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Uwaga: następny
nr „Tygodnika Oleckiego”
ukaże się 17 września

pokaz ratownictwa wodnego,
fotoreportaż
Pawła Piekutowskiego, s. 19
Ważna zmiana
przepisów
Ruchu
Drogowego
szczegóły s. 4

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

V24403

Nowy cykl: Olecko
- historia I wojny światowej,
działania wojenne na terenie
powiatu, s. 11 - 14,
opracowanie Józef Kunicki
Grażyna Serafin
Błogosławiona Marianna,
patronka teściowych
s. 8-9

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K97903

V25101

V22605

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V21008

V20608

masaż, rehabilitacja,
tel. 605-869-755 K97904
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Ul.Kolejowa 3, 19-400 Olecko www.lot.olecko.pl Dopisane odsetki: 0,45 zł
Przekazana kwota na rzecz Pana Pawła Bartoszewicza:
3450,41 zł
Przedstawienie podziału zebranych środków finansowych:
a/ zbiórka do puszek kwestarskich:
I Olecki Jarmark Wielkanocny (3 puszki) – 365,62 zł
Krzywe Gmina Świętajno (1 puszka) – 732,52 zł
Parafia Pod Wezwaniem Świętej Rodziny (2 puszki) – 144,30 zł
Stadion gminny w Świętajnie (2 puszki) – 386,25 zł
Sesja Rady Miasta Olecko (2 puszki) – 462,50 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku (1 puszka) – 112,86 zł
Sesja Rady Powiatu (2 puszki) – 260,00 zł
Wieś Gordejki (1 puszka) – 222,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
Sklep Odzieżowy w Olecku (1 puszka) – 45,00 zł
zakończyła zbiórkę publiczną z udzielonym zezwoleniem
Sklep Lewiatan Olecko (1 puszka) – 12,91 zł
Starosty Oleckiego o nr OR.5311.4.2014 z dnia 10.04.2014
RAZEM: 2743,96 zł
na rzecz Pana Pawła Bartoszewicza na sfinansowanie usub/ zbiórka do skarbonki ….0,00zl………
nięcia barier architektonicznych - dostosowanie mieszkania
c/ wpłaty na konto bankowe Nr 32 9339 0006 0000
do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo.
0008 1432 0010 tytułem „ Zbiórka publiczna na rzecz PawPan Paweł jest mieszkańcem Wólki Kijewskiej, ma 24 ła Bartoszewicza”
lata. W 2009 roku był uczestnikiem wypadku samochodoweRAZEM: pięć przelewów na rachunek bankowy na
go. Ma uszkodzony kręgosłup. Z powodu pogorszenia zdro- łączną kwotę : 760 zł
wia Panu Pawłowi amputowane zostały nogi. W tej sytuacji
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!
przekazana kwota 3 450,41zł pomoże w usunięciu barier architektonicznych w domu Pana Pawła.
Wiceprezes LOT ZO
Prezes LOT ZO
Przedstawienie dokładnego rozliczenia dochodu:
Wioletta Żukowska
Maria Dzienisiewicz
Zebrane środki łącznie : 3503,96 zł
Koszt prowadzenia rachunku bankowego: 54,00 zł

Piłka nożna
Mecz V ligi piłki nożnej

„Czarni” Olecko - „Błękitni” Pasym

Termin i miejsce: 30.08.2014 r. (sobota) godz. 17:00
Stadion Miejski
Mecz A-klasy

„Unia” Olecko - „Jurand” Barciany

Termin i miejsce: 31.08.2014 r. (niedziela) godz. 17:00
boisko z murawą sztuczną

Redakcja

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

Olecki Rynek

Na oleckim Rynku jest płyta poświęcona prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który odwiedził okazyjnie miasto.
Do tej pory nie ma płyty poświęconej prezydentowi/elektowi Bronisławowi Komorowskiemu, który na zaproszenie
władz miejskich przybył do Olecka specjalnie, by otworzyć hucznie obchodzone uroczystości 450-lecia nadania
praw miejskich.

Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać
honorowymi dawcami krwi.
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27, od godz. 8.30 do 11.00 w poniższych terminach:
4 września, 2 października, 6 listopada

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V20908

V24702

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych dawców krwi

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

V21208

V22206

12 sierpnia od 10.20 jeden zastęp JRG
PSP usuwał gniazdo os z drzewa przy ulicy
Zielonej.
12 sierpnia od 13.21 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały z jezdni w
Kowalach Oleckich skutki wypadku drogowego.
12 sierpnia od 19.17 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego z jezdni obwodnicy Olecka w okolicach Jasiek.
13 sierpnia od 12.59 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os z domku letniskowego w Gordejkach.
13 sierpnia od 14.57 cztery zastępy JRG PSP oraz po jednym OSP Borawskie, OSP Gąski i OSP Szczecinki gasiły
przy ulicy Wiśniowej pożar budynku gospodarczego
13 sierpnia od 17.32 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Sokółkach.
14 sierpnia od 8.52 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os umiejscowione w ziemi przy placu zabaw przy ulicy Ludowej.
14 sierpnia od 10.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Dobkach.
15 sierpnia od 11.39 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w
Borkach powalone na jednię drzewo.
18 sierpnia od 16.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Dułach powalone na jednię drzewo.
18 sierpnia od 18.00 jeden zastęp JRG PSP gasił w Urbankach pożar bel słomy.
18 sierpnia od 18.06 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały z jezdni w
Kowalach Oleckich skutki wypadku drogowego. Zderzenie
dwóch samochodów.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

WILNO - 1 dzień
WYCIECZKA

tel. 87-520-16-44, 530-741-644

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.39 zł
Pb 95......................... 5.39 zł
PB 98......................... 5,49 zł
LPG............................ 2,52 zł
Olej opałowy............... 3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• grafika, Wojciech Dzieszkiewicz, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• pokaz fotografii warsztatowej, Galeria Na schodach”,
ROK MG
26 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego” (nr podwójny)
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
27 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
28 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Short Waves Festival prezentuje: Dobre na lato, filmy krótkometrażowe, kino „Mazur” (2D)
29 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Dzwoneczek i tajemnica piratów, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Epicentrum, film, kino „Mazur” (2D)
30 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Dzwoneczek i tajemnica piratów, film, kino „Mazur” (2D)
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Błękitni” Pasym, stadion Miejski
19.00 - Epicentrum, film, kino „Mazur” (2D)
21.30 - Red 2, film, Plenerowe Kino Letnie, Rynek
31 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Mecz A-klasy „Unia” Olecko - „Jurand” Barciany,
stadion ze sztuczną murawą
17.00 - Dzwoneczek i tajemnica piratów, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Epicentrum, film, kino „Mazur” (2D)
1 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
2 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Strategia upowszechniania kultury fizycznej, spotkanie prezentacyjne, Ratusz
3 września (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
4 września (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
16.00 - Strategia upowszechniania kultury fizycznej, debata
publiczna, Ratusz
5 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
6 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
7 września (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
8 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
9 września (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11 września (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
12 września (piątek)
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Zmiany przepisów
Ruchu Drogowego

uczestników ruchu - na wysokości kolan, dłoni, w okolicach
klatki piersiowej i pleców.
Najprostsze elementy odblaskowe można już kupić za
symboliczną złotówkę. To chyba niewiele biorąc pod uwagę to jak poprawia się nasze bezpieczeństwo. Ich noszenie
powoduje, że pieszego można dostrzec z odległości co najmniej 150 metrów w różnych warunkach pogodowych.

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie
miał obowiązek noszenia
elementów odblaskowych.
Za naruszenie obowiązku noszenia odblasków pieszemu
Zmiany przepisów mają
na celu zwiększenie bezpie- grozi kara grzywny.
czeństwa pieszych i zminimalizowanie wypadków z
ich udziałem.
Nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym od 31 nakłada
obowiązek noszenia elementów odblaskowych wszystkim pieszym bez względu na wiek, którzy poruszają się od
zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym, chyba
że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
Aby elementy odblaskowe właściwie spełniały swe zadanie należy umieścić je w miejscach widocznych dla innych

Telefony komórkowe
czekają na właścicieli

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku można odebrać telefony komórkowe znalezione przez mieszkańców.
Na właścicieli czekając Sony, Nokia i IPhone.
1. Telefon komórkowy Sony znaleziony nad jeziorem
Olecko Wielkie.
2. Telefon komórkowy Nokia znaleziony w Parku Miejskim w Olecku.
3. Telefon komórkowy IPhone znaleziony w hotelu Mazury w Olecku.
Przedmiotowe telefony czekają na właścicieli. Można je
odebrać w KPP w Olecku w pokoju nr 4 u asp. Mirosława
Stachurskiego.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Sprzęt za sprzęt

Fundacja „Zaraz Wracam”
we współpracy z portalem internetowym www.futbolowo.
pl koordynuje akcję „Sprzęt za
sprzęt”, która polega na organizacji zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii w klubach sportowych. Odpady zostaną przekazane
recyklerom wskazanych przez Fundację, a następnie przeliczone
na punkty, które klub może wymienić na sprzęt sportowy zgodnie
z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).
Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych
nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie
zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektroodpadami”.
Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt za
sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLECKU (UL. KOPERNIKA 6), WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM OSÓB STARSZYCH, CHORYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA
OLECKO, PROPONUJE ODNOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZANIU KSIĄŻEK DO DOMU.

Dostarczaniem zbiorów będą zajmować się bibliotekarze.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
(87) 731 40 04

Na stacji kolejowej w Ełku wisi jeszcze tablica informacyjna dotycząca pasażerskiego połączenia z Oleckiem.
A może jeszcze pociągi wrócą na tę trasę?
fot. Waldemar Rukść

NASZ KONKURS

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

• Anna K. Konecka
• Ryszard Marciniak
• Jarosław Sofiński
• Robert Sokoń
• Marek Żabicki (Grajewo)
• Marcin Zachwacki

Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ 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.
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Na trzy tygodnie będę się musiał
rozstać z Drogimi Czytelnikami „Tygodnika Oleckiego”. To mój pierwszy od
osiemnastu lat urlop. Osiemnaście dni
na osiemnaście lat. Cóż, tak mają jednoosobowe firmy.
Nie raz, nie dwa, tłumaczyłem, że
jak się jest w swej firmie alfą i omegą, to ciężko w biurze spędzić więcej
niż dwie godziny dziennie. Cały czas
gdzieś trzeba być. Coś załatwić. Taki to
obraz dnia zarówno dziennikarza i wydawcy. Dobrze, że część interesantów to zrozumiała i dzwoni, a
ja przyjeżdżam pod wskazany adres.
Ostatnio, przyjaciele i znajomi, czyli wszyscy czytelnicy
„TO” pytają się mnie dlaczego tak bardzo interesują mnie sprawy
Ukrainy i agresji Rosji na to niepodległe państwo. W pytaniach
tych nie ma nawet odrobiny wyrzutu, to trzeba przyznać. Jest raczej wielka ciekawość i po trochu nawet, tak myślę, zachęta, by
pisać o tym dalej.
Czy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą nie przypomina Państwu czegoś z historii?
Pod koniec XVIII wieku państwowość polska zaczęła się reformować. Dążyła do rozwoju. Umacniała swoją siłę militarną.
Najbardziej przeszkadzało to Rosji, której mocarstwowość polegała na ciągłym podboju graniczących z nią państw i gospodarce,
która ukierunkowana była głównie na rabunku podbitych terytoriów. Państwa europejskie kolonizowały Ameryki i Afrykę, Rosja
zaś kolonizowała ościenne kraje. Tak doszło do rozbiorów Polski.
Imperium, jak pisałem w poprzednim felietonie istnieje tylko
do chwili, gdy rozszerza swoje granice. Gdy zaprzestaje podbojów, umiera.
Mówią o tym historie imperiów egipskiego, sumeryjskiego,
rzymskiego, arabskiego, Inków czy wreszcie otomańskiego. W
dwudziestym wieku, w czasie zwycięstwa demokracji padły
ostatnie bastiony kolonializmu europejskiego. Portugalia dała
wolność koloniom. Pozostał tylko jedno imperium - sowieckie.
Jednak gospodarka oparta tylko na eksploatacji kolonii, bez rozszerzania swego terytorium upadała. Próba zdobycia Afganistanu nie powiodła się i cały misternie zbudowany gmach zależności ościennych państw padł. Głównym sprawcą, jak zawsze
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w granicach imperium, była Polska. Tak rozpadł się sowiecki
„związek” podbitych i zależnych krajów. Tak powstała wolna
Ukraina.
Rosja zyskała pierwszy raz w swej historii szanse na wejście do Europy. Na zmianę systemu. Na demokrację. I że tak
się stanie Europa uwierzyła. Ba, uwierzyła w to nawet Polska.
Uwierzyli w to Litwini, Łotysze i Estończycy. Ale przyszedł car
Putin. Mały człowieczek, niczym Napoleon, ale za to z wielką wizją Wielkiej Rosji. Ta Rosja swoją wielkość nie miała
opierać na gospodarce i potędze ekonomicznej. Ta Rosja swoją
wielkość oparła na odrodzeniu Imperium. Przez kilkanaście lat
usypiała europejskich polityków, kupowała ich i przekupywała.
Przykład: kanclerz Niemiec Schroeder. I w końcu wyciągnęła
pazury...
Teraz car Putin pragnąc odrodzić imperium postępuje tak,
jak caryca Katarzyna II. Najpierw Krym. W XVIII wieku najpierw zabrała Polsce ziemie wschodnie. W drugim rzucie (czytaj „II rozbiór Polski”), ziemie Królestwa i Litwy aż do Bugu.
Putin przy pomocy najemników chciał zająć wschodnie ziemie
Ukrainy...
Mam nadzieje, że to już inne czasy. Może Europa nie będzie się patrzyć biernie na agresję. Ale jak piszę: mam nadzieję – pewności nie mam. Może nie zostawi Ukrainy, jak wtedy
Polski, drugi i trzeci raz w 1939 i 1945 roku. Mam nadzieję, ale
podkreślam – pewności nie mam.
Cieszę się bardzo, że na kilkudziesięciu rozmówców tylko
dwie osoby nie zgodziły się z poczynaniami naszego rządu w tej
sprawie. Część z nich raczej postulowała, że za mało uczyniono
radykalnych posunięć, by Rosję powstrzymać.
Tak więc, ze względu na analogię do rozbiorów Polski w
XVIII wieku sprawa Ukrainy mnie interesuje. Chociaż nie tylko
dlatego.
Może w Polsce demokracja nam nie wyszła. Przede wszystkim nie ma kadencyjności władzy samorządowej. Wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci mogą rządzić miejscowościami do
śmierci. To jest jawnym zaprzeczeniem demokracji, ale o tym
w innym felietonie.
Może demokracja nam nie wyszła, a może jeszcze ją docieramy. Jednak nawet taka nasza niedoskonała, nawet taka kaleka jak na Ukrainie, jest zarazą dla imperium Rosjan. Przez
dziesięciolecia, a może przez setki lat uczyli się myślenia imperialnego. Żyli w nim. Czy tak łatwo byłoby zbałamucić naród
kłamstwami o wielkości, o konieczności prowadzenia wojny,
o tym, że za granicą w Ukrainie żyją podludzie? Siane ziarno
musi upaść na podatny grunt, bo na skale nie wyrośnie. Dla
Putina taką skałą była demokracja. Demokracja dla imperatora
jest zarazą, brudem, kolką w brzuchu.
Na pytanie zadane jednemu z rosyjskich dysydentów, bo w
ostatnich dwóch latach Rosja dorobiła się już nowych, gdzie są
ludzie z protestów z Arbatu, z placu Błotnego, odparł: „Wyjechali. Ta Rosja jest teraz za granicą. Tutaj oddychać się nie da”.
Na marginesie trzeba przypomnieć też wypowiedź Magdaleny
Środy na Przystanku Woodstock: „Jedną z przyczyn emigracji
jest bark powietrza, nie problemy na rynku pracy”.
Tak więc demokracja z Rosji wyemigrowała. Tam jest zasada, że nie ważne jak głosują, a ważne kto te głosy liczy. U
nas, gdyby ta rzesza ponad miliona młodych Polaków wróciła
zza granicy, to i tak nie mieliby na kogo głosować. Platforma
nie zrealizowała programu wyborczego, PiS jest za radykalny i
nie ma dobrych polityków zdolnych do rządzenia, Palikot nie
radzi sobie z ułożeniem mozaiki swoich członków, JKM jest
nie do zniesienia, SLD kłóci się z samą sobą. Nie ma na kogo
głosować.
W pewien sposób zgadzam się z jednym z dziennikarzy,
który powiedział, że Polakom należy się kubeł zimnej wody na
głowę w postaci rządów PiS.
Wracając jednak do Ukrainy. Nie będę się składał na pomoc humanitarną, bo po unormowaniu rynku i wygnaniu Ruskich nie tylko z jedzeniem sobie poradzą. Jeśli będą zbierać na
karabiny, czołgi, okręty i samoloty, to wtedy przeznaczę na to
ostatni grosz.
Bogusław Marek Borawski
Ps. O systemie prowadzenia przez Rosjan wojny imperialnej, która polega na rabunku zdobytych ziem można przeczytać w artykule Józefa Kunickiego o I wojnie światowej.
Również wieść niesie, że nie ważne co wwiózł słynny rosyjski konwój humanitarny ale ważne co z Ukrainy wywiózł.
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Możliwość odbycia stażu
w Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaprasza osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjat), które chciałyby zdobyć doświadczenie zawodowe i chcą sprawdzić się w pracy w instytucji międzynarodowej. Rekrutacja na marcową edycję
2015 trwa do 29 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00.
Staż można odbyć we wszystkich dyrekcjach i służbach
Komisji Europejskiej, np. Przedstawicielstwo KE w Warszawie, Wrocławiu lub w innym, wybranym kraju Unii Europejskiej. Jednak nie wszystkie Przedstawicielstwa w tym
samym czasie przyjmują stażystów.
Może się zdarzyć, że ktoś jako preferowane miejsce odbycia stażu wskaże Pragę, a staż w Pradze nie będzie w tym
czasie możliwy.
Trzeba posługiwać się jednym z języków oficjalnych
Unii Europejskiej, w tym język polski oraz jednym z języków roboczych UE (angielski, francuski, niemiecki).
W ciągu roku odbywają się 2 edycje 5-miesięcznego stażu w Komisji Europejskiej: od października do lutego oraz
od marca do lipca. W czasie stażu otrzymuje się miesięczne
wynagrodzenie w wysokości ponad 1.000 euro.
Więcej informacji na http:
//ec.europa.eu/polska/news/140806_podejmij_wyzwanie_pl.htm i na www.ec.europa.eu/stages/
Anna Turowska

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

OFERTY PRACY                        
1.

nauczyciel rewalidacji

2.

nauczyciel techniki

3.

fryzjer

4.

inżynier mechanik

5.

sprzedawca

6.

brukarz

7.

pracownik do spraw reklamy

8.

recepcjonista hotelowy

9.

fizjoterapeuta

10. technik masażysta
11.

kierowca samochodu ciężarowego

12. zastępca kierownika sklepu

Mojestypendium.pl - sporo kasy na rarytasy
Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze - to wszystko można mieć
dzięki stypendiom.
Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, artyści
i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy
na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu
mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 180 milionów złotych.
W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć
nie tylko bazę aktualnych stypendiów.
Znajdują się tu również artykuły o stypendiach, konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać ścieżkę edukacji, a być może i kariery zawodowej.
Od ośmiu lat gromadzimy najlepsze przykłady pomocy
uczniom, studentom, doktorantom, sportowcom, artystom i
wielu, wielu innym, aby każdy mógł odnaleźć się w świecie stypendiów. Pokazujemy, że pomoc finansowa nie musi
pochodzić tylko ze szkoły i uczelni wyższych i być przyznawana ze względu na kłopoty finansowe.
Stypendysta może przeznaczyć je zarówno na rozwój,
jak i zwykłe przyjemności – mówi koordynatorka serwisu
mojestypendium.pl Anna Koseska.
Wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy
na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu
coś konkretnego dla siebie. To niepowtarzalna szansa, aby
zmienić swoje życie” - dodaje.
Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w
partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Zapraszamy na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook www.facebook.com/mojestypendiumpl, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje dotyczące stypendiów i konkursów edukacyjnych.
****
Kontakt:
Anna Koseska
e-mail: a.koseska(at)mojestypendium.org
tel: 724 361 204
www.mojestypendium.pl

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B96205

Rozpoczęcie
kursu

28
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

13. stolarz okienny
15. inżynier inżynierii środowiska – instalaV24602

cje sanitarne
16. pomocnik stolarza
17. kierowca samochodu dostawczego

B98101

14. robotnik budowlany
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„Smak lipowej włóczęgi”
– rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego
W czerwcu Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Fotograficzny pt.
„Smak lipowej włóczęgi”. Gimnazjaliści zgłosili interesujące fotografie prezentujące przyrodnicze uroki Rezerwatu
Lipowy Jar. Spośród zgłoszonych prac, w konkursie wyłoniono następującą kolejność:
I miejsce – Julia Kozłowska 2d Wiosna na dnie lasu,
Leśny łubin, Nad rozlewiskiem
II miejsce – Aleksandra Kalicka 2a Łuk z korzeniami,
Re w zieleni
III miejsce - Żaneta Burba 2d Lustrzane odbicie, Król
drzew, Na tle nieba
IV miejsce – Marietta Makarewicz 2a Małe, a piękne,
Zielony świat, Wspomnień czar
Składam serdeczne gratulacje laureatom konkursu.
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego.
Wojciech Jegliński
Dzisiaj publikujemy nagrodzone zdjęcie Żanety Burba
„Na tle nieba”

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

Program małych grantów
Zachęcamy do zapoznania się z możliwością udziału w

programie małych grantów Football People – małe granty na walkę z
dyskryminacją.
Poniżej kilka niezbędnych informacji:
O programie:
Akcja Football People umożliwia realizację działań podejmowanych
na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi. Małe granty
na działania przyznawane są przez sieć FARE (Football Against Racism
in Europe).
Konkurs grantowy Football People ma na celu finansowanie działań
realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Akcja przez jeden tydzień października skupia
w całej Europie tysiące osób chcących wyrazić sprzeciw wobec dyskryminacji i poparcie dla równego traktowania w grze, bez względu na miejsce zamieszkania, związek z piłką i kibicowanie konkretnej drużynie.

Kto może złożyć wniosek:
Wnioski mogą składać wszystkie grupy formalne i nieformalne oraz
organizacje, które chcą przeciwdziałać dyskryminacji w i za pomocą futbolu.
Kiedy:
Działania finansowane w ramach małych grantów muszą być zrealizowane w ramach Football People action weeks w październiku 2014 roku.
Kwota dofinansowania:
W ramach programu jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 400 euro.
Termin składania wniosków:
Od 1 sierpnia do 7 września 2014 roku.
Dowiedz się więcej:

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001104
http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/small-grants/

8

Tygodnik olecki 33/866 - r. 2014

to@borawski.pl
Grażyna Serafin

Błogosławiona Marianna, patronka teściowych
Błogosławionych kościoła rzymskokatolickiego jest
wielu. Mam jednak taką szczególną, osobistą.
1888 r.
Prawdopodobnie tego roku, bo niestety nie udało się
dotrzeć do ksiąg metrykalnych, w Lipsku nad Biebrzą (32
km za Augustowem w stronę Grodna), przyszła na świat
Marianna Czokało, była wyznania greckokatolickiego.
Mając 20 wiosen wyszła za mąż za Ludwika Biernackiego.
Przed wojną wiodło im się dobrze. Jej ojciec był swego
czasu w Ameryce, a gdy wrócił zarobione pieniądze pozwalały na utrzymanie 4 koni i 20-hektarowego gospodarstwa. Marianna Biernacka powiła 6-cioro dzieci, z czego czworo zmarło tuż po urodzeniu. Pozostała Leokadia
i młodszy Stanisław. Biernaccy podzielili ziemię równo:
połowę po zamążpójściu otrzymała córka, a drugą część
syn.
Zmarł mąż Marianny.
11 lipca 1939 r.
O ósmej rano, jak można wyczytać z Aktu Notarialnego
nr 17, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej
w Lipsku nad Biebrzą zawarto religijne małżeństwo pomiędzy Stanisławem Biernackim
(…) z Anną Szymczykówną. Kawaler liczył sobie lat 28, a panna 23.
Od tej pory w domu przy zbiegu
Zamiejskiej i Miejskiej zamieszkali
we troje: Mariannna z synem Stanisławem i synową Anną.
Pracowali ciężko, ale żyli zgodnie, Marianna traktowała Annę jak
córkę. Wiosną 1941 r. na świat przychodzi pierwsza córka, Eugenia.
Potem przedwcześnie powiła drugą
córkę, która niebawem zmarła.

- Ty – wskazał na Mariannę – ubieraj się.
Nie padło już żadne słowo. Marianna i Stanisław ubrali
się i popychani wyszli bez pożegnania. Stanisław odwrócił
się, popatrzył w stronę śpiącej córeczki.
Po domem siedziało już zagonionych przez Niemców
kilkudziesięciu Lipszczan. Taki był plan: w odwecie za zabicie jednego Niemca, miano rozstrzelać 50 osób.
Kobiety wywieźli najpierw, a po niedługim czasie i
mężczyzn, też do Grodna.
Anna została sama. Rankiem na lament zbiegła się rodzina.
Mijały dni pełne oczekiwania i nadziei. Przez dwa tygodnie lipskie kobiety jeździły do Grodna, by czegokolwiek dowiedzieć się.
Aresztowanych osadzono w więzieniu nieopodal Grodna, w Naumowiczach
13 lipca 1943 r.
O więzieniu w Naumowiczach wiadomo nie za wiele.
Wiadomo, że przetrzymywano tam ich jeszcze niemal dwa
tygodnie. Dwie czy trzy osoby zostały zwolnione z więzienia i to od nich wiadomo, że Marianna modliła się żarliwie.
Któregoś dnia trafiła do babci Anny koszula męża, a w rękawie zaszyta była karteczka z prośbą o poduszeczkę i …
różaniec. Moja babcia spełniła prośbę
teściowej i przez posłańca podała poduszeczkę z zaszytym w środku różańcem, ale do dzisiaj nie wie, czy przesyłka dotarła.
Pod koniec lipca 1943 r. na lipskim
Rynku koło posterunku Niemcy wywiesili afisze z nazwiskami pomordowanych. Wśród 50-ciu była Marianna
i Stanisław Biernaccy. Stało się to 13
lipca 1943 r. na fortach w Naumowiczach.

Sierpień 1943 r.
Na początku sierpnia powiła „uratoLato 1943 r.
wane” dziecko, syna. Dała mu na imię
Czwarty rok Biernaccy mieszStanisław, po ojcu. Był czas wojenny.
kali pod wspólnym dachem. Anna
Z pomocą rodziny ukończyła żniwa.
była brzemienna po raz trzeci.
Zbliżał się front, trzeba było uciekać.
W okolicach Lipska partyzantZnalazła schronienie u znajomych w
ka była dość aktywna. W odwecie
pobliskiej wsi, potem przeniosła się z
Niemcy mścili się na okolicznej
dziećmi do rodziny w Kuriance. Tam
ludności.
spotkała ją kolejna tragedia. Staś zaBył to początek lipca. Bierchorował na odrę, miał rok i jeden
naccy tej nocy poszli spać późno.
dzień jak zmarł.
Tuż przed wschodem słońca nagłe
Z córką wróciła do Lipska. Domu
walenie do drzwi i okien obudziło
dorosłych. Stanisław w pierwszym Papież Jan Paweł II udziela komunii nikt nie zajął. Trzeba było jakoś żyć,
odruchu chciał uciekać. Anna stanę- Annie Biernackiej podczas Mszy Be- mówiła.
ła obok łóżeczka. On tworzył okno atyfikacyjnej. Warszawa, 13 czerwca
Po 1945 r.
i zobaczył Niemca. Rzucił się na 1999 roku.
Może to grzech – mówiła Anna
podłogę i wtedy padł strzał. Kula
– ale my z Lodzią (bratowa) jeździłyprzeleciała obok Anny, nad dziecięśmy do Grodna, do wróżki. Wiedziałam, że rozstrzelali,
cym łóżeczkiem.
Po chwili staną w drzwiach gestapowiec z mieszkań- ale człowiek jak to człowiek, a może dał Bóg, wywieźli?
Wierzyłam. Pani dostanie wiadomość wieczorową porą z
cem Lipska, który znał niemiecki.. .
W ułamku sekundy domyślili się, co się stało. Zdrę- zagranicy, mówiła wróżka, że żyje.
I zawsze czekała. I bratowej mówiła, żeby czekała.
twieli.
- Ubierać się! – padła komenda – Ty i ty – wskazał na
Lata 70-te XX wieku
Stanisława i Annę.
Wreszcie powiał pomyślny wiatr historii. Zmiana w
Wtedy Marianna Biernacka bez chwili namysłu dopastosunkach polsko – radzieckich spowodowała, iż mogła
dła do rąk prześladowców, zaczęła całować i prosić:
- Panowie, nie zabierajcie jej. Tam małe dziecko, ona wreszcie wyjechać na grób teściowej (choć zawsze nazyw ciąży… Zostawcie ją, JA PÓJDĘ ZA NIĄ…! Niech ona wała ją mamą) i męża.
Po 35-ciu latach po raz pierwszy mogła pojechać do
swoje dzieci chowa, JA PÓJDĘ ZA NIĄ…- błagała.
Naumowicz pod Grodnem, by zapalić świeczkę na zbioPo przetłumaczeniu, SS-man chwilę się zastanowił.

to@borawski.pl
rowej mogile.
13 lipca 1983 r., 40 lat po tragedii
Każdego roku w kościele, w którym brała ślub i chrzciła
swoje dzieci wraz z pozostałymi mieszkańcami Lipska chodziła na Mszę św. w intencji pomordowanych.
Co roku 13 lipca.
O 50-ciu rozstrzelanych z Lipska, a szczególnie o Mariannie, szczególnie „rozpowiadał” ówczesny proboszcz parafii,
dzisiaj już śp. Tadeusz Zajączkowski. Podkreślał wielkość
Jej czynu. Wielu kapłanów zwróciła na tę postać uwagę, wielu dziennikarzy. Tak rozpoczął się proces beatyfikacyjny.
Czterdzieści lat po tamtej tragedii Towarzystwo Przyjaciół
Lipska ufundowało pamiątkową tablicę ku czci Marianny.
1993 r.
Marianna Biernacka jako jedna z trzech osób z Polski znalazła się w gronie Sług Bożych
Warszawa, 13 czerwca 1998 r.
Podczas Pielgrzymki Jana Pawła II do polski, papież dokonał beatyfikacji 108 męczenników z okresu II wojny światowej. Proces toczył się 8 lat.
Wśród wyniesionych na ołtarze byli biskupi, kapłani,
zakonnicy, klerycy, siostry zakonne i kilka osób świeckich.
Wszyscy zostali uznani za męczenników zamordowanych
przez hitlerowców w imię heroicznej miłości.
Wśród tej licznej grupy były tylko 4 osoby świeckie. Reprezentowała je MARIANNA BIERNACKA. Ona jako jedyna z grupy 108 męczenników dobrowolnie oddała życie za innych.
Byłam wówczas z Babcią, Anna Biernacką, na Mszy Beatyfikacyjnej.
Nie opowiem o wielkości uroczystości,
ale o przeżyciach babci. Otóż babcia bardzo
bała się samego wyjazdu do Warszawy. Bała
się najzwyczajniej, że się zgubi.
Jak wy mnie tam znajdziecie? – pytała
bez przerwy i gotowa była zrezygnować z
wyjazdu.
Całe szczęście znalazły się życzliwe osoby, które zawiozły nas do sióstr zakonnych,
a one bezpiecznie nas „przetransportowały”
pod sam ołtarz, tuż obok Ojca Świętego. Komunię św. odbierała z Jego rąk, co widać na
załączonym zdjęciu.
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Lubiła białe firanki w oknach i „prymulki” na parapetach. Nigdy nie zabiegała o popularność własnej osoby ani
Marianny. Kiedy jeszcze zdrowie Jej na to pozwalało, przyjmowała każdą wycieczkę, która przyjeżdżała pod obelisk,
który stoi tuż obok domu, w którym rozegrała się tragedia.
W tym samym domu także umarła.
Z wyrozumiałością i cierpliwością opowiadała setki razy
tamtą tragedię. Zawsze wzruszona i poruszona na nowo.
Och, jak Babcia lubiła śpiewać. I śpiewała, kiedy pracowała i kiedy już prawie wszystko jej się mieszało, śpiewała,
pamiętając dokładnie po kilkanaście zwrotek.
Obserwując Ją miałam wrażenie, że swoim życiem, dobrocią, modlitwą i pokorą chce odkupić życie, które dostała
po raz drugi, od Teściowej. Była dowodem na to, że Miłość
istnieje – i do Boga, i do ludzi.
Nie wiem, skąd w niej było tyle sił fizycznych i duchowych, tyle pokory i radości z dnia codziennego. Wierzyła
w Boga i wszystko podporządkowane było wierze – dzień
zwyczajny, święta, łuskanie fasoli i robienie wianuszków z
ziół… Nigdy nie narzekała. Powtarzała tylko do nas, wnucząt:
- Oj, dzieci, żeby tylko wojny nie było.
Wiem, że niektóre kobiety, które poznały postać bł. Marianny, modlą się do niej prosząc o wstawiennictwo, zwłaszcza te, które nie mogą doczekać się potomstwa. Sama jestem
tego przykładem.
Doczekała się ku ogromnej szczęśliwości, Agatki i Marianki. Bł.
Marianna miała być patronką dzieci nienarodzonych, ale
władze kościelne ostatecznie zadecydowały, że będzie patronką teściowych.
Kiedy byłam mała i jeszcze nie rozumiałam, co wydarzyło się w moim rodzinnym domu, czego doświadczyła moja
Babcia i pozostali mieszkańcy Lipska,
przyjmowałam te opowieści jako coś zwyczajnego. Pamiętam, jak kiedyś wyciągnęłam z szafy zdjęcia i przeglądałam je z
bratem chichocząc. Wtedy do pokoju weszła babcia. Delikatnie acz zdecydowanie
wyjęła z moich rąk fotografię Marianny,
ucałowała ją i przytuliła do serca. Zawsze
mówiła o Niej z ogromną miłością.
Kiedy byłam licealistką, pamiętam jak
stanęła w progu i patrząc na bramę powiedziała: Wiesz, a ja czekam. Może któregoś
dnia wrócą…

4 sierpnia 2014 r.
Anna Biernacka, uratowana przez Ma- błogosławiona Marianna Bierriannę Biernacką, zmarła 4 sierpnia tego nacka, obraz pędzla Andrzeja
roku. Miała 98 lat.
Dopiero niedawno dotarło do mnie, że
Taraszkiewicza
Tak jak cicho żyła nie przesłaniając sobą
moja Babcia, Anna, po prostu została wyświata, tak cicho odeszła pięknego sierpniowego dnia. Pocho- brana pośród wielu niewiast, by być żoną Stacha i synową
wana została na lipskim cmentarzu, w mogile, w której leży Marianny, by głosić sobą, że Bóg i Miłość istnieje.
śp. Ludwik Biernacki, teść, bo taka była Jej wola.
W tym roku przy stole jeszcze zjadła śniadanie wielkanocTeraz już jest ze swoim Stachem. Prawnuczki żartowały
ne, ale potem już odpływała do innego świata; cichła i nikła i pytały, jak ją Stach pozna po tylu latach, kiedy się spotkają.
w oczach.
To ją wcale nie martwiło:
- Pozna. Ja nałożę taką piękną chustkę i mnie pozna.
***
Babciu… świat od 4 sierpnia jest inny.
Anna Biernacka nie wyszła powtórnie za mąż. Ciągle czeBabcie są takie ważne - za życia, więc i po śmierci na
kała na „swego Stacha”. Doczekała się trójki wnucząt, pię- pewno też.
ciorga prawnucząt i jednego pra-prawnuczka, Szymonka.
Babciu… zerkaj na mnie.
Kim dla mnie była? Po prostu Babcią…
Podziwiałam ją zawsze za bezgraniczną pokorę wobec
świata i tego, co ją spotykało. Ciężko pracowała... lubiła praNie ma większej miłości od tej,
cować, nie umiała żyć bez pracy. Nie było niedzieli, kiedy
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich
jeszcze miała siłę chodzić, żeby nie była w kościele na nie(J.15.13)
dzielnej czy świątecznej Mszy.
Lubiła czytać. Codziennie przed zaśnięciem czytała PiGrażyna Serafin,
smo Święte i gazety, które Jej przywoziliśmy, na przykład…
prawnuczka bł. Marianny Biernackiej,
„Politykę”.
wnuczka uratowanej Anny (śp.)
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Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne
szkolenie

Wymogi formalno-prawne
funkcjonowania NGO

(sprawozdawczość, administracja w NGO)”, które odbędzie
się 6-7.09.2014 r. w Hotelu Mazury w Giżycku przy Al. Wojska Polskiego 56.
Prowadząc organizacje pozarządowe często zapominamy
o obowiązujących nas przepisach, wymaganych sprawozdaniach, obowiązkach wynikających z ustaw i innych przepisów prawa. Sam szczytny cel społeczny nie wystarczy, żeby
nasza organizacja działała bez ponoszenia przykrych konsekwencji zapominania o wymogach formalno-prawnych.
Na szkoleniu dowiecie się Państwo o podstawach prawnych
funkcjonowania organizacji pozarządowych, czym jest i co
powinien zawierać statut, jakie uprawnienia i obowiązki ma
Zarząd i Komisja Rewizyjna, co z działalnością gospodarczą
NGO oraz jak prawidłowo i zgodnie z ustawą realizować zadania publiczne.
Adresatami szkolenia są i młode organizacje pozarządowe, i te z większym doświadczeniem, które albo potrzebują
odświeżenia wiedzy, albo chcą przeszkolić nowych działaczy
oraz pracownicy instytucji samorządowych, którzy zajmują się
współpracą z NGO lub doradzają bezrobotnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu subregionu ełckiego.
Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa osoby i deklarację
uczestnictwa instytucji w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są do 02.09.2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu
OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok.2U.
Formularz można też wysłać pocztą tradycyjną na w/w
adres lub pocztą elektroniczną tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl
W przypadku wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych
prosimy o dostarczenie ich oryginałów w dniu rozpoczęcia
szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, materiały
szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne.
Więcej informacji: Tadeusz Penkiewicz - specjalista ds. szkoleń
Stowarzyszenie Adelfi
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w
Ełku
tel. 87 737 78 45, kom. 504 025 780
19-300 Ełk, ul. Dąbrowskiego 10, lok 2U
www.adelfi.pl
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza młodzież oraz środowiska młodzieżowe i działające
na rzecz młodzieży - poprzez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w
konsultacjach społecznych:

1) projektu „Programu wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim”.
oraz
2) „Raportu z diagnozy sportu w województwie warmińsko-mazurskim” – w obszarach i treści dot. upowszechniania
sportu wśród młodzieży.
Raport dostępny jest na stronie internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/
Konsultacje trwają od 6 sierpnia do 30 września 2014 r.
Uwagi i opinie należy składać na formularzach do Biura
ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
lub e-mail: op@warmia.mazury.pl
Kontakt w sprawie: 89 512 58 80, 724 777 741
Projekty dokumentów, formularze oraz więcej informacji: http://bip.warmia.mazury.pl

Nietrzeźwi kierujący
22 sierpnia o 22.50 na ulicy Gołdapskiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego bmw.
Był to 31-letni Szymon D. z Raczek. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu.
23 sierpnia o 14.30 w Kukowie patrol drogówki zatrzymał nietrzeźwego kierującego.
Był to 44-letni Krzysztof P, który jechał volkswagenem
mając blisko 1 promil alkoholu w organizmie.
Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych
ustalono, że posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów obowiązujący do lutego 2015 roku.
23 sierpnia o 17.35 w miejscowości Borawskie policjanci zatrzymali do kontroli kierującą audi.
Po wylegitymowaniu ustalono, że jest to 64-letnia Honorata W. z Olecka. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w organizmie.
24 sierpnia o 1.55 na ul. Sembrzyckiego patrol policji
zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę.
Był to 34-letni Cezary W. mieszkaniec gminy Olecko.
Po sprawdzeniu okazało się, ze posiada on dwa aktualne
zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę w
stanie nietrzeźwości.
34-latek prosto z ulicy trafił do policyjnego aresztu. W
jego sprawie zostanie zastosowany tryb przyspieszony i
wkrótce stanie przed sądem za popełnione przestępstwo.
aspirant Tomasz Jegliński

Dzieci z Polski i Ukrainy
odpoczywają na Warmii

W ośrodku Leśne Wrota koło Klebarka trwa polsko-ukraiński obóz edukacyjny. Biorą w nim udział dzieci w
wieku 10-13 lat z terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu rówieńskiego (rejon sarneński i
ostrogski) - łącznie 32 osoby po 16 z każdego kraju. Będą
wspólnie uczyć się i odpoczywać do 28 sierpnia.
Uczestników obozu odwiedził marszałek województwa
Jacek Protas.
Uczestnicy obozu realizują program edukacyjny dotyczący zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa na wsi. Uczą
się także udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Po ukończeniu kursu otrzymają
odpowiedni certyfikat. Zajęcia mają również uwrażliwić
młodych ludzi na sprawy ochrony środowiska naturalnego
i poszerzyć ich wiedzę o przyrodzie (umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin i zwierząt). Dlatego zaplanowano wyjazdy do takich miejsc, jak arboretum w Kudypach czy Puszcza Romincka.
Organizatorzy obozu chcą też, aby dzieci zapoznały się
z elementami historii wsi naszego województwa i mogły
porównać życie na wsi dawniej i obecnie, ocenić postęp
budownictwa, maszyny, organizację pracy na wsi. Temu
celowi ma służyć wizyta w olsztyneckim skansenie – Muzeum Budownictwa Ludowego, która zaplanowana jest
na 27 sierpnia. Tego dnia będą się tam obywać „Żniwa w
Skansenie”, co będzie znakomitą okazją do poznania realiów dawnej wsi.
Obóz został zorganizowany przez departament współpracy międzynarodowej oraz departament rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
Projekt finansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 68 500 zł.
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Autorem opracowania, doboru fotografii oraz wykonania
niektórych z nich jest Józef Kunicki. Redakcję gazetową
wykonał Bogusław Marek Borawski.
Wykaz literatury oraz źródeł fotografii zamieścimy wraz
z ukazaniem się ostatniego odcinka cyklu.

Dalej aż do Królewca rozciągała się nizina staropruska.
Był to kraj małych wiosek i wielkich posiadłości ziemskich
o nie ogrodzonych polach z rozległymi widokami otwierającymi się z wyniosłości terenu.
Tędy miała przejść Pierwsza Armia i rozpocząć działania wiążące główne siły niemieckie do czasu, aż przybędzie
Druga Armia Samsonowa, obchodząca barierę jezior od południa, by zadać decydujący cios niemieckiemu skrzydłu
i tyłom. Obie rosyjskie armie miały się połączyć tworząc
wspólny front w okolicach Olsztyna. Według instrukcji Naczelnego Dowództwa rosyjskiego, ofensywy miała rozpocząć 1 Armia, która miała ściągnąć na siebie większość sił
niemieckich i związać je na północ od Wielkich Jezior Mazurskich, zaś 2 Armia miała obejść
od zachodu tę barierę wodną, rozbić
1 Armia rosyjska (Armia Niemen) pod
siły niemieckie między Wisłą a jedowództwem generał Paula von Rennenziorami i udaremnić odwrót wojsk
kampfa zajęła pozycje przy wschodniej
niemieckich za Wisłę. Warunkiem
granicy Prus Wschodnich), a 2 Armia (Arpowodzenia tego planu miała być
mia Narew) gen. Aleksandra Samsonokoordynacja działań obu armii rowa przy granicy południowej.
syjskich.
Walki zaczęły się 2 sierpnia.
W nocy z 3 na 4 sierpnia 2014 r.
Niemiecka dywizja jazdy, wsparta
do Cimoch wkroczyły małe oddziały
oddziałami piechoty, wykonuje wypad na
rosyjskiej kawalerii, przeprowadzaKibarty (Litwa), niszcząc stację kolejojąc rozpoznanie.
wą. Niemcy ustępują dopiero pod napoRosjanie pytali o niemieckie
rem rosyjskiej 3. dywizji jazdy, wspartej
jednostki wojskowe, podpalali ustapiechotą.
wione w polu zboże i zrywali druty
3 - 5 sierpnia kawaleria rosyjska
telefoniczne.
przeprowadza szereg wypadów rozpo5 sierpnia do wsi wtargnęło ok.
znawczych na terytorium Prus Wschod100 Kozaków, którzy zniszczyli
nich.
pocztę, placówkę celną, budynki
9 sierpnia poważny sukces odniósł
prywatne, telefony.
niemiecki oddział osłony w Białej PiDoprowadzili do wielkich strat w
skiej, w składzie II. batalionu 147. pułku
domach mieszkańców Cimoch niszpiechoty, 4. baterii 8. pułku artylerii polocząc ubrania i meble.
wej z kilkunastoma dragonami, Z chwilą,
W dalszym niszczeniu wsi rzeszgdy rosyjska 4. dywizja jazdy podeszła
kodził im rowerowy patrol 23 Niempod miasto, ten mały oddział śmiało ją
ców, który musiał jednak ustąpić wozaatakował i odrzucił za granicę, biorąc Generał rosyjski Aleksandr Samsonow bec przewagi Kozaków.
w pościgu sześć dział. Również niepoObładowani zdobyczami grawodzeniem zakończył się wypad 3. dywizji jazdy rosyjskiej bieżcy wrócili przez granicę.
pod Romejkami.
Kiedy następnego ranka we wsi było już 80 niemieckich
Działania wojenne wzbudziły jednocześnie lęk wśród rowerzystów, Kozacy się nie pojawili, ale gdy tylko żołnieludności cywilnej. Podczas potyczek zniszczonych zostało rze niemieccy odjechali, pojawili się nowi grabieżcy, któwiele domów i zabudowań gospodarskich.
rzy także zrabowali ubrania, zegary ścienne, łóżka, rowery,
Pierwsza Armia rosyjska przekroczyła granicę frontem pokazując na czym według Rosjan polegało prowadzenie
szerokości 50 kilometrów. Celem były okolice Insterburga wojny.
(dzisiejszy Gusiew). Zajęcie pasa granicznego głębokiego na
60 km otwierało rosyjskiej armii drogę na Kenigsberg (polski Królewiec, dzisiejszy Kaliningrad). Wojsko rosyjskie dla
którego podstawowym środkiem transportu były konie i nogi
piechurów taki dystans pokonywało w czasie trzech dni.

Działania wojenne
I wojny światowej
w okolicach Olecka

ciąg dalszy z nr 33/866 Tygodnika Oleckiego

02.

generał rosyjski Paul von Rennenkampf
ze sztabem w Insterburgu

rosyjski minister wojny
Władimir Suchomlinow z adiutantami
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mochach jest spokojnie. Kiedy rosyjskie oddziały bezpośrednio przy granicy podpaliły stogi sina bądź słomy, to
nie można od razu twierdzić, że wróg wkroczył na naszą
ziemię, mordując, niszcząc i paląc nasze mienie. Do widoku ognia będziemy musieli się przyzwyczaić.
Tak jak zostało powiedziane, militarnie zadbaliśmy o
obronę granic. Tak więc potrzebny jest spokój!”

Mapa rosyjska pokazująca rozlokowanie armii
przed uderzeniem na Prusy

żołnierze stacjonujący
w Margrabowej
(Olecko)

Fryderyk Wilhelm Czygan w numerze z 4 VIII 1914
r. „Oletzkoer Zeintung” napisał:
„Skąd ten niepokój. Wiadomość o tym, że wczoraj wieczorem Rosjanie podpalili Pisz,
Białą Piską i Orzysz była nieprawdziwa.
Sprawdziliśmy to urzędowo.
Granica wschodniopruska z
Rosją jest obsadzona mocnymi
siłami niemieckiej kawalerii.
Pragniemy uprzedzić, że gdyby oddziały wroga chciałyby
wtargnąć na naszą ziemię, to
musiałby najpierw je pokonać.
Zamknięta szosa na wschód
miała zatrzymać samochody,
udające się do Rosji. W Ci-

mapa wojskowa Margrabowej i okolic
pochodząca z 1893
Proszę zwrócić uwagę, że granice miasta zamykały się w obrębie dzisiejszych ulic Zielonej
i Kamiennej, na wschodzie alei Lipowych, a od
północy miasto kończyło się
przed ulicą Gołdapską, w okolicach skrzyżowania
ulicy Armii Krajowej z Sembrzyckiego.

rosyjska mapa okolic Margrabowej (Olecka)
pochodząca z 1913

Car Rosji Mikołaj II na froncie

W ludzie w Olecku gromadzili się na ulicach i rynku.
Opowiadali między sobą o koncentracji wojsk rosyjskich
nad pobliską granicą, w linii prostej oddalonej od miasta o
niecałe sześć kilometrów.
Do miasta z nadgranicznych wiosek zaczęli przybywać
uciekinierzy. Konne drabiniaste wozy wyładowane dobytkiem jechały ulicami miasta. Zaprzęgi zatrzymywały się
na jakiś czas na rynku, na placu przy kościele katolickim,
potem jechali dalej.
Opowiadali, że Rosjanie kradli bydło i palili zabudowania gospodarskie. Ludzie, żeby zapobiec grabieży zakopywali w piwnicach odzież, nakrycia stołowe i inne warto-

to@borawski.pl
ściowe rzeczy.
Przez miasto w stronę dworca pędzono bydło, które następnie zostało załadowane do wagonów towarowych i wyekspediowane w kierunku Węgorzewa.
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nych może rozmiarem, lecz niesłychanie ważnych z punktu
widzenia nastroju moralnego wojska.

sotnia (oddział) Kozaków

rosyjska kuchnia polowa

Wywodzący się z podolsztyńskiego Bartąga ksiądz katolicki Franciszek Biernath wspominał:
„W niedzielę 2 sierpnia udałem się wcześniej do kościoła, aby powołanych pod broń wyspowiadać i odprawić Mszę
świętą.
Kościół, jak rzadko kiedy, był wypełniony do ostatniego
miejsca. Po nabożeństwie i odmówieniu modlitwy o pokój,
chciałem pojechać pociągiem do miejscowości Kowale ażeby
ochrzcić tylko co narodzone dziecko.
Ludzie czekali na dworcu dość długo. Po dwóch godzinach
podano informację, że Ełk rzekomo został ostrzelany przez artylerię rosyjską i część domów stanęła w płomieniach”.
Jak się potem okazało, była to zwyczajna plotka.

Tak pierwsze dni wojny wspomina Weisheit Gotthold
w publikacji „400 lat Mieruniszek 1537-1937”:
9 sierpnia 1914 roku, po niewielkich strzelaninach między rosyjskimi i niemieckimi zwiadami rankiem wkroczyły
do Mieruniszek silne oddziały rosyjskie.
Oddziały które wkroczyły do wsi, przeszukiwały pojedyncze zagrody w celu znalezienia niemieckich żołnierzy i
broni. Najpierw wysadzono w powietrze mleczarnię, gdyż
służyła naszym oddziałom jako schronienie. Stracił przy tym
życie niejaki Reiter - pomocnik mleczarski.
Robotnik Derlath i pani Lutzinski zostali brutalnie zamordowani.
Po południu 10 sierpnia udało się małemu oddziałowi
strzelców konnych, wzmocnionemu przez patrol rowerowy,
na krótki czas przepędzić przeważające siły rosyjskie ze wsi.
Tę okoliczność wykorzystał naczelnik urzędu Przytulia,
aby zbiec do Kowal.

spalony kościół w Mieruniszkach
armia rosyjska w marszu
7 sierpnia Rosjanie przekroczyli granicę koło wsi Szeszki.
Podczas starcia poważnie raniono i wzięto do niewoli wachmistrza kozackiego (sierżanta kawalerii).
8 sierpnia zmuszono do ucieczki rosyjskich żołnierzy z
Wojnas, przy czym rannych zostało kilku niemieckich myśliwych i rowerzystów.
Około 7 sierpnia stwierdzono obecność nieprzyjaciela
także w północnej części powiatu oleckiego - w lasach koło
Borkowiny.
Dochodzi tam do starć zbrojnych żołnierzami niemieckimi
Rosjanami z brygady strzelców podległej kawalerskiej dywizji generała Gurko, która ubezpieczała lewe skrzydło wojsk
rosyjskich.
Początek wojny przynosi oddziałom rosyjskim szereg
zwycięskich potyczek, szereg zwycięstw taktycznych, drob-

W Kowalach poprosił on staconującego tam pułkownika
Behring, ażeby oswobodził z rąk Rosjan okrążonych Mieruniszek. Miałoby to dać mieszkańcom okoliczność uratowania samych siebie jak i przynajmniej części dóbr.
Rankiem 11 sierpnia, 44 Gołdapskiemu Regimentowi,
wzmocnionemu przez 6 strzelców i 2 karabiny maszynowe
udało się wyprzeć ze wsi aż za granicę znacznie przeważające siły Rosjan.
6 żołnierzy niemieckich poniosło przy tym śmierć bohaterską, 39 zostało rannych, między innymi kapitan Fritsch.
Ale aby dalej stawić czoło wielkiej przeważającym siłom
Rosjan (400 żołnierzy), niemiecki wypad okazał się zbyt
słaby.
Mieszkańcy miejscowości wykorzystali jednak tę okoliczność, aby zbiec. Pojazdy zostały szybko załadowane
i natychmiast ruszono w kierunku Kowale - Węgorzewo.
Jedni drugim udzielali pomocy. Nakaz chwili obalił wszelkie różnice klasowe. Najmniej myślano o ratowaniu bydła,
częściowo biegało ono wolno, potem zostało złapane przez

14

Tygodnik olecki 33/866 - r. 2014

to@borawski.pl
ostrzeliwuje miasto.
Na Olecko spadło wiele pocisków artyleryjskich.
Zniszczone zostały domy na przedmieściu oraz kuźnia.

niemiecki transport wojskowy w Mieruniszkach

kościół w Mieruniszkach wykorzystywany przez
armię niemiecką jako oddział poczty polowej
Rosjanie posuwali się do przodu.
12 sierpnia doszło do potyczek pod Drozdowem. Zostało
rannych 4 członków ochotniczej kolumny sanitarnej. Jeden z
jej członków, mistrz kołodziejski Woywod z Olecka, został
wzięty do rosyjskiej niewoli, z której wrócił po kilku latach.
13 sierpnia Cimochy na nowo odczuły okropieństwa
wojny. Rosjanie próbowali wejść do wioski od wschodu.
Podczas ataku rosyjskiej kawalerii podpalono wiele wsi. Podpaleń dokonywano za pomocą łatwopalnych pasów celuloidowych.
13 sierpnia oddziały rosyjskie wraz z artylerią
kolejny raz przekraczają granicę koło Mieruniszek.
Oddziały brygady strzelców zajmują wiele wsi
w powiecie. W okolicach Garbasa podpalają 231
budynków.
14 sierpnia 1914 r. Mieruniszki spłonęły.
Ocalały tylko: kościół, szkoła, plebania i dom
wdów po pastorach.
Obok trzech położonych przy rynku sklepów
pastwie ognia padło jeszcze 9 zagród.
14 sierpnia 1914 r. także Olecko przeżywa
trudny dzień.
Od strony Imionek pułk gwardyjski pod dowództwem pułkownika hrabiego Bilińskiego

niemiecki patrol rowerowy. Mazury,
początek roku 1915
Nastąpił atak wojsk rosyjskich na miasto z południa.
Natarcie Rosjan zostało powstrzymane przez 44 Pułk Piechoty im. Hrabiego Dönhöffa (z Gołdapi), który zablokował przejście między jeziorem Oleckim, a jeziorem Oleckie Małe.
Rosjanie jednak obeszli Niemców od wschodu. Wojska
carskie przemaszerowały dokoła jeziora Oleckiego Wielkiego i podpalili majątek Sedranki.

działa 100 mm artylerii rosyjskiej

Dochodzi do walk na polach między Oleckiem i Jeziorem Sedraneckim, na pagórkach przy ulicy Czerwonego
Krzyża. Z kierunku Sedrank nieprzyjaciel prowadził
ostrzał z broni ręcznej i maszynowej, nie zwracając uwagi
na obiekty oznakowane flagami Czerwonego Krzyża, jak
szpital (ulica Słowiańska) czy sierociniec (ulica Gołdapska).

olecki sierociniec dr Ballnusa

ciąg dalszy w następnym numerze

Rosjan i Polaków.
Władze nie wydały nakazu ewakuacji, ponieważ nie liczyły na tak szybki przebieg wydarzeń.
Część uciekinierów została dopędzona i zmuszeni do powrotu przez ponownie wkraczających Rosjan. Wszyscy, którym ucieczka się powiodła, musieli znosić gorzki los uciekiniera. Jazda w dzień i w nocy drogami przepełnionymi przez
wojsko, kobiety często bez mężów, którzy już byli żołnierzami - to wszystko przynosiło wielki ból.
Do kolejnej potyczki dochodzi 11 sierpnia w pobliżu wsi
Markowskie i Guty.
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XLIII Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XLIII Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 28 sierpnia 2014 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. Stan mienia Powiatu oraz podsumowanie I półrocza
2014 r. w zakresie zbycia mienia Powiatu.
9. Informacja w zakresie realizacji prowadzonych i zakończonych inwestycji w powiecie w roku 2014, w tym inwestycje drogowe.
10. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku
szkolnego 2014/2015.
11. Sport w powiecie – diagnoza, perspektywy rozwoju.
12. Ocena realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w
zakresie komunikacji – informacja nt. realizacji uchwały w
sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu za rok 2013.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian oraz uchwalenia
tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oleckiego;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2014 – 2023;
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2014.
14. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
15. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Polecam….

W magazynie świątecznym „Gazety Wyborczej” z 23-24
sierpnia przeczytałam rozmowę redaktora Jarosława Mikołajewskiego z księdzem Janem Kaczkowskim. Postać księdza zapewne znana, ponieważ to co robi i co mówi „oczywistą oczywistością” nie jest, a co nie jest standardem – budzi
zainteresowanie i chęć poznania.
Ksiądz Jan Kaczkowski jest prezesem Puckiego Hospicjum pw. Świętego Ojca Pio. Ma do tej pracy przygotowanie
rzec można wyjątkowe: doktor teologii moralnej, specjalista
w dziedzinie bioetyki. Kocha ludzi, kocha kapłaństwo i kocha Boga – albo w innym porządku – kocha Boga, kocha
ludzi i dlatego praca, którą wykonuje, daje mu tak wielką
satysfakcję, że nawet nie pamięta, iż sam jest chory i „żyje
na kredyt”. Tę rozmowę i refleksje księdza Kaczkowskiego
polecam wszystkim, ale głównie księdzu Wojciechowi Lemańskiemu i arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi:
- księdzu Wojciechowi Lemańskiemu, który nie do końca przyjął powierzoną mu funkcję kapelana w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – a mógł się tam
spełnić także jako kapłan niepokorny,
- arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi – aby przypomniał sobie głoszoną przez Jana XXIII zasadę: „w sprawach zasadniczych jedność, w drugorzędnych – wolność, a
nad wszystkim miłosierdzie”.
Olecko, 25. 08. 2014 r.
Irena Jasielun
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Fundacja Kreatywnego Rozwoju

rozpoczyna właśnie wyjątkowy projekt i chcemy Cię do
niego zaprosić. Nasz projekt zakłada cykl kilkudniowych
warsztatów, który został stworzony dla osób chcących
aktywnie działać w swoich miejscowościach, rozwijający
kompetencje liderskie i organizacyjne, pokazujący zależności funkcjonujące w społeczności i drogi, którymi można
się w niej poruszać, dający impulsy innowacyjnych działań
i ułatwiający skuteczną ich realizację.
Dla kogo jest projekt?
Zapraszamy osoby pełnoletnie z energią i chęcią do aktywności w swoich lokalnych środowiskach, które są:
- zaangażowane w młodych organizacjach
- lub działają w organizacjach w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich
- lub są aktywistami, którzy chętnie założą nową organizację w swojej społeczności.
Zapraszamy do udziału po 2 osoby z każdej organizacji,
gdyż uważamy, że wprowadzanie w życie znanych metod
jest łatwiejsze w grupie, a nie samemu.
Co oferujemy:
- Bezpłatny nocleg i pełne wyżywienie
- Materiały szkoleniowe
- Wykwalifikowanych trenerów
- Cykl trzech kilkudniowych szkoleń prowadzonych
warsztatowo w formie edukacji pozaformalnej, która w sposób interaktywny i dynamiczny wprowadzi Cię do świata ngo.
Treści na szkoleniach:
„Lider organizacji” (22-24.08.2014)
Tematem szkolenia będzie liderowanie w organizacji, czyli
uczestnicy przyjrzą się sobie, swoim mocnym stronom, potencjale jaki mają jako liderzy, możliwościach, strefach do udoskonalenia
„Sprawna grupa- sprawna organizacja” (przełom września/października)
Głównym zakresem szkolenia będzie funkcjonowanie grupy
(procesy grupowe, role grupowe, formy wspólnego podejmowania decyzji, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów), zarządzanie nią oraz formalne funkcjonowanie organizacji pozarządowej (daty, o których trzeba pamiętać, dokumenty, które trzeba
składać…)
„Partnerstwo w środowisku lokalnym” (połowa listopada)
Głównym tematem będzie funkcjonowanie organizacji
pozarządowej w środowisku lokalnym (analiza środowiska,
partnerstwa lokalne, współpraca z samorządem lokalnym…)
oraz (z racji, iż będzie to ostatnie spotkanie uczestników)
chcemy dać im przestrzeń do zastanowienia się i wstępnego
zaplanowania możliwości wspólnych realizacji przedsięwzięć w gronie organizacji biorących udział w projekcie.
Chcesz wziąć udział w projekcie? Wypełnij formularz
zgłoszeniowy i wyślij na adres a.stawisinska@wyrazsiebie.
org . Więcej informacji otrzymasz u koordynatora projektu
Angeliki Stawisińskiej pod nr tel. 503 612 387. Termin zgłoszeń upływa 18.08.2014r.

Policjanci apelują

Oleccy policjanci apelują do właścicieli o prawidłowe
zabezpieczanie rowerów. Sezon rowerowy trwa. Nie pozostawiajmy ich bez zabezpieczenia. Pamiętajmy, że często to
okazja czyni złodzieja.
Sierpień i wrzesień to okres, kiedy rowerzyści nadal
korzystają z tego środka transportu. Policjanci zauważają,
że rowery często nie są zabezpieczone w sposób należyty.
Zdarzają się przypadki pozostawienia jednośladów na klatce
schodowej bloku, bądź na zewnątrz, przy budynku bez żadnych zabezpieczeń. To znakomita okazja dla złodzieja aby
wzbogacić się o kilkaset złotych.
W okresie wakacyjnym doszło do 10 kradzieży rowerów
na terenie Olecka i 1 na terenie Kowli Oleckich. Aby zapobiegać kolejnym kradzieżom. Policja po raz kolejny apeluje
do właścicieli rowerów aby je prawidłowo zabezpieczali,
choćby poprzez zapięcie specjalną linką.
st. asp. Tomasz Jegliński
KPP w Olecku
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Andrzej Malinowski
Dolina Czarnej Hańczy w okolicach wsi Morgi
W okolicach wsi Morgi, leżącej
w powiecie suwalskim Czarna Hańcza przepływa pośród urozmaiconych
wzniesień morenowych. Można zaobserwować tutaj wiele form rzeźby polodowcowej. Dolina Czarnej Hańczy ma wysoką wartość
przyrodniczą. I z tego względu jest ona prawie w całości
zamknięta dla turystyki. Wzdłuż rzeki występują torfowiska niskie i przejściowe (wiele z nich zachowało swój
pierwotny charakter). Można tu spotkać m.in. relikty polodowcowe (wełnianeczka alpejska i brzoza niska), fiołka
torfowego (gatunek wymierający), łosia, bobra, wilka, piżmaka, wydrę, zimorodka.
W ciepłą i słoneczną sobotę, 26 kwietnia 2014 r. w Dolinie Czarnej Hańczy byli i po Suwalszczyźnie na rowerach
63 km przejechali: Cezary Lasota, Wojciech Jegliński i
Andrzej Malinowski.
Dojazd: Olecko - Filipów - Czarnakowizna - Morgi (wyprawa rowerowa)
Dolina Czarnej Hańczy jest ciekawa pod względem przyrodniczym, geologicznym, archeologicznym i krajobrazowym.

Czarna Hańcza – rzeka w Polsce i na Białorusi, lewy
dopływ Niemna o długości 142 km (w tym w Polsce: 108
km). Powierzchnia dorzecza Czarnej Hańczy obejmuje
1916 km² (w tym w granicach Polski: 1612 km²).
Dolina, dolina rzeczna – wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek lub lodowców.
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„Wyprawka szkolna”

– dofinansowanie do podręczników w roku szkolnym
2014 / 2015
W terminie do 5 września 2014 r. można składać wnioski
o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów
edukacyjnych * .
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
na podstawie kryterium dochodowego przewidziana jest dla
uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III i VI szkoły podstawowej, III klas szkół
ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum,
technikum).
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy dla wszystkich uprawnionych wynosi 539 zł na osobę w
rodzinie (dochód netto).
Za dochód członka rodziny uznaje się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust.
4-4b ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456, z późn. zm.).
Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania
poza kryterium dochodowym. (W takim wypadku należy do
wniosku dołączyć uzasadnienie trudnej sytuacji rodzinnej).
Przyczyny udzielania pomocy poza kryterium dochodowym
określone są w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z
2013 r. poz. 182 ze zm.).
Głównie jest to w rodzinie problem ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, wielodzietności itd.
Dofinansowanie bez kryterium dochodowego przysługuje
również uczniom niepełnosprawnym wszystkich klas szkoły
podstawowej (z wyjątkiem klasy I), wszystkich klas szkoły
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym ( II-VI klasa szkoły podstawowej, I-III klasa
gimnazjum i uczniowie w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy),
Burmistrz Olecka
zaprasza na spotkania poświęcone Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014
– 2020. Dokument zawiera opis lokalnych uwarunkowań
upowszechniania kultury fizycznej, ocenę stanu aktywności
fizycznej mieszkańców, realizowanych zajęć wychowania
fizycznego w szkołach, koncepcję działania, długookresowe
cele, kierunki i zadania do realizacji. Ujęte w Strategii zapisy
mogą być modyfikowane w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, pozyskiwania zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów.
Upowszechnianie kultury fizycznej dotyczy wszystkich
mieszkańców gminy, dlatego ważne jest zaangażowanie jak
najszerszego gremium do tworzenia Strategii rozwoju tej
dziedziny życia społecznego i aktywnego udziału mieszkańców, w tym przedstawicieli środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych, sportowców, młodzieży, środowiska
medycznego, środowiska biznesu w prowadzonych konsultacjach społecznych.
Spotkania będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku dnia 2 września 2014r. o godz. 16.00
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- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o
których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. rok 2004 nr 256 poz. 2572 z.
późn. zm.).
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy I
szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy
w formie dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
Uczniowie niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub
innej osoby - za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych lub pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wysokości
dochodów bądź dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu.
Zwrot dofinansowania odbywa się na podstawie faktur, rachunków wystawionych imiennie na ucznia, rodzica
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego).
Wnioski ustalane są przez dyrektora szkoły i do pobrania
dostępne są w sekretariacie szkoły.
Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Wysokość dofinansowania waha się od 175 zł do 770 zł.
Szczegółowe informacje udzielane są szkołach na terenie
Gminy Olecko oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 11,
tel. (87) 520 24 94.
(spotkanie prezentacyjne) oraz 4 września 2014r. o godz.
16.00 (debata publiczna podsumowująca opiniowanie projektu Strategii).
Projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w
Gminie Olecko na lata 2014 – 2020 został przygotowany
w okresie od marca do sierpnia 2014r. przez pracowników
Urzędu Miejskiego, podległych jednostek oraz przedstawicieli sektora społecznego w ramach bieżącej działalności
samorządu Gminy Olecko.
Dokument jest udostępniony na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl, można
się z nim zapoznać również w Wydziale Edukacji, Kultury i
Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1.
Opinie i uwagi do projektu Strategii można zgłaszać do
3 września 2014 roku pisemnie na formularzu zamieszczonym na w/w stronach internetowych dostarczając na adres
Plac Wolności 1, pokój nr 5, lub przesyłając drogą elektroniczną na adres um@um.olecko.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
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AUTO-MOTO

V25401

AUTO LAND

V20409

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

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V20010

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V02632

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88503
K98505

Mieszalnik Farb Samochodowych
K98403
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L88206
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V21507

V24333

SERWIS OGUMIENIA

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

V20110

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

B95905

V21806

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V21038
* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097660 V24513
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20020
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V20419
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21028
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96704
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B98301
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20509
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

B97103

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V23204

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B97302
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96105
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V20708
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B96305

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

V20209

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B97902
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26111
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B96804
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B96903
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L88701

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K98604
V22306

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 B96604
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L88404
* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530741-644 V21218

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B97502

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19910
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V24802

* 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
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V24313
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V22316

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

V26101

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V20309

V14110h

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22605

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V23004

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
V24103
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V21018

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B94610
K97406

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 B95308
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B97704
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a03
* komplet mebli VOX (niebieskie z drewnianymi
wstawkami) do dziecięcego pokoju sprzedam: łóżko
(drugie wysuwane), szafa z 4 szufladami, i nadstawkiem, biurko, komoda (5 szuflad), komoda na pościel,
dwie półki z zamykanymi szafkami na książki. Dla
zainteresowanych wyślę zdjęcia. Tel. 604 174 987 B96505
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V24203
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V20429
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 L88602
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B97802
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K890a03
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V24123
* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V24323

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V24113

V24503

MOEY
O
K
PRA w
CJ

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26202

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V22326

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502264-901 V26301

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

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B96005
* oddam kundelka 9 miesięcy, ze szczepieniami, książeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87520-26-78, 609-709- B98201
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B97003

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B97602
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K97416

SPRZEDAM

WYNAJEM

V23014

V22006

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

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V25501
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* biurko, tel. 505-335-841 B98001
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B97203
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K97804
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19920
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B888a03
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B97402
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B97604

V24712

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: ......................................................
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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
K97504

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.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Extractum thymi fluidum

Jest wyciągiem z ziela tymianku, z dodatkiem
amoniaku i gliceryny. Preparat wykazuje silne działanie bakteriobójcze, również przeciwko szczepom
odpornym na niektóre antybiotyki. Jest cennym lekiem
w przewlekłych nieżytach gardła, krtani i oskrzeli.

Myjcie owoce

Owoce cytrusowe należy dokładnie myć i szorować
w ciepłej wodzie przed obraniem. Przechodzą one przez
wiele rąk, a poza tym producenci zawijają je w bibułki
nasycone chemicznymi środkami konserwującymi.
Pachnące sztuczki
Perfumy amerykańskich firm pachną zazwyczaj bardziej intensywnie niż europejskie. Amerykanki, które
mimo wszystko pragną pachnieć dyskretniej, stosują
sztuczkę pani Evelin Lauder „Walk trough it” (przejdź
przez to), czyli przechodzą przez pachnącą chmurę.
Po kąpieli, przed ubraniem się, psikają wodą toaletową, tworząc obłoczek zapachu. Jeśli nie masz pod ręką
perfumowanego kremu lub mleczka do ciała, wypróbuj
sposób zdradzony przez znaną amerykańską firmę Clinique. Wlej w zagłębienie dłoni preparat nawilżający do
ciała (balsam lub mleczko do ciała bezwonne lub słabo

pachnące), psiknij wodą toaletową lub wlej kilka kropli
ulubionego zapachu. Rozetrzyj z mleczkiem, ogrzej i
wmasuj w ciało.

Cera tłusta

Skóra tłusta jest błyszcząca, ma zazwyczaj odcień szarawy i często rozszerzone pory. Jest odporna na zmiany
atmosferyczne, na mydło i wodę, jednak bardzo podatna
na infekcje i zakażenia ropne. Skórę tłustą należy myć
dwa razy dziennie mydłem oro lub glicerynowym i ciepłą
wodą, a następnie spłukać chłodniejszą. Wieczorem mycie powinno być szczególnie dokładne. Twarz należy kilkakrotnie namydlić i spłukać. Do płukania można do¬dać
soli kuchennej (1 łyżeczka na litr wody).
Od czasu do czasu można zmywać twarz ciepła serwatką, spłukać ciepłą woda i przetrzeć watą umoczoną w
płynie do cery tłustej lub płynie ściągającym. Skórę tłusta o zabarwieniu żółtawym należy przemywać płynem
ogórkowym, który mo¬żna samemu przygotować (umyty,
świeży ogórek cienko pokroić i zalać szklanką wódki; po
10 dniach zlać płyn do bu¬telki). Skórę z drobnymi zaskórniakami można zmywać zsiadłym mlekiem lub robić
z niego okłady (dwa razy w tygodniu przez 6-8 tygodni).

B97702

K89610

B94809

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś
anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościowych,
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas
szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra
osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczone obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego
zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.
KPP Olecko

to@borawski.pl

Kalendarz imion
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza, Konstantego, Konstantyna,
Maksyma, Wierzchosława, Wiktora,
Włastymira, Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gosławy, Małgorzaty,
Moniki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gosława, Józefa, Kakasantego, Przedzisława, Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia (Święto Lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji,
Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna,
Erazma, Freda, Sobiesława, Stronisława, Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny,
Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Mi-

chaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Michała,
Mirona, Szczęsława, Szczęsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony,
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka,
Paulina, Rajmunda, Romualda, Świętosława
1 września (Początek roku szkolnego)(rocznica wybuchu II wojny
światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza, Dzierżysława, Egona, Idziego, Wiktora,
Wiktoriana
2 września
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy,
Ingi, Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana,
Czesława, Dionizego, Jana, Juliana, Oliwera, Salomona, Seweryna,
Stefana, Tobiasza, Wilhelma, Wiliama,
Witomysła

Putinowi Ogryzek
– przepisy na jabłka
Słodkie jabłuszka

Jabłka obieramy i ścieramy na tarce
o dużych oczkach. Rodzynki moczymy
w wodzie, a przed połączeniem odcedzamy.
Orzechy siekamy.
Jajka rozbijamy oddzielając żółtko
od białka.
Jabłka mieszamy z miodem, żółtkami, bakaliami i mąką.
Z białek ubijamy sztywną pianę i
delikatnie łączymy z masą.
Tortownicę natłuszczamy. Dno i
boki wylepiamy ciastem. Na ciasto
wykładamy masę jabłkową. Pieczemy
około godziny w temperaturze 180°C.

Nasz przepis

2 szklanki mąki, 20 dag margaryny
(około ¾ kostki), pół szklanki cukru,
3 żółtka, łyżeczka proszku do pieczenia, 4 łyżki konfitury truskawkowej, 4
jabłka, łyżka mleka
Mąkę, proszek do pieczenia i cukier siekamy razem z margaryną. Wbijamy 2 żółtka i zagniatamy.
Ciasto wkładamy do lodówki na
godzinę.
Jabłka obieramy pozostawiając
ogonki. Przepoławiamy i wydrążamy
gniazda nasienne. Wkładamy na 3 minuty do wrzątku i następnie odsączamy.
Połówki jabłek nadziewamy konfiturami i składamy po dwie.
Ciasto rozwałkowujemy, wycinamy z niego 8 krążków.
Na 4 krążkach kładziemy jabłka i
nakrywamy pozostałymi i zaklejamy
brzegi ciasta.
Ciasto smarujemy jajkiem rozmąconym z mlekiem. Układamy na natłuszczonej blasze i pieczemy 25 minut
w temperaturze 220°C.

Jabłecznik

Ciasto: pół kg mąki, kostka masła, 2
jajka, 2 łyżki miodu, 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa: 1,5 kg jabłek, 6 łyżek miodu, 4
jajka, 10 dag mąki, 10 dag łuskanych
orzechów włoskich, 10 dag rodzynków
Mąkę przesiewamy i siekamy razem z masłem. Wbijamy jajka, dodajemy miód oraz proszek do pieczenia.
Szybko zagniatamy. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki na 2
godziny.

Suflet jabłkowy

10 dkg masła, 15 dkg cukru, 4 jajka,
60 dkg twarożku, 4 łyżki kaszy manny,
75 dkg winnych jabłek, 2 łyżki cukru
Masło ucieramy z cukrem, dodając
kolejno po jednym żółtku. Następnie
ucieramy dodając twarożek i kaszę
mannę oraz ubite na sztywno białka.
Jabłka obieramy, kroimy w ósemki i
usuwamy gniazda nasienne.
Żaroodporne naczynie natłuszczamy, układamy na jego spodzie jabłka i
posypujemy je dwoma łyżkami cukru.
Na wierzchu rozsmarowujemy masę
serową i wstawiamy do nagrzanego
piekarnika. Pieczemy około 50 minut
w temperaturze 200°C.

torcik jabłkowy na zimno

25 dag margaryny, 2 żółtka, 50 dag
jabłek, 20 dag biszkoptów, opakowanie
galaretki owocowej, szklanka cukru,
olejek waniliowy
Margarynę ucieramy z żółtkami i
cukrem. Dodajemy kilka kropli olejku
waniliowego i ponownie mieszamy.
Jabłka myjemy, obieramy i ścieramy
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Cytaty na ten tydzień
Jeżeli miłość jest taką rzeką, która
płynie i podtrzymuje życie, to
nie znaczy, że ona i jej właściwości – dobro, piękno, uczucie,
solidarność, pamięć, pragnienie,
namiętność, intymność, szlachetność czy sama wola kochania i
bycia kochanym – wykluczają
coś, co, jak można by sądzić, jest
jej zaprzeczeniem: zło.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Zło, jakiemu hołdował Stalin,
przerodziło się w powolny upadek
Kremla na piasek, wciąż obmywany przez leniwe i zarazem
wytrwałe fale tej samej historii,
którą zamierzała uosabiać Dyktatura Proletariatu. Nazizm runął jak
straszny ranny smok. Sowiecki
komunizm wyślizgnął się jak chory robak, Fafner i Obłomow.
Carlos Fuentes, W to wierzę

PRZYS£OWIA
Na św. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze się poczyna.
Ostatni dzień sierpnia zapowiada,
jaka pogoda na wrzesień wypada.
Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały
wrzesień zleci.
Jaki czas około św. Idziego (1 września), takie powietrze trwać będzie cztery tygodnie.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie
jesień.
Św. Idzi (1 września) nic już w polu
nie widzi.
Św. Idzi (1 września) kłosa w polu
nie widzi.
Św. Idzi (1 września), siać wyjdzij.
Wielka dla zbóż i siewu wygoda,
gdy z św. Idziego (1 września), pogoda.
Św. Idzi (1 września), podwieczorka
nie widzi.
Chmiel zbierać około św. Idziego (1
września) i chować porządnie do zwietrzenia.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie,
w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Kto nie ma słomy i siana płacze od
wieczora do rana.
Gdy wrzos z dołu kwitnie, zima
wcześnie przytnie.
Jak stare woły ryczą, tak się też młode od nich uczą.
Święta Regina (7 września) gałęzie
ucina.
Gdy na Siewną (8 września) jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
na tarce o dużych otworach. Mieszamy
szybko z utartą masą.
Dno tortownicy wykładamy szczelnie
biszkoptami i na nie nakładamy masę jabłeczną. Naczynie wstawiamy do lodówki i schładzamy. Teraz przygotowujemy
galaretkę wg przepisu na opakowaniu
zmniejszając o jedną trzecią ilość wody.
Zalewamy nią torcik, gdy zaczyna tężeć.
Całość ponownie studzimy w lodówce.
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VIII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2014
24 sierpnia na boisku NOSiR odbył się VIII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2014. Sędzią
głównym był Paweł Maksimowicz.
Do VIII turnieju zgłosiło się 5 par. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.
WYNIKI
Łukasz Senkowski / Bartosz Senkowski – Roman Dobreńko
/ Artur Opanowski 2:0
Bartosz Hodana / Tomasz Topór – Dawid Górski / Krzysztof
Suchocki 2:0
Łukasz Senkowski / Bartosz Senkowski – Bernard Burba /
Sławomir Zygmunt 2:0
Roman Dobreńko / Artur Opanowski - Bartosz Hodana /
Tomasz Topór 0:2
Dawid Górski / Krzysztof Suchocki - Bernard Burba / Sławomir Zygmunt 1:2
Łukasz Senkowski/Bartosz Senkowski - Bartosz Hodana/
Tomasz Topór 2:1
Roman Dobreńko / Artur Opanowski - Dawid Górski /
Krzysztof Suchocki 2:1
Bartosz Hodana / Tomasz Topór - Bernard Burba / Sławomir Zygmunt 2:0
Łukasz Senkowski / Bartosz Senkowski - Dawid Górski /
Krzysztof Suchocki 2:0
Roman Dobreńko / Artur Opanowski - Bernard Burba /
Sławomir Zygmunt 2:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Łukasz Senkowski/Bartosz Senkowski 12 pkt
2. Bartosz Hodana/Tomasz Topór 9 pkt
3. Roman Dobreńko/Artur Opanowski 7 pkt
4. Bernard Burba/Sławomir Zygmunt 5 pkt
5. Dawid Górski/Krzysztof Suchocki 3 pkt
Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy puchar.

W zawodach uczestniczyło 10 zawodników.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
CYKLU GRAND PRIX:

1. Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski (Olecko)
2. Bartosz Hodana/Tomasz Topór (Zatyki)
3. Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan (Olecko)
4. Tomasz Sitko/Grzegorz Rebkowiec (Ełk)
5-6. Łukasz Senkowski/Bartosz Senkowski (Olecko)
Maciej Mendak/Radosław Kordowski (Suwałki)
7. Bernard Burba/Krzysztof Suchocki (Kijewo)
8-10. Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski
(Suwałki)
Dawid Chmielewski/Robert Jermacz (Goniądz)
Małgorzata Piątkowska/Mateusz Winkel (Gdynia)
11-13. Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz (Suwałki)
Przemysław Rowiński/Mateusz Rowiński (Olecko)
Roman Dobreńko/Artur Opanowski (Olecko)
14-25. Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski (Olecko)
Bernard Burba/Sławomir Zygmunt (Kijewo)
16- 23. Wioletta Rapczyńska/Dorota Auron (Suwałki)
Artur Reut/Jakub Budka (Olecko)
Martyna Gajewska/Paweł Gajewski (Olecko)
Zuzanna Gruszczyńska/Roch Gruszczyński (Warszawa)
Mateusz Dłużniewski/Hubert Dłużniewski (Olecko)
Sławomir Zygmunt/Dawid Górski (Kijewo)
Michał Gawkowski/Bernard Burba (Kijewo)
Dawid Górski/Krzysztof Suchocki (Kijewo)
24. Albert Pojawis/Michał Jarzembowicz (Suwałki)
Na zakończenie cyklu Grand Prix 2014 w siatkówce
plażowej, trzy najlepsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Łącznie we wszystkich turniejach cyklu wzięły udział
24 pary.
Paweł Maksimowicz

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
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

V22505

V22705

V22705

Pokaz ratownictwa wodnego, fot. Paweł Piekutowski
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List
Cały dom jeszcze odsypiał sobotnie atrakcje, kiedy wstał,
odpalił wynalazek, który już stał się niezbędny jak nóż czy
szklanka, by pobuszować trochę w Internecie. Przesuwając
komputer potrącił gazety, spod których wysunął się biały róg
koperty. Syknął z niezadowolenia. Nerwowo schował kopertę pod gazety, ale ta, jakby na złość, wysunęła się z drugiej
strony i z gracją upadła pod jego bose stopy.
Nie miał wyjścia, musiał jej dotknąć, podnieść. Z niechęcią zgiął się, przewrócił kilka razy w ręku. Nie, nie było to
urzędowe pismo wzywające do zapłaty czy informujące o
kontroli firmy. Nie było to też zaproszenie na pokaz garnków
albo zachęta do wzięcia bardzo niskooprocentowanego i jakże korzystnego kredytu.
Nawet nie była to odpowiedź na złożoną już jakiś czas
temu reklamację. Wiedział dokładnie od kogo była biała koperta. Poznał odręczne pismo na kopercie, a potwierdzeniem
była wyraźnie przybita pieczątka na znaczku. Machinalnie
odwrócił i przeczytał nadawcę, choć doskonale wiedział, kto
nim jest.
Kto dzisiaj wpisuje swoje dane na kopercie, pomyślał.
Niemodne to i chyba niebezpieczne, Młodzi coś wiedzą na
ten temat i nie tylko nie używają kopert, ale nawet całej tej
oprawy, wszystkich tych reguł i konwenansów przypisanych
(niegdyś) korespondującym.
W sms-ach, a trzeba je uznać za współczesną formę listu,
nie obowiązują nawet znaki interpunkcyjne, a cóż dopiero
nagłówki, formy grzecznościowe, kwiecistość języka? To
wszystko już jest archaizmem.
Nie skupiał się jednak nad zasadami polszczyzny, tylko przewracał kopertę trzymając dwa rogi między palcami
wskazującymi, jakby go parzyła i zastanawiał się, czy ją
otworzyć.
Może przeczytać go jutro, przebiegło mu przez myśl szukając usprawiedliwienia, przecież przyszedł w poniedziałek,

a dzisiaj jest czwartek. Skoro leżał tyle dni, jeszcze ten
jeden mu nie zaszkodzi, pomyślał i odłożył na biurko, na
gazety, żeby go widzieć, żeby nie zapomnieć, bo w końcu
będzie musiał do niego zajrzeć.
Obiecał sobie, że wieczorem do niego wróci, choć już
zaczął szukać wymówki, jak odwlec ten moment.
Może wróci późno, albo przykryje książkami w ciągu
dnia i znowu nie będzie musiał zmagać się ze wspomnieniami.
Ta biała koperta przywróciła zasklepione wspomnienia
sprzed prawie pół wieku.
Doskonale pamięta kłótnie i krzyki, potem trzaśnięcie
drzwiami i milczenie przez tyle lat. Był za mały, żeby zrozumieć i domyślić się ze strzępek rozmów, o co toczy się
ta milcząca wojna.
Odkładając kopertę pomyślał o ojcu i jego zacietrzewieniu. Na śmierć i życie pokłócił się ze swoim rodzonym
bratem, co skutkowało tym, że przez czterdzieści parę lat
nie kontaktowali się, a o odwiedzinach nie było mowy.
Pocztą przychodziły zaproszenia na śluby dzieci, on też
wysłał swoje, ale nikt z nich nie korzystał.
Korzystając z doniesień dalszej rodziny, wiedzieli obaj,
co się dzieje, komu się urodziły wnuczki, gdzie pracują i
jak im w tym życiu.
Żadnych odwiedzin, kartek na święta, nawet kiedy
zmarła bratowa, żona Tego brata, nie zdobył się na odwagę, by uczestniczyć w ostatniej drodze, a przecież do niej
nie miał żalu.
I nagle w zwykły dzień przyszedł list w zwykłej białej
kopercie, ze znaczkiem namaszczonym pieczątką z nazwą
miasta, które było zakazane w rozmowach rodzinnych. List
stał się w tym momencie, po tylu latach nieobecności, niewygodny w poukładanym już życiu.
Odłożył list. Nie miał odwagi go otworzyć. Strach
przed wspomnieniami był o wiele silniejszy, niż ciekawość
zawartości białej koperty. Wieczorem wróci do tego, byle
nie w tej chwili, byle nie teraz. Bronił się, choć on sam
w niczym nie zawinił. Rozgrzeszony wrócił na strony
sieci. Przecież jutro też jest dzień. Tak, jutro na pewno będzie miał odwagę rozpakować wspomnienia.
Marusia

