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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 3 (679) 18 stycznia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 3
(679)
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WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH
EKO GROSZEK: polski, import

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256
MAJSTER

M.Pie tra szew ski
MARKET BU DOW LA NY

CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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Tel. (87) 520 44 46
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W Majstrze promocji nie ma końca
Wyprzedaż starych kolekcji
Miła i profesjonalna obsługa

Zapraszamy na zakupy

K51303

To, co w ogóle da się powiedzieć, da się 
powiedzieć jasno. 

Ludwik Wittgenstein

Ferie w Regio-
nalnym Ośrodku 
Kultury „Mazury 
Garbate”

strona 4

Wielka Orkie-
stra Świątecz-
nej Pomocy,
raport końcowy 
Sztabu - strony 
10 i 11.
fot. Bolesław 
Słomkowski

Olecka policja w 
czołówce

strona 6
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Adan Borowy
• Marek Całkiewicz
• Józefina Dąbek
• Małgorzata Dobosz
• Marek Okartowski
• Zofia Turowicz
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-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

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

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

5 stycznia o 14.43  jeden zastęp JRG 
PSP  usuwał wodę z zalanej piwnicy bu-
dynku mieszalnego w Kleszczewie.

6 stycznia o 15.45  jeden zastęp OSP 
Wieliczki  usuwał wodę z zalanej piw-
nicy budynku mieszalnego w Kleszcze-
wie.

6 stycznia o 19.05  jeden zastęp JRG 
PSP  zabezpieczał bezpieczeństwo na 
alejach Zwycięstwa, kiedy to jeden z 
samochodów osobowych zjechał samo-
czynnie z parkingu na środek jezdni blo-
kując ruch.

7 stycznia o 9.51  jeden zastęp JRG 
PSP  usuwał przy ulicy Gołdapskiej  so-
ple lodu z dachu budynku biurowego.

8 stycznia o 11.41  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

8 stycznia o 18.01  jeden zastęp JRG 
PSP  usuwał wodę z zalanej piwnicy bu-
dynku mieszalnego w Kleszczewie.

9 stycznia o 20.26  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Partyzantów pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

Policyjne działania „Bezpieczne Ferie 2011”
Od 12 stycznia oleccy policjanci realizu-

ją działania prewencyjne pn. „Bezpieczne 
ferie 2010”. Celem głównym podejmowa-
nych działań jest poprawa bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży zarówno w ruchu dro-
gowym jak i w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego.

W naszym województwie ferie zimo-
we potrwają od 24 stycznia do 6 lutego. 
Już w okresie poprzedzającym zimowy 
wypoczynek we wszystkich szkołach 
prowadzone są spotkania policjantów z 
gronem pedagogicznym oraz uczniami. 
Funkcjonariusze podczas rozmów profi-
laktycznych będą przestrzegać i przypo-
minać o potencjalnych zagrożeniach na 
jakie narażone są dzieci podczas ferii oraz 
sposobach ich przeciwdziałania. W tym 
roku policjanci zwracają szczególną uwa-
gę na zagrożenia związane z Internetem. 
W trakcie realizowanych działań istnieje 
możliwość przeprowadzenia przez Policję 
kontroli przed wyruszeniem w trasę auto-
busów wiozących dzieci na zorganizowa-
ny wypoczynek. 

W czasie ferii zwiększona liczba funk-
cjonariuszy kontrolować będzie miejsca 
gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz 
miejsca stwarzające zagrożenia dla prze-
bywających tam dzieci i młodzieży. W 
ramach codziennej służby patrolowej i 
obchodowej policjanci będą kontrolować 
miejsca zagrożone w celu niedopuszcze-

nia do przypadków łamania prawa przez 
dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych 
wypadków. Policjanci ruchu drogowego 
przeprowadzać będą wzmożone kontro-
le drogowe wszystko po to aby zapewnić 
bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i 
młodzieży w okresie ferii. Policjanci 
zapowiadają kontrolę sklepów i lokali 
gastronomicznych pod kątem sprzedaży 
alkoholu osobom które nie ukończyły 
18 lat. Ponadto prowadzone będą kon-
trole miejsc zbiorowego wypoczynku.

Aby ferie były radosne i bezpieczne 
apelujemy do rodziców i opiekunów 
dzieci aby w tym czasie nie pozostawiać 
ich samych sobie. Rozmawiajmy z nimi 
o ewentualnych niebezpieczeństwach 
jakie mogą przytrafić im się  podczas 
zabaw na śniegu.

Policjanci życzą wszystkim uczniom 
bezpiecznego i radosnego wypoczynku 
zimowego
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,69 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95 .........................4,79 z³
PB98 .........................4,99 z³
LPG ...........................2,55 z³
Olej opa³owy ..............3,19 z³ (powyżej 1000 litrów)
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MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V64507

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 
Izba Historyczna, Stary Ratusz 

• wystawa czasowa pt. Poeci Nord, Olecka Izba Histo-
ryczna, Stary Ratusz 

• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica, 
Plac Wolności 24

• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

17
stycznia

godz. 1600

B11201

Bezpłatne porady prawne
Informuję, że  redakcja miesięcznika ADWOKAT RODZINNY oraz 

KRAJOWY OŚRODEK INFORMACJI I DORADZTWA PRAWNEGO 
zapraszają do korzystania z  korespondencyjnego, bezpłatnego systemu IN-
FORMACJI 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 zdro-

wotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawnikom 

udzielenie porad                           i wyjaśnień kierować należy pocztą zwy-
kłą 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 

18 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 stycznia
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
17.00 - Poczta, pocztówka, fotografia - otwarcie wystawy 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”, 
plac Zamkowy 2
20 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - Śniegowy Puchar SP 1, Boisko Orlik
17.00 -  spotkanie z profesorem Zbigniewem Chojnowskim 
pt. Zmartwychwstały kraj mowy – Współczesna literatura 
Mazur, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz
19.00 - kareoke w „Pub Piwnica”
21 stycznia (piątek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
10.00 - Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu, 
hala ZST
10.00 - na sprzedaż garażu, SM, ul. Zyndrama 4 (szczegóły 
TO 2/678, s. 4
11.00 - na wynajem lokalu, SM, ul. Zyndrama 4 (szczegóły 
TO 2/678, s. 4
17.00 - Zaplątani - film, kino „Mazur”
19.00 - Maczeta - film, kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
22 stycznia (sobota)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
17.00 - Zaplątani - film, kino „Mazur”
19.00 - Maczeta - film, kino „Mazur”
23 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
17.00 - Zaplątani - film, kino „Mazur”
19.00 - Maczeta - film, kino „Mazur”
24 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
9.30 - XIV Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawo-
wej nr 3, SP3 (szczegóły wewnątrz )
10.00 - Ryś i spółka - film, kino „Mazur”
od 10.00 - Ferie w ROK „MG”
12.00 - Ryś i spółka - film, kino „Mazur”

Serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy 

tak licznie przybyli, aby 
uczestniczyć w pożegnaniu 

świętej pamięci 
Tadeusza Szulińskiego

składa żona z córkami 
V2101

L31806
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24.01.2011 r. (poniedziałek) 
10.00 i 12.00 – bajka „Ryś i spółka”, kino, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

25.01.2011 r. (wtorek)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

26.01.2011 r. (środa) 
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

27.01.2011 r. (czwartek)
10.00 i 12.00 – bajka „Mysi agenci”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty teatralne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala Teatru AGT 
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

28.01.2011 r. (piątek) 
10.00-12.00 – warsztaty teatralne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala Teatru AGT 
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria
17.00 i 19.30 – Harry Potter i insygnia śmierci, cz I – film, 
kino, bilet – 12 i 11 zł

29.01.2011 r. (sobota) 

Ferie w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”
10.00-12.00 – warsztaty teatralne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala Teatru AGT 
17.00 i 19.30 – „Harry Potter i insygnia śmierci” cz I 
– film, kino, bilet – 12 i 11 zł
30.01.2011 r. (niedziela)
17.00 i 19.30 – „Harry Potter i insygnia śmierci”, cz I 
– film, kino, bilet – 12 i 11 zł

31.01.2011 r. (poniedziałek)
10.00 i 12.00 – bajka „Alvin i wiewiórki II”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

1.02.2011 r. (wtorek)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

2.02.2011 r. (środa)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

3.02.2011 r. (czwartek)
10.00 i 12.00 – bajka „Disco robaczki”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria
18.00 – koncert „Grupa Operacyjna”, cena – 10 zł

4.02.2011 r. (piątek)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬– warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria
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Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powia-

tu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety w 
wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3 
lata. Na terenie Powiatu Oleckiego przeprowadzane są bez-
płatne badania m. in. w Centrum Medycznym - Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z o.o., ul 
Gołdapska 1, które są finansowane w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

Powiat Olecki dla każdej kobiety, która zgłosi się na ba-
danie cytologiczne w ramach w/w programu do Poradni Gi-
nekologiczno - Położniczej w szpitalu przygotował prezent 
kosmetyczny. Dodatkowo każda pacjentka, która wykona 
cytologię będzie mogła wziąć udział w losowaniu nagród. 
Planujemy, iż każdego miesiąca nagrodzimy 5 kobiet.

Jednocześnie informuję, że Powiat Olecki zajmuje pierw-
sze miejsce pod względem zgłaszalności kobiet na badania 
cytologiczne w Polsce.

Spośród 2 927 kobiet zakwalifikowanych w naszym 
powiecie do badania w 2010 r., na cytologię zgłosiło się 
43,74% kobiet.

Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Nagrody dla kobiet 
wykonujących badania 

cytologiczne

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukow-
ską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

NAGRODA 
... dla uczciwego znalazcy za zwrot zegarka, 
który zgubiony został 15 stycznia br. (sobo-
ta) - prawdopodobnie na ulicy Kolejowej 
lub placu Wolności od strony poczty.

Zegarek marki „Adriatica”: okrągła zło-
cista tarcza z kalendarzem, na czarnym pa-
sku imitującym skórę krokodyla.

Zegarek ma wartość pamiątki rodzinnej. 
Na znalazcę czeka nagroda w Redakcji Ty-
godnika Oleckiego: w dniach i godzinach 
otwarcia.

Oleccy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn po-
dejrzanych o włamanie do budynku gospodarczego. 
Wspólnicy w wieku od 19 do 29 lat z ciągników rol-
niczych ukradli olej napędowy. Andrzej K., Paweł i 
Grzegorz R., Karol B. oraz Adam P. usłyszeli już za-
rzut kradzieży z włamaniem i przyznali do winy. Teraz 
za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem. 
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 stycznia br. 
w jednej z miejscowości na terenie gminy Świętajno. 
Wtedy to pięciu młodych mężczyzn miało podjechać 
samochodem pod budynki jednego z gospodarstw. 
Wspólnie postanowili włamać się do pojazdów i ukraść 
paliwo z zaparkowanych tam ciągników rolniczych. 

Mężczyźni zamierzali sprzedać je i podzielić się 
pieniędzmi. W sumie ich łupem padło około 30 litrów 
oleju napędowego. Oleccy kryminalni pracujący nad 
rozwiązaniem tej sprawy szybko wpadli na trop podej-
rzanych. Ślady pozostawione na śniegu oraz brak spój-
ności w zeznaniach w konsekwencji doprowadziły do 
zatrzymania całej piątki następnego dnia po włamaniu. 

Andrzej K., bracia Paweł i Grzegorz R., Karol B. 
oraz Adam P. byli już znani oleckim policjantom. Funk-
cjonariusze przedstawili im zarzut kradzieży z włama-
niem. Ponadto podczas przeszukania miejsca zamiesz-
kania jednego ze sprawców policjanci znaleźli baniak 
ze skradzionym paliwem. W trakcie przesłuchań wszy-
scy przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia.

Kodeks Karny za kradzież z włamaniem przewiduje 
karę pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

15 stycznia ok. godz. 17.25 w miejscowości Giże patrol 
ruchu drogowego zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 

Był to 40-letni Leszek J, który  prowadził osobowe audi 
mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Ponadto po 
sprawdzeniu danych w policyjnych systemach informatycz-
nych okazało się, iż kierowca posiada aktualny sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Następnego dnia po włamaniach 
zatrzymali podejrzanych

Jechał pijany 
i wbrew sądowemu zakazowi
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Olecka Komenda Policji zajęła czwarte miejsce w wo-
jewództwie. O tym osiągnięciu poinformował w ubiegły 
poniedziałek na konferencji prasowej komendant policji in-
spektor Rafał Klauza. Na tak wysokie miejsce w policyjnym 
rankingu zaważyło wiele czynników. Na przykład wykry-
walność w przeciągu roku 2010 wzrosła o 0,6% i osiągnęła 
poziom 80,7%. Tak wysoką wykrywalność posiada tylko 5 
powiatowych komend policji. Na piątym też miejscu upla-
sowali się oleccy policjanci w wykrywalności przestępstw 
kryminalnych osiągając 70,6%. 

Jeżeli chodzi o przestępczość najbardziej uciążliwą dla 
mieszkańców: włamania, kradzieże, kradzieże samocho-
dów, bójki, pobicia i rozboje olecka policja znajduje się 
na drugim miejscu w województwie, a wykrywalność tych 
przestępstw wyniosła w 2010 59,8%. We wszystkich wy-
mienionych wyżej kategoriach działalności policja uzyskała 
lepsze wyniki niż w 2009 roku. 

„Od kilku lat utrzymujemy równy poziom. Nie ma 
skoków ani w górę, ani w dół. Poruszamy się w górnych 
granicach statystyki i należymy do najlepszych jednostek 
województwa” – stwierdził podczas konferencji komendant 
R. Klauza. 

W 2010 policja wszczęła 783 postępowania. O 71 mniej 
niż w roku poprzednim. Statystycznie rzecz ujmując,  w mi-
nionym roku odnotowano: 83 włamania (o 14 więcej), 117 
kradzieży (o 19 mniej), 11 rozbojów (2 mniej), 3 kradzie-
że samochodów (5 mniej), 18 bójek i pobić (13 mniej), 39 
uszkodzeń mienia (18 mniej). 

Tak więc w podstawowych kategoriach zanotowano 296 
zdarzeń, zaś w poprzednim roku było ich 325. 

„Cieszy to, że jest wzrost wykrywalności i następuje 
ciągły spadek ilości zdarzeń. Trzy kradzieże samochodów, 
to nawet nie da się porównać z innymi jednostkami. To też 
wiąże się ze specyfiką miasta. W 2009 mieliśmy osiem ta-
kich kradzieży. Wtedy działała grupa, która to robiła. Zosta-
ła wykryta.

Praca kryminalna naszej jednostki dotyczyła rozbojów, 
które były na początku roku. Chodzi tutaj o napady na ap-
teki. Wykryliśmy sprawców. Poważnym wyzwaniem dla 
policji były podpalenia w Lenartach, które rozpoczęły się 
pod koniec roku. Tutaj tez zdołaliśmy wykryć sprawczynię. 
W działania zostały zaangażowane znaczne siły. Współpra-
cowaliśmy, na przykład, ze strażą graniczną. Był to okres 
mrozów, ponad 20°C. Dzięki pracy typowo policyjnej oso-
ba odpowiedzialna za podpalenia została zatrzymana” – 
stwierdził komendant . 

Bardzo ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców powia-
tu były działania prewencyjne policji. Pierwszy raz zdarzyło 
się, że komenda powiatowa miała 9 tysięcy złotych na służ-
by ponadnormatywne. Były to pieniądze z Urzędu Miasta. 
W wyniku tego zorganizowano prawie 80 dodatkowych 
służb. Były to przede wszystkim patrole piesze, które od 
czerwca do września w dni powszednie przemierzały ulice. 

Oleccy policjanci za spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych ukarali mandatami 652 osoby. Łącznie ukarano 
mandatami 3700 osób. Skarb państwa dzięki tym mandatom 
zyskał ponad 530 tysięcy złotych. 

Mniej zaś było służ oddziałów prewencji z Olsztyna. 
Było ich w 2010 roku tylko 188. W 2009 było ich 400. 
Związane to jest ze zmniejszeniem etatów w olsztyńskiej 
kompanii prewencyjnej policji. Sto etatów z tej jednostki 
przeniesiono do Warszawy. 

Jednym z mierników rankingu jest czas reakcji na za-
wiadomienie o przestępstwie. Czyli po ilu minutach poli-

Policyjny Fiat Ducato w zimowej aurze. 
Fot. archiwum KPP

Uroczysta odprawa z obecnością władz zwierzchnich, 
powiatowych i miejskich za 2010 rok. 

Fot. archiwum KPP

Oleccy policjanci zajęli czwarte miejsce w wojewódz-
twie. Olecko było i jest jednym z najbezpieczniejszych 
miast, a może nawet być jeszcze lepiej.

Olecko – bezpieczne miasto

cjanci docierają na miejsce zdarzenia. W Olecku w mieście 
czas przeciętny reakcji, to niewiele ponad 7 minut, a w terenie 
wiejskim policjanci docierają po 16,8 minutach. Normy po-
licyjne wyznaczone przez komendę główną przewidują czas 
odpowiednio 12 minut i 16 minut. Przekroczenie limitu w do-
jazdach na wsi wiąże się z problemami ze sprzętem jaki ma 
olecka policja oraz specyfiką klimatu: np. sroga zima i nie-
przejezdne drogi. 

Policja w 2008 roku wymieniła na nowe wszystkie samo-
chody. W 2010 były problemy z naprawami sprzętu: albo nie 
było pieniędzy na remonty, albo niemożliwości naprawienia 
samochodu. Na przykład policyjny KIA Sorento od pół roku 
stoi w naprawie.

Jeszcze w styczniu oleccy policjanci otrzymają Alfa Ro-
meo z wideorejestratorem działającym do przodu i do tyłu 
auta. Samochód  będzie oznakowany. 

Część sprzętu komputerowego policji wymaga już wymia-
ny. Komenda stara się o środki na ten cel od samorządów. 

Policja przeprowadziła we własnym zakresie remont bu-
dynku. Zostało np. wyremontowane drugie piętro. W wyniku 
zimy został jednak uszkodzony dach i cztery pokoje zosta-
ły zalane. W następnej kolejności zostanie wyremontowane 
pierwsze piętro, a na końcu parter. Policjanci liczą tutaj rów-
nież na pomoc samorządów. W chwili obecnej komendant 
usilnie zabiega o pieniądze na remont dachu tego pięknego i 
zabytkowego budynku. 

„Wyniki, które osiągnęliśmy są bardzo dobre jeśli pod 
uwagę wziąć etaty. Na siedemdziesiąt dwie osoby brakuje nam 
dziesięciu pracowników! 10% na taką jednostkę jak nasza to 
jest bardzo dużo” – martwi się komendant R. Klauza „Przyję-
cia do służby są, ale w niewielkim zakresie. Chętnych z terenu 
Olecka jakoś nie widać, albo nie przechodzą procedur. Mamy 
więc dziesięć wakatów. Zapraszamy serdecznie do pracy. Tyl-
ko trzeba przejść procedury” – apeluje komendant.

Opracował B. Marek Borawski 
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Tak jak dynią na Halloweenie,

strasząc bawi mędrce i głupki.

Z „Kongresowej” łabędzi śpiew płynie,

łechcąc jodeł na szczytach czubki.

Pięknie pieje w różnych tonacjach,

choć udaje, że kracze inaczej.

Lewa, prawa, nijaka RACJA

nie wymaga niezbędnych tłumaczeń.

Kucem zwisa ułańska fantazja,

bo zajeździł kobyłę HISTORII.

Przygasł nieco przy dopalaczach,

ale wschodził w świetlistej glorii.

„Taki synu!” - pomstuje OJCZYZNA

i tu i tam kąsana wściekle.

„Żegnaj stara!!!” - to na dziś POLONEZ.

Jutro tango rozkoszy w PIEKLE. 

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu. Znane są już od 
Średniowiecza. Uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej nr 1 
w Olecku chcieli być wierni tej dawnej tradycji.  Przygotowali 
Bajkowe Jasełka. W przedstawieniu gromadzą się przy żłóbku 
postacie znane wszystkim dzieciom z baśni. Przybywają: wróżki, 
krasnoludki, Calineczka, Jaś i Małgosia, królewna Śnieżka z ma-
cochą, Kopciuszek z królewiczem i siostrami, czarownica, Czer-
wony Kapturek i Wilk. Niektórzy z nich niosą Jezuskowi dary 
- kwiaty, słodycze, jabłka. Inni w obliczu tego wielkiego wyda-
rzenia, jakim jest narodzenie Bożego Syna postanawiają zmienić 
swoje postępowanie: macocha przeprasza królewnę Śnieżkę, złe 
siostry Kopciuszka, a wilk staje się łagodny i nikogo nie zjada.

   Widowni, którą stanowili koledzy pierwszaków z pozosta-
łych klas I-III i ich wychowawcy, podobały się „bajkowe” wy-

Olecka Izba Historyczna zaprasza 20 stycznia br. O godzinie 
17,00  na spotkanie z profesorem Zbigniewem Chojnowskim 
pt. Zmartwychwstały kraj mowy – Współczesna literatura 
Mazur.  
Na spotkanie serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów 
przygotowujących młodzież do udziału w kolejnej edycji 
konkursu recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii i Mazur 
i Suwalszczyzny”, miłośników literatury i … wszystkich za-
interesowanych.
Zbigniew Chojnowski - urodzony w Orzyszu, poeta, krytyk 
literacki, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii 
Literatury Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie.
Zbigniew Chojnowski ogłosił wiele studiów i szkiców o lite-
raturze polskiej XX wieku w pracach zbiorowych i czasopi-
smach. Od 1991 współpracował z kwartalnikiem „Borussia” 
(w latach 1993–2002 należał do zespołu redakcyjnego). 
Opublikował tomiki wierszy: Śniardwy (1993), Cztery strony 
domu (1996), Prześwit (2002), Mam pytanie: wierze dla Wit-
ka i innych dzieci (2002), Ląd gordyjski (2006), Rozwidlenia 
(2008) oraz książki historyczno- i krytycznoliterackie: Michał 
Kajka: poeta mazurski (1992),  Metamorfozy Anny Kamień-
skiej (1995), Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza (1999), 
Zmartwychwstały kraj mowy: literatura Warmii i Mazur lat 
dziewięćdziesiątych (2002), Ku tajemnicy: szkice o poezji po 
1956 roku (2004). 
Jest redaktorem mazurskich antologii i opracowań, m.in.: 
Olsztyn w wierszach (2003), Pieśni duchowne i poemata świa-
towe (2004), Z dróg Erwina Kruka (2006), Przed i za (2007, 
wspólnie z Alicją Bykowską-Salczyńską), Michał Kajka: 
Mały kancjonał mazurski i opowieści uciesne (2008), Marcin 
Giersz (Gerss) – człowiek pogranicza (2009). Odznaczenia: 
Zasłużony Działacz Kultury (2001), Srebrny Krzyż Zasługi 
(2002). Mieszka we wsi Przykop koło Olsztyna.

Bajkowe Jasełka

stępy małych aktorów, a ich barwne, „bajkowe” kostiumy 
zdecydowanie dodały uroku „bajkowemu” przedstawieniu. 

    Uczniów klasy Ib przygotowały panie: Grażyna Olech-
no i Bożena Jeglińska przy współpracy rodziców, którzy 
przemienili swoje pociechy w postacie z baśni. 

Grażyna Olechno
fot: Ewa Łapszys

Spotkanie z profesorem Zbigniewem Chojnowskim

JAKI  TO  PTOK?

Wacław Klejmont

Aktualność poetyckie
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ZAPROSZENIE 
DO KONKURSU:

Mamy przyjemność zaprosić do wzię-
cia udziału w konkursie malarskim or-
ganizowanym przez portal EMOCJE.
art.pl
temat konkursu w roku 2011 -  „CZŁO-
WIEK - EMOCJE”.
Na stronie internetowej
www.EMOCJE.art.pl znajdziecie:
- szczegółowy opis konkursu,
- zasady nadsyłania prac,
- terminy poszczególnych etapów 
- wykaz nagród.

W dniu 10 stycznia nieoficjalna suma 
zebrana przez olecczan wynosiła ponad

26 000 złotych
Nie jest to jednak suma ostateczna. 

Nie wpłynęły jeszcze pieniądze ze nie-
których szkół oraz nie policzono cen zło-
mu złota i srebra.

Tak więc jak co roku nasi mieszkańcy są bardzo hojni i w 
porównaniu z okolicznymi miastami wypadamy bardzo do-
brze.

Trzeba też nadmienić, że według sondaży Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy cieszy się 80% sympatię polskiego spo-
łeczeństwa.
Oto niektóre ajlepsze wyniki z aukcji, która miała miejsce w 
sali widowiskowej ROK „Mazury Garbate”:

koszulka firmowa WOŚP - 500 złotych
akt lokacyjny Olecka - 400 złotych (Burmistrz)
butelka wiskey - 400 złotych (Pub Piwnica)
reklama na telebimie - 300 zł
biżuteria - 260 złotych (Agat)
obraz (Tocada), kielnia (Burmistrz) - 150 złotych
kalendarz WOŚP, rysunek (W. Rukść) oraz wyroby ręko-

dzieła - 100 złotych.
Dzielni wolontariusze zebrali też niemało pieniędzy:

Magdalena Domel 9013 - 1347,86
Martyna Olszewska 8996 - 1243,81
Maciej Backiel 9020 - 1057,72
Justyna Bobrycka 9019 - 1042,34
Kamil Grzymkowski, Sztab 3 - 1013,62
Ilona Oleksa 9012 - 958,62
Paulina Kulesza 9022 - 943,12
Zuzanna Gojlik 9011 - 921,14
Eliza Jasionowska 9025 - 861,60
Monika Gramacka 9015 - 844,21
Eliza Mrozowska 8998 - 785,27
Dastin Kowalewski 9021 - 733,68
Michał Snarski 9024 - 719,04
Aleksandra Matwiejczyk - 640,12
Maciej Fiećko 8997 - 619,73
Sylwia Piotrowska 9007 - 616,29
Adrianna Święczkowska 9006 - 598,21
Karolina Fiećko 9000 - 440,50
Adriana Piotrowska 9010 - 375,35
Jakub Dziubiński - 307,17
Katarzyna Kornyszko 9002 - 294,41
Aleksandra Sobotko 9016 - 279,00
Rafał Jurewicz 9008 - 269,51
Bartosz Makarewicz 9018 - 262,29
Marta Matwiejczyk 9005 - 200,81
Magda Walulik 9009 - 187,09
Adrianna Jańczuk 9017 - 39,00

ZMIANY DOTYCZĄCE WNIOSKÓW VZM-1 
O ZWROT VAT OSOBOM FIZYCZNYM

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011r. 
zmian wprowadzonych art.13 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. Nr. 257 poz.1726), dotyczących 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycz-
nym niektórych wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym, zmianie ulegną limity zwrotu w przypad-
kach wzrostu stawki podstawowej VAT.

Kwota zwrotu dla osób fizycznych niekorzystających z 
ulg w podatku dochodowym (budowlanej, remontowej), któ-
ra jest równa 68,18 % kwoty podatku dla nabyć materiałów 
budowlanych wg stawki 22 %, w przypadku zmian stawki 
podstawowej VAT wyniesie odpowiednio :

a) 65,22 % dla stawki podstawowej VAT 23 %,
b) 62,50 % dla stawki podstawowej VAT 24 %,
c) 60,00 % dla stawki podstawowej VAT 25 %.
W przypadku gdy pierwszy wniosek zostanie złożony w 

okresie obowiązywania :
- stawki VAT 23 %, pięcioletnie limity zwrotu wyniosą 

nie więcej niż 12,195 %, 
- stawki VAT 24 %, pięcioletnie limity zwrotu wyniosą 

nie więcej niż 12,097 %,  
- stawki VAT 25 %, pięcioletnie limity zwrotu wyniosą 

nie więcej niż 12 %,  
kwoty stanowiącej iloczyn :
– 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed 
kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przy-
padku robót budowlanych związanych z wydatkami dotyczą-
cymi inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,

– 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed 
kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przy-
padku robót budowlanych związanych z wydatkami dotyczą-
cymi inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę.  
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7 stycznia 2011 roku w Zespole 
Szkół w Olecku po raz kolejny za-
grała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Celem tegorocznej akcji 
było uzbieranie pieniędzy na zakup 
sprzętu dla dzieci z chorobami uro-
logicznymi i nefrologicznymi.
W ciągu dnia wolontariusze kwe-
stowali z puszkami na korytarzach 
szkolnych. Na długich przerwach 
uczniowie podstawówki i gimna-

Wielka Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy 
w Zespole Szkół 
na Siejniku

PODZIĘKOWANIE:
Organizatorzy szkolnej akcji XIX Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy składają serdeczne podziękowania Radzie 
Rodziców Zespołu Szkół w Olecku za zasponsorowanie Świateł-
ka do Nieba i oleckiemu Stowarzyszeniu „Pomarańcza” za or-
ganizację ogniska z pysznymi kiełbaskami oraz p. Kazimierzowi 
Słomkowskiemu i Dorocie Kondratowicz za wielkie serca i jesz-
cze większą hojność.  

zjum chętnie ciągali losy „Fantoliady” i cieszyli się wygranymi. Po 
południu zaś odbyła się dyskoteka, w której wzięli udział uczniowie 
Zespołu Szkół. Poprowadził ją DJ Kamiss. 
Uczestników zabawy spotkała niespodzianka. Po tańcach wszyscy 
dziarskim krokiem udali się na ognisko przygotowane na szkolnym 
boisku. Wygłodzone towarzystwo ustawiło się grzecznie w kolejce po 
kiełbaski ufundowane przez oleckie Stowarzyszenie „Pomarańcza”.
W międzyczasie można było podziwiać szkolne Światełko do Nieba, 
czyli pokaz fajerwerków zasponsorowanych przez Radę Rodziców 
Zespołu Szkół w Olecku. Niebo rozświetlały piękne sztuczne ognie, a 
to dzięki p. Fabianowi Szóstkiewiczowi i Kamilowi Stefanowskie-
mu, którym wybuchy i ogień nieobce…
W tym roku pobiliśmy kolejne rekordy. Na dyskotece bawiło się ok. 
100 osób, które zjadły kilka razy więcej kiełbasek. Zebraliśmy 851 
zł – najwięcej spośród szkół i instytucji na terenie miasta, gminy i 
powiatu. Mamy szczęście, że uczennicą naszego Zespołu jest Doro-
ta Kondratowicz, która wraz z dziadkiem Kazimierzem Słomkow-
skim, w ciągu roku nazbierała drobniakami 512 zł. Pieniądze te trafiły 
do puszki WOŚP.
Nad sprawną organizacją akcji czuwała p. Katarzyna Fiećko, która 
jest związana z WOŚP od 19 lat, a także p. Jarosław Bagieński.

Anna Klimasara i Rafał Jurewicz, ZS w Olecku
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Oficjalny komunikat Sztabu 
XIX Finału WOŚP w Olecku, 
który powstał dzięki Hufcowi 
ZHP Olecko, ROK „Mazu-
ry Garbate” i Stowarzyszeniu 
Olecka Strefa Inspiracji.

Zebraliśmy i przekazaliśmy 
26006,05 zł, złotą obrączkę na 
konto Fundacji WOŚP:

1. Wolontariusze do puszek 
zebrali – 17810,26zł – w tym 
szkoły i instytucje- 2000,00zł;

2. Cegiełki z koncertu – 
730,73zł;

3. Niebieski Patrol( policja i 

19. Finał Wielkiej Orkiestry

Straż) – 460,93zł;
4. Licytacja – 5100,00zł;
5. Sztab- 2904,13zł.

Poniesione koszty z pozyskanych funduszy od 
darczyńców – 1250,00zł:

1. Zwrot kosztów podróży zespołów – 
1000,00

2. Opłata skarbowa za Światełko do Nieba – 
10,00zł

3. Paliwo – 100,00zł
4. Wyżywienie wolontariuszy – 98,99zł
Różnica – 41,01zł zasiliła konto sztabu.

Taka kwota niebyła by możliwa, gdyby nie 
wsparcie DOBRYCH ANIOŁÓW:

1. Pub „Piwnica”;
2. Telebim Olecko- Tomasz Wieloch;
3. Stowarzyszenie Nurkowe „Amfitrion”;
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Olecko;
5. Restauracja „Astra”

6. TAXI 1313;
7. Piekarnia „Młyn”;
8. Sklep „Agat’;
9. Bud-Rem;
10. Kaelem-studio kre-

acji wizerunku;
11.PHU Okey;
12. Weronika –sklep z 

artykułami dziecięcymi;
13. Stowarzyszenie „Po-

marańcza” w Olecku;
14. Rada Rodziców przy 

Zespole szkół w Olecku;
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Świątecznej Pomocy w Olecku

15. Zakład Opieki Zdrowotnej ‘ OLMEDICA”;
16. Sklep TOCADA;
17. Sklep „SAM”;
18. Zakład Kominiarski w Olecku;
19. Burmistrz Wacław Olszewski;
20. Wiceburmistrz Henryk Trznadel;
21. Starosta Olecka Andrzej Kisiel;
22. Wicestarosta Kazimierz Iwanowski;

22. Radny Roman Wojnowski.
23. Tygodnik Olecki (M. Borawski, W. Rukść, M. Pacyński) 
Wszystkim składamy gorące podziękowania a w szczególności miesz-

kańcom Olecka i liczymy na wsparcie podczas XX Finału WOŚP.                                                                          
Szef Sztabu 

hm Teresa Gałaszewska
fotoreportaż Bolesław Słomkowski
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Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 12. Kioto , 11.08.2008 r. 
Biała twarz i delikatnie podkreślone czerwone wargi to klasyczny 

wzorzec kobiecej urody w Japonii
Wstaliśmy trochę później niż zwykle, bo o 9.10. A i spie-

szyć się nie było po co. Kilka minut po 10 wyszliśmy z hotelu 
Iida. Niestety nie zwrócono nam po 5 tysięcy jenów za skrócenie 
pobytu. W nowym hotelu w portierni zostawiliśmy bagaże, po-
nieważ doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.  Pokój mamy 
duży, jaśniejszy i ładniejszy od poprzedniego. W środku łazienka 
i sedes europejski. Mieszkamy w pokoju nr 506 na piątym pię-
trze, gdzie są również dwie japońskie łaźnie – męska i damska. 

Zostawiłem moich leniwych kompanów i poszedłem do 

kaplica shinto

brama Torii

Święte drzewo owinięte sznurem

Posąg 
Jizo

Drewniana pagoda 
w świątyni Toji

Ja z Krzyśkiem w pokoju

świątyni Toji (wej-
ście 500 jenów). 
Udało mi się ją 
znaleźć w tej gę-
stwinie różnych 
budowli i niejasno 
o z n a k o w a n y c h 
ulic. Temperatura 
powyżej 40 stopni. 
W sklepie kupiłem 
parówkę zapiekaną 
w cieście, banany 
i małe kiełbaski. 
Musiałem spe-
cjalnie zajść na 
dworzec kolejowy, 
żeby to zjeść, bo 
na ulicy nie wolno. 
Nie wypada. 

Świątynia Toji 
została założona w 
796 roku. W Sali 
nauczania Kodo 
znajduje się 21 

posągów, spośród których góruje Dainichi Nyorai – kosmiczny 
Budda. Posągi te mają po 1200 lat i zostały wyrzeźbione z jed-
nego kawałka drewna. Japończycy oddają cześć tym figurom. 
Na terenie świątyni znajduje się pięciokondygnacyjna pagoda. 
Jest najwyższą drewnianą budowlą w Japonii. Mierzy 55 me-
trów wysokości. Wewnątrz wizerunki Buddy. Jednak do środka 
nie można wejść. W sklepiku przy świątyni kupiłem mala -  „ja-
pońskie różańce” za 1400 jenów. „Różaniec buddyjski” składa 
się najczęściej ze 108 koralików, służy do liczenia odmawianych 
mantr (modlitwy). Jest to przedmiot bardzo osobisty.

Religia nie odgrywa dominującej roli w życiu Japończyków, 
ale nie znaczy to, że jest w Japonii zupełnie nieobecna. Wręcz 
przeciwnie. Oprócz własnego, politeistycznego systemu wierzeń 
shinto, Japończycy przejęli w połowie pierwszego tysiąclecia z 
kontynentu buddyzm, konfucjanizm i taoizm. W połowie XVI 
wieku misjonarze europejscy zaczęli rozpowszechniać wiarę 

chrześcijańską. Ogląda-
łem też żywe drzewo, 
które było dokładnie 
owinięte sznurem, pień 
i gałązki! Na szczę-
ście listki pozostawały 
wolne. Japończycy we 
wszystkim widzą boga 
i czczą wiele różnych 
rzeczy. Darzą je szacun-
kiem.

Na terenie komplek-
su podziwiałem też dwa 
posągi Jizo. Takie posągi 
z czerwonymi fartuszka-
mi, czapeczkami lub śli-
niakami, znajdują się w 
tysiącach świątyń oraz 
przy drogach. Jizo to 
bosatsu, czuwający nad 
cierpiącymi, zwłaszcza 

chorymi, brzemiennymi kobieta-
mi oraz podróżnymi. Pomaga w 
zaświatach zmarłym dzieciom, 
w tym także w wyniku poronie-
nia lub aborcji. Ukazywany jest 
na ogół z laską w jednej ręce i 
talizmanem w drugiej. Czerwo-
ne przybrania wkładają na posągi 
pogrążone w żałobie matki i inni 
cierpiący. Wrzuciłem do skrzynki 
kilka jenów jako ofiarę – podoba 
mi się ten dziwny dźwięk spada-
jących na dno pieniędzy. 

Co krok natrafiam na bramę 
torii - prowadząca do świątyni 
shintoistycznej. Jest symbolem 
przejścia z wymiaru fizycznego, 
realnego świata w obszar święty, 
przestrzeń zamieszkiwaną przez 
bóstwa kami. Bramy mogą być 
drewniane, kamienne lub meta-
lowe.    

Torii (tori - ptak, i - miejsce 
dla ptaków) - grzęda, ponieważ 
w shinto ptaki są uważane za 
posłańców bogów. Jednocześnie 
jest to najbardziej rozpoznawal-
ny z elementów architektury ja-
pońskiej. Jest konstrukcją, której 
podstawowy kształt tworzą dwa 
słupy złączone u góry dwiema 
poprzecznymi belkami. Torii jest 
stawiane tam, gdzie może miesz-
kać kami, a więc nie są rzadkością 
torii stojące w wodzie, na przybrzeżnych skałach lub w przydomo-
wym ogrodzie. Największa torii ma ponad 16 metrów.

Na pół godziny wróciłem do hotelu i wziąłem prysznic. Później 
poszedłem do dzielnicy Gion. Szedłem przy kanale Shishigatami i 
nabrzeżem rzeki Kamo. Mało w niej wody. Ale za to dużo nietope-
rzy i roślinności. Dumnie przechadzają się czaple białe i siwe. Nie 
boją się ludzi. Rzeka zanieczyszczona.

Gion w Kioto jest numerem jeden w całej Japonii. To sta-
ra dzielnica rozrywki z licznymi teatrami, restauracjami, barami 
izkaya i pijalniami herbaty. Tutaj można się napić mocnej sake, 
spróbować sashimi z rybą i kulkami ryżowymi, a także wszech-
obecnego w setkach postaci tofu, specjału z fermentowanego mle-
ka sojowego.

Jest to jedno z ostatnich miejsc w Japonii, gdzie można zo-
baczyć gejsze i maiko (uczennice), z ich twarzami wymalowany-
mi na biało, zawsze w lśniącym kimono i w drewnianych butach. 
Biała twarz i delikatnie podkreślone czerwone wargi to klasyczny 
wzorzec urody w Japonii.

Gejsza to zawodowa dama do towarzystwa, której znajomość 
tradycyjnych sztuk, umiejętność dowcipnej konwersacji i dyskre-
cja zapewniają szacunek.

System gejsz narodził się w XVII wieku. Domy gościnne 
dzielnicy rozrywki oferowały bankiety uświetniane przez kurtyza-
ny biegłe w śpiewie i tańcu. Najbardziej doświadczone artystycz-
nie kobiety zaczęły być określane jako geiko (dziewczyna biegła 
w sztuce), a później 
jako geisza (artystka). 
W dawnych czasach 
dziewczynka w wieku 
siedmiu lat oddawana 
była przez rodziców 
za rekompensatą finan-
sową do domu gejsz, 
gdzie pobierała nauki, 
otrzymywała ubranie 
i wyżywienie. Z upły-
wem czasu zaczynała 
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Literackie dywagacje

Według pierwszego lepszego słownika czy encyklopedii 
Mazurzy to „mieszkańcy południowych Prus Wschodnich, po-
tomkowie polskich osadników z Mazowsza, którzy w kilku fa-
lach osadnictwa zasiedlili południową i częściowo wschodnią 
część Prus Książęcych od XIV w.” ... i wszystko byłoby do-
brze, gdyby nie fakt, że może nie ma tu już Prus Wschodnich 
(ani Prus Książęcych) lecz my wciąż mieszkamy na Mazurach 
i jakoś musimy się nazywać, dlaczego więc nie nazywamy się 
Mazurami?! Etnologowie, językoznawcy i historycy zapewne 
nie zgodzą się ze mną uważając, iż skoro definicja dotyczy 
mieszkańców Prus Wschodnich (czy też Książęcych), a takowe 
już nie istnieją (czy też pierwszych osadników z Mazowsza), 
to nie można formalnie nazywać mieszkańców Mazur - Mazu-
rami. Sęk w tym, że według mnie trochę się w tym pogubili i 
odmawiają jednocześnie zamieszkałym tę krainę ludziom ich 
tożsamości. No bo jak mają się nazywać ludzie tutaj mieszka-
jący? Logika nakazuje określać ich Mazurami i nie trzymać się 
sztywnych zasad, które dawno wyprzedziło życie. 

Ludzie od wieków osiedlają się na mazurskiej ziemi i ten 
proces osadnictwa wciąż jest aktualny. Przybywamy z różno-
rodnych stron, z powodu własnych wyborów, bądź historycz-
nych zawieruch. 

Podczas projektu fotograficznego, który realizowałam ja-
kiś czas temu w Wojnowie, i który dotyczył staroobrzędowców 
zdałam sobie sprawę, że kwestia tożsamości to dziś skompli-
kowana sprawa, plasująca się poza światem naukowych badań, 
a w całym tym skomplikowaniu bardzo przy tym łatwa i przy-
stępniejsza od encyklopedycznych definicji. Staroobrzędowcy 
mieszkający dziś we wsi Wojnowo są bez problemu nazywani 
Mazurami, co przecież niekoniecznie odzwierciedla definicję. 
Także, na dzień dzisiejszy w tej wsi pojawiło się wiele nowych 
osadników i najciekawszym jest fakt, że nieważne skąd przy-
byli i jaką religię i obyczajowość wyznają, wszyscy oni stali 
się w pewien sposób  staroobrzędowcami. A to dlatego, że zde-
cydowali się mieszkać w Wojnowie i żyć po trosze jak ci, co w 
Wojnowie mieszkali przed nimi. Tak więc, czyżby we wszyst-
kich tożsamościowych definicjach chodziło tylko o miejsce za-
mieszkania, szacunek do niego i wystarczający upływ czasu?

A więc jeśli staroobrzędowcami mogą być innowiercy po 
upływie pewnego czasu, tak, jak staroobrzędowcy stali się Ma-
zurami, to czas gra rolę bardzo ważną w procesach asymilacji, 
bo przecież właśnie o asymilację chodzi, gdyż my (ludność 
przybyła tutaj po 1945 roku) także dopiero teraz zaczynamy 
czuć się na Mazurach dobrze. Chcąc dążyć do asymilacji, a nie 
do kolejnych podziałów, powinniśmy stworzyć nową definicję, 
w której mieszkańcy Mazur nie będą określani poprzez język, 
jakim władają, religię czy dawne podziały administracyjne 
(przecież ludzie mieszkający na tych ziemiach przed drugą 
wojną światową również nie byli Mazurami z czystej definicji, 
ale ani oni, ani my nie mamy problemu, aby ich tak nazywać). 
Jeśli więc przyjmiemy za definicję Mazura osobę mieszkają-
cą na Mazurach to w zupełności wystarczy i nie prowadzi do 
nowych podziałów, gdyż dawne opisy były tworzone również 
według innych reguł niż te, które panują dzisiaj. Definicja Ma-
zur/Mazurka powinna łączyć ludzi, bo taka jest także zaleta 
tożsamości – jeśli założyć oczywiście, że tożsamość jest po-
trzebna człowiekowi.

A więc może określić to tak: Mazurki/Mazurzy – ludność 
zamieszkująca teren Mazur. Wyznająca różne religie, składa-
jąca się z ludności rolniczej oraz drobnomieszczaństwa. Na 
mieszkańców Mazur składa się ludność osadnicza, pochodząca 
z różnych terenów Polski  i świata. Mazury to kraina przystęp-
na i otwarta. Lato krótkie, zima dosyć mroźna, o czym powinni 
pamiętać przyszli osadnicy chcący odnaleźć swoją tożsamość 
na Mazurach. ...Dla niektórych to zapewne idealistyczne wy-
obrażenia i literackie dywagacje, dla mnie całkiem przyjemna 
wizja na przyszłość. Czas zrewidować pojęcie tożsamości. Bo 
faktem jest, że jesteśmy Mazurami, i oby nigdy nie było to kar-
tą przetargową dla polityków czy nacjonalistycznych pobudek, 
o czym z racji mazurskiej historii powinniśmy pamiętać!

Ewa Kozłowska

felieton
Czy jesteśmy Mazurami?

Japoński cmentarz

Gion

W Gion

sama zarabiać pieniądze, aby spłacić dług rodziców i swą wła-
sną edukację. Dzisiaj, nadal wiele młodych dziewcząt zgłasza 
się dobrowolnie, aby zostać gejszą. Niewiele jednak z nich jest 
w stanie przetrwać ostry trening jako maiko, gdy nauczane są 
śpiewu, tańca, sztuki układania kwiatów, ceremonii przygoto-
wania herbaty, a nawet kaligrafii języka japońskiego.

Pierwszą gejszą była podobno Kasen z domu Ogiya w 
Yoshiwarze (została nią w 1761 roku). Wcześniej była kurtyza-
ną. Jeśli gejsza chce wyjść za mąż musi się pożegnać na zawsze 
ze swoją profesją.

Japończycy mają ogromną słabość do odsłoniętego karku u 
kobiety. Można by to porównać ze słabością do długich, zgrab-
nych i zakrytych krótką spódniczką nóg. Podobno z tej przyczy-
ny kołnierz przy kimonie gejszy jest wywinięty.

Widziałem dwa cmentarze japońskie, oczywiście pozba-

wione kwiatów. Jedyną dekoracją były kadzidełka. Doszedłem 
do kaplicy Yasaka i świątyni Kiyomizu-Dera. Ale będę je zwie-
dzać innym razem.

W drodze powrotnej przy dworcu kolejowym spotkałem Bibi 
i Krzyśka. Poszliśmy razem na kolację. Przy naszym hotelu jest 
taka mała knajpka i tam się zakotwiczyliśmy. Jedzenie okropne, 
ale tanie. W zupie pływało surowe jajko i ciągnące się kiełki. 
W sumie zapłaciliśmy 1270 jenów (24 zł). Wieczorem byłem w 
hotelowej łaźni. Nie dosyć, że w dzień walczyłem z temperaturą 
40 stopni, to tutaj jeszcze się doprawiłem, bo było 85!
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V602

V6
64

04

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V5
88

10

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K43810a

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66304

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V61208

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V68104

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B9704

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68003

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V69003

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V70204

V51715

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V6
58

05

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V403

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V61408

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V68603

• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.

Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200 V6
14

18

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1202

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, che-
esbugery z pieca, tel. 507-231-684                     K43310d

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V63407

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V1
50

1

Kaziuki w Wilnie 5 marca 
1 dzień 85 złotych od osoby  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1101

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V63307

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V63807

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V61108

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43910a

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V68114

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V413

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V522

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854 
B10303

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V68303

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna
Gospodarstwo Agroturystyczne 

EICHORN w Szczecinkach
tel. 660-685-547, www.stadninakoni.eu

V64906

* odśnieżanie dachów i posesji, 
tel. 507-231-684                     K43310d

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

K51402

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B10503

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B9804

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B9305

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B8806

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B10103

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K42825

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B9205

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11101

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B10403

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B9604

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B10702

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65105

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B10802

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B11401

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31905

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V68403

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63517

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V58820
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V5
87

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1401

V64216
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
36

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K43410b

PROMOCJA 

w KEY

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V65515

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V63707

INNE

serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl V64517

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
gabinety lekarskie Anna i Krzysztof Sadowscy, 
STOMATOLOGIA, pełny zakres usług
PROTETYKA, protezy, mosty, korony, 
porcelana
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
plac Wolności 11, , rejestracja telefoniczna 605-893-381 
, 87-520-22-22  

V66805

V2201

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V2011

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V512

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B11002

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42836

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32005

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61128

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87-
523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. 

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V62537

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10902

* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 V1602

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 V1632

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 506-
123-200 V1651

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43212

* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 502-
088-402 K43212

* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Olec-
kie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V1612

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V61118

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B10003

* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 zło-
tych, tel. 506-123-200 V1622

* mieszkanie w Olecku, ul. Kopernika, I piętro, 48,49 
m.kw - 2 pokoje, cena: 129 000 zł, mkn@nkn.com.pl tel. 
87-423-29-62 V59310

* mieszkanie, Zyndrama, 48 m.kw., 145 000 złotych, 
tel. 506-123-200 V1642

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63527

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9904

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V63817

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1411

* biuro do wynajęcia, centrum, tel. 604-456-732 K51501

* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468 K50904

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604-
557-693 V1312

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-963 K51203

* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospo-
darczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K51004

* super lokal 43 m.kw., do wynajęcia na działalność 
handlową lub gospodarczą, tel. 603-170-046 K51401
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
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. 
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

B11301

V64505

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Rozpoznanie: cukrzyca
Proste obliczanie proporcji obwodu talii do obwo-

du bioder pozwala ustalić, u którego pacjenta wystę-
puje podwyższone ryzyko zachorowania na cukrzycę. 
Proporcje te określają bowiem typ rozmieszczenia 

tkanki tłuszczowej. Talia słabo zaznaczona to typ „jabł-
kowy” – męski. Znaczna różnica miedzy talią i biodrami 
to typ „gruszkowaty” – żeński.  Przy otyłości „męskiej” 
większe jest zagrożenie cukrzycą tzw. insulinoniezależną. 
O znacznym ryzyku cukrzycy u kobiety można mówić, gdy 
obwód talii stanowi więcej niż 80 procent obwodu bioder, 
a u mężczyzn – powyżej 96 procent. Takie wyniki badań 
opublikowało brytyjskie pismo medyczne. Czyli cukrzycę 
wcześniej od lekarza diabetologa rozpozna ... krawiec.

Sposób na uniknięcie kataru
Należy smarować nozdrza wazeliną. Wystarczy cie-

niutka warstwa. To tani i dobry sposób wspomagania błony 
śluzowej.

Twoje włosy lubią
... odpowiednie suszenie robione najlepiej w sposób 

naturalny.

Filiżanka świeżo zaparzonej kawy
... bez cukru, zakwaszone sokiem wyciśniętym z połówki 

cytryny często skutecznie zwalcza migrenę.

Jak oczyścić organizm i zwalczyć infekcję
1. W ciągu pierwszych dwóch dni należy zrezygnować z ja-

kiegokolwiek jedzenia, oprócz warzyw, owoców i soków. Trzeba 
pamiętać, że podczas choroby karmi się nie tylko ciało ale i samą 
chorobę.

2. Trzeba pić jak najwięcej ciepłych płynów z owoców porzecz-
ki, maliny, poziomki (od 3 do 5 litrów dziennie), koniecznie doda-
jąc miód, by jak najszybciej i najłatwiej wydalić śluz z organizmu.

3. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym prze-
bywa się podczas choroby. Powietrze wzbogacone w tlen przyspie-
sza proces oczyszczania organizmu.

4. Należy brać prysznic. Najlepiej cztery razy dziennie naprze-
miennie (gorący i lekko ciepły, ale nie zimny, przez 2-3 minuty).

5. Po wzięciu prysznica nie wyciera się ciała, ale namoczonym 
w roztworze soli (4 łyżki soli na litr wody) małym ręcznikiem na-
ciera ciało. Na wilgotne ale nie wytarte ciało nakłada się czystą 
bieliznę.

6. Doskonałym środkiem na pokonanie każdej infekcji jest le-
watywa, do której należy dodać sok z pół ząbka czosnku. Należy 
aplikować ja sobie w ciągu pierwszych trzech dni rano i wieczo-
rem. 

PLAC WOLNO
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

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE
SERWIS BIURO RACHUNKOWE

 


mobilny internet w Orange

B10203

K44508
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

18 stycznia 
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, 
Libertyny, Małgorzaty 
Bogumiła, Jaropełka, Leonilla, Piotra, 
Pryski 
19 stycznia 
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, 
Marty, Sary 
Andrzeja, Antoniego, Bronisława, Er-
wina, Henryka, Hilarego, Makarego, 
Mariusza, Racimierza, Ratymira 
20 stycznia 
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Lud-
miły, Miły, Saby 
Czcisława,  Czesława, Dobiegniewa, 
Dobrogniewa, Fabiana, Ludmiła, Lu-
cjana, Sebastaiana
21 stycznia (Dzień Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jarosławy, 
Marceli, Nory 

Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaro-
sława, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia (Dzień Dziadka)
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii 
Anastazego, Dobromysła, Dominika, 
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, 
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincente-
go, Witosława
23 stycznia 
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, 
Wrocisławy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa, 
Rajmunda, Seweriana, Wrocisława, Ze-
lmy
24 stycznia 
Eryki, Felicji, Mileny, Sławy 
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, 
Feliksa, Franciszka, Rafała, Roberta, 
Tymoteusza

Wierzę, że wyobraźnia jest 
mocniejsza niż wiedza,
że mit jest mocniejszy niż 
historia,,
że to, o czym się marzy, ma 
większą moc niż fakty,
że nadzieja zawsze trium-
fuje nad doświadczeniem,
że śmiech jest jedynym le-
karstwem na cierpienie.
Wierzę też, że miłość jest 
mocniejsza niż śmierć.

Robert Fulghum

Fabian i Sebastian (20 stycznia) pierw-
si drzewa budzą, ale radzi często łu-
dzą.
Agnieszka (21 stycznia) łaskawa, 
puszcza skowronka z rękawa.
Święta Agnieszka (21 stycznia) wy-
puszcza skowronka z mieszka.
Gdy przyjdzie Agnieszka (21 stycz-
nia), przebija ogonem lód pliszka.
Na święty Wincenty (22 stycznia) 
szczypie mróz w pięty.
Dziadek ukocha, babka utuli i wnet się 
wnusia rozczuli. (23 stycznia)
Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje 
się razem zeszli. (23 stycznia)
Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy. 
(23 stycznia)
Pomało, dziadkowie, skaczcie, bo mało 
w torebeczkach macie. (23 stycznia)

Szparagi duszone
kg szparagów, 2 dag maki, 5 dag ma-
sła, 2 łyżeczki cukru, 4 żółtka, 2 szklan-
ki mleka, sól, natka pietruszki
Szparagi oczyszczamy i kroimy na 
trzycentymetrowe kawałki. Odrzuca-
my części łykowate.
Tak przygotowane zalewamy wrząt-
kiem, obgotowujemy i wykładamy na 
sito aby odsączyć wodę.
Odsączone wkładamy do rondla, doda-
jemy masło i dusimy na małym ogniu 
pod przykryciem. Podduszone opró-
szamy mąką i lekko potrząsamy ron-
dlem. Teraz wlewamy chłodne mleko, 
dodajemy cukier, sól i dalej dusimy. 
Kiedy zmiękną wykładamy na gorą-
cy półmisek. Najlepiej podgrzać go w 
piekarniku. Sos, który pozostał w ron-
dlu zaciągamy żółtkami i wsypujemy 
do niego natkę pietruszki. Przed poda-
niem polewamy szparagi sosem.

Solanka olecka
Duża posiekana cebula, 4 łyżki masła, 
0,75 kg kiszonej kapusty, pół kg róż-
nych mięs (pieczonych, duszonych, 
wędzonych ale tak aby wędzonych było 
najwyżej 0,25 dag), 2 ogórki kwaszo-
ne, 5 małych ogórków konserwowych, 
łyżeczka kminku, 5 dużych grzybów 
marynowanych, 10 dag kiełbasy, 100 
ml sosu pozostałego po duszeniu mię-

sa, 15 dag tłuszczu do wysmarowania na-
czynia
W głębokim garnku cebulę rumienimy na 
maśle. Dodajemy pokrojoną kapustę i za-
lewamy połową szklanki wody. Dodaje-
my kminek. Dusimy przez godzinę często 
mieszając. 
Połowę tak przygotowanej kapusty prze-
kładamy do żaroodpornego naczynia, 
którego dno i boki smarujemy tłuszczem. 
Na niej układamy kawałki mięsa i przy-
krywamy pozostałą kapust. Na wierzchu 
układamy pokrojone ogórki, grzyby i 
kiełbasę. Całość polewamy sosem. Pie-
czemy pod przykryciem około 30 minut 
w temperaturze 200°C.

Łosoś w cieście piwnym
75 dag filetów z łososia, sól, pieprz, 2 
łyżki oleju, szklanka piwa, 8 łyżek mąki, 
tłuszcz do smażenia, sok z połowy cytry-
ny, 1 łyżeczka musztardy
Filety z łososia kroimy na porcje i dopra-
wiamy solą, pieprzem oraz musztardą i 
sokiem z cytryny.
Piwo wlewamy do miski, wsypujemy do 
niego mąkę i mieszamy najlepiej biorąc 
ubijak do piany. Dodajemy olej, cukier i 
sól. Filety zanurzamy w cieście, a następ-
nie smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Po 
wyjęciu odsączamy z tłuszczu na bibule 
lub kratce.
Filety najlepiej smakują podane z sosem 
jogurtowym i sałatką ziemniaczaną.

Z dziejów narciarstwa
Jednym z pierwszych, który chciał 

zgłębić sprawy pochodzenia nart i 
historię światowego narciarstwa, był 
norweski podróżnik i przyrodnik Frid-
tjöf Nansen, który przeszedł do histo-
rii jako jeden z największych badaczy 
polarnych. W roku 1888 jako pierwszy 
przebył Grenlandię ze wschodu na za-
chód. W relacji z tej wyprawy pisał:

„Ekspedycja, którą mamy tu za-
miar przedstawić, zawdzięcza swe 
narodziny wyłącznie norweskim nar-
tom”.

26 września 1888 roku po pokona-
niu 560 km (w 42 dni), wyprawa do-

tarła do zachodniego brzegu Grenlandii. 
Sensacyjna wiadomość o udanym przej-
ściu przez skutą mrozem wyspę obiegła 
świat. W 1891 Nansen opublikował swą 
relację w książce „Paa Ski over Grönland” 
(„Na nartach przez Grenlandię”), która 
stała się bestsellerem tłumaczonym na 
wiele języków świata. Jeden z rozdziałów 
książki poświęcił nartom i ich historii.

„Jeśli coś zasłużyło na miano spor-
tu wszystkich sportów, to na pewno ten. 
Nic tak nie hartuje mięśni, nie czyni ciała 
bardziej elastycznym, nie uczy większej 
rozwagi i zręczności, nic tak nie umacnia 
woli, nie wyostrza tak zmysłów jak biega-
nie na nartach”.

Kobiety
... o ładnych twarzach mają wyższy po-
ziom estrogenu, co może oznaczać, że 
duże oczy i usta są sygnałem większej 
płodności i atrakcyjności.

Wytrzymałość na mróz
Z roślin sadowniczych uprawianych 
powszechnie w Polsce najbardziej wy-
trzymałe na zimna są krzewy agrestu 
i porzeczki, także aronia. Nieźle zno-
si również mrozy leszczyna. Spośród 
drzewek owocowych najmniej boją się 
mrozów jabłonie. Mniej od nich wytrzy-
małe są wiśnie, grusze, śliwy, czereśnie i 
orzechy włoskie. Najwrażliwsze są dość 
ciepłolubne morele i brzoskwinie, także 
szlachetne odmiany winorośli sprowa-
dzone z Południa Europy. Bardziej wy-
trzymałe są tylko odmiany półszlachet-
ne oraz te które sprowadzono z Ameryki 
Północnej.

Pieczenie ciast
... jeśli wysmarujesz tłuszczem jedynie 
brzeg tortownicy, ciasto podczas rośnię-
cia opadnie po brzegach, a w środku się 
wybrzuszy. Ciasto rośnie równo, jeśli 
brzegi tortownicy są suche albo grubo 
oprószone bułką tartą lub mąką.
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Już po raz piąty z rzędu Uczniowski Klub „Hidori” Olecko jest najlep-
szym klubem w powiecie oleckim w klasyfikacji sportu młodzieżowego. 
Ranking opublikowało Ministerstwo Sportu. Punkty do klasyfikacji zawod-
nicy zdobywali na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Makroregionu. „Hi-
dori” z dorobkiem 57 punktów wyprzedziło „Czarnych”, którzy zgromadzili 

Stypendia sportowe dla zawodników „Hidori” Olecko
Na sesji Rady Miasta Olecko w dniu 30.12.2010 Burmistrz Olecka Wacław 

Olszewski wręczył stypendia sportowe za wybitne osiągnięcia sportowe zawod-
nikom Taekwondo Olimpijskiego z Klubu Sportowego „HIDORI” działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.

Nagrody młodzi sportowcy otrzymali za miejsca medalowe na Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików w Taekwondo Olimpijskim Pisz 2010.
Laureaci:
Zuzanna Murawska /uczennica SP 1/ – 1 miejsce
Karolina Barszczewska /uczennica SP 3/ - 2 miejsce
Sebastian Milcarz / uczeń SP Wieliczki/ - 2 miejsce
Maurycy Miszczak /uczeń SP 4/ - dwa 3 miejsca.
Trenerami w/w zawodników są: Dorota i Tomasz Miszczak

LUKS „HIDORI” Najlepszym Klubem Powiatu Oleckiego

9,5p. Inne kluby nie zdobyły ani jednego 
punktu. „Hidori” w klasyfikacji Ogólno-
polskiej zajęli 634 miejsce na 3074 kluby 
punktujące.

Justyna Miszczak i Dominika Olszewska z „HIDORI” 
Olecko powołane do Kadry Narodowej Polski w Taekwondo 
Olimpijskim.

Zarząd Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego 
ogłosił listy członków Kadr Narodowych na rok 2011. W 

śród najlepszych znalazły się dwie podopieczne 
Doroty i Tomasza Miszczak z LUKS „HIDORI” 
Olecko. Do kadry kadetów powołano Justynę 
Miszczak. Głównymi zawodami będą Mistrzo-
stwa Europy kadetów rozegrane na początku lip-

ca w Gruzji.
Dominika Olszewska została powołana do kadry Młodzie-

żowców. Głównym startem będą Mistrzostwa Świata Seniorów 
oraz kwalifikacjie Olimpijskie.

W tym roku dla zawodników zaplanowano zgrupowania 
oraz starty na zawodach zagranicznych. Dyspozycja i wyniki z 
zawodów zadecydują o wyjeździe na zawody główne.  
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Mała dżuma Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
 Andrzeja Waligórskiego

SZANOWNI  KIBICE  SPORTU  W  OLECKU
SZANOWNI  MIESZKAŃCY  OLECKA
SZANOWNI  PRZEDSIĘBIORCY  W  OLECKU

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Olecko jest stowarzy-
szeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym pod numerem: 
KRS  0000104279, jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Klub działa od 1956 roku. W klubie wychowały się wszystkie pokolenia 
olecczan.
W Klubie ćwiczy regularnie ponad 200 młodych sportowców,  młodych 
mieszkańców Olecka, w 5 dyscyplinach sportowych : (piłka nożna – 5 dru-
żyn, w tym seniorzy grający w III lidze, lekka atletyka, tenis stołowy, szachy 
i brydż sportowy). Opiekują się nimi, najlepsi trenerzy i instruktorzy z na-
szego miasta. Ponad 200 młodych mieszkańców,  naszego pięknego Olecka, 
może kilka razy w tygodniu, miło spędzać czas, według swoich zaintereso-
wań, a także wyjeżdżać do innych miejscowości w Polsce na różne zawody 
sportowe.
Działalność Klubu w takim wymiarze wymaga jednak ogromnych potrzeb 
finansowych. Głównym sponsorem Klubu jest miasto Olecko oraz Przedsię-
biorcy oleckich Firm, a także z innych miast.
Roczny budżet Klubu oscyluje około 350 000 zł.  Niestety, potrzeby są o 
około 150 000 zł większe.

Od początku dziejów świata,
Gdy nas wywalili z raju,
Z chorobami człek się bratał,
Chorowanie jest w zwyczaju.

Były dżumy i cholera
I owsiki co skręcają.
Raz coś luźno, raz zapiera,
Wiele chorób ludzie mają .

Człowiek sprytna to istota,
By ochronić się od bólu,
Czasem zedrze skórę z kota,
Lub nurkuje po miód w ulu.

Gdy Bogumił z Radziwiłła,
Kmicicowi w pysk wypalił,
By się rana zabliźniła
Pajęczyną mózg sklejali.

Albo Rambo , z dziurą w brzuchu,
Jak zacisnął sztuczne zęby,

Aż się zsikał od wybuchu,
Gdy mu poszedł ogień z gęby.

Lecz dziś grypa, wieki znana,
Niespodzianki ludziom knuje,
To ze świni, to z bociana ,
W dzień i w nocy atakuje.

Grypa podła to choroba
I panikę wzniecić może, 
Lecz gdy tylko boli głowa,
Pilnuj, by nie było gorzej.

Czapa na łeb, suche buty,
Dzikiej nie daj się pandemii,
A czy grudzień , styczeń, luty
Sam nad zdrowiem władzę przejmij.

Gdyś jest grypą rozpalony,
Dwa tuziny szklanych baniek
Wrzuć na brzuszek ogolony,
Będziesz zdrowy w trzeci ranek.w

I pamiętaj, radzę szczerze,
O kapuście, kalafiorze.
Zdrowie z warzyw wszak się bierze,
Trza witamin w każdej porze.

Jest też sposób na rozgrzanie.
Pod pierzynę weź swą Babę,
Dużo ciepła przekaż dla Niej,
Całuj jak Księciunio żabę.

Lub termofor wrzuć pod nogi,
Parząc wrzątkiem stopy białe,
Przeleć trzy figury yogi,
Aż chorubsko wyjdzie całe.

Wpieprzaj czosnek, wypij mleko,
Zimną wodą umyj pachę.
Idź piechotą, hen daleko,
I na grypę połóż lachę !!!!!

natasza

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko i 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku zapraszają 
uczniów szkół podstawowych na XIV Otwarte 
Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Olecku. Zawody odbędą się w dniu 
24.01.2011 w SP nr 3 w Olecku. Turniej roz-
grywany będzie oddzielnie dla dziewcząt i od-
dzielnie dla chłopców systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund z czasem gry 15 minut na 
zawodnika. Zgłoszenia i zapisy w dniu zawo-
dów do godziny 9:30.               

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko 

XIV Otwarte 
Szachowe Mistrzostwa 

Szkoły Podstawowej nr 3

Zwracamy się,  więc z ogromną prośbą o pomoc finansową dla nasze-
go oleckiego Klubu.
Każda wpłacona kwota będzie nieocenioną pomocą.
Każda wpłata na Klub Czarni Olecko może być odliczona przy roz-
liczeniach rocznych u osób fizycznych,  a w wypadku firm może być 
kosztem.
Wszystkim, którzy zdecydują się pomóc naszemu Klubowi, obie-
cujemy wszelką pomoc w postaci reklamy, ogłoszeń o darowiznach 
podczas imprez organizowanych przez Klub a także na internetowej 
stronie Klubu.
Z każdym darczyńcą będzie zawarta umowa o darowiźnie, współpracy 
lub innej formie obustronnej pomocy.
Pragniemy również wspomnieć, że na Klub Czarni Olecko, jako Or-
ganizację
 Pożytku Publicznego, można wpłacać 1% przy rozliczeniach rocz-
nych PIT.
Z wielką wdzięcznością i podziękowaniami: sportowcy, trenerzy i 
działacze 

Klubu „Czarni” Olecko
KONTO  MLKS  „CZARNI  OLECKO”:

BS Olecko   47 9339 0006 0000 0003 2030 0001
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PO KOKARDĘ
Babciu ...

Pierwsze skojarzenie na hasło „babcia”? Palec wskazują-
cy. I landrynki zanurzone w cukrze w metalowym pudełku. 
Babcia wychowywała mnie i moje rodzeństwo, bo rodzice 
pracowali. Chłopcy, moi bracia, byli już na tyle duzi, że cią-
gle gdzieś znikali z kolegami i grali w piłkę, a ja uczepio-
ne tego babcinego palca wskazującego zdobywałam świat. 
Bezpiecznie, bo zawsze można było się schować w fałdy jej 
spódnicy. Zawsze broniła mnie przed starszym rodzeństwem 
wmawiając im, że jestem malutka, nawet wtedy, kiedy mo-
głam już wylegitymować się dowodem osobistym. Dziad-
ka nie było w domu, gdyż babcia była wdową. Dziadek ze 
strony ojca lubił nas chyba bardziej niż ta druga babcia. A 
landrynki? Landrynki to dzieciństwo, bo w moich czasach 
cukierki czekoladowe i czekolada, to naprawdę były rarytasy. 
Babcia miała takie metalowe pudełko, do którego wsypywała 
trochę cukru, a potem landrynki, by się nie sklejały. Zawsze 
częstowała nimi, kiedy tylko mieliśmy na nie ochotę. Cza-
sami je podkradaliśmy, ale nie czuliśmy się z tym dobrze i 
zaprzestaliśmy tego procederu. 

Moja Babcia… lubi śpiewać, tak dla siebie. Pamięta sło-
wa piosenek tych jeszcze sprzed wojny. Śpiewała pracując i 
modliła się każdego dnia. Nie było niedzieli, żeby nie była w 
kościele. Kiedy raz zabraliśmy ją do Warszawy, którą zna-
ła tylko z telewizji, bała się, żebyśmy jej w tym tłumie nie 
zgubili. Jak tylko przekraczała próg własnego domu, mówiła: 
„Domie złoty” i cieszyła się z powrotu. Najlepiej czuje się u 
siebie.

Lubi się stroić, tak na swój sposób. Szczególnie uwielbia 
chustki i ma ich całą kolekcję. Bardzo je szanuje i oczywiście 
te lepsze zakładała od święta. Z chęcią chodzi do krawco-
wej, by uszyć kostium, choć ostatnio już coraz mniej. I to jest 
chyba jedyna rozrzutność. Wszystko co miała, oddała swej 
jedynej córce.

Nigdy nie narzeka. Naprawdę. Ciężko pracowała, ale 
wszystko była gotowa oddać. Była i jest tak pogodzona ze 
swoim życiem, że w dobie, kiedy narzekamy na spóźniony 
autobus, zwały śniegu czy brak rozmiaru wypatrzonej bluzki, 
że aż trudno w to uwierzyć. A przeżyła wiele tragedii, po-
cząwszy od utraty dziecka jednego, drugiego, wojny i utraty 
męża. I choć dosięgła ją niejedna krzywda, nie potrafi narze-
kać na ludzi.

Uwielbia politykę. Kiedyś, kiedy jeszcze żyła jej przyja-
ciółka, spotykały się i dyskutowały. Czytały sobie fragmenty 
gazet i omawiały. My trochę podśmiewaliśmy się z tych dys-
put, a one tylko głowami kręciły: „Oj, dzieci, dzieci. Może 
być biednie, byleby tylko wojny nie było”. I tak przy herbatce  
i czasami odrobinie wina ze swojej roboty, gawędziły. Odpro-
wadziła na wieczny odpoczynek i tę przyjaciółkę i wiele innych 
koleżanek, sąsiadów, bo tak trzeba.

Kiedyś, kiedy jeszcze dobrze widziała, przywoziliśmy jej 
przeczytane numeru „Polityki”. Potem jej córka śmiała się, że 
babcia raz czyta na głos Pismo Święte, a raz „Politykę”. Te-
raz już ma problemy z rozpoznaniem osób, gorzej słyszy, ale 
trzyma się i trochę z wyrzutem mówi: „Mogłaby ta z kosą już 
przyjść, ile ja mogę żyć? Niech młodzi żyją, ja już swoje prze-
żyłam…” I za każdym razem jej odpowiadam, że Ona przyjdzie 
wtedy, kiedy zechce, bo wcale Ciebie nie słucha. Moja Babcia 
żyje, brakuje Jej pięciu lat do setki. Nigdy, nigdy przez ten czas 
nie słyszałam, żeby narzekała, była zazdrosna… Wiem, że to 
jedno z ostatnich Jej świąt, choć „nie znamy ni dnia, ani godzi-
ny”. I z każdym dniem coraz bardziej utwierdzam się w prze-
konaniu, że żyłam (od dawna mieszkam setki kilometrów od 
Niej) ze wspaniałym Człowiekiem. Teraz, kiedy piszę ten tekst, 
przypominają mi się chwile i zdarzenia ze wspólnego życia. 
Uśmiecham się do tych wspomnień. Babciu…

Młodsza córka przed zaśnięciem powtarzała wierszyk i pio-
senkę, które jutro wykonają z klasą na akademii. Galowy strój 
już przygotowałyśmy. Starsza poprawia jeszcze medale „Dla 
najlepszej Babci”. Uwielbiają jeździć do babci i prababci. Ich 
babcia, a moja mama, rozpieszcza je do granic przyzwoitości. 
I wcale nie chodzi o drogie prezenty. Pozwala im na każdy ka-
prys. Jeśli chcą przebierać się – proszę bardzo, otwiera szafę 
i już. Ciasto upiec – Nie ma najmniejszego problemu. Zawią-
zuje im fartuchy, nasypuje mąki do miski i zabawa trwa na 
dobre! Chcą latem na podwórku kąpać się – nie ma sprawy. 
Przyciąga ogrodowego węża i napełnia basenik wodą. Nawet 
jeśli szepną przed północą o plackach ziemniaczanych, to nie 
ma żadnego problemu. Uważa, że mają jeść tyle, ile chcą, a 
kiedy będą rosły, to schudną – żadnego liczenia kalorii. A la-
tem śpią przy otwartym oknie słuchając serenady świerszczy.  
I gdzie może być lepiej? Mogę tylko podziękować za to, że są, 
że moje dziewczynki miały to szczęście, że jej mają.

     Marusia


