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Cokolwiek robią kobiety, muszą
to robić dwukrotnie lepiej od mężczyzn –
na szczęście nie jest to takie trudne.
Charlotte Whitton
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Znaczki „Poczty Kurierskiej”

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się znaczki „Poczty Kurierskiej”.
Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy otrzymują
pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.
pożaru przeprowadziła OSO Lenarty 3
listopada.
2 listopada o 12.23 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w
śmietniku kontenerowym.
2 listopada o 15.56 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Grunwaldzkiej pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
2 listopada o 18.36 jeden zastęp JRG PSP
oświetlał jezdnię ulicy Gołdapskiej. Działania policyjne po tragicznym potrąceniu
pieszego.
3 listopada o 12.40 trzy zastępy JRG PSP
zabezpieczały na ulicy Wojska Polskiego
miejsce tragicznego wypadku.
3 listopada o 17.05 trzy zastępy JRG
PSP oraz po jednym OSP Gąski, Lenarty,
Plewki i Szczecinki gasiły w Białej Oleckiej pożar drewnianej stodoły.
4 listopada o 11.15 jeden zastęp JRG PSP
usuwał drzewo niebezpiecznie pochylone
nad budynkiem mieszkalnym w Jaśkach.
5 listopada o 18.22 dwa zastępy JRG PSP
zabezpieczały na ulicy Gołdapskiej miejsce potrącenia kobiety.
5 listopada o 20.10 pięć zastępów JRG
PSP jeden JRG PSP Ełk, 2 OSP Wieliczki,
po jednym OSP Cimochy, Gąski, Świętajno gasiły pożar hali produkcyjnej.
Informacji udzielił
aspirant sztabowy

Mariusz Domin

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V50807

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

NASZ KONKURS

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

• Marek Całkiewicz
• Małgorzata Dobosz
• Jerzy Makal
• Marek Nowak
• Stanisław Szymański
• Jan Żarnowski
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V56003

26 października o 16.18 jeden zastęp
JRG PSP gasił w Giżach (osiedlu) pożar
śmieci na posesji budynku wielorodzinnego.
27 października o 12.05 jeden zastęp
JRG PSP w Sedrakach usuwał z jezdni
skutki kolizji czterech samochodów.
27 października o 15.10 jeden zastęp
JRG PSP zabezpieczał ładowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku przyszpitalnym.
28 października o 5.50 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy 1 Maja pożar śmieci
w śmietniku kontenerowym.
28 października o 17.04 dwa zastępy
JRG PSP oraz jeden OSP Gąski usuwały
w Gąskach skutki kolizji drogowej. (Nissan w rowie)
28 października o 23.37 jeden zastęp
JRG PSP gasił w Jaśkach (kolonia) pożar
sadzy w budynku mieszkalnym.
29 października o 7.34 jeden zastęp JRG
PSP usuwał z jezdni alei Wojska Polskiego skutki kolizji drogowej.
29 października o 13.35 jeden zastęp JRG
PSP zabezpieczał ładowanie śmigłowca
ratowniczego na lądowisku przyszpitalnym.
29 października o 14.23 jeden zastęp JRG
PSP otwierał dla policji na osiedlu Lesk
zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
31 października o 8.42 jeden zastęp JRG
PSP oraz jeden OSP Gąski usuwał z jezdni w Gąskach skutki kolizji drogowej.
(Zderzenie Audi i VW Passata)
31 października o 13.10 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie zabezpieczał ładowanie
śmigłowca ratowniczego w Monetach.
31 października o 16.30 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Zamkowej pożar pojedynczego drzewa.
1 listopada o 14.32jeden zastęp JRG PSP
poszukiwał przy ulicy Sembrzyckiego zaginionego dziecka.
1 listopada o 18.55 cztery zastępy JRG
PSP, po jednym JRG PSP Ełk, Suwałki i
Gołdap, 2 OSP ze Świętajna, po jednym
z OSP Borawskie, Gąski, Kowale Oleckie, Lenarty, Szczecinki, Wieliczki, gasiły
pożar chlewni w Lenartach. Dogaszanie

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002
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OLECKI TERMINARZ
PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE
w przychodni przy ul. 11 Listopada
konsultacje co drugi czwartek miesiąca
Reumatolog lek. med. Elżbieta Ciesielska (specja-

g.11

lista chorób wewnętrznych).....................................................

g.9

Endokrynolog i diabetolog lek. Anna Stankiewicz (specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii)....
Specjalista chrób zakaźnych i wątroby
dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak ...........
Ortopeda lek. med. Tomasz Przymorski ............
Dyplomowany dietetyk Urszula Pietraszek
(co drugi poniedziałek)........................................
Psychiatra lek. med. Daniel Obara ...................
(każdy wtorek) ....................................................

g.19a
g.9
g.9
g.11
V46410

rejetracja p.19, tel. 602-192-452

MURDOM

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V48008

K43503

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B5704
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grudnia
godz.

1600

tel. 520-23-36

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary
Ratusz
• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica,
Plac Wolności 24
• wystawa malarstwa: Renata Dmuch, Wojciech
Dzieszkiewicz, Rafał Gałażewski, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
16 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 listopada (środa)
11.00 - „Rozbudowa, modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” - konferencja, ZSLiZ
19 listopada (piątek)
17.00 - Zemsta futrzaków, film - kino Mazur
17.00 - ślubowanie uczniów pierwszych klas, SP1, sala gimnastyczna
19.00 - Red, film - kino Mazur
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
20 listopada (sobota)
9.00 - Turniej tenisa stołowego, hali Zespołu Szkół Siejnik
17.00 - Zemsta futrzaków, film - kino Mazur
19.00 - Red, film - kino Mazur
23 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
25 listopada (czwartek)
11.00 - Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, sala widowiskowa ROK „Mazury Garbate”
26 listopada (piątek)
16.30 - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, seminarium,
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
17.00 - Żółwik Sammy, film - kino Mazur
19.00 - Pozwól mi wejść, film - kino Mazur
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
27 listopada (sobota)
17.00 - Żółwik Sammy, film - kino Mazur
19.00 - Pozwól mi wejść, film - kino Mazur
28 listopada (niedziela)
17.00 - Żółwik Sammy, film - kino Mazur
19.00 - Pozwól mi wejść, film - kino Mazur
30 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
2 grudnia (czwartek)
8,30 – 11.00 – akcja poboru krwi, Starostwo powiatowe, ul.
Kolejowa 32
3 grudnia (piątek)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
6 grudnia (poniedziałek)
16.00 - rozpoczęcie kursu w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
7 grudnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 grudnia (piątek)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
14 grudnia (wtorek)

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

L30906
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Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do którego doszło 12 listopada na trasie Kowale Oleckie –Lakiele.
W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 55-letni
mężczyzna.
Wczoraj ok. 19.15 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał
zgłoszenie od dyspozytora pogotowia o wypadku drogowym.
Zdarzenie miało miejsce na trasie Kowale Oleckie – Lakiele.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Opel potrącił 55-letniego pieszego znajdującego
się na środku jezdni. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Do wypadku doszło w terenie niezabudowanym, na prostym odcinku drogi i na lekkim wzniesieniu. Policjanci pod nadzorem
prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca wypadku , zabezpieczyli ślady oraz samochód na parkingu policyjnym.
Teraz zostanie przeprowadzone dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczynę wypadku.
KPP Olecko

V58701

55-letni pieszy zginał
w wypadku drogowym

Pijani kierowcy
6 listopada w Zatykach o 21.00 policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. 22-letni Łukasz R. jechał osobowym fiatem
mając 0,8 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się,
iż posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
6 listopada na plac Wolności o 20.30 w policjanci zatrzymali
do kontroli toyotę. Kierujący Stefan O. był nietrzeźwy. Alkomat
wykazał u niego 1.2 promila alkoholu.

Zaatakował policjantów nożem
Do policyjnego aresztu trafił 30-latek, który zaatakował nożem interweniujących funkcjonariuszy. Pijany agresor został
obezwładniony i zatrzymany do wyjaśnienia. Po wytrzeźwieniu
usłyszy zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.
Do zdarzenia doszło 12 listopada około godziny 17.00. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zakłóceniu porządku w jednej z miejscowości na terenie gminy Kowale
Oleckie.
Na miejscu interweniujący funkcjonariusze potwierdzili, że
jeden z mieszkańców wszczął awanturę sąsiedzką. Obecność
przybyłych policjantów tak rozzłościła 30-latka, że chwycił
za nóż i ruszył w ich kierunku. Krzysztof S. uderzył kilka razy
ostrzem noża w drzwi wejściowe klatki schodowej, które w porę
zablokowali policjanci. Następnie próbował uciec jednak został
zatrzymany i obezwładniony.
Po sprawdzeniu stanu jego trzeźwości okazało się, że agresywny mężczyzna ma 1,7 promila alkoholu w organizmie.
Krzysztof S. noc spędził w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusz publicznego. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

Bezpłatne porady prawne
Informuję, że redakcja miesięcznika ADWOKAT RODZINNY oraz KRAJOWY OŚRODEK INFORMACJI I
DORADZTWA PRAWNEGO zapraszają do korzystania z
korespondencyjnego, bezpłatnego systemu INFORMACJI I
DORADZTWA PRAWNEGO .
Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej
uprawnieni są:
• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie,
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie
przekracza 500,00 zł miesięcznie,
• bezrobotni,
• i inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawnikom udzielenie porad
i wyjaśnień
kierować należy pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres:
ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 Warszawa, e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com.
Porady prawne lub informacje udzielane są zwykle w terminie do 14 dni.
Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl
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Maria Wanda Dzienisiewicz
Kandydatka na burmistrza
Lista nr 15

Kandydaci do Rady Miejskiej w Olecku

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 4

1. Jerzy S. Weiss
2. Bogusława Merda

1. Mariusz Miłun
2. Grażyna Charmuszko

3. Elżbieta Piotrowska
4. Robert Z. Wojciechowski
5. Paulina Chomicz
6. Anna A. Antoszewicz
7. Monika Grudzińska
8. Krzysztof Półtorak
9. Janusz J. Murawski
10. Teresa Lipińska
11. Paweł Duchnowski

3. Anna Turowska
4. Kamil Stankiewicz
5. Konstanty Dzienisiewicz
6. Szymon W. Ołów
7. Wiesław K. Bukpaś
8. Andrzej Wszeborowski
9. Andrzej Szcześniak
10. Kamil Karczewski

1. Elżbieta Milewska
2. Antoni Adamski
3. Krystyna Podurgiel
4. Zygmunt Cieślukowski
5. Jacek Dzienisiewicz
6. Arkadiusz Kopeć
7. Andrzej S. Pułecki

1. Wioletta D. Żukowska
2. Grzegorz Dwojakowski
3. Monika Jankowska
4. Lidia K. Wanat
5. Kazimierz W. Kołodziński
6. Anna K. Baj
7. Andrzej Pietkiewicz
8. Arkadiusz Nalbach

Lista nr 12

Kandydaci do Rady Powiatu w Olecku

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

1. Tomasz Kosobudzki
2. Piotr Wydra
3. Henryk J. Grząka
4. Iwona Bach
5. Piotr Masalski
6. Teresa Myszczyńska-Anuszkiewicz
7. Anna I. Starzyńska-Czajka
8. Marianna Łazarska

1. Maria W. Dzienisiewicz
2. Ryszard Rękawek
3. Zofia Chmielewska
4. Danuta Cieślukowska
5. Lucyna Wiśniewska
6. Eugeniusz Budzyński
7. Bartosz Cieśluk
8. Marcin Czekay

9. Ewa T. Ołów
10. Remigiusz H. Arciszewski
11. Szymon W. Kalejta
12. Karol Krajewski
13. Jerzy M. Umyszkiewicz
14. Tadeusz Dzieszkiewicz
15. Ryszard Tuchliński

głosuj na szansę!
www.szansaolecka.pl

21 wybierzmy rozwój
Publikacja finansowana ze środków KKW Porozumienie Obywatelskie Szansa

6

Tygodnik olecki 46/670 - r. 2010

e-mail: to@borawski.pl.

Z Mazur tylko autokarem

W październiku w TVN zachęcano do zwiedzenie 3 stolic- Bratysławy, Budapesztu i Wiednia. Udowadniano, że
bliskie sąsiedztwo tych miast pozwoli w kilka dni obejrzeć
wiele ciekawych miejsc i mile spędzić czas. Już w lipcu odbyliśmy taka wyprawę, my, czyli pracownicy ZSLiZ w Olecku .Pomyślałam- rzeczywiście – telewizja nie kłamie.
Oto, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy.
Dzień pierwszy.
24,00 – wyjazd z Olecka i … „już” po 20 godzinach jazdy jesteśmy w Budapeszcie. Niestety, piękne Mazury leżą na
północy kraju .
Dzień drugi.
Słonecznie, piękna pogoda ,gorąco .Już z okien autokaru mogliśmy podziwiać wyjątkowe położenie Budapesztuwzgórza, malowniczy Dunaj dzielący miasto na Budę i Peszt.
Poznawanie miasta z bardzo energiczną panią przewodnik- p.
Eszter zaczęliśmy od Placu Bohaterów i Pomnika Milenijnego. Oglądając kolumnady i pomniki węgierskich królów,
słuchaliśmy o historii „bratanków”. Podążając za pomarańczową parasolką naszej p. przewodnik , przeszliśmy przez
zadbany park miejski i dotarliśmy do bardzo urokliwego
miejsca – zespołu architektonicznego – Zamku Vajdahunyad.
W parku należało zrobić pamiątkowe zdjęcie przy pomniku
Anonima, kronikarza węgierskiego, i dotknąć pióra , aby zapewnić sobie natchnienie artystyczne. Upalna pogoda rozleniwiała i marzyliśmy o chwili relaksu w przepięknym parku.
Niestety, nasza niezłomna przewodniczka postanowiła pokazać nam wszystkie zabytki. Podziwialiśmy więc Parlament,
bazylikę św. Stefana ze zmumifikowaną prawicą świętego…
.Gdy wjeżdżaliśmy na Wzgórze Zamkowe , widok był niesamowity- jak z bajki- baszta Rybacka, Kościół Macieja…
Pani Eszter opowiadała o stylach architektonicznych, często
z dumą wskazując na elementy secesji węgierskiej- faliste
kształty ,łuki, glazurowane dekoracje ceramiczne dachów i
fasad.
Mówiła nieźle po polsku, ale niektóre sformułowania
bardzo nas śmieszyły. Podczas wycieczki kolejką turystyczną po Wyspie św.
Małgorzaty
przejeżdżaliśmy obok małego ZOO
i dowiedzieliśmy się , że
„lewa nie ma”, ale są „kury
w gaciach”. Wyspa to przepiękne miejsce rekreacyjne
z basenami, ogrodami, np.
w stylu japońskim, ogrodem
róż, ścieżkami rowerowymi.
Zabudowę miasta ,piękne
mosty podziwialiśmy także
z różnych miejsc widokowych. Najpierw z tarasów
Zamku Królewskiego, niedaleko jednego z najbardziej charakterystycznych
pomników w Budapeszcie

- potężnej, majestatycznej figurze ptaka Turula, zastygłego w
niemym krzyku z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Wieczorem „wdrapaliśmy się” jeszcze na Górę Gellerta. Widok wspaniały! Z kilkoma tysiącami forintów nie byliśmy bogaczami.
Stać nas było tylko na kawę i ciastko. Przypomniały się nam
czasy w Polsce przed denominacją, kiedy kilogram czekoladowych cukierków kosztował dwadzieścia tysięcy złotych. Wieczorem uroczysta kolacja w hotelu. Jedzenie pikantne ,a sałatka
jako przystawka przed daniem głównym wielu zadziwiła.
Dzień trzeci.
Znowu upał. Wyjechaliśmy do Bratysławy. Na parkingu
przy Dunaju czekaliśmy na spóźniająca się panią przewodnik.
Okazało się, że wśród nas są mistrzowie w opowiadaniu dowcipów- czas płynął szybko. Pani przewodnik zabrała nas na wycieczkę po mieście. Zamek Królewski, malowniczo położony
na wysokiej skarpie nad Dunajem , niestety ciągle jest rekonstruowany i niezbyt ciekawy. Widzieliśmy go z różnych miejsc
, a pani przewodnik określała go jako postawiony do góry nogami stół. Większe wrażenie robi Stare Miasto z prawdziwym
labiryntem uliczek. Przeszliśmy trasą królewską, podziwiając
kolejne kamieniczki, ulicę Michalską, Venturską, Pałac Arcybiskupa… Atrakcją w upalny dzień był rejs po Dunaju i możliwość obejrzenia zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych
budowli, mostów. Wieczorem jeszcze raz wróciliśmy na Stare
Miasto .Przez chwilę poczuliśmy się rozleniwionymi turystami
,siedząc w kawiarnie, popijając kawę i podziwiając występy
młodych hiphopowców. Obowiązkowo zrobiliśmy też fotki

z różnymi ciekawymi „postaciami” miasta – z figurą Cumila
,wesołego kanalarza wychylającego się z kanałów czy z rzeźbą
mężczyzny z cylindrem w ręku, witającego turystów jak znajomych.
Dzień kolejny .
Przyjechaliśmy do Wiednia. Zmiana pogody. Słowo ma
jednak moc sprawczą. Narzekania większości uczestników
wycieczki przyciągnęły chmury , z których chwilami kropiło.
Nasza pani przewodnik- pani Maria okazała się osobą bardzo
stanowczą i sumienną .Porządek musi być, ciągle nas liczyła,
kazała „chodzić szlauchem”.
Dzięki zorganizowaniu p. Marii i naszej samodyscyplinie
udało się zrealizować bogaty
program , odbyć krótką niedzielna mszę w Kościele św.
Józefa na Wzgórzu Kahlenberg i zjeść uroczystą kolację.
Oprócz spaceru po Wiedniu p.
Maria zaproponowała nam bardzo dokładne poznanie kilku
miejsc. Dzięki barwnym opowieściom i bogatemu wystrojowi wnętrza Opery Wiedeńskiej
poczuliśmy się jak wyjątkowi
goście. Mogliśmy więc udać
się do siedziby Habsburgów.
Rozległy kompleks pałacowy
Hofburg tworzą budowle z

e-mail: to@borawski.pl.
różnych epok. Dawne prywatne komnaty rodziny cesarskiej pokazują miniony przepych. Ciekawa jest wystawa o cesarzowej Sisi. Podziwialiśmy wspaniałą sztukaterię, gobeliny, kryształowe
żyrandole, kaflowe piece z porcelany oraz meble
z XIX wieku, a także niezwykłe suknie cesarzowej. Katedra św, Stefana to monumentalna, gotycka świątynia strzelająca w niebo na wysokość
prawie 140 m. Niestety częściowo zakryta -trwają prace renowacyjne. W mrocznym wnętrzu z
namaszczeniem słuchaliśmy opowieści p. Marii
i podziwialiśmy najcenniejsze zabytki –m.in.
grobowiec cesarza Fryderyka III wykonany z
czerwonego marmuru, ambonę Antona Pilgrama
z symbolicznymi węzami , ropuchami, ale i autoportretem twórcy, ołtarz główny, ołtarz z Wiener Neustadt .„Dom Hundertwassera” to bardzo
oryginalne miejsce .Tu, spoglądając na niezwykłe pomysły artysty- nierówne podłogi i ściany,
porośnięty trawą i drzewami dach, ceramiczne
kolumny, poozdabiane okna różnych kształtów ,
popijaliśmy kawę i próbowaliśmy tortu Sachera.
Cenne dzieła sztuki średniowiecznej obejrzeliśmy w Opactwie w Klosterneuburgu. Tam też zostaliśmy wtajemniczeni w
życie bardzo pracowitych braci.
Pełen wrażeń dzień zakończyliśmy na biesiadzie w Grin-
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i w końcu polskim śniadaniu w hotelu Ibis ruszyliśmy do
Wieliczki. Zwiedzanie solnego miasta to niesamowita atrakcja Najpierw schodami w głąb kopalni. Dość długo.. Potem
imponujące przestrzenie, urokliwe jeziora , kaplice skłaniające do zadumy… I człowiek , i natura są
artystami- rzeźby , żyrandole z soli ale i niezwykłe, różnokolorowe kryształy soli o zadziwiających kształtach. Nic dziwnego, że to
miejsce urzekło … Chopina , Goethego i nas.
Zdrowsi, ponieważ spędziliśmy kilka godzin
w leczniczym mikroklimacie i zaopatrzeni w
pamiątki ( bryłki soli) z żalem wróciliśmy do
autokaru. Kierunek – Olecko.
Podróżowanie autokarem jest męczące,
ale ma swoje zalety. Niezwykłe krajobrazy
, typowa dla różnych krajów architektura ,
nowoczesne wiatraki , pola złocistych słoneczników- te i inne obrazy podziwiane z
okien autokaru pozostaną w naszej pamięci.
Przywieźliśmy też sporo refleksji ma temat
mentalności różnych narodów, trudności ,jakie sprawia obcokrajowcom język polski , pomysłowości artystów, a nawet różnorodności
kuchni.
O dobre hotele, posiłki, profesjonalnych przewodników i
sympatycznego pilota- p. Jana zadbało Biuro Podróży „Sambia”.



V59101

zing, sławnej części Wiednia. Podano dania kuchni austriackiej, poczęstowano winem. Wino, muzyka i śpiew! Repertuar
zaproponowany przez panią wodzirej niezbyt ambitny, ale
śpiewaliśmy my, śpiewali Japończycy biesiadujący obok.
Renata Narewska
Dzień piąty
Zdjęcia – Grzegorz Chiliński
Wypogodziło się. Pałac Schonbrunn to była rezydencja
letnia rodziny cesarskiej . Urzekła
nas i barokowa rezydencja , i czarujący krajobraz parkowy , i biegające
ŁA
wiewiórki , i nawet dość długi i męczący spacer do pawilonu ogrodowego Gloriety położonego na wzgórzu
sprawił nam przyjemność. Wystrój
komnat jest niezwykły. Kroczyliśmy
przez pokoje z audioprzewodnikiem
(technika pomaga), każdy we własnym tempie i podziwialiśmy wnętrza

, np. białe powierzchnie z ornamentami pozłacanymi 14-karatowym zło
tem lub ozdobione czeskimi lustrami
kryształowymi i piecami fajansowymi , lub wybijane drewnem różanym
Lista nr 14 Poz. nr 4
i ozdobione cennymi miniaturami
z Indii i Persji lub…. Trzeba być
pomysłowym artystą, aby sprostać
wymaganiom cesarzy. Rozmarzeni
wsiadamy do autokaru. Wracamy do
Wykształcenie wysze, nauczyciel przedmiotów technicznych
kraju. Do Krakowa przybyliśmy wiei informatycznych ZSLiZ w Olecku, ekspert Ministerstwa Edukacji
czorem. Mimo mżawki wiele osób
Narodowej, specjalista ds. bhp, zarzdzania kryzysowego i ppo.
udało się jeszcze na spacer po Starym Mieście.
Działacz klubu MLKS „Czarni” Olecko. Radny Rady Miejskiej
Dzień szósty.
w latach 2002 – 2010. Wiek 49 lat, onaty, dwoje dzieci.
Po bardzo smacznym , obfitym
ogłoszenie wyborcze zlecone i finansowane przez Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko
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„ŻYWA” LEKCJA HISTORII
W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W OLECKU,
CZYLI WOJENNE REMINISCENCJE MARII STYPUŁKOWSKIEJ-CHOJECKIEJ PSEUDONIM „KAMA”
27 października
2010 roku w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych w
Olecku na skutek
starań i współpracy Pani dyrektor
Beaty Stypułkowskiej, Pani Krystyny Baluty, Pani
Sylwii Stypułkowskiej, Pani Justyny
Waszkiewicz oraz
uczniów klasy II La
z Panią Katarzyną
Krajewską-Openchowską i Regionalnym Ośrodkiem
Kultury w Olecku
Mazury Garbate doszło do niecodziennego wydarzenia.
Dzięki przyjętemu
zaproszeniu przez
weterankę powstania warszawskiego
Panią Marię Stypułkowską-Chojecką,
która dzień wcześniej wystąpiła dla
ogółu olecczan w sali miejscowego kina „Mazur”, w murach
ZSLiZ zagościł ważny dla trwania każdej tradycji narodowej
duch historii, co wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślała goszcząca uczestniczka zrywu z 1944 roku.
Bohaterka spotkania w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku wcieliła się nie tylko w rolę nauczycielki i mentorki, ale przede wszystkim wystąpiła jako medium
łączące – jak sama podkreślała – „[...] to co dawne, często
nieprawdopodobne, z tym co współczesne, oczywiste i powszechne”.
Pani Maria Stypułkowska-Chojecka poprzez swoje wspomnienia z lat 1939-1945 na zawsze powiązała olecką młodzież z ludźmi, którzy walczyli w imię dobra narodu. Dzięki
niezwykle sugestywnym opowieściom uczniowie mieli przyjemność udać się wraz z „Kamą” w „podróż sentymentalną”
po najciemniejszych i nierzadko przerażających zakątkach II

wojny światowej.
Za pośrednictwem spotkania z naocznym świadkiem tamtych czasów słuchacze poznali, co od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku działo się z Warszawą i jej mieszkańcami. Jakim
niebezpieczeństwom musieli stawiać czoła walczący o niepodległość Polacy. Ile wysiłku i trudu oraz ofiar wymagała akcja
zorganizowana przez oddział specjalny „Parasol” przeciwko
Wilhelmowi Koppemu, bezwzględnemu oprawcy Polaków i
Żydów. Wszyscy zebrani dowiedzieli się także, ile trzeba było
mieć odwagi, siły psychicznej i samozaparcia, by móc ciemnymi, brudnymi i ciasnymi kanałami przedostać się z jednego
krańca stolicy na drugi.
Dwugodzinne spotkanie zakończyła Pani dyrektor Beata
Stypułkowska, dziękując Szanownej Pani Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „[...] za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie najefektywniejszej, bo »żywej« lekcji historii”. Pani
dyrektor swój wyraz wdzięczności skierowała także w stronę
nauczycieli i uczniów klasy II La, którzy wspólnie przyczynili
się do stworzenia zaprezentowanej w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Olecku wystawy poświeconej życiu i działalności
goszczącej po raz pierwszy w naszym mieście bohaterki powstania warszawskiego.
Tuż po spotkaniu z niezwykle wyjątkową kobietą-żołnierzem Paweł Pojawa, uczeń klasy II La wyznał: „Pomimo tego
że Pani Maria Stypułkowska-Chojecka opuściła Olecko, jej
opowieści o powstańcach są w naszych sercach i bez wątpienia
na zawsze już tam pozostaną”.

Justyna Waszkiewicz
Przemysław Michniewicz

V59801

e-mail: to@borawski.pl.
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Obchody Święta Niepodległości
Gminne Obchody Święta Niepodległości w Olecku rozpoczęły się już we
wtorek VI Gminnym Konkursem Pieśni Patriotycznych. Dzieci i młodzież
zaprezentowały swój talent wokalny w
szczególnym repertuarze.
W środę w Regionalnym Ośrodku
Kultury „Mazury Garbate” odbyła się
uroczysta Akademia pt. : „Polska ciernista wolność” przygotowana przez
uczniów Gimnazjum nr 2. Przygotowany program wprowadził wszystkich w
podniosły nastrój i zadumę.
Z okazji 92. rocznicy odzyskania
niepodległości w Olecku odbyły się
uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Rozpoczęła je msza święta za
ojczyznę w kościele NMP KP. Uroczystą homilię wygłosił ksiądz prałat Lech
Janowicz. Po mszy złożono wieńce pod
krzyżem misyjnym i pomnikiem Papieża Jana Pawła II. Następnie procesja,
na czele z orkiestrą miejską i Kompa-

e-mail: to@borawski.pl.

fot. Bolesław Słomkowskiki
nią Honorową 15 Brygady Zmechanizowanej
z Giżycka, ruszyła wokół Placu Wolności pod
Pomnik Wdzięczności,
gdzie delegacje szkół, organizacji związkowych i
politycznych, straży pożarnej, harcerzy, policji,
a także władz samorządowych złożyły wieńce.
Pani Porucznik Martyna
Kupis odczytała Apel
Pamięci, a Kompania
Honorowa Wojska Polskiego oddała salwę honorową. Uroczystościom
92. rocznicy odzyskania
niepodległości towarzyszyły piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu
Orkiestry Miejskiej.
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Certyfikat ISO 9001 dla Starostwa Powiatowego w Olecku
Starostwo Powiatowe w Olecku posiada certyfikat
PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez jednostkę certyfikującą Polską Izbę Handlu Zagranicznego
. Uzyskanie certyfikatu to efekt wielomiesięcznych działań
przygotowujących nasz urząd do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Odbyły się szkolenia kadry zarządzającej,
pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, auditorów
wewnętrznych i pracowników. Powołany przez Starostę
Oleckiego Zespół Pilotowy opracował księgę jakości, politykę jakości oraz procedury systemowe. Z kolei auditorzy wewnętrzni przeprowadzili audity w poszczególnych Wydziałach Starostwa – mówi Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta
Olecki i Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością – Wprowadzenie standardów zarządzania w urzędzie zgodnie z normą
PN-EN ISO 9001:2009 było możliwe dzięki uczestnictwu w
projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski
Wschodniej”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion
Niemen.

Wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz odbiera dokument
certyfikatu w siedzibie Euroregionu Niemen.
Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 29 października 2010 r. w siedzibie Euroregionu Niemen w Suwałkach.
Certyfikat potwierdza jakość świadczonych przez Starostwo usług związanych z realizacją zadań ustawowych w
sposób uwzględniający potrzeby mieszkańców. Wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz stoi 6 od lewej.

QUIZ WIEDZY O TYTONIU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku – Promocja Zdrowia
i Oświata Zdrowotna w ramach działań
związanych z obchodami Światowego Dnia
Rzucania Palenia zorganizowała II Powiatowy Quiz Wiedzy o Tytoniu. Konkurs ten
został skierowany do uczniów kl. V-VI szkół podstawowych
oraz kl. I-III szkół gimnazjalnych. W rywalizacji o atrakcyjne
nagrody wzięło 120 uczniów z 12 szkół powiatu.
Rozstrzygnięcie quizu – dość nietypowe, bo polegające
na rozlosowaniu trzech nagród głównych wśród autorów
prac, którzy odpowiedzieli prawidłowo na 10 pytań (100%)
przyniosło następujące wyniki:
Martyna Gajewska z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich (kl. III szkoły gimnazjalnej), Aleksandra
Normantowicz z Zespołu Szkół w Olecku (kl. II szkoły gimnazjalnej) oraz Adam Słowikowski ze Szkoły Podstawowej
w Stożnem (kl. V) otrzymali maskotki „Dinusie”, kubki ter-

miczne i ceramiczne z napisem „Nie palę”, zegary ścienne oraz
piłki do siatkówki.
Dziesięciu pozostałych uczniów, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie pytania konkursowe uhonorowanych
zostało upominkami w postaci pamięci przenośnych pendrive
(4 GB), breloków oraz koszulek z napisem „Nie palę”.
Nagrodzenie dzieci i młodzieży możliwe było dzięki Starostwu Powiatowemu w Olecku, Urzędowi Miejskiemu w Olecku, Urzędowi Gminy w Wieliczkach oraz Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Fundatorom nagród
serdecznie dziękujemy.
Pełna lista nagrodzonych osób oraz formularz quizu bez
oraz z odpowiedziami dla chcących sprawdzić swą wiedzę znaleźć można na stronie
www.bip.visacom.pl/psse_olecko.

Emilia Naruszewicz

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

e-mail: to@borawski.pl.
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V52905
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V50705

SERWIS OGUMIENIA

V54504

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V48408
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* amortyzatory BILSTEIN, najtaniej, wymiana 50% taniej, tel. 509-746-264
V52935
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43902
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V52915
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V54514
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961
V55923
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V48718
* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854
B5206

* Renault 19, 1,8B, 1994, tel. 695-970-491 K44301
* zawieszenie wielowahaczowe z wymianą, geometria:
Audi A4, A6, Passat B5, 1180 złotych, tel. 509-746-264
V52925

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V47209

„SAMBIA”
V59002

Sylwester w Wilnie
- 550 złotych

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B6802

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 1900

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59

V46909
B7201

PIZZA NA TELEFON

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

V58801

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V56203
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B6403
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B6303
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B6203
V46919

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K42817
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B7101

US£UGI

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V53105
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L31302
* angielski, lekcje, korepetycje, tłumaczenia, przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego u magistra
filologii angielskiej, tel. 602-898-591, e-amil: umylang@
wp.pl K42904
* angielski z użyciem tablicy interaktynej, 7 do 11 lat, korepetycje, tel. 880-401-784
V51117
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V54104

V51706

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

L31501

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V58102
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Biuro Turystyczne

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki,
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684
K43305

V52006

AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K43802

V1345

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B5804
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V54804
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V54204
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

B5505
V53704

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B5007
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V42216
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V54304
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
L30806
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31601
KWIACIARNIA „ORCHIDEA”ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki
pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Duży wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

V53005
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V52805
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V48308
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V54404
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V48218
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V58811
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INNE
* oddam psa 1 rok dobrym ludziom, tel. 604-935-224

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V46809

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
czipowanie, paszporty europejskie
V48108
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V57812

Sklep „DOM” s.c.
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Pl. Wolności 5A

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V2144
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V55913
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B6602

STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie
Anna i Krzysztof Sadowscy,

STOMATOLOGIA, dziecięca,
protetyka stomatologiczna

DERMATOLOGIA, plac Wolności 11, , rejestracja
telefoniczna 605-893-381		

V52206

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42827
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L31402
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569
K44009

L31202

KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B7001
* zatrudnię gospodynię domową, pełny etat, tel. 503173-965 V57822
* zatrudnię kobietę kierowcę, dyspozycyjną, samochód osobowy, tel. 721-587-468 K44501
SPRZEDAM

* Choinki cięte ze świerka srebrnego,
GRÜNLAND			
V56013
* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 V58022
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B6004
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43203
* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123200 V58012
* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426 V53015
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V48508
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V46819
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
L6103
* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Nory, własne
c.o., tel. 660-213-429 B7301
* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, tanio, tel. 608-299317
K43004
* mieszkanie w Olecku, ul. Kopernika, I piętro, 48,49
m.kw - 2 pokoje, cena: 150 000 zł, mkn@nkn.com.pl tel.
87-423-29-62 V59301
* mieszkanie, 53 m. kw., 75 000 złotych tel. 506-123200 V58002
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V48228

A
CJ

O

M
RO

V48708

P

w

V58711

Y
KEPompy ciepła

CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B6702
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333
V48118

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A

V2144

WYNAJEM

* wykończenia wnętrz, glazurnictwo, tel. 889-278-346
K44105

K48238

* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468

V58701

K43602

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K43403

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

V50817

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K44302
* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K43702
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K41809

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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V51505a

Podpis: ......................................................
B6901

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B5605

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

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

siowej, po umyciu się ciepłą wodą i mydłem
własnościach dezynfekujących spłukujemy ciało wodą z dodatkiem soli w proporcji
1 łyżka na litr wody. Przy wypryskach ropnych nie należy
myć się szczotką. Po umyciu mydłem spłukać ciało wodą z
sodą oczyszczoną (1 łyżka na litr wody), a następnie krostki
przemyć spirytusem salicylowym i posmarować pasta Lassara, płynem wysuszającym lub kremem przeciwtrądzikowym.
Wskazana jest także kąpiel w roztworze nadmanganianu potasu.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA o

Wiesiołek wzmocni i uodporni

Najprostsza profilaktyczna kuracja wiesiołkiem
— wzmacniająca i uodparniająca organizm, chroniąca go
przed zimowymi infekcjami, pomocna w osłabieniu, alergiach, chorobach układu krwionośnego i serca — polega na
jadaniu dwa, trzy razy dziennie po jednej łyżeczce dokładnie sproszkowanych nasion. Domowy preparat trzeba zawsze dobrze żuć, zwłaszcza jeżeli niedomaga wątroba lub
trzustka. Doskonale wspomaga kurację wiesiołkiem dieta
witaminowa. Zajadając nasiona warto więc podgryzać warzywa bogate w witaminy, zwłaszcza A i C oraz pijać soki
lub herbaty witaminowe z czarnej porzeczki, dzikiej róży
oraz berberysu.

Pielęgnacja pleców

Skórę normalną myjemy mydłem obojętnym, skórę
bardzo wysuszona na kilka minut przed myciem smarujemy oliwą lub innym tłustym zmywaczem, a następnie
myjemy mydłem przetłuszczonym i spłukujemy wodą z
dodatkiem octu winnego lub soku z cytryny (1 łyżka na 2
litry wody). Przy skłonności do łojotoku, który najczęściej
umiejscawia się w środkowej części pleców i klatki pier-

Na nerwy
i wewnętrzne niepokoje
Gdy mamy wewnętrzne niepokoje, gdy przeszkadza cią-

gła nerwowość albo melancholijny nastrój, warto skorzystać
z dobroczynnej mocy ziela melisy, dziurawca i krwawnika.
Te trzy ziółka w równych proporcjach zmieszać dokładnie.
Pijać trzy razy dziennie po szklance herbaty sporządzonej z
jednej łyżeczki mieszanki. Ziółka zalać wrzątkiem i pozostawić pod przykryciem do wystudzenia, można dosładzać do
smaku miodem. Ziółka warto pijać systematycznie w okresach zwiększonej nerwowości, można je też stosować tylko
w okresach bardziej emocjonujących zdarzeń.

Żylaki

Jeśli nie chcesz mieć żylaków – unikaj nadwagi.

e-mail: to@borawski.pl.

Kalendarz imion
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgorzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmunda, Leona, Marka, Niedamierza,
Pawła, Piotra, Radomira
17 listopada
Elżbiety, Flory, Drogomiry, Hildy, Salomei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, Drogosza, Floryna, Grzegorza, Hugona,
Napoleona, Ottona, Sulibora, Walerego, Zbysława
18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny,
Klaudyny, Romany
Cieszymysława, Odolana, Odona, Ottona, Romana, Stanisława, Tomasza
19 listopada
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli,
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Niero-

niegi, Salomei, Seweryny
Drogosława, Faustyna, Felicjana, Maksyma, Maksymiliana, Pawła, Seweryna
20 listopada
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Kolety,
Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Lubomira, Oktawiusza, Rafała, Sędzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, Marii,
Reginy, Urszuli, Wiesławy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada,
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa,
Wiesława
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wszemiły, Wszechmiły, Zbysławy, Zdobysławy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, Stefana, Wszemiła, Zdobysława

Nasz przepis

Toruńskie pierniki

Szklanka miodu, 4 szklanki mąki pszennej, cynamon, kardamon, ziele angielskie, goździki, skórka pomarańczowa
ugotowana w cukrze, soda oczyszczona
Miód stawiamy w garnku na ogień i
go rumienimy. Zdejmujemy z ognia i
cały czas mieszając dodajemy do niego mąkę. Gdy dokładnie wymieszamy
całe ciasto wyjmujemy je i zaczynamy
wyrabiać je na stolnicy do chwili aż
zbieleje.
Do ciasta dodajemy po łyżeczce utłuczonych w moździerzu przypraw:
cynamonu, goździków, ziela angielskiego, kardamonu. Dodajemy łyżkę
drobno pokrojonej skórki pomarańczowej ugotowanej w cukrze oraz trzy
łyżeczki sody. Ciasto wybijamy wałkiem. Gdy będzie dobrze wyrobione
formujemy z niego w dłoniach duże
pierniki i ubieramy je obranymi ze
skórki migdałami.

Największy nietoperz

Największym współcześnie żyjącym nietoperzem jest kalong, czyli
inaczej zwany pies łatający, którego
rozpiętość skrzydeł dochodzi do 170
cm.

Szybkie
czyszczenie patelni

Patelnię po smażeniu spłukujemy
gorącą wodą i potem wycieramy surowym ziemniakiem, pokrojonym
w dość grube plasterki. Ziemniak
doskonale pochłania tłuszcz i dlatego szybko oczyszcza patelnię. W
podobny sposób można czyścić inne
tłuste naczynia kuchenne.

Pierniki układamy na blasze i pieczemy
w niezbyt nagrzanym piekarniku.

Meksykańska „jambalay”

Kurczak, 25 dag gotowanej szynki, 2 cebulki dymki, 2 czerwone papryki, 2 zielone ostre papryki, mała puszka szparagów, 2 filiżanki ryżu, 2 zmiażdżone ząbki
czosnku, filiżanka oliwy, sól, papryka w
proszku, sos pomidorowy
Rozpoczynamy od gotowania ryżu lecz
go nie dogotowujemy.
Pokrojone w kostkę cebule i strąki papryki oraz czosnek podsmażamy na oliwie w dość głębokim garnku. Dodajemy
pokrojone w kostkę mięso kurczaka oraz
posiekaną szynkę. Mieszamy dodając
niedogotowany ryż i odsączone z zalewy
szparagi. Dusimy to wszystko na małym
ogniu, potrząsając często garnkiem, aby
potrawa się nie przypaliła.
„Jambalay” powinna wyglądać jak omlet.
Podaje się ją uformowaną w duży placuszek na podgrzanym półmisku, polana
sosem pomidorowym.
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Cytaty na ten tydzień
- Co robisz w sobotę wieczorem? – Popełniam samobójstwo! – Hmm... w
takim razie co powiesz na piątek wieczorem?
Woody Allen
- Rzecz toczy się o żonach: dwaj męże
zuchwali
Drwią z tych, co przed zachceniem babskim lada jakiem
Chylą rozum i wolę... wtem, z przyległej sali
Słychać kroki małżonek i... jak zasiał
makiem.
Rodoć

PRZYS£OWIA

Jeśli kret jeszcze późno w listopadzie
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie po
bryje.
Od Salomei – zima w nadziei (17 listopada).
Kiedy słota po Anieli, wkrótce ziemia
się zabieli (18 listopada).
Kiedy listopad po śniegu brodzi, zbożom zaszkodzi.
Na świętą Elżbietę (19 listopada)
bywa śnieg nad piętę.
Jaka pogoda na dzień Ofiarowania (21
listopada) taka cała zima.
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.
Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopada), rolnik o dobrym roku śni.
Kwitną drzewa w listopadzie zima aż
do maja będzie.

Jak przemawiać
i nie nudzić?

1. Jeżeli nie umiesz powiedzieć czegoś w ciągu 20 sekund, prawdopodobnie nie umiesz powiedzieć tego wcale.
By komunikat był skuteczny, musi być
krótki.
2. Inteligentny człowiek potrafi
skomplikowana treść przedstawić w
prosty sposób.
3. Prosty człowiek jest najważniejszy. Wyobraź sobie, że przemawiasz do
roztropnego dwunastolatka.
4. Szybko przejdź do sedna sprawy.
5. W jednym zdaniu powtórz na koniec esencję twojego komunikatu.
6. Nie opowiadaj filozofii... nikogo
Sprzątanie z planem w ręku to nie interesuje!
7. Odrobina pokory nie zaszkodzi.
Raz w tygodniu: odkurzamy i przecieramy podłogi pod meblami, przecieramy Nie wszystkich interesuje to, co masz
szyby na sucho, myjemy parapety i pry- do powiedzenia.
skamy kwiaty.
Sennik
Co kilka tygodni: trzepiemy miękIść na bal – doznasz wielkiej przyjemkie meble, nakrycia, czyścimy metalowe ności i radości.
klamki u drzwi i okien.
Latarnię morską śnić – twoje zasługi
Przynajmniej raz na kwartał: sprząta- lub dobra praca zostaną wreszcie należymy schowki, półki, szafki z żywnością, cie wynagrodzone.
pierzemy zasłony i firanki, trzepiemy dyGdy śni się nam jaszczurka, to powany.
winniśmy uważać na zdrowie, a przede
Raz do roku: robimy porządki w piw- wszystkim przestrzegać właściwej diety.
nicy, odkurzamy księgozbiór.
W snach pojawia się szkło powiększaNie wymagajmy od siebie za wiele. jące lub mikroskop: powinniśmy zacząć
Jeśli poczujemy się zbyt wyczerpani, kontrolować wydatki, bo żyjemy ponad
przełóżmy pozostałe prace na inny dzień. stan.
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13 listopada na boisku oleckiego MOSiR ze sztuczną murawą rozegrany został eliminacyjny turniej w ramach rozgrywek Mazury +50 dla starszej młodzieży, czyli dla piłkarzy
powyżej 35 roku życia. Turniej rozgrywany jest pod patronatem Stowarzyszenia „Orły Górskiego”. Mimo zaproszenia drużyn z 8 miast dawnego woj. suwalskiego do Olecka
przyjechała tylko drużyna Oldboy Gołdap, która wygrała z
gospodarzami Weteranem Olecko 2-1 ,do przerwy 1-0. Obie

drużyny otrzymały puchary a wszyscy piłkarze medale ufundowane przez fundację Orły Górskiego. Sponsorem całego cyklu
rozgrywek jest Orlen oraz Firma „1 INFO” z Elbląga.
Medialny patronat sprawują TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, Tygodnik Olecki oraz Radio 5 Suwałki.
Była to piękna impreza, w której mogli pobawić się starsi
młodzieńcy, z których wielu miało już grubo powyżej 50 lat.
Organizatorem turnieju w Olecku był MOSiR Olecko.

Miejski Ośrodek Sportu i i Rekreacji
w Olecku

zaprasza do udziału w lidze piłki siatkowej 4- osobowej
pod patronatem ,,Plusa”. Na zakończenie ligi dla najlepszych drużyn są przewidziane wyróżnienia i nagrody.
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada. Drużyny
proszę zgłaszać osobiście w biurze MOSiR ul. Park 1, lub
telefonicznie , telefon 87 5202788 .
Wpisowe wynosi -200 zł od drużyny
Osobą odpowiedzialną za ligę jest Dariusz Karniej –
tel.600274632.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku organizuje
Otwarty Turniej tenisa stołowego.
Zawody odbędą się w najbliższą sobotę (20.11.2010r.) w
hali Zespołu Szkół w Olecku.
Początek gier o godz. 9.00.
Wpisowe: dzieci i młodzież - 5zł
osoby dorosłe -10zł
Dla najlepszych przewidziane pamiątkowe dyplomy i
medale.
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Dariusz
Karniej, tel. 600 274 632
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Warto przeczytać – propozycja Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
Czarnecki Kazimierz M.: Profesjologia :
nauka o zawodowym rozwoju człowieka.
Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 2010

zawodowym rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Autor kieruje swoją pracę do nauczycieli, doradców pracujących w różnych placówkach wspomagających wybór zawodu, ale
też studentów oraz rodziców, którzy starają się
Profesjologia, jak pisze autor we wstę- doradzać swoim dzieciom w trafnym wyborze
pie, winna być ujęta pod znacznie dłuższym zawodu.
tytułem, jak np.: „Zarys nauki o warunkach,
procesie, wynikach i mechanizmach zawo- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczdowego rozwoju człowieka”. Krótszy tytuł na w Olsztynie
wydaje się bardziej frapujący i zachęcający Filia w Olecku, ul. Armii Krajowej 30,
do sięgnięcia po tę pracę. Książka składa się tel. 87 523 93 53 w godz. wt.-pt. 9.00-18.00,
z siedmiu rozdziałów, które tworzą zwartą pon., sob. 9.00-15.00
e-mail: olecko@wmbp.olsztyn.pl
całość treściową nowej dziedziny wiedzy o

e-mail: to@borawski.pl.
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Felieton wierszem
czyli „Waligórki”
Pamięci niedoścignionego
Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Deszczu wybacz

Mistrzostwa Powiatu
w mini piłce siatkowej ,,trójek”

V59601

9 listopada w hali Zespołu Szkół na
Siejniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego w mini piłce siatkowej „trójek”.
Organizatorami zawodów były: OTSS,
POSS, UKS przy ZS w Olecku i MOSiR
Olecko.
Sędzią głównym turnieju był Dariusz
Karniej.
Do zawodów zgłosiły się reprezentacje następujących szkół: SP Gąski i SP 1
Olecko w kategorii dziewcząt oraz SP 1
Olecko i SP 4 Olecko w kategorii chłopców.
Drużyny te rozegrały bezpośrednie
mecze między sobą.
I tak w kategorii dziewcząt SP 1
Olecko pokonała SP Gąski
2:1
(25:23,15:25,15:12).

Turniej chłopców wygrała SP4 pokonując
SP 1 Olecko 2:0 (25:14,25:23)
Dziewczęta:
SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
Chłopcy:
SP 4 Olecko (opiekun Małgorzata Michałowska)
SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, ufundowane przez
prezes POSS, panią mgr Reginę Jakubowską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników, w tym 14 dziewcząt.

Z nieba deszcz się leje srodze
Czasem deszcz tak dziwnie pada
Mokro w polu w lesie w drodze
Mokry bocian żuk i żaba.
Nic przed deszczem nie uchroni
Ni parasol kaptur kalosz
Woda płynie wierzchem dłoni
Krople dudnią niczym dobosz.
Spływa ciurkiem deszczu smuga
Po kafelkach asfaltami
Niczym malarz na sztalugach
Sypie deszcz akwarelami.
Już zmoczone wszystkie ciuchy
Bluza spodnie sweter duży
Tylko dzikie cztery muchy
Kąpiel biorą gdzieś w kałuży.
A w kałuży ciepła woda
Wróble też to dobrze wiedzą
Piorą piórka bo dziś środa
Potem pod daszkami siedzą.
I plotkują wróble sobie
O sąsiadach czarnej wronie
O Marysi co w żałobie
I o perle co w koronie.
Deszcz ogólnie to jest pora
Zamyślenia zadumania
Smutek który przyszedł wczoraj
Do przemyśleń mnie nakłania.
Patrzę w niebo - wciąż się leje
W głowie setki myśli krąży
Co spieprzyłem mam nadzieję
Jeszcze się naprawić zdąży.
A pomieszać łatwa sprawa
Głupi list bez sensu słowa
Bo głupota tak jak trawa
Rośnie choć ziemia jałowa.
Krople z nieba wielkie lecą
Dzień i noc i dzień kolejny
Lecz w oddali ciutkę świecą
Słońca błyski tam gdzie Sejny.
Bo ze wschodu słońce wstaje
Choćby deszcz przez tydzień szalał
I rozświetli dróg rozstaje
Mimo że deszcz je już zalał.
Chytry wróbel mucha dzika
Żaba żuk i mokry bociek
Patrzą w niebo deszcz nie sika
Znika w niebie mokry zaciek.
Ja tez wierzę w swoich myślach
Że od wschodu w pełnej krasie
Gdy słoneczko błyśnie z liścia
Wszystkie smutki przeżyć da się.

natasza

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, 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.
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PO KOKARDĘ 2

O wielkich sprawach małym ludziom

Waldemara Rukścia

Szczerze mówiąc nigdy nie zastanawiałam się, jak
małym ludziom, czyli dzieciom, mówić o wielkich
sprawach. A teraz mnie dopadło pomiędzy Świętem
Niepodległości a wyborami. W moim domu intuicyjnie to wyczuwałam. Wielkim szacunkiem darzono ludzi starszych, bardzo wzruszały opowieści wojenne i
choć nie padało czasem ani jedno zdanie na ten temat,
wręcz czczono uczciwość człowieka do człowieka.
A tu w odstępie niemalże tygodnia są dwie ważne
daty: 11 i 21 listopada. Przecież nie dam im wykładu
o I wojnie światowej, rozbiorach i Marszałku Piłsudskim. Taki mini-mini wykład był, ale im gęściej
padały nazwiska, tym źrenice moich córek robiły się
większe. Dwa lata temu zaczęliśmy od flagi. Och,
nie lada to było wyzwanie, bo to nie taka prosta
sprawa kupić flagę. Biegaliśmy po sklepach, aż znaleźliśmy. Teraz powiewa z balkonu. Jedyna w bloku.
I z tego też jesteśmy dumni. Ale przy okazji opowiedziałam moim pociechom o świecie narodowym,
które dane mi było przeżyć ponad dwadzieścia lat
temu w Norwegii. Zupełnie nie byliśmy świadomi
tej daty będąc tam, ale uznaliśmy, że jesteśmy dwie
godziny jazdy samochodem od Oslo, więc jest to
niepowtarzalna okazja, żeby tam skoczyć na jeden
dzień. Długo nie zastanawiając się, zebraliśmy grupę na dwa samochody i jazda! Już po drodze mijaliśmy małe miasteczka i zdziwiło nas, że tyle tego
dnia jeździ starych, zabytkowych samochodów z
właścicielami ubranymi w stroje ludowe. Dopiero,
kiedy dotarliśmy do Oslo i w centrum spotkaliśmy
Norweżkę mówiącą po polsku (zupełny przypadek),
wszystko nam wyjaśniła. Ujrzeliśmy barwne korowody przepływające ulicami miasta. Młodzież, dorośli i dzieci tańczyli, bawili się; nie pamiętam, jakie
mieli stroje, ale wiem, że było strasznie kolorowo i
„brudno” od konfetti, balonów i czegoś, co przypominało kolorowy żel wylatujący z metalowych pojemników, takich jak dezodorant, zupełnie nieznane
mi wówczas urządzenie. Kolorowo, głośno i wesoło

– jedna wielka zabawa! Szał radości! Jakże byliśmy
oszołomieni tym widokiem! Jakże on kłócił się z tym,
co mieliśmy u siebie. Przypominam, że była to jeszcze
głęboka komuna. Jakże wtedy im tego zazdrościłam!
Jakże czułam się nieswojo. Dzisiaj, wspominając tamten dzień, pragnęłam, by moje dziewczynki doczekały
takiego świętowania wolności. Przecież nie musi być
poważnie i patetycznie, wszak wolność to radość i
wielki dar. Myślę, że pokolenie moich dzieci tego doczeka nie zapominając o wielkim szacunku dla tych,
którzy nam tę wolność ofiarowali. Póki co chodzą
choć na chwilę w miejsca, które upamiętniają tamten
czas i ludzi. Marzną, ale chodzą.
Wybory. Jakiekolwiek my mamy poglądy, jakiekolwiek one będą miały chcę, by wychować je na odpowiedzialne osoby i kochające swoją Ojczyznę, jakkolwiek by to patetycznie zabrzmiało. Oczywiście idą
z nami na wybory i mają czystą przyjemność wrzucania kart wyborczych do urn. Potem idziemy na ciastka
albo lody, by osłodzić im nasze tygodniowe sporty i
dysputy nad tym: na kogo oddać swój głos. W tym
roku robimy domowe zakłady i ten, kto przegra jest
sponsorem owych lodów, choćby to miało kosztować
całe kieszonkowe. Ktoś przecież musi zapłacić.
Dodatkową atrakcją tegorocznego święta były dni
wolne od szkoły i pracy. Muszę wyznać, że naprawdę
wykorzystaliśmy je iście świątecznie, czyli ze spaniem do bólu pleców, z porannym czytaniem bajek w
łóżku, śniadaniem w szlafrokach i bez tego codziennego pośpiechu. I przyznam, że nie mam z tego powodu
wyrzutów. Wyszłam z kawą na balkon, by delektować
się choć przez chwilę tą ciszą i naszą łopoczącą flagą.
Zrobiliśmy zakład, czy za rok ktoś jeszcze z naszego
bloku wywiesi biało – czerwoną. Zobaczymy za rok.
Wiem, wiem, wyszło strasznie poważnie, ale takie
dni i taki nastrój. Ale jeśli ktoś wie, jak o wielkich
sprawach mówić małym dzieciom, to czekam na propozycje.
Marusia

