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Kochaj głęboko i namiętnie. Możesz
wprawdzie zostać zraniony, ale to jedyny
sposób, żeby żyć pełnią życia
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

12 luty 2014 r.
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Przedwojenne Jaśki s. 6

szczegóły s. 6

Program obchodów Święta Szkoły w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku pod hasłem „Człowiek miarą
wszechrzeczy”, s. 8
Straż Pozarna 2013 s. 6
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Ferie w bibliotece s. 6
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Mali cukiernicy

Uczniowie klasy III Społecznej
Szkoły Podstawowej STO wraz z wychowawcą uczestniczyli w warsztatach
kulinarnych prowadzonych pod kierunkiem Marzanny Pojawa-Grajewskiej.
Wspólnie przygotowywano rosół z
zacierkami, gofry z sałatką owocową
oraz wafle przekładane polewą czekoladową. W międzyczasie dzieci dowiedziały się wielu interesujących rzeczy o gotowaniu i o pracy kucharzy. Nie zabrakło chwil, kiedy mogliśmy wspólnie razem zasiąść przy jednym stole i delektować
się efektami naszej pracy. Wszystko smakowało przepysznie!

Serdecznie dziękujemy pani
Marzannie za niezwykle ciekawe zajęcia.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku przypomina, że jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś, aby 1%
podatku od Twoich dochodów trafił na koto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, możesz to
uczynić w bardzo prosty sposób!
Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-37, PIT36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28 za 2013 rok
wskazać Nr KRS wybranej Organizacji Pożytku
Publicznego oraz kwotę którą Naczelnik Urzędu
Skarbowego przekaże na konto danej organizacji w
okresie od maja do lipca 2014r.
K91806

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2

V03303

„Genezis”
II miejsce - Kamila Sienica 1D

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

choinki
cięte i w pojemnikach
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V43610

V02104

Redakcja

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
22 stycznia od 9.57 jeden zastęp JRG PSP
uwalniał na jeziorze Małym Oleckim przymarzniętego do lodu łabędzia.
22 stycznia od 11.05 jeden zastęp JRG PSP uwalniał w
okolicach Sedrank na jeziorze Oleckim Wielkim przymarzniętego do lodu łabędzia.
23 stycznia od 15.41 jeden zastęp JRG PSP uwalniał z zaspy w okolicach Gąsek autobus szkolny z dziećmi.
23 stycznia od 19.49 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei
Zwycięstwa pożar opuszczonej szopy drewnianej.
25 stycznia od 21.54 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Wieliczki wyjechały do fałszywego alarmu. Zgłoszone
zostało, że w rowie w okolicach Niedźwiedzkich leży przewrócone auto. Po przyjeździe na miejsce nie znaleziono auta.
Informacji udzielił młodszy aspirant
Andrzej Zajkowski
29 stycznia od 5.53 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kukuwku pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
30 stycznia od 21.32 jeden zastęp OSP Wieliczki wyciągał
z zaspy śnieżnej w okolicach Cimoszek uwięzioną w niej karetkę pogotowia ratunkowego.
31 stycznia od 23.05 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Żeromskiego pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
1 lutego od 10.37 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Tunelowej pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
1 lutego od 22.54 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Stradunach (powiat Giżycko) pożar budynku gospodarczego. Dyspozycja w Olsztyna)
2 lutego od 11.25 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Gąskach. Seat i Łada w rowie.
2 lutego od 12.06 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku
drogowego w Sedrankach. Zderzenie VW Passata z Polonezem.
Informacji udzielił
Aspirant sztabowy Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.35 zł
ON Arctic ................. 5,69 zł
Pb 95......................... 5.22 zł
PB 98......................... 5,32 zł
LPG............................ 2,65 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
k S
dalie ta
n ł
rajem to ym
ba y m
to ka w
w rt y e! y

V01505

AUTOMYJNIA

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

V43510

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
12 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - XIII Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w L.A.
szkół średnich, hala Lega
17.30 - Czarni Olecko - Mazur Ełk, piłka nożna, sparing,
stadion ze sztuczną murawą
13 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XIII Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w L.A.
szkół podstawowych, hala Lega
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe
14 lutego (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - Robaczki z Zaginionej Doliny, film, kino „Mazur” (3D)
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
15 lutego (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Unia Olecko - Mazur Wydminy (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
9.30 - XVII Otwarte Mistrzostwa szkoły nr 3 w Szachach,
Szkoła nr 3, ul. Kolejowa
15.00 - Robaczki z Zaginionej Doliny, film, kino „Mazur” (2D)
17.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
16 lutego (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Unia Olecko - Mazur Wydminy (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
15.00 - Robaczki z Zaginionej Doliny, film, kino „Mazur” (3D)
17.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
17 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
18 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.00 - rozpoczęcie uroczystości Święta Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika (szczegóły wewnątrz TO)
19 lutego (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18.00 - OSP Grom Lenarty - UKS Ratusz Giżycko (Liga
tenisa stołowego)
20 lutego (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Jack Strong, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Jack Strong, film, kino „Mazur” (2D)
21 lutego (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
15.00 - Piłkarzyki rozrabiają, film, kino „Mazur” (2D)
17.00 - Jack Strong, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Jack Strong, film, kino „Mazur” (2D)
22 lutego (sobota)
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Prowadził pod wpływem alkoholu,
a w samochodzie miał broń i amunicję
Policjanci oleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej osobowego nissana. Od kierującego wyczuli alkohol.
Ponadto w pojeździe ujawnili broń myśliwską i amunicję.
Teraz mężczyzna odpowie przed sądem i straci pozwolenie
na broń.
W sobotę 7 lutego w Chechłach na terenie gminy Kowale
Oleckie policjanci oleckiej drogówki zatrzymali do kontroli
drogowej samochód marki Nissan. Funkcjonariusze wyczuli
od kierującego 53- letniego Wiesława O. alkohol. Badanie
alkomatem wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu w
organizmie. Ponadto policjanci w pojeździe znależli broń
myśliwską i amunicję.
Mężczyznę zatrzymano, a broń i amunicję zabezpieczono
w oleckiej komendzie. Jak ustalili funkcjonariusze Wiesław
O. jest myśliwym i posiada pozwolenie na broń.
Teraz 53- latek odpowie przed sądem. Czeka go również
utrata pozwolenia na posiadanie broni.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

Sześć sparingów Czarnych
Znany jest już plan sparingów Czarnych Olecko.
Podopieczni Jerzego Wojnowskiego oraz Kamila Szarneckiego pierwszy sparing rozegrają 12 lutego z ełckim Mazurem, a ostatnie spotkanie towarzyskie odbędzie się 22 marca z Mamrami Giżycko.
Wszystkie mecze odbędą się na sztucznej murawie MOSiR w Olecku.
Plan gier kontrolnych Czarnych:
12 luty 2014r., godz. 17:30 - Mazur Ełk
1 marzec 2014r., godz. 15:00 - Mazur Pisz
5 marzec 2014r., godz. 17:30 - Mazur Ełk
11 marzec 2014r., godz. 17:30 - Gieret Giby
15 marzec 2014r., godz. 13:00 - Wigry II Suwałki
22 marzec 2014r., godz. 13:00 - Mamry Giżycko

Urząd Skarbowy w Olecku
informuje, że zeznania na podatek
dochodowy od osób fizycznych za
2013 r. przyjmowane są w pokoju
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15
Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

Budowa linii energetycznej
do granicy Litwy

Burmistrz Wacław Olszewski w miniony piątek przebywał w Warszawie, gdzie prowadził negocjacje z firmą, która będzie realizowała budowę linii energetycznej
najwyższego napięcia przecinającej naszą gminę w okolicach Gąsek oraz Borawskich.
Projekt budowlany przygotowała firma Eltel, a prace
budowlane mogą rozpocząć się już w marcu tego roku.
Zadaniem Burmistrza jest zabezpieczenie dróg
gminnych przed zniszczeniem przez ciężki sprzęt jaki
zostanie użyty podczas budowy napowietrznej trasy.
Negocjancie będą dotyczyły zabezpieczenia dróg
oraz ewentualnej ich naprawy. Również ustalony zostanie system bieżących naprawy, kto będzie je wykonywał
oraz rekompensaty za wykorzystanie gminnego sprzętu
wysłanego do naprawy dróg. 				
b/u

Samochód ratowniczy

Pięć ofert wpłynęło w przetargu ogłoszonym przez
gminę na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla
OSP Borawskie. W chwili obecnej trwa ocena techniczna
tych ofert. Propozycje zakupu opiewają od 75 do 90 tysięcy złotych. Gmina podejmie decyzję o wyborze firmy do
końca kwietnia b.r.
b/u

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:

inf. pp

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Krzysztof Dzbyński
• Zdzisław Nowakowski
• Igor Randzio
• Anna Warakomaska
• Michał Żarnecki

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ 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.

to@borawski.pl
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W tygodniu, który nadchodzi
mamy jedno z nowych, ale jakże
miłych świąt – Walentynki.
W Polsce do tradycji weszło
niedawno. Zagościło na dobre. Ba!
Stało się nawet motorem działań
przedsiębiorców i motorem pewnego przemysłowego boomu. W sklepach można
kupić kartki pocztowe. Niektóre z nich mają wpisane gotowe już życzenia. Są lizaki w kształcie
serc, ciastka w cukierniach o tym kształcie, cukierki owinięte w papierki z życzeniami. Kwiaciarnie w Walentynki sprzedają więcej kwiatów.
Są też takie panie i panowie, którzy samodzielnie wykonują kartki z życzeniami.
Święto stało się też pretekstem dla nieśmiałych do zamanifestowania swego uczucia. Wręczają jej (lub jemu) kartkę z życzeniami i lizak w
kształcie serca. Gdyby nie to, to nigdy by się nie
zdobyli na powiedzenie o swoim uczuciu. I tak
święto łączy i spaja międzyludzkie związki.
Piękne święto.
Poza tym ma jeszcze jeden ważny aspekt. Narodziło się z sposób tzw. oddolny. Żaden z podmiotów władzy nie maczał palców w jego rozwoju i żaden z nich nie prowadził propagandy
na jego rzecz. Obchodzimy więc Walentynki w
sposób niezorganizowany, nikomu też nie narzucamy żeby świętował razem z nami. Świętują
tylko ci, którzy są tym zainteresowani. Jak nie
dotyczy, to nie dotyczy.
Ja obchodzę to święto. Bo to jest jedna z tych
chwil kiedy można przypomnieć się przyjaciołom, wywołać na ich twarzy ciepły uśmiech.
Czasami po przyjacielsku wprowadzić w zakło-
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potanie. Przyjaciele wszystko wybaczą. Po to
zresztą są.
Cieszy mnie, gdy pomyślę o wszystkich moich przyjaciołach. Bo, Proszę Państwa, ja jestem z tych, którzy gdy mówią „ludzie” mają na
myśli dzieci, kobiety i mężczyzn, a gdy mówią
„przyjaciele” mają również na myśli cały, złożony z tych trzech podmiotów świat.
Cieszę się więc, że mam tylu przyjaciół.
Czuję tę przyjaźń szczególnie wtedy, gdy
borykam się z jakimiś przeciwnościami. Gdy
nagle wokół i nade mną pochyla się kilkanaście
przyjaznych twarzy i mi pomaga. Bywa, że czasami zapominam o pielęgnacji uczucia, które
nazywamy przyjaźnią, ale w razie potrzeby i ja
pochylam się nad czyimś problemem.
Wypada tutaj zacytować Marka Aurellego,
cesarza, filozofa, polityka. (W tej właśnie kolejności go przedstawiając).
„Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały
skarb żyć, oddychać i móc się radować”.
Gdy ma się przyjaciół ten skarb, życie, jest
jeszcze soczystszy. Pełniej smakuje. Pozwala
ogarnąć i więcej i zrobić to rozumniej.
I mimo, że każda przyjaźń, to uczucie wyważone, wiążę ono ludzi znacznie bardziej niż
jakiekolwiek inne doznanie. Przyjaźniąc się
mogę obserwować tę drugą osobę. Oceniać
jej postępowanie, trzeźwo myśleć o tym co się
dzieje.
Przyjaźń nie zaślepia widzenia. Przyjaciół
wybieramy i przyjaciele nas wybierają. Według
mnie, co zresztą wynika z tego co napisałem
wyżej, istnieje przyjaźń pomiędzy kobietą, a
mężczyzną. Bywa, że jest to następstwo bardziej emocjonalnego związku lub początek nowego, ale w większości takie przyjaźnie są na
porządku dziennym. Wynika to z szacunku, z
człowieczeństwa i humanizmu. Bez szacunku
mężczyzny do kobiet albo bez szacunku kobiety do mężczyzn uczucie przyjaźni nie jest możliwe.
Dlatego tak lubię Walentynki. Pozwalają
świętować nie tylko miłość ale i przypominają
jednocześnie o przyjaźniach.
O miłości, która (co tu dużo mówić) zaślepia
pamięta się zawsze, o przyjaźni, szczególnie takiej odległej, mieszkającej gdzieś na krańcach
Polski lub świata, nie bardzo.
Jednak na początku lutego przychodzi nagle
do niepamiętającego zakutego łba, że „Przecież
masz przyjaciół? Czas przynajmniej ich pozdrowić!”... i zaczyna się świętowanie.
Z tymi na miejscu problemu nie ma: życzenia, spotkania, lizaki, pocztówki, uściski, całusy. Co tam kto woli! Tak, Proszę Państwa! Walentynki to piękne święto.
Czego więc Kochanym Czytelnikom TO życzyć?
Życzę Państwu z okazji tego święta cudownych i namiętnych uczuć, odwzajemnionej
przyjaźni oddanych i kochanych osób, wzbogacenia się o nowych przyjaciół i szczęścia w miłości.... i w ogóle wszystkiego najlepszego jeśli
o kochanie chodzi.
B. Marek Borawski
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NAZYWAM SIĘ MILIARD / ONE BILLION RISING POLAND
POWSTAŃ | PRZEMÓW | TAŃCZ!
PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET
14 LUTEGO 2013 ROKU w ponad 200 krajach i 30 miastach w Polsce kobiety, dziewczęta i
dziewczynki, a także mężczyźni, którzy naprawdę
kochają i wspierają kobiety, zatańczyli przeciwko
przemocy wobec kobiet.
14 lutego - w Walentynki, by w ten sposób nagłośnić problem przemocy wobec kobiet i protestować przeciwko temu zjawisk. W tym roku -14
lutego o godzinie 16:30 na Placu Wolności - zatańczymy po raz kolejny. Układ taneczny będziemy
ćwiczyć podczas prób: 10 lutego o godzinie 17:00,
11 i 12 lutego o godzinie 19:00 w sali AGT (ul. Partyzantów 2).
Skąd się wziął pomysł na akcję?
Akcję zapoczątkowała w 2011 roku Eve Ensler,
autorka słynnych „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Po fali gwałtów w USA w
2011 roku napisała:
Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by
GWAŁTOWNIE domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku,
w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą - raz na zawsze - zdać sobie sprawę z
tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój
świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na

K92602

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

OFERTY PRACY          
1. robotnik budowlany
2. inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
3. sprzedawca w branży spożywczej
4. opiekun klienta
5. główny księgowy
6. koordynator robót budowlanych
7. konsultant telefoniczny
8. drwal/pilarz drzew
9. stolarz galanterii drzewnej
10. spawacz metodą TIG
11. ślusarz
12. tokarz
13. przedstawiciel handlowy
14. kierowca samochodu ciężarowego
15. formierz odlewnik
16. kasjer bankowy
17. nauczyciel języka angielskiego
18. nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
19. wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
20. kierownik produkcji
21. magazynier
22. operator wózka widłowego

strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie...
Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło
ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!
I zapowiedziała akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – ONE BILLION RISING” na Walentynki
2013 roku.
Wspólnym mianownikiem akcji jest taniec,
bo tańcząc rządzę swoim ciałem. Wspólny taniec
wyzwala energię, okazuje solidarność i wsparcie
dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy
Polska akcja nosi tytuł NAZYWAM SIĘ MILIARD
SYTUACJA W POLSCE
Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej
doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet. To niemal tyle,
ile wynosi ludności całego województwa opolskiego. W tym
ok. 200-250 tysięcy to kobiety, które doświadczyły gwałtów,
czyli łączna liczba mniejszości niemieckiej, białoruskiej, ukraińskiej i romskiej w Polsce razem wziętych!
Większość kobiet, które doświadczyły gwałtów, nie zgłasza
tego faktu na komisariatach ani w żadnych innych instytucjach,
bo boją się ponownej traumy wzmocnionej przez nieufnych
urzędników i funkcjonariuszy państwa, którzy podważają wiarygodność ofiary.

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

Zajęcia w czytelni biblioteki na grach logicznych i zabawie, oraz potyczkach w Rummikuba - jak w każdy czwartek. Teraz trwają ferie zimowe więc wstąpcie do nas, powitamy Was serdecznie i może damy z raz wygrać?
Poprzez zabawę integrujemy się i spędzamy wspólnie wolny czas. Tu wiek nie ma znaczenia – łączy nas więcej niż
dzieli – lubimy się i lubimy ze sobą przebywać, i … walczyć, walczyć!!!
Zapraszamy, są długie zimowe wieczory – zajrzyj do nas i
zobacz. Jednocześnie ogłaszamy fakt, że zaczynamy z nowym rokiem – następny ranking. Zasady są proste, więc
tylko dodam, że będzie to ranking długoterminowy, który
będzie trwał około pół roku. Wtedy wyłonią się najlepsi z
najlepszych. Oczywiście jak za każdym razem – przewidziane są nagrody. Nad poprawnością rozgrywek czuwa
jak zwykle Darek Kruchelski.
Komentarz i fotka Teresa Rakus

to@borawski.pl

Nowy burmistrz

Choć tylko przez jeden dzień, 6 lutego, ale mieliśmy w
Olecku nowego Burmistrza. Paweł Gałkowski wylicytował objęcie tego stanowiska podczas aukcji Czar Bożego

B86804

Narodzenia zorganizowanej jak co roku przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
B. Marek Borawski – Panie Pawle, jaka kwota zapewniła Pana zwycięstwo podczas aukcji?
Paweł Gałkowski – Tutaj jest problem. Po prostu nie
pamiętam.
BMB – Zatem jak się Panu burmistrzuje? Czy zdążył
już Pan podjąć jakąś decyzję?
PG – Jeden dzień to za mało, żeby zadecydować o
czymkolwiek. Jeden dzień, to zaledwie wystarczy by zapoznać się z personelem.
BMB – Droga inwestycja. Jeden dzień burmistrzowania i żadnych decyzji?
PG – Pomagam w masarni teścia. Mam sklep masarniczy i pracuję z ludźmi. Tam muszę podejmować decyzję.
Tutaj wystarczy jak przyjrzę się pracy właściwego burmistrza. Nie należy przesadzać z decyzjami. Naturalnie mówię tutaj o sobie.
BMB – Czy po takim doświadczeniu wystartuje Pan w
wyborach samorządowych, np. na burmistrza?
PG – Na burmistrza zdecydowanie „Nie”, ale w wyborach samorządowych możliwe. Może czas spróbować
swoich sił, podjąć nowe wyzwanie. Trzydzieści pięć lat, to
na razie trzeba mądrzejszych posłuchać.
Wybory są co cztery lata, to może po czterdziestce się
zakwalifikuję.
BMB – Czy jest Pan rodowitym olecczaninem?
PG – Tak. Jestem już drugim pokoleniem. Ojciec również urodził się w Olecku. Wylicytowałem tę jednodniową
funkcję podczas aukcji zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1. Mój ojciec skończył tę szkołę, ja ją skończyłem, a teraz uczy się w niej mój syn. Zawsze będziemy ją
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wspierać.
BMB – Dziękuję za rozmowę.

Wypowiedź wiceburmistrza Henryka Trznadla
Pan Paweł Gałkowski zainteresowany jest
wszystkim co dotyczy funkcjonowania Urzędu. Zaplanowaliśmy wizytę Pana Pawła, aby
ten dzień roboczy był w miarę aktywny. Żeby
zobaczył na czym polega nasza praca. Bardzo
często jest tak, że ludzie na temat pracy Urzędu
mają inne zdanie, a zwłaszcza ci niezadowoleni.
Żeby zrozumieć system trzeba znać struktury, odrobinę znać prawo i wtedy dopiero można
opiniować. Pan Paweł rozpoczął pracę od w pół
do ósmej. Moim zadaniem jest oprowadzenie
go i pokazanie pracy Urzędu. Uczestniczył już
w spotkaniu burmistrza ze związkami zawodowymi nauczycieli oraz roboczym spotkaniu
pracowników Urzędu dotyczącym projektu
„Rodzina +”. W planie mamy jeszcze wizytę w
pozostałych wydziałach. Na koniec zapozna się
z finansami gminy.
Jeśli Pan Paweł będzie miał uwagi na pewno
zostaną one rozpatrzone, a niektóre jako decyzje
zostana wykonane. Przecież dzisiaj jest Burmistrzem.

Policjanci zatrzymali złodzieja

Oleccy kryminalni zatrzymali 26 - latka podejrzanego
o kradzież sprzętu RTV. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Teraz może mu grozić kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
Kilkanaście dni temu policjanci oleckiej komendy przyjęli zawiadomienie o kradzieży z domu
jednorodzinnego sprzętu RTV.
Sprawca miał wejść do mieszkania przez otwarte drzwi i dokonać
kradzieży telewizora, konsoli do
gier, gier, DVD oraz dekodera.
Pokrzywdzony wartość strat oszacował na ponad 5 tyś zł.
Pracujący nad tą sprawą kryminalni 3 lutego zatrzymali 26letniego Dawida O. podejrzanego
o dokonanie tego przestępstwa.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do winy. Policjanci odzyskali cały skradziony sprzęt.
Teraz prokurator postawi Dawid O. zarzuty przed sądem.
Kodeks karny za przestępstwo kradzieży przewiduje karę
do 5 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel
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Program obchodów Święta Szkoły w Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku
pod hasłem „Człowiek miarą wszechrzeczy”
W dniu 19 lutego 2014 roku, podczas obchodów Święta
Szkoły i V Memoriału im. Władysława Żurowskiego zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie z tygodniowym
planem zajęć, z wyjątkiem klas i grup uczniów wyznaczonych do udziału w zaplanowanych wydarzeniach, według
poniższego programu:
18 lutego 2014 r.
Działaniem poprzedzającym dzień uroczystych obchodów Święta Szkoły będzie finał turnieju wiedzy pn. „Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu”, którego uczestnikami
będą finaliści I etapu turnieju (aula gimnazjum).
19 lutego 2014 r.
8.00-8.45 - zadania artystyczne integrujące społeczność szkolną, skierowane do uczniów kl. I
– III i realizowane w formie pracy grupowej
przez przedstawicieli poszczególnych klas
(aula gimnazjum):
1. „Marzeniem sięgać gwiazd” - celem
działania jest zaangażowanie uczniów na
rzecz promocji dokonań Mikołaja Kopernika
oraz propagowanie wiedzy na temat Polskiego Dziedzictwa Narodowego.
2. „Hasło kibica – sposobem na promocję zdrowego stylu życia i propagowanie
sportów zimowych” w związku z udziałem
szkoły w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” realizowanej w ramach programu
ministerialnego „Rok szkoły w ruchu”.
9.00-9.40 Spotkanie z Mistrzami Sportu (aula gimnazjum)
Wojciechem Kowalewskim - piłkarzem, byłym reprezentantem Polski, licencjonowanym trenerem UEFA B.
W swojej karierze piłkarskiej reprezentował barwy czołowych klubów polskich i zagranicznych, takich jak: Legia
Warszawa, Szachtar Donieck czy Spartak Moskwa.
Vladimírem Búřilem - hokeistą, byłym reprezentantem Słowacji, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer z 1994 roku oraz Młodzieżowych Mistrzostw
Świata. W swojej karierze zdobył dwukrotne Mistrzostwo

Słowacji, Mistrzostwo Węgier oraz dwukrotne Mistrzostwo Polski.
W spotkaniu uczestniczyć będzie młodzież gimnazjalna szkół gminnych, oddziałów sportowych (Ia, IIIa) i
przedstawicieli uczniów klas I-III (aula gimnazjum).
10.00 -11.00
Uroczysta akademia „Człowiek miarą wszechrzeczy” z
udziałem zaproszonych gości i całej społeczności Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (sala gimnastyczna).
W programie, m.in.:
* Władysław Żurowski we wspomnieniach wychowanków - retrospekcja
* Nadanie honorowego tytułu „Przyjaciela Dwójki”
* Gala Osiągnięć
* Nagrodzenie zwycięzców turnieju wiedzy - „Mikołaj Kopernik – człowiek     renesansu”
* Część artystyczna – „Moja mała
ojczyzna w Europie – czyli narody Comeniusa w pigułce”
11.30 - 13.30
V Memoriał im. Władysława Żurowskiego, w ramach którego odbędzie
się „Zimowy Międzygimnazjalny Turniej Łyżwiarski” oraz trening hokeja po
mistrzowsku z udziałem zawodników i
kibiców. Kibicować będą klasy wyróżnione w działaniu integrującym „Hasło
kibica…” (lodowisko szkolne lub hala „Lega” Olecko).
* Program zawodów obejmuje elementy „Błękitnej
sztafety” i „Złotego krążka”
ok. 13.30
Poczęstunek na świeżym powietrzu dla wszystkich
uczestników imprezy.
Do udziału w uroczystości serdecznie zapraszamy
wszystkich Przyjaciół Szkoły.
W imieniu społeczności Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika
Anna Dorota Siemiatycka

PÓŁNOCNA LIGA REGIONALNA Podczas kontroli drogowej
TENISA STOŁOWEGO
ustalili sprawcę kradzieży
Oleccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej reim. F.PIETROŁAJA
nault laguna. W pojeździe znaleźli tablice rejestracyjne

Zgodnie z planem w miesiącu styczniu br. zakończyły się
rozgrywki ligi amatorskiej w tenisie stołowym. Wszystkie
drużyny uczestniczce w lidze poważnie podeszły do sprawy i mecze odbyły się w miarę terminowo bez względu na
warunki zimowe i znaczne odległości do pokonania.
Mistrzem półmetka została drużyna UKS RATUSZ
GIŻYCKO, która w meczu ostatniej kolejki pokonała
zespół UKS JANTAR GOŁDAP 10:5, który plasuje się
na drugim miejscu. Czoło tabeli ponadto tworzą drużyny
OMET SROKOWO ,LUKS ABC ŻAK PISANICA, UKS
ORŁY GAWLIKI WIELKIE i UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO. Drużyny OSP GROM LENARTY, CZARNI
OLECKO, UKS OLIMP KĘTRZYN II, które debiutują w
naszych rozgrywkach nabywają doświadczenia i w niedalekiej przyszłości włączą się do walki o czołowe lokaty.
Runda rewanżowa zaplanowana jest już od 10 lutego br.

przy pomocy których dokonano kradzieży paliwa na jednej
z oleckich stacji benzynowych.
6 lutego patrol prewencji zatrzymał do kontroli drogowej samochód marki Renault Laguna. W pojeździe policjanci ujawnili tablice rejestracyjne, które posiadał pojazd
przy użyciu których na jeden z oleckich stacji paliw dokonano kradzieży paliwa w ilości 60 l. Kierujący samochodem 29- letni Krzysztof K. został dowieziony do jednostki
policji, gdzie przyznał się do kradzieży paliwa. Tłumaczył,
że stracił pracę i nie miał pieniędzy na tankowanie auta.
Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna podobnych kradzieży dokonał również na terenie Ełku, Giżycka i Węgorzewa.
Teraz Krzysztof K. odpowie przed sądem.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

TABELA PO RUNDZIE PIERWSZEJ
1. UKS Ratusz Giżycko		
16:0
2. UKS Jantar Gołdap		
14:2
3. OMET Srokowo		
10:6
4. LUKS ABC Żak Pisanica
10:6

5. UKS Orły Gawliki Wielkie
6. UŻKS Spinaker Węgorzewo
7. OSP Grom Lenarty		
8. Czarni Olecko			
9. UKS Olimp Kętrzyn II		

80:21
75:40
67:43
65:41

8:8
8:8
4:12
2:14
0:16

62:51
50:50
37:67
22:78
13:80
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Koncert
Mirosława Czyżykiewicza
z zespołem Kameleon

Mirosław Czyżykiewicz jest kultowym artystą w kręgach
piosenki literackiej. Z wykształcenia artysta grafik, absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kompozytor, poeta, pieśniarz, malarz. Biografia Mirosława Czyżykiewicza
jest bardzo bogata, warto wymienić tu chociażby nagrody na
Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej (FAMA),
nagrodę im. J. Kaczmarskiego za całokształt swojej pracy
przyznawanej przez Kapitułę tej nagrody Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a także szereg wspaniałych,
niezapomnianych koncertów na festiwalach, przeglądach, w
audycjach radiowych. Cenią go zarówno miłośnicy Stachury,
Wysockiego jak i Leonarda Cohena. Czyżykiewicz śpiewa
swoje utwory oraz wiersze Josifa Brodskiego, którym jest zafascynowany. Artystę wyróżnia charakterystyczny głos i swoisty typ emocji, gdzie jego własne aranżacje przerywa niespodziewanie krzyk, przejmujący szept, melorecytacja. Jego
teksty pozostają niedoścignionym wzorem dla wielu młodych

Ścieżka pieszo-rowerowa

Rozpoczęła się realizacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej od ulicy Ludowej
do Gołdapskiej 18A (garaże). Na tej trasie zostanie ustawione
oświetlenie uliczne. Zostanie wykonana powierzchnia utwardzona od ulicy Gdańskiej do Gołdapskiej (18A) oraz żwirówka od Gołdapskiej aż do drogi na Gołdap. W ramach tego samego projektu zostanie wyremontowane molo na „Skoczni”.
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twórców. Ten artysta słowami potrafi oddać to, na co wielu z nas często nie znajduje własnych słów. Nadaje kształt
emocjom, które możemy odnaleźć w każdej codzienności.
O czym śpiewa Czyżykiewicz? Po prostu: o życiu. Jego pieśni to opis świata, zapis wrażeń, notatka z podróży. Tę siłę
interpretacyjną i sceniczną wiarygodność wspierają mocno
dwaj instrumentaliści towarzyszący wokaliście. Obok Czyżykiewicza pojawią się więc przede wszystkim Hadrian Filip Tabęcki - obsługujący liczne instrumenty klawiszowe.
To artysta dobrze znany na muzycznym rynku, nie tylko na
scenie piosenki poetyckiej, kompozytor, aranżer, świetny
instrumentalista. Z niezwykłym, intuicyjnym wręcz, wyczuciem potrafi współpracować z Czyżykiewiczem, reagując
natychmiast na wszelkie zwroty w utworach, często niełatwych do zagrania. Skład uzupełnia Mariusz Jeka na klarnecie i klarnecie basowym, dodając muzyce pięknych barw
- czasem jazzujących, czasem klasycyzujących, czasem prowadząc w jeszcze innych kierunkach. Koncert poprowadzi
poeta i eseista Wojciech Kass - stypendysta Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uhonorowany nagrodą
„Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), Nagrodą „Otoczaka” za Wiry i sny, najlepszy tomik poetycki
(2009), brązowym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2007), „Sopocką muzą” – nagrodą prezydenta Sopotu
(2011).
Czyżykiewicz należy do niewielkiej części rodziny artystów, która nie odcina kuponów od tego, co już w sztuce dokonała, co zostało przez rynek wchłonięte i oswojone,
przeciwnie, stara się wciąż być w drodze, rozglądać się i
poszukiwać, snuć własną opowieść. Nie szkodzi, że tej opowieści służą wiersze innych poetów, zaprzyjaźniał się z nimi
dostatecznie długo, aby mógł je ukochać jak swoje, nadać
muzyczny kontur i zatrzymać w nim swój metafizyczny oraz
artystyczny gest.
Wojciech Kass
Koncert Mirosława Czyżykiewicza wraz z zespołem Kameleon w składzie kameralnym TRIO 22 lutego, godz. 20:30, sala widowiskowa ROK. Bilety 40 zł, sprzedaż od 17.02.2014 r. w kasie ROK.
Całość inwestycji ma zostać ukończona w grudniu b.r.
16 stycznia odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami strony litewskiej. Celem było omówienie kolejności
oraz zakresu działań.
Gmina obecnie przygotowuje dokumentacje przetargową na część inwestycyjna projektu. Łączny koszt projektu,
to 540 tysięcy euro. Gmina przewiduje własne wydatki w
wysokości 254 tysięcy euro. Dofinansowanie z Unii w tej
kwocie to 216 tysięcy euro. UM

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
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wały tylko ciche szelesty. Na horyzoncie widać było poruszającą się ponad polem żyta koronę drzewa, ja zaś wyobrażałem sobie wszędzie kształt zbożowej baby.
Od tej pory moja matka miała swoją kochaną biedę,
aby mnie nakłonić do chodzenia tamtędy do szkoły. Teraz
mogła zbierać owoce swojego wychowywania, przez to,
że musiała mnie często kawał drogi odprowadzać. Jednak
z wiekiem zatarła mi się postać zbożowej baby.

Erwin Wiezorrek - Offenburg
[Treuburger Heimatbrief nr. 30]

Wspomnienia z Jasiek

cz. I
Wspomnienia z moich młodzieńczych lat z rodzinnej
miejscowości Jasiek pozostają mi wciąż żywe w pamięci.
Wtedy prawie wszystkie rodziny poświęcały cały swój czas
dla gospodarstwa, tylko znikoma część w dalszej kolejności
zajmowała się czynnościami rzemieślniczymi.
Ziemia była nędzna, w prawdzie 5 hektarowe gospodarstwo było wystarczające do przeżycia, nie przynosiło jednak
nadmiernych dochodów. Tym można wytłumaczyć, dlaczego
w Jaśkach ciągle zmieniali się rolnicy posiadający niewielkie
gospodarstwa.
Rodziny gospodarskie z obszarami więcej niż 10 ha osiedlały się już na dłużej, 100 lat i jeszcze więcej. Po zimie,
najczęściej surowej, gospodarze z tęsknotą oczekiwali na
wiosnę, aby wykonać przypadającą rok po roku pracę w polu

Topographische Karte Kreises Treuburg 1: 25 000
Pierwszym wielkim doroczny świętem była Wielkanoc.
Tak jak inne dzieci, ja również wierzyłem w zajączka wielkanocnego oraz w Św. Mikołaja, w bociana, a także co było
dla nas na mazurach osobliwością, w zbożową babę. Zajączek wielkanocny, bocian i Święty Mikołaj wraz z początkiem szkoły szybko stracili swoją wiarygodność, w jakiej
kolejności to się stało, już nie pamiętam.
Najbardziej uporczywie trzymała mnie się baba zbożowa. Być może dlatego, że nigdy się nie spotkałem z nią twarzą w twarz. Miała ona być rzekomo starszą kobietą, która
porywała za karę dzieci idące w zboże.
Przypomniałem sobie, że kiedy chodziłem do pierwszej
klasy, droga prowadziła przez wielkie pole zboża i zaczynało wówczas dojrzewać ziarno. Było to pewnego pięknego
poranka, niebo było bezchmurne i błękitne jak chusta jedwabna. Od czasu do czasu występowały podmuchy wiatru
i pełne kłosy poruszały się jak morskie fale. Ciszę przery-

Ponieważ gospodarstwo moich rodziców leżało wysunięte najdalej na północ gminy, miałem najdłuższą drogę
do szkoły, około 2,5 km. Aby tam dotrzeć istniało wiele
możliwości, które były zależne od okresu dojrzewania jabłek, gruszek i śliwek. Rodzina Slomianka miała bardzo
mało radości ze swoich śliwek, które rosły w zaroślach
nieopodal drogi.
Jak tylko ujrzeliśmy niebieski blask, oznaczało to dla
nas dzieci gotowość do zrywania owoców, które wędrowały do naszych tęgich żołądków.
Gruszki Łybana (Gottfried Wischnieski) także były
nie do pogardzenia i zapełniały nasze kieszenie. Śpieszyliśmy wczesnym porankiem, aby być pierwszymi na miejscu. Często zdradzał nas jego pies, a następnie wypłaszały
nas przekleństwa Łybana. Potem, w zależności od pory,
uciekaliśmy w kierunku domu lub szkoły.
Nie było nam także tajemnicą, że w lasku Biallasów
stała jabłoń, więc ciągle ją obserwowaliśmy i czekaliśmy
czasu kiedy owoce dojrzeją.
Na Mazurach nie było zbyt dużo owoców. Wiele
drzew owocowych marzło w czasie surowej zimy. Tu i
tam na łąkach stały dzikie grusze, zwane także furzgami lub kruschkami. Smakowały dopiero po wysuszeniu.
Moja matka wsuwała je po pieczeniu chleba, na blasze do
ciepłego pieca, gdzie też mogły spokojnie się wysuszyć.
Całą okolicę znałem jak własną kieszeń.
Jesli zaś chodzi o moją kieszeń, to trzymałem w niej
potrzebne dla mnie przedmioty: scyzoryk, zapałki oraz
procę. One zawsze były dla mnie użyteczne. Szczególnie
kiedy wracałem do domu ze szkoły. Kiedyś wraz z Bruno
Meyerem podczas mżawki postanowiliśmy podpalić słomiany dach schronienia Gottlieba Wischnieskiego. Dziś
już nie wiem, od kogo pochodził ten palący pomysł. Na
szczęście dla niego, gospodarz, ku naszemu zdumieniu,
wychodził właśnie do pracy w polu. Nie pozostało nam
nic innego, jak natychmiast wziąć nogi za pas.
Zawsze znajdywaliśmy coś do podpalenia, raz było to
zwalisko po krzakach kartofli innym razem kupa perzu.

Gospodarstwo kowala Otto Portofee,
rys Erwin Wiezorrek
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Czasami, gdy szedłem do szkoły ojciec dawał mi zużyty
lemiesz, który miałem zanieść do kowala o nazwisku Portofee żeby go na powrót naostrzył. Odbierałem go w drodze
powrotnej.
Zazwyczaj nie był jeszcze gotowy, więc musiałem poczekać, aż kowal zakończy robotę.
W kuźni było mnóstwo do oglądania. Można było także,
od czasu do czasu, podmuchać dużym sapiącym miechem,
którego praca, ku naszej uciesze, powodowała sypanie się
iskier. Zapach w kuźni przesiąknięty był wonią węgla i spalonej masy rogowej. Gdy kowal kładł rozpalone żelazo na
kowadło, a następnie zaczynał je kuć, wówczas rozżarzone
węgliki, które były do niego przyczepione osypywały się
na ziemię. Dla nas dzieci, był to sygnał, aby je natychmiast
podnosić, przy tym każdy chciał być pierwszy. Niestety zabawa ta miała miejsce tylko raz i nie powtórzyła się nigdy
więcej.
Gotowy lemiesz był zbyt nieporęczny do noszenia, więc
aby mieć wolne obie ręce, chciałem włożyć go do tornistra.
Wtedy jednak pomyślałem o mojej nowej tablice łupkowej,
pierwszą połamałem już wcześniej w podobnych okolicznościach. Później wprawdzie, otrzymałem tabliczkę z blachy, nie była jednak zbyt dobra, lecz wydawała się być dla
mnie odpowiedniejsza.
Jak wszystkie wiejskie dzieci byłem już wcześnie wdrażany do pracy w gospodarstwie. Najpierw były to lżejsze
zajęcia, jak: noszenie drewna i torfu, pasienie gęsi, uwiązywanie krów - były one przytwierdzone na ok. 4 m długim
łańcuchu. Pasienie gęsi odbierałem jako coś okropnego, szły
zazwyczaj tam, gdzie nie chciałem i stale musiałem przy
nich być. O wiele przyjemniejsze, było dla mnie włóczenie
się po lasach i polach oraz wyławianie karasi i szczupaków,
ponieważ, również na to znajdował się czas, pomimo całej
pracy przy gospodarstwie.

August Bombor z Jurek przy prasowaniu torfu
Wiosną, szczególnym przeżyciem było dla mnie, kiedy ojciec szedł do kopania torfu.
Najpierw usuwano warstwę trawy wraz z luźno leżącym pod niej torfem. Kawałek po kawałku wykopywano,
mający iść do prasowania, torf. Wydobywany torf odgradzano od wody specjalną groblą.
Wydobywano wtedy torf, tak głęboko, jak to jest tylko możliwe. Z napięciem oczekiwaliśmy chwili, kiedy
ciśnienie wody zacznie rozpierać tamę, był to najwyższy
czas, aby w porę opuścić duł. Jednakże często się zdarzało, że delikwent brał przymusową kąpiel błotną.
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Kiedy nakopano wystarczającą ilość torfu, wszystko
było transportowane do prasowania. Koszono odpowiednio duży kawał łąki, gdzie miał być potem składowany
torf. Ustawiano prasę, czyli wysoką na ok. 2 m drewnianą beczkę, w której znajdowała się żelazna śruba,
przypominająca maszynkę do mięsa. Na górnym końcu
śruby mocowano belkę, sięgającą skosem ziemi, którą
obracały w koło jeden lub dwa konie. W pozostawiony
na górze otwór, wrzucano torf, który wychodził u dołu
sprasowany i umieszczony na składzie.
Praca ta wymagała trzech osób, z których jedna wrzucała torf do prasy, pozostałe zaś woziły taczkami sprasowane kawałki na skoszoną łąkę. Taczka posiadała trzy
luźno położone deski, na każdą z tych desek umieszczano 12 kawałków sprasowanego torfu. Najlepsza część
surowca trafiała do kuchni i piwnicy.
W celu przyśpieszenia roboty, na końcu posiłku podawano jedną lub więcej żytniówek. Każda siła robocza,
którą udało się zwerbować dostawała 5 RM za dniówkę.
Po kilku dniach suszenia przekładano torf na drugą
stronę, a gdy wysechł składowano go w stosy o kształcie
piramid. Jeżeli w międzyczasie nie spadł deszcz, materiał był wtedy najlepszy i zwożono go do domu. Pominąwszy nakład pracy, można było powiedzieć, że jest to
tani surowiec opałowy. W celu uzupełnienia zapasów
w zimie dokupywano jeszcze drewno w polanach, najczęściej z lasu łęgowskiego, które używano jedynie do
palenia w piecu.
W długie zimowe wieczory, do oświetlenia służyła lampa naftowa. Wprawdzie podłączono do naszego
domu instalację elektryczną, lecz budowa transformatora rozbiła się o koszty i wolę gospodarzy.   
Obwieszczenia burmistrza Biallasa oraz gminnego
rachmistrza Sobolla załatwiano przy pomocy okólnika o
nazwie „Krawul”, który krążył od chaty do chaty. Tylko
nieliczni posiadali telefon, na przykład Preuß miał telefon o numerze 7, Otto Meyer nr 10 a przedsiębiorca budowlany Schanko nr 17. Jeśli chodzi o gazety to niektórzy prenumerowali „Gergine” (gazeta dla gospodarstw
wiejskich i leśnych – organ chłopstwa Prus Wschodnich)
lub „Treuburger Zeitung”(„Gazeta Olecka”). Moi rodzice nie mogli sobie pozwolić na żadne pismo, mimo to
mój ojciec pozwalał sobie na luksus i kupował w zimowe miesiące „Deutsche Illustrierte” i to trzy razy jedno
po drugim. Jedna gazeta kosztowała wówczas 10 fenigów.
Blasko, nasz sąsiad, posiadał oprócz „Georgine”
radio zasilane na baterię. Słyszałem więc wtedy często
słowa płynące z głośnika: Tu rozgłośnia rzeszy w Heilsbergu (Lidzbark Warmiński) i Konigsbergu (Królewiec).
Blasko wykorzystywał radio wyłącznie do słuchania wiadomości i prognozy pogody.
c.d.n.
Opracowano na podstawie:
Treuburger Heimatbrief nr 30. Olecku.
Tłumaczenie ze środków finansowych Urzędu Miasta w
Olecku.
Fotografie archiwalne z książki:
Treuburg. Ein Grenzkreis in Ostpreußen Red. Klaus
Krech. Kommisions-Verlag G. Rautenberg, 1990.
Fotografie współczesne: Józef Kunicki
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Andrzej Malinowski
Grodzisko jaćwieskie w Skomacku Wielkim
i pomnikowy jarząb szwedzki w Odojach

nych przez tzw. poszukiwaczy skarbów posługujących
się wykrywaczami metali.
Grodziska wyróżniają się w
terenie w formie widocznego do dziś obrysu wałów lub
fosy, albo nasypu w postaci
stożka. W większości są wyłączone spod użytku rolnego lub ich powierzchnia jest
zalesiona
Dojazd: Olecko - Straduny - Bałamutowo - Grabnik Skomack Wielki - Zelki - Pańska Wola - Odoje.
Grodzisko jaćwieskie w okolicach Skomacka Wielkiego
położone jest pomiędzy jeziorami Wylewy i Orzysz. Piękne, w większości bezdrzewne wzgórze otoczone jest z trzech
stron mokradłami, polami i łąkami. Ściany grodziska są strome, a kulminacja wzgórza płaska. Ma dwa tarasy. Grodzisko
warto także zobaczyć ze względu na występującą tutaj goryczkę krzyżową (kwitnie na niebiesko). Na sąsiednim wzgórzu porośniętym drzewami znajduje się niewielki cmentarz
ewangelicki z XIX wieku.
W niedalekim sąsiedztwie grodziska (nie ma bezpośredniej drogi, trzeba wrócić do Skomacka Wielkiego i jechać
przez Zelki, można i przez Pańską Wolę, ale polna droga nieprzejezdna) blisko wsi Odoje przy drodze rosną 4 pomnikowe okazy jarząbu szwedzkiego /53º 51’48’’ N, 21º59’26’’ E/.
Mają one ponad sto lat i prawdopodobnie były kiedyś częścią
alei.
W pogodną sobotę, 4 stycznia 2014 r. na grodzisku w
Skomacku Wielkim i innych grodziskach w okolicy byli, jarząb szwedzki widzieli: Konrad Radzewicz, Cezary Lasota, Andrzej Malinowski.
_______________________________________
Grodzisko – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego
wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów
drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody
budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i
wczesnej epoki żelaza oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII - VIII w. n.e.). Na terenie Polski zachowało się
około 1500 grodzisk. Poddane są ochronie prawnej na mocy
wpisu do rejestru zabytków, jednak wiele niszczonych jest
systematyczną orką, wybieraniem piasku lub jest rozkopywa-

Jaćwingowie – wymarły w XVI w. lud bałtycki,
blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami (czasem
uważany za jedno z plemion
pruskich), zamieszkujący
Jaćwież (Sudowię). Posługiwali się językiem jaćwińskim (jaćwieskim) lub dialektem języka pruskiego.
Jarząb szwedzki – gatunek drzewa należącego do rodziny różowatych. Występuje w Europie. W Polsce osiąga południową granicę; w
stanie dzikim występuje tylko na Pomorzu. Coraz częściej
spotykany w lasach i zaroślach niemal całej Polski za sprawą rozsiewania się drzew uprawianych na terenach zieleni.

to@borawski.pl
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Straż Pożarna 2013
7 lutego b.r. roku w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Olecku odbyła się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej powiatu oleckiego
za rok 2013.

Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży
Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie dokonał Komendant Powiatowy PSP
w Olecku st. bryg. Jan Mróz.
W 2013 roku Państwowa Straż Pożarna na terenie powiatu
oleckiego odnotowała 518 zdarzeń (2011r. – 796, 2012r. 641), w tym:
• 157 pożarów – co stanowi 30,3 % ogólnej
liczby zdarzeń ( w 2011r. – 231, w 2012r. - 238
),
• 353 miejscowych zagrożeń – 68,2% ( w
2011r. – 554, w 2012 r. - 393),
• 8 alarmów fałszywych – 1,5% ( w 2011r. –
11, w 2012r. - 10).
W porównaniu do roku 2012 nastąpił spadek wszystkich interwencji o 19,2%. Liczba pożarów zmalała o 34%, miejscowe zagrożenia o
10,2%, a ilość alarmów fałszywych zmniejszyła
się o 2 przypadki. Oleccy strażacy wyjeżdżali
najczęściej do zdarzeń związanych z likwidacją pożarów, wypadków drogowych, usuwania
skutków silnych wiatrów i miejscowych podtopień oraz do usuwania gniazd owadów (osy,
szerszenie). Najwięcej zdarzeń odnotowano
w gminie Olecko tj. 351, a więc blisko 68%
wszystkich zaistniałych w powiecie. Państwową Straż Pożarną podczas akcji ratowniczych

wspierają strażacy ochotnicy. Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Olecku jest 15 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w tym 6, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki OSP w roku 2013
wyjeżdżały do zdarzeń 245 razy.
Na spotkaniu nie zabrakło podziękowań ze strony zaproszonych gości za kolejny rok dobrze ocenianej służby strażaków.
W naradzie udział wzięli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski, Zastępca Warmińsko-Mazurski
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st. bryg.
Mirosław Hołubowicz, Vice Przewodniczący Sejmiku
Wojewódzkiego – Edward Adamczyk, Starosta Olecki –
Andrzej Kisiel, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław
Sapieha, Zastępca Burmistrza Olecka – Henryk Trznadel,

Wójt Gminy Kowale Oleckie – Helena Żukowska, Wójt
Gminy Świętajno – Janina Trus, Wójt Gminy Wieliczki –
Jarosław Kuczyński, Przewodniczący Rady Miasta – Karol Sobczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Olecku – dh Stanisław Ciechanowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Bernard Faszcza, Nadleśniczy - Zbigniew Poniatowski, oraz strażacy i
pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Olecku.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B85009

Rozpoczęcie
kursu
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godz.
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tel. 87-520-23-36
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AUTO-MOTO

V41913

AUTO LAND

V05401

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;
V03902

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V01545

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V44409
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

SERWIS OGUMIENIA

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

V04002

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B87901

V02604

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

B85802

AUTO-MOTO-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V43740
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03912
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05411
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V43730
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L85703
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B86605

V45008

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

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01815
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V43620

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V4606
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B87303
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V43310

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B87702

V05101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05201
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B86704
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03413
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L85505
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B86006
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B85109

V45308

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 B87602
* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523 33 33, internetem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03313
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B85807

USŁUGI

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdański, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91906
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03802
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02504
* 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

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B87103

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V00706

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

V03403

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05301

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01515

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92403

to@borawski.pl
V44510

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V45318
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V46206

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
V01605
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04112
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V43720

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B87402
K91308

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 B87502
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SPRZEDAM
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89914
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K92304
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a5
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L85604
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90014
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a5
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85907
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V01405
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05421
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114
m.kw., , tel. 519-517-322 K92105
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B87203
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a5
* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01625
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01525

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V03113
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V01615

WYNAJEM

* lokal 28 m.kw., centrum, tel. 695-602-891 K92802
* lokal 160 m.kw., centrum, tel. 604-184-868 K92204
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V46216

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V01805

V45328

K92902

* mieszkanie dwupokojowe z garażem, tel. 503-155-019
K92702

V45108

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

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K92901
* mieszkanie do wynajęcia, 48 m.kw., tel. 886-529-185,

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02905

* MOSiR Olecko ogłasza konkurs ofert na wynajem baru
,,Skocznia” - szczegóły: http://www.umolecko.bip.doc.
pl/index.php?wiad=85706

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

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85901
* urocze szczenięta, bolończyki, tel. 507-937-830 K92503

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01535

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B86305
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91408

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87801

V02114

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

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

 praca
 inne
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K89610

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
K91506

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.

B86904

to@borawski.pl
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Ukończony został pierwszy etap budowy sieci wodociągowej i sanitarnej Kukowo – Olecko. W ramach inwestycji zbudowano odcinek 14,5 kilometrowy wodociągu
oraz 5,1 kilometra sieci sanitarnej. Zamówienie realizowało konsorcjum dwóch firm białostockich, a nadzór inwestorski za 29,5 tysięcy złotych sprawowała olecka firma Jana Makowskiego.
Wartość całej inwestycji, to 2miliony 354 tysiące złotych. Całość zadania jest dofinasowana z programu współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja. Partnerami
po stronie rosyjskiej jest Gusiew, a po litewskiej Kozłowa
Ruda. Roboty zostały odebrane 14 stycznia.
W chwili obecnej gmina przygotowuje przetarg na
drugą część inwestycji, w ramach której zostanie zbudowany 21 kilometrowy odcinek sieci wodociągowej Kukowo – Zajdy – Zabielne, odcinek sieci tranzytowej Siejnik
– Zajdy, 44 przyłącza wodociągowe oraz 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.
UM

Giże

17 stycznia gmina bez procedury przetargowej złożyła do
firm pytanie o propozycje cenowe na wykonanie linii oświetleniowej o długości około 200 metrów w Giżach. Trem min
złożenia propozycji minął 27 stycznia. Zadanie jest wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.		
UM

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Tonik domowy

Łyżkę rozmarynu zalej szklanką czerwonego
wytrawnego wina (dla skóry suchej i normalnej)
lub czystej wódki (dla cery tłustej). Pozostaw w nasłonecznionym miejscu na 6 tygodni. Przefiltruj do
butelki. Zapobiega wiotczeniu skóry i wygładza drobne
zmarszczki.

Migdały na poprawienie trawienia

Sparzamy i obieramy 10 dag migdałów. Zalewamy
oliwą, tak by były przykryte. Zamykamy szczelnie i odstawiamy na miesiąc.
Zażywamy trzy razy dziennie po łyżeczce.

Stres przed egzaminem
– jak go okiełznać

Stres można oswoić. Każdą z technik musisz dopasować do temperamentu i stylu pracy. Na kilka miesięcy
przed egzaminem:
* rozbij wielki problem na drobne cele, łatwiej ci będzie pracować, jeśli postawisz przed sobą jasne i niewygórowane zadania;

* precyzyjnie planuj swój czas, pomoże ci w tym kalendarz, w którym podzielisz dzień na godziny poświęcone nauce konkretnych zagadnień oraz na te przeznaczone
na czynny (!) odpoczynek;
* wypróbuj metodę wizualizacji, na początek wyobraź
sobie najgorszy możliwy scenariusz - w ten sposób przyznasz się do swego strachu; następnie przekształć tę wizję
tak, by przedstawiała twój sukces.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Aby nie narażać się zimą na przeziębienia, przed wyjściem z domu dobrze jest zjeść solidne śniadanie. Posiłki
muszą dostarczać narażonemu na utratę ciepła organizmowi więcej kalorii i więcej witamin, zwłaszcza witaminy C
zapobiegającej przeziębieniom i infekcjom. Niekoniecznie trzeba jeść cytrusy; wystarczy surowa kiszona kapusta, natka pietruszki z doniczki ustawionej na kuchennym
oknie i posiana na ligninie rzeżucha. Na kuchennym oknie
szybko też urośnie szczypior z cebuli, umieszczonej w słoiku z niewielką ilością stale uzupełnianej wody. W naszym
zimowym jadłospisie powinny też znaleźć się przetwory
z owoców i warzyw (stan domowych przetworów trzeba
stale kontrolować) oraz wszelkie mrożonki.

B87003

Kukowo

to@borawski.pl

Kalendarz imion
12 lutego (Dzień dokarmiania zwierzyny)
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy,
Nory, Radzyny, Trzebisławy
Aleksego, Benedykta, Czesława,
Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta,
Radosława, Radzimierza, Trzebisława
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny,
Leny, Lindy, Swetłany
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana,
Kastora, Klemensa, Leona, Lesława,
Niemira, Stefana, Toligniewa, Walentego, Wieńczysława
14 lutego (Walentynki)
Dobiesławy, Krystyny, Liliany, Lilii,
Miny, Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, Weroniki
Cyryla, Dobiesława, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa,
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada,

Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany,
Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela,
Seweryna, Sylwina, Szymona, Zygfryda
17 lutego (Światowy Dzień Kota)
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, Łukasza, Sylwina, Szymona, Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczesława
19 lutego
Bettiny, Elżbiety, Gabrieli, Mirosławy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa,
Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Mirosława, Piotra

Nasz przepis
Bitki z halibuta z ziołami

łek.
Teraz dodajemy proszek do piecze75 dkg filetów, sok z cytryny, 1 łyżka
nia, cukier waniliowy i ubitą pianę i
majeranku, ½ łyżki szałwii, 1 bułka, ½ znów dokładnie mieszamy.
szklanki mleka, 1 cebula, 2 jajka, tarWylewamy do formy wysmarowanej
ta bułka, ząbek czosnku, sól, pieprz,
dokładnie
tłuszczem i posypanej tartą
pól pęczka szczypiorku, pół pęczka
bułką.
natki pietruszki
Pieczemy w gorącym piekarniku
Filety płuczemy, osuszamy i skraokoło
40 do 50 minut.
piamy sokiem z cytryny. Oprószamy
majerankiem i szałwią. Tak przygotoBrzoskwinie z jagodami
wane pozostawiamy w lodówce na pół
2 duże twarde brzoskwinie, 5 dag
godziny.
czarnych jagód, łyżeczka cukru, sok z
Bułkę moczymy w mleku i od- cytryny
ciskamy. Obraną cebulę kroimy w Brzoskwinie kroimy na pół i usuwamy
ćwiartki.
pestki. Układamy je na folii aluminioFilety z ryby, bułkę i cebulę mieli- wej przekrojona strona do góry. Połówmy. Do masy dodajemy żółtka i biał- ki brzoskwiń napełniamy jagodami,
ka z dwóch jajek. Aby zagęścić masę posypujemy cukrem i skrapiamy sokiem
wsypujemy tartą bułkę. Ząbek czosnku z cytryny.
rozcieramy z solą i pieprzem i dopra- Zapiekamy około 25 minut w piekarniwiamy masę do smaku.
ku w średniej temperaturze.
Szczypiorek i natkę pietruszki po Usuwamy folie i podajemy na ciepło.
umyciu siekamy i dodajemy do masy.
Batoniki serowe
Wyrobioną masę formujemy w
0,5
kg
twarogu,
szklanka mąki, jajko,
płaskie kotleciki, panierujemy w tartej
bułce i smażymy na rozgrzanym tłusz- 2 łyżki stołowe śmietany, łyżka cukru,
pół łyżeczki sody, 2 łyżki cukru pudru,
czu z obu stron.
tłuszcz , sól
babka piaskowa
Rozcieramy dokładnie twaróg, dodajemy mąkę, jajko, śmietanę, cukier oraz
13 dag masła, 3 jaja, 12 dag cukru
sodę. Rozcieramy tak składniki aby nie
pudru, 15 dag mąki pszennej, 10 dag
było grudek. Z powstałej masy formujemąki ziemniaczanej, szklanka mleka,
my cienkie wałeczki i kroimy je na kaproszek do pieczenia, paczka cukru
wałki długości 8 – 10 cm. Smażymy je
waniliowego, bułka tarta
Masło ucieramy do białości. Doda- na kolor złocisty.
Gotowe batoniki posypujemy cujemy cukier puder, żółtka i dokładnie
mieszamy. Teraz dodajemy obie mąki krem pudrem. Oddzielnie podajemy kii dolewając stopniowo mleko miesza- siel owocowy.
my. Ciasto powinno być dosyć luźne.
Bronx (drink)
Ubijamy na sztywno pianę z bia- 3 części ginu mieszamy z 1 częścią wy-
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Cytaty na ten tydzień
...kto bowiem zdoła opisać wyraz
twarzy, który budzi wspomnienia
ukochanych osób? Kto mógłby przewidzieć zmarszczenie brwi, uśmiech
albo niesforny kosmyk włosów, niosący za sobą nagły, niezaprzeczalny
sygnał z przeszłości? Kto zdołałby
zmierzyć moc skojarzeń, nieodmiennie najsilniejszą w chwilach miłości i
we wspomnieniach śmierci.
John Irving
Jednoroczna wdowa

PRZYS£OWIA
Chleb św. Agaty (5 luty) od ognia
strzeże chaty.
Na św. Agatę (5 luty) wysuszysz na
słońcu szatę.
Po św. Dorocie (6 luty) wyschną
chusty na płocie
Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a
nim Waluś (14 luty) nam zaświeci, obaczymy, mróz kark skręci.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Za młodu żyjesz marzeniem, na starość wspomnieniem.
Zawsze mamy dość siły, aby znieść
cudze nieszczęście.
Zdrowy rozsądek to rzecz, której
każdy potrzebuje, mało kto ją posiada, a
nikt nie wie, że mu jej brakuje.
Ze wszystkich ludzkich ułomności
najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku.
Lepiej na Konrada (19 lutego) głodnych wilków gromada niż chłop w koszuli.

Oszczędności w gospodarstwie domowym

Umiejętne korzystanie z urządzeń
domowych może znacznie zmniejszyć
wysokość rachunków za gaz, prąd, wodę.
1. Kiedy pierzesz w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C, zużywasz 1/3 prądu mniej niż przy praniu w
90°C.
2. Pilnuj, żeby płomień gazu w kuchence nie wychodził poza średnicę
garnka. Jeśli jest większy, marnuje się
40% energii.
3. Przykrywaj garnki podczas gotowania. Zużyjesz 75% mniej energii niż
przy gotowaniu bez pokrywki.
4. Nie stawiaj lodówki przy źródle
ciepła (np. kuchence, kaloryferze). Stale
ogrzewana pobiera więcej prądu.
5. Wyłączaj niepotrzebnie świecące
lampy i urządzenia elektryczne, a w skali
miesiąca znacznie zmniejszysz rachunek
za prąd.
Załóż na kran reduktor, wówczas zaoszczędzisz 4-5 litrów wody na minutę.
trawnego wermutu, sokiem z połowy pomarańczy i lodem. Przecedzamy do wysokich szklanek i ozdabiamy plasterkiem
cytryny oraz cząstkami pomarańczy.

to@borawski.pl
gii; obecnie przewodniczący Komisji Bioetycznej przy
Centrum Onkologii oraz członek Komitetu Bioetyki przy
Prezydium PAN. Członek kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych onkologicznych czasopism naukowych. Dr n. med.
Janusz Meder jest autorem lub współautorem ponad 170
publikacji naukowych polskich i zagranicznych .
Dr n. med. Andrzej Nowakowski - specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa, doświadczenie medyczne zdobywał w
wielu placówkach polskich i
zagranicznych. Obecnie uzyskuje specjalizację w dziedzinie
ginekologii onkologicznej.
Tytuł doktora nauk medycznych
uzyskał w 2008 roku, pisząc
rozprawę: Ocena ekspresji genu
YB – 1 w prawidłowym jajniku
i nowotworach jajnika ludzkiego. Dr n. med. Andrzej Nowakowski pracuje m.in. w Klinice
Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego
Instytutu Medycznego w Warszawie.

Kapituła Ekspertów Ogólnopolskiej
Kampanii Społecznej
„Piękna bo Zdrowa” 2014
Lek. med. Monika Łukasiewicz –
ginekolog, położnik, seksuolog. Dr
Monika Łukasiewicz jest doświadczonym ginekologiem, położnikiem i seksuologiem, która swoje
doświadczenie medyczne zdobywała m.in. w szpitalach w Paryżu,
Belgii i w Niemczech. Połączenie specjalizacji w ginekologii,
położnictwie i seksuologii sprawia,
że posiada holistyczne podejście
do zdrowia kobiet. W 1999 roku
zdobyła z wyróżnieniem dyplom
lekarza na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Pracuje
m.in. w Szpitalu Bielańskim. Cały czas aktywnie uczestniczy w konferencjach i debatach poświęconych tematyce
medycznej i seksuologicznej.
Dr n. med. Janusz Meder
– ponad 40 lat pracy naukowo-badawczej i klinicznej w
Centrum Onkologii-Instytucie w
Warszawie,od 2000 roku prezes
Polskiej Unii Onkologii i wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Onkologii Klinicznej; wcześniej
wieloletni kierownik m.in.
Kliniki Radioterapii i Kliniki
Nowotworów Układu Chłonnego.W latach 1980-81 pracował
w Harvard Medical School w
Bostonie, w 1984 w Memorial
Sloan-Ketterting Cancer Center w Nowym Jorku. W latach
1984-2012 członek Rady Naukowej Centrum Onkolo-

Dr n. med. Małgorzata Rekosz
- obecnie pełni
funkcję Kierownika Pracowni
Prewencji Wtórnej Raka Szyjki
Macicy Zakładu
Epidemiologii i
Prewencji Wtórnej Raka Szyjki
Macicy Zakładu
Epidemiologii i
Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie Warszawa. Związana
zawodowo z profilaktyką raka szyjki macicy od początku pracy zawodowej - początkowo pracowała w klinice
Ginekologiczno – Położniczej Akademii Medycznej w
Warszawie, a od 1990 roku jest związana z Centrum
Onkologii w Warszawie. Prywatnie przyjaciel kobiet i
organizacji działających na rzecz ich zdrowia.
Dr n. med. Ewa Kuś,
Konsultant Grupy LUEX
MED ds. Ginekologii i
Położnictwa. Ukończyła
Akademię Medyczną
w Łodzi w 1985 roku.
Od ponad 10 lat pracuje
w Grupie LUX MED
w Warszawie. Pracuje
również jako pracownik
naukowo-dydaktyczny w
Klinice Patologii Ciąży
i Katedry Ginekologii i
Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
oraz jako starszy asystent
w WSS im. Pirogowa w Łodzi. Dodatkowo w Łodzi prowadzi własną praktykę prywatną od 1994 roku.
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Ferie w bibliotece

jeszcze ciekawszą. Punktem kulminacyjnym była zabawa w rytm różnych
utworów muzycznych, wybieranych przez nasze kochane dzieciaki. Zabawę umilił słodki poczęstunek.
Niespodzianką było pojawienie się gościa specjalnego z RADIA 5.
Przemiła pani przeprowadziła z naszymi milusińskimi krótkie wywiady.
Bal udał się w stu procentach. Nad przebiegiem zajęć czuwały bibliotekarki: Krystyna Karczewska, Jolanta Krasowska i Ewa Omilian.
fot. arch biblioteki, mpb

Gmina Olecko

... wszczęła procedurę rozwiązania i rozliczenia umowy
z firmą przygotowującą Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Olecko. Burmistrz Wacław Olszewski zapewniła na ostatniej
Sesji rady Miejskiej, że strategia zostanie opracowana przez
pracowników Urzędu Miejskiego. 		
UM/bmb

„Artyści są wśród nas”

22 stycznia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej gościliśmy ponownie Zofię Nowikowską, ze wspólnego
projektu „Artyści są wśród nas” - Dwie ręce, głowa i sztuka
gotowa.
Tym razem z artystką tworzyliśmy dzieła z aksamitu. To
bardzo precyzyjne zajęcie dało uczestniczkom spotkania wiele radości i zadowolenia. Mając zwinne dłonie wyczarowaliśmy piękne broszki i kwiaty.
Na następne spotkanie, które odbędzie się dnia 26 lutego
zaprosiliśmy Małgorzatę Myszczyńską, która pokaże nam,
jakie cudeńka można wytworzyć z bibuły. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na godz. 16.00.
bpm

Serdanki

17 stycznia gmina bez procedury przetargowej złożyła
do firm pytanie o propozycje cenowe na wykonanie linii
oświetleniowej o długości około 1050 metrów w Sedrankach. Trem min złożenia propozycji minął 27 stycznia. Zadanie jest wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. UW

Do 15 lutego

... mają czas na złożenie deklaracji podatkowych od środków transportowych ich właściciele. 15 lutego także upływa
termin wpłacenia pierwszej raty tego podatku.
UM

Szachy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku oraz sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w XVII Otwartych Mistrzostwach Szkoły Podstawowej nr 3. Zawody odbędą się w dniu
15.02.2014 w SP nr 3 w Olecku, ul. Kolejowa 33.
Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub w dniu
zawodów do godziny 9:30.
Turniej 7-rundowy z tempem gry 15 minut na zawodnika
oddzielnie w kategorii dziewcząt oraz chłopców. Rozpoczęcie zawodów o 9:35.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

V03003

Ostatni czwartek ferii, już niedługo dzieci
wrócą do szkolnych ławek.
6 lutego po raz ostatni spotkaliśmy się z
nimi w bibliotece na zajęciach feryjnych. Tym
razem zaproponowałyśmy mini-bal karnawałowy - nasi najmłodsi czytelnicy poprzebierali się
za postacie z bajek i nie tylko. Wróżki, piraci,
księżniczki, a nawet pieski i kotki - pomysły niesamowite.
Tradycyjnie, dzieciaki wysłuchały dwóch
opowiadań z książki „Bajki w 8 minut” - jedną
historię o trzech prządkach, a drugą o myszy z
miasta i myszy ze wsi. Następnie przyszła kolej
na kalambury - śmiechy i radość uczyniły grę
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Hit czy kit?
„Dzień świętego Walentego,
To dzień dobry dla każdego.
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!”
Och, żeby tylko święty Walenty nie przeraził się tą internetową poezją. Właśnie jeden z „poematów” przytoczyłam. Autor jest
oczywiście nieznany, ale często cytowany. Jeszcze kilka, może
kilkanaście lat temu, przeciętny nasz rodak nie wiedział, że trzeba
czternastą kartkę miesiąca lutego traktować inaczej niż pozostałe.
My, czyli naród znad Wisły, bardzo trudno przekonujemy się
do obcych świąt i przez lata byliśmy oporni na przecieki z zachodu. Jednak siła mediów i czegoś tam jeszcze doprowadziła skutecznie do tego, że Walentynki przeniknęły i zadomowiły się w
naszej kulturze. Nawet przedszkolak wie, że 14 lutego przypada
Dzień Zakochanych, choć z datą święta Trzech Króli może mieć
problemy.
Sprawdziłam wszystkie dostępne w domu kalendarze i we
wszystkich są wpisy albo „Dzień Zakochanych”, albo „Walentynki”, nawet w tym wydanym przez Edycję Świętego Pawła z
Częstochowy. Cóż, nie ma więc co dyskutować – po prostu jest.
Ledwie złapaliśmy chwilę oddechu po świętach bożonarodzeniowych, ledwie rozebraliśmy choinki (w niektórych biurach jeszcze
są), a już witryny sklepów i kwiaciarń zaroiły się od czerwonych
serduszek. Wszystko, dosłownie wszystko może się przydać jako
prezent na ten dzień: kartki walentynkowe to podstawa, słodycze w kształcie serc, bielizna, zazwyczaj czerwona, kwiaty, nawet
całe bukiety, albo chociaż świeże płatki róż w pięknym pudełeczku (nie tańsze niż całe bukiety róż), kolacje w restauracji, biżuteria i tysiące innych zaskakujących prezentów. Listę propozycji
można znaleźć najprościej w Internecie.
A wszystko to przez pewnego biskupa, który udzielił małżeństwa pewnemu poganinowi z chrześcijanką. Niestety, były to czasy prześladowań chrześcijan i biskup owy został stracony. Jedne
źródła podają, że właśnie 14 lutego udzielał ślubu wspomnianej
parze, inne zaś, że tego dnia został stracony. Legenda głosi, że
jeszcze w więzieniu zakochał się w córce strażnika i przesłał jej
liścik w kształcie serca z napisem: „Od twojego Walentego”. Tak
czy inaczej, dzień ten należy do zakochanych.

Obyczaj nakazuje, by w tym dniu obdarować kochaną osobę jakimś drobnym upominkiem, najlepiej anonimowo, może
tylko z dopiskiem „Twój Walenty”, bądź „Twoja Walentynka”.
Kalendarze przemilczają fakt, że św. Walenty jest też patronem
chorych na epilepsję i choroby umysłowe. Złośliwi twierdzą,
że to dlatego, że stan uczuciowy zakochanych bez względu na
płeć, wiek i iloraz inteligencji, bardzo przypomina pomieszanie
umysłu. Dociekliwi twierdzą, że to ma wytłumaczenie w przyrodzie. Otóż na Wyspach Brytyjskich przypada wtedy okres
godowy ptaków, które łączą się w pary. Piękne. Może przyroda
daje nam znaki?
Fajny dzień, czy kicz? Oto jest pytanie. Zwolennicy są zdania, że każdy potrzebuje akceptacji, miłości i nie widzą nic złego w tym, żeby to głośno wyznać, albo obdarować drobnostką
lubianą czy kochaną osobę. Jeśli się postaramy i prezent będzie
z pomysłem, a jego pomysłodawca pozostanie anonimowy, to
niespodzianka będzie tym większa i milsza. Cóż jest więc złego w obdarowywaniu się prezentami i mówieniu sobie miłych
słów?
Przeciwnicy podkreślają komercyjny charakter tego dnia.
Firmom produkującym gadżety walentynkowe wcale nie zależy
na uczuciach ludzi, tylko na… zyskach. Właściciele wszelkich
sklepów, sklepików i kwiaciarń temu przyklaskują, bo to dobry
pomysł na ożywienie martwego sezonu między Bożym Narodzeniem, a Wielkanocą. Uśmiech na twarzy wywołują u mnie
firmy cukiernicze. Żeby nadążyć za świętami wszelkimi produkują dodatkowe „nasuwane” opakowanie. Tak więc na zwykłe, znane nam pudełko czekoladek, wsuwa się opakowanie z
Mikołajem albo sercami. I po kłopocie. Internet aż roi się od
podpowiedzi, jak spędzić ten dzień, co kupić, czym obdarować
sympatię, jakiego sms-a wysłać, nawet jak się ubrać tego dnia.
Przeglądałam kartki i muszę przyznać, że niektóre są naprawdę zabawne i pomysłowe, bo nie muszą to być pluszowe
misie z sercem w łapkach.
Właściciele kwiaciarni, galerii handlowych, kin, sklepików,
restauracji i… zacierają ręce, wszak zakochani są pod każdą
szerokością geograficzną, w kraju nad Wisłą i w mieście nad
Czarną Hańczą pewnie też ich nie brakuje.
I całe szczęście. Każdy za miłością podąża, a jaką formę
wybierze wyznanie, to już niech zostanie słodką tajemnicą.
Walentynki: hit czy kit? A jakie to ma znaczenie dla miłości?
Och, święty Walenty, aleś narozrabiał!
Marusia

