – to samo.
Powtarzałam sobie, że się przyzwyczaję. Poradziłam
sobie z laptopem, wiec i z telefonem dotykowym sobie poradzę.
Po dwóch miesiącach z ogromną satysfakcją oddałam
ją starszej córce. Młodsza się obraziła, ale nareszcie wróciłam do swojej starej, klawiszowej ukochanej komórki.
Trochę nowoczesności i się gubię. A jak w tym wszystkim radzą sobie ludzie starsi?
Obserwowałam ostatnio parę, która szła w objęciach i
każde z nich miało przy uchu telefon komórkowy. Śmiesznie to wyglądało. Jeszcze śmieszniej, kiedy w parku para
zakochanych (na takich wyglądali) porozumiewali się ze
sobą sms-ami. A może to już norma, tylko ja jestem z odległego dwudziestego wieku?
Uważałam do niedawna, że komórka nie jest mi niezbędna, że nie będzie mnie trzymała jak na przysłowiowej
smyczy. I zdarzyło się. Pewnego poniedziałku zapomniała
jej wziąć do pracy.
Już na wstępie uznałam, że będzie ciekawie i… spokojnie. I było do czasu, kiedy wróciłam z pracy. Na wyświetlaczu było 16 nieodebranych połączeń. Może nie jest
to imponująca liczba, ale czasami jest ich o wiele więcej.
Do części oddzwoniłam, niektóre numery były mi nieznane. Po kilku dniach dzwoniły tamte nieznane numery
z pretensją, że nie mogą się do mnie dodzwonić, gdzie ja
jestem?!
Też coś! Nie było mnie parę godzin, a zareagowali, jakbym zniknęła z planety. Nie ma mnie w sieci, nie ma mnie
we wszechświecie? Nie, ja nie nadążam. Może głupio to
zabrzmi, ale wolę czasy, kiedy telefony były „na korbkę”, a
ludzie mieli dla siebie więcej czasu.
Jest pewna historia, którą opowiedziała mi moja koleżanka. Historia wielkiej miłości z telefonem w tle, ale to
już opowieść na następny raz.
Marusia
Ps. Z internetu: „My, kobiety, jesteśmy aniołami, a gdy
podetnie się nam skrzydła, lecimy dalej - na miotle. Bo
w końcu jesteśmy elastyczne”. Tak zupełnie nie a propos
komórek, ale uśmiechnąć się nie zaszkodzi...:).

