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Założony w 1997 r.

Nie jest wielkodusznością dawać i tracić.
Wielkoduszność – to tracić i dawać.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Seneka

Nr 34 (710)

Nr 34
(710)

cena 1,50 zł

24 sierpnia 2011 r.

Mistrzostwa w Orientacji
Podwodnej powróciły do Polski
po 16 latach. Rozegrano je
w Olecku o zawodach piszemy na s. 19

Olecka
Izba Historyczna
zaprasza 25 sierpnia (czwartek) o godzinie 17.00 miłośników literatury i historii na rozmowę o książce Siegfrieda
Lenza Słodkie Sulejki. Comiesięczne spotkania „Z książką i
historią” mają charakter swobodnej, otwartej dyskusji. Każdy może zabrać głos na temat przeczytanej książki.
c.d. na s.

V32903

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

V32503

K56908

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

V33502

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

SZAFKI ŁAZIENKOWE
UMYWALKI
10% RABAT
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

V39501

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
16 lipca o 18.43 jeden zastęp
JRG PSP usuwał w Sedrankach
gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego.
17 lipca o 12.15 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Gąski
gasiły w Zajdach pożar sadzy w
budynku mieszkalnym.
17 lipca o 13.34 jeden zastęp
OJRG PSP brał udział w pokazie
sprzętu gaśniczego w Świętajnie.
17 lipca o 16.59 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie usuwał w
Jabłonowie gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego.
17 lipca o 18.20 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie usuwał w
Szwałku gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.
18 lipca o 1.04 jeden zastęp JRG
PSP usuwał rozsypane na jezdnię
ulicy Gołdapskiej kostki chodnikowe (tzw. polbruk).
18 lipca o 9.30 jeden zastęp OSP
Wieliczki usuwał uwalniał bociana uwięzionego w gnieździe na
budynku gospodarczym w Markowskich.
18 lipca o 11.50 jeden zastęp JRG
PSP i jeden OSP Świętajno usuwały w Dudkach gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
18 lipca o 14.12 cztery zastępy JRG PSP, dwa zastępy OSP
Świętajno, jeden zastęp OSP Cichy i jeden OSP Mazury gasiły
w Duanjku pożar obory. Podpalenie.
18 lipca o 17.51 jeden zastęp
JRG PSP przy ulicy Kolejowej
naprawiał poluzowaną dachówkę
na budynku Starostwa.
18 lipca o 18.18 jeden zastęp
OSP Świętajno usuwał w Orzechówku gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
19 lipca o 16.07 jeden zastęp
JRG PSP i jeden OSP Szczecinki usuwały w Sedrankach skutki
wypadku drogowego (zderzenie
trzech samochodów: dwie Maz-

Powoli,
powoli
kończą się wakacje.
NIe najlepsza pogoda
nie zachęciła turystów
do przyjechania na
Mazury.
W tym roku tylko
kilka razy mogłem z
przyjemnością popływać pod żaglami. Najczęściej była to walka z deszczem i zimnem.
Co w Olecku?
Po staremu. Piękne, ładne, zielone. Tylko
drogi trochę nie takie. Na Gołdapskiej dziura
w jezdni na wysokości cmentarza ma 21 cendy i Skoda).
19 lipca o 17.41 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Rosochackich gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.
19 lipca o 19.09 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał w Świętajnie gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
20 lipca o 10.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy Mickiewicza wodę z zalanej
piwnicy budynku mieszkalnego.
20 lipca o 10.55 dwa zastępy JRG PSP usuwały wodę z zalanej ulicy Bohaterów Białostocczyzny.
20 lipca o 10.58 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał przy ulicy Armii Ludowej wodę z
zalanej piwnicy budynku mieszkalnego.
20 lipca o 14.54 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał zadymienie z mieszkania przy ulicy
Nocznickiego.
20 lipca o 20.03 dwa zastępy OSP Wieliczki
usuwały w Wieliczkach drzewo znad dachu
budynku mieszkalnego.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna Katarzyna Jeglinska
20 lipca o 20.08 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Borawskie usuwały wodę z zalanej drogi i piwnic przy ulicy Armii Ludowej.
20 lipca o 20.12 jeden zastęp OSP Gąski
usuwał w Kukowie powalone na jezdnię
drzewo.
20 lipca o 20.15 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał wodę z zalanych piwnic domów
przy ulicy Bohaterów Białostocczyzny.
20 lipca o 20.16 jeden zastęp JRG PSP usuwał na osiedlu Siejnik powalone na jezdnię
drzewo.
20 lipca o 20.20 jeden zastęp JRG PSP usuwał z ulicy Produkcyjnej powalone na jezdnię drzewo.
20 lipca o 20.37 jeden zastęp OSP Świętajno

tymetrów głębokości... i nikogo to nie
interesuje. ... ale niedługo będzie bardzo interesować służby drogowe. Dwie
sprawy za naderwane amortyzatory i
uszkodzone koło poszły już do sądu.
Na Przykamiennej nadal stoi suche
pochylone nad jezdnia drzewo. Ocierają
się o nie mijające się samochody... Notatka o nim nikogo nie wzruszyła.
Ale, proszę Państwa, idą wybory!
Tutaj to dopiero nam gruszek na wierzbie naobiecują... Czekam z utęsknieniem na te igrzyska.
B. Marek Borawski
usuwał w Dunajku powalone na jezdnię drzewo.
20 lipca o 20.41 jeden zastęp JRG
PSP usuwał z ulicy Kościuszki powalone na jezdnię drzewo.
20 lipca o 20.49 jeden zastęp OSP
Borawskie usuwał w Skowronkach
powalone na jezdnię drzewo.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska

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

V28207

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

GRÜNLAND

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:

• Małgorzata Dobosz
• Maria Ignatowska
• Igor Randzio
• Regina Rojek
• Jan Sołtan
• Stanisław Szymański
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

V32603
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ
PRZEMYSŁAW
WYSTAWY STAŁE
ATKIELSKI
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
Historyczna, Stary Ratusz
V32803
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
• Muzeum Ziemi Ojczystej (wystawa) – Olecka Izba HistoPlac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V26808

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
Wakacyjna zmiana godzin pracy Filii
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej w Olecku

Informuję, że podczas wakacji, tj. od 24 czerwca do 31 sierpnia
2011 r. Biblioteka Pedagogiczna będzie czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 800 - 1500, w soboty -nieczynna.
Elżbieta Rowińska Kierownik Filii WMBP w Olecku

Komisja do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

Do 30 września 2011r. do Warmińsko – Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (10-575 Olsztyn, Al.
Marsz. J. Piłsudskiego 7/9) organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta mogą zgłaszać kandydatów na
członków do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych. Kandydaci na członków powinni
spełniać wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych .... (Dz. z 2011r. Nr 113 poz. 660).
Sporządziła: Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku
informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły
w życie przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106,
poz. 662)
W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się
o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń mogą składać oświadczenia.
Oświadczenia składane będą pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

• wystawa plakatu, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
ROK „MG”
• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
• Las w obiektywie, hol kina „Mazur” - wystawa fotografii
24 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
25 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
9.00 - XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
17.00 - Rozmowa o książce Siegfrieda Lenza Słodkie Sulejki, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz
26 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
17.00 - Kubuś i przyjaciele, film, kino „Mazur”
19.00 - Naznaczony , film, kino „Mazur”
27 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
17.00 - Olimpia 2004 Elbląg - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
17.00 - Kubuś i przyjaciele, film, kino „Mazur”
17.00 - Transmisja 2011, festiwal, dom kultury w Gołdapi
19.00 - Naznaczony , film, kino „Mazur”
21.30 - Incepcja, plenerowe kino letnie, Rynek
28 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - III Turniej Tenisa o Puchar „Miłośnika Białego Sportu”
Pana Lecha Kuranowskiego, korty MOSiR
11.00 - VII Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2011, boisko przy kortach MOSiR
17.00 - Kubuś i przyjaciele, film, kino „Mazur”
19.00 - Naznaczony , film, kino „Mazur”
29 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
30 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 35
mija termin zgłaszania kandydatów do wojewódzkiej komisji
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (szczegóły w
TO)
31 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Czarni Olecko - Olimpia Zambrów, mecz piłki nożnej
1 września (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
2 września (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
bezpłatne badania mammograficzne, mammobus będzie ustawiony na parkingu przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1
3 września (sobota)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
16.00 - Huragan Morąg - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
4 września (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
5 września (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
16.00 - początek kursu kierowców w Szkole Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
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Pożar przyczepy
kempingowej
19 sierpnia około godziny 14:50 w Olecku na ulicy Kościuszki w okolicach mostu kolejowego doszło
do pożaru przyczepy kempingowej.
Kierowca samochodu, którym ciągnięta była
przyczepa zauważył dym wydobywający się z jej
wnętrza. W ostatniej chwili zjechał na parking i odczepił płonącą przyczepę ratując w ten sposób oba
pojazdy przed spaleniem.
W pierwszych chwilach w gaszeniu przyczepy
wzięli udział inni przejeżdżający trasą kierowcy.
Wraz z właścicielem przy pomocy gaśnic samochodowych próbowali ugasić pożar.
Dopiero przybyłe na miejsce 2 zastępy straży pożarnej natychmiast ugasiły pożar.
Niestety przyczepa spłonęła doszczętnie. W środku znajdowała się
butla gazowa, którą schładzano jeszcze kilkanaście minut w celu zapobiegnięcia ewentualnej eksplozji.
kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

„Pasjonat Przypisanych Północy 2011”
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego
„Przypisani Północy” oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy‘2011.
Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można
dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z
członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie
format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające
kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być
także kserokopie tych materiałów.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2011 r.  
Regulamin Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy”:

I. Kandydatami do nagrody mogą
być osoby działające na terenie Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się
szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki,
ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów
jest nieograniczona.
I
V. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia
Kulturalnego „Przypisani Północy”, osoby nagrodzone honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” oraz członkowie
Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie
żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
Maria W. Dzienisiewicz

to@borawski.pl

spotkanie
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na zdjęciu: rzadko spotykana moneta chińska „Smok”
z czasów panowania wschodniej dynastii Zhou, (770 r.
p.n.e. - 256 r. p.n.e.), ciężar monety - 32,1 gr. (brąz)

roku. W piśmie tym zamieszczony został obszerny artykół
oraz zdjęcia z wystawy numizmatycznej zorganizowanej w
ramach obchodów 450-lecia założenia Olecka.
Podczas spotkania uzgodniono, że 8 września w izbie
historycznej Stowarzyszenia OSA Zamek zostanie otwarta
wystawa monet z okazji 30-lecia koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku.			
MN

VII Turniej siatkówki plażowej
z cyklu Grand Prix Olecka 2011

16 sierpnia odbyło się w Ratuszu spotkanie członków i
sympatyków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z
burmistrzem Wacławem Olszewskim.
Na początku spotkania prezes oddziału wojewódzkiego
PTM w Suwałkach Stanisław Łobacz wręczył burmistrzowi egzemplarz „Biuletynu Numizmatycznego” nr 1 z 2011
V39001

21 sierpnia rozegrany został VII Turniej siatkówki plażowej
z cyklu Grand Prix Olecka 2011
Mecze odbywały się na boisku MOSiR, a sędzią głównym
był Dariusz Karniej
WYNIKI:
P. Jurewicz /A. Bogdan - M. Matusiak / R. Dobreńko 2:0
M.Bondziul / M. Kraszewski - J. Wrzyszcz / L. Stypułkowski 2:0
P. Jurewicz / A. Bogdan - M. Bondziul / M. Kraszewski 2:0
J. Wrzyszcz / L. Stypułkowski - M. Matusiak / R. Dobreńko 2:1
P. Jurewicz / A. Bogdan - J. Wrzyszcz / L. Stypułkowski 2:0
M. Bondziul / M. Kraszewski - M. Matusiak / R. Dobreńko 2:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Przemysław Jurewicz / Arkadiusz Bogdan (Gołdap/
Olecko) 6 pkt
2. Mariusz Bondziul / Marek Kraszewski (Ełk) 5 pkt
3. Jerzy Wrzyszcz / Leszek Stypułkowski (Olecko) 4 pkt
4. Marcin Matusiak / Roman Dobreńko (Olecko) 3 pkt
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i okolicznościowe koszulki.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Zespół Szkół STO w Olecku
prowadzi zapisy na rok szkolny
2011/2012 do następujących
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I i IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy VI
(są wolne miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników
egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów.
Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne miejsca).
Nasze atuty:
• szkoła istnieje od 1991 roku,
• wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej,
• program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
• rozszerzony program nauki języka angielskiego,
• zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera,
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym
zaufaniu i szacunku,
• bardzo dobra współpraca z rodzicami.
Dodatkowych informacji udziela
Sekretariat Szkoły tel. 87 5202418
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Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” oraz Dom Kultury w Gołdapi zapraszają na
7 edycję festiwalu TRANSMISJA 2011, który odbędzie się w Gołdapi 27.08 w godzinach 17.00 do około 1 w nocy
LISTA ZESPOŁÓW KONKURSOWYCH
Sebastian Krepsztul
ALKOHOLIC DISASTER – Ełk
– organizator DK Gołdap
COŚ – Gołdap
Sławomir Sokołowski
KILLOFF – Gdynia
– Metal Hammer Radia
MANIPULATION - Gołdap
Białystok
MOJRA – Giżycko
Robert
Wiśniewski
OTHERMIND – Choroszcz
–
basista
zespołu
Prafuria,
SIN HEAD – Gołdap
Legrys
Studio
PRODLEF - Sochaczew
PROWADZENIE
TAURUS – Poznań
Roman Bodnar
WICKED SIDE – Białystok
GOŚCINNIE: BOMBSHELTER (laureat ostatniej edycji)
– TVP Olsztyn
GWIAZDA FESTIWALU: JELONEK
Impreza dofinansowana
przez Gminę Gołdap
NAGRODY
Organizator: Towarzystwo
I Miejsce - 2000 zł
Aktywności Społecznej
II Miejsce - 1500 zł
„Mazury Garbate”,
III Miejsce - 1000 zł
Dom Kultury
Nagroda publiczności - 500 zł
w Gołdapi. Wstęp 10 zł
JURY

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na X Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu
26 sierpnia 2011 roku (piątek), która odbędzie się o 13:00 w
sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu
i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja z wykonanych zadań z zakresu geodezji,
kartografii i katastru.
9. Podsumowanie I półrocza w zakresie zbycia mienia
Powiatu.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu
kontroli za I półrocze 2011r.
11. Informacja o realizacji budżetu Powiatu za I półrocze
2011r.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia powiatowego programu „Razem
bezpieczniej w powiecie oleckim”;

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B22204

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

5
września
godz.

tel. 520-23-36

1600

b) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Oleckim na lata 2011 2015”;
c) uchylająca uchwałę Nr VI/40/2011 z dnia 31 marca 2011r.
Rady Powiatu w Olecku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007
– 2013 z zakresu osi priorytetowej – Infrastruktura transportowa
regionalna i lokalna pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1899N
na odcinku Krupin – Raczki Wielkie o długości 1,775”;
d) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej
w Olecku Kolonia 4 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja schodów głównych budynku Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w
Olecku Kolonia 4”;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;
g) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

„Komputer dla Homera 2010”
Do 29 sierpnia Warmińsko – Mazurski Oddział
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508
Olsztyn) przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu
elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.
Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak
również formularze wraz z załącznikami niezbędne do
wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w
Oddziałach PFRON.
Sporządziła: Halina E. Kasicka www.pfron.org.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646

to@borawski.pl

Międzygminne
Święto Plonów- Olecko 2011
Niebawem, bo już 11 września 2011r. Olecko będzie gospodarzem Międzygminnego Święta Plonów- Olecko 2011.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w festynie.
Program imprezy przedstawia się następująco:
10.00 - uroczysta Msza Święta w Kościele N.M.P Królowej Polski w intencji rolników i strażaków
11.00 - przemarsz korowodu dożynkowego na centralny
plac w Olecku – Plac Wolności
11.30 - uroczyste otwarcie „Międzygminnego Święta Plonów – Olecko 2011
11.40 - Agapa (dzielenie się chlebem z tegorocznych zbiorów)
12.00 - wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”
12.20 - prezentacja wieńców dożynkowych (ogłoszenie
wyników konkursu i wręczenie nagród ok. godz. 15.00)
12.30 – 19.00 – festyn dożynkowy, w tym:
- koncert Miejskiej Orkiestry Dętej,
- popisy uczestników festynu „Raz na ludowo”
- występy artystyczne: Chór „Oleckie Echo”, Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, Zespół Pieśni i Tańca Warmia,
Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego PROMENADA, Zespoły Jarka i Prząśniczki
- lekcja folkloru,
- prezentacja stoisk z rzemieślnictwem ludowym - pokazystarych zawodów,
- wystawa maszyn rolniczych,
- stoiska promocyjne firm i organizacji działających w obszarze rolnictwa,
- konkursy dożynkowe z nagrodami,
- stoiska z jadłem chłopskim, degustacja potraw regionalnych dla uczestników dożynek .
Jak Państwo widzicie program imprezy jest wypełniony
atrakcjami dla każdego. Zapowiada się świetna zabawa-

zapraszmy do udziału.

Dodać, należy, że Gmina Olecko uzyskała dofinansowanie
na organizację powyższej imprezy ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
realizowana w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów.

Olecka Izba Historyczna

zaprasza
25 sierpnia (czwartek) o godzinie 17.00 miłośników literatury i historii na rozmowę o książce Siegfrieda Lenza Słodkie
Sulejki. Comiesięczne spotkania „Z książką i historią” mają
charakter swobodnej, otwartej dyskusji. Każdy może zabrać
głos na temat przeczytanej książki.
Siegfried Lenz urodzony w 1826 roku w Ełku pisarz niemiecki, autor Lekcji niemieckiego, Muzeum ziemi ojczystej
wraca w zbiorze opowiadań do miejsc swojego urodzenia.
Bohaterowie jego żartobliwych powiastek to mieszkańcy mazurskich wsi. Któregoś dnia ruszają oni do Olecka kupić pół
kilo gwoździ.
Słodkie Sulejki przyniosły pisarzowi wielką sławę. Do dziś
cieszą się popularnością nie mniejszą, niż jego wielkie rozliczające przeszłość Niemiec powieści i dramaty. Te pogodne
opowiadania są, wg słów pisarza „skromną próbą penetracji
duszy mazurskiej… są wyrażonym ze zmrużeniem oka wyznaniem miłości wobec mojej krainy.”
Zaproszeni mogą poczuć się wszyscy, którzy po prostu lubią czytać. Po spotkaniu odbędzie się wybór kolejnych lektur.

Zapraszamy
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Badania
mammograficzne
Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Białegostoku 1 września 2011 roku zaprasza kobiety w wieku 50-69
lat na bezpłatne badania mammograficzne.
Mammobus będzie ustawiony na parkingu przy szpitalu w
Olecku, ul. Gołdapska 1.
Panie spoza w/w przedziału wiekowego mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70,00 zł.
Kobiety zainteresowane wykonaniem w/w badania proszone są o wcześniejszą rejestrację w godz. od 8.00 - 20.00 pod nr
tel. 85 6760332, 85 6761322.
Rejestrując się należy podać numer PESEL.

Finanse poszkodowanym rolnikom

Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 lipca 2011 r. do 29 sierpnia
2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.
O pomoc może ubiegać się producent rolny, w gospodarstwie
którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły szkody spowodowane przez
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki
wiosenne w wysokości:
a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z 3 lat
poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda albo z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie
rolnym w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach;
oraz
b) nie mniej niż 10.000,- zł w budynkach, budowlach, maszynach
lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.
Szkody muszą być oszacowane przez komisję powołaną przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 września 2010 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku działania klęsk żywiołowych oraz
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.
U. z 2010 r., Nr 169, poz. 1141; Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 719).
Formularz wniosku z instrukcją wypełniania i wzorami załączników do wniosku znajdują się stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl w zakładce WDRAŻANE
PROGRAMY PROW 2007-2013 → Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (...) – nabór 2011 r.
Źródło: www.minrol.gov.pl
opracowała Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

B23402
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Trwają policyjne działania
„Bezpieczne i Zdrowe
Wakacje 2011”
Od 22 czerwca oleccy policjanci realizują działania prewencyjne pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje 2011”. Celem
głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.
Wakacje potrwają od 22 czerwca do 31 sierpnia . W tym
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywających. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie całego województwa działania profilaktyczne. Już w
okresie poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego powiatu przeprowadzono spotkania dzielnicowych z
uczniami.
Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych
przestrzegali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach
na jakie narażone są dzieci podczas wakacji oraz sposobach
ich przeciwdziałania. W trakcie realizowanych działań istnieje możliwość przeprowadzenia przez Policję kontroli
przed wyruszeniem w trasę autobusów wiozących dzieci
na zorganizowany wypoczynek. Informację o kontroli prosimy przekazywać do oleckiej komendy z kilkudniowym
wyprzedzeniem.
W okresie wakacyjnym organizowana jest bardzo duża
liczba wycieczek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców, opiekunów i organizatorów wycieczek, jak również mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
oraz innych pasażerów przewożonych autokarami na wycieczki, policjanci przeprowadzają kontrolę stanu technicznego autobusów oraz skontrolują stan trzeźwości kierujących pojazdami.
W czasie trwania wakacji zwiększona liczba funkcjonariuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się
dzieci i młodzieży. W trakcie codziennej służby patrolowej

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo
„Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu „Losy nasze…”

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, pamiętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze powojenne
lata nowych mieszkańców Mazur.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla
uczestników konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu
zwrócone nadawcom.
Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012
roku na adres:
Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta,
naszej rodziny.
i obchodowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone
w celu niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez
dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole
drogowe wszystko po to aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Zostaną przeprowadzone działania kontrolne sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom
które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą kontrole
miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz
opiekunów aby w czasie wakacji bawić się bezpiecznie i rozważnie !!!

to@borawski.pl

PIES EUROPEJCZYK

O prawa zwierząt w Sokółkach

14 sierpnia w Sokółkach odbył się konkurs, którego tematem było sprawdzenie wśród dzieci wiedzy o zwierzętach domowych oraz o prawach tych zwierząt.
W konkursie uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci z Sokółek i okolic.
Głównym
celem była poprawa bytu psów
niejednokrotnie
przez całe swoje
życie przywiązanych łańcuchem
do budy. Dzieci wykazały się
wielką wiedzą
na temat i Unii
i swoich milusińskich. Nagrody w konkursie ufundowali
sponsorzy oraz
organizatorzy,
którzy się po prostu na nie złożyli.
Dzieci przyszły na konkurs całymi rodzinami, tak więc każda z rodzin dostała obrożę. Każde z uczestniczących w konkursie dzieci otrzymało jakiś upominek oraz paczkę karmy i
konserwę dla swego psa.
Oto lista zwycięzców:
1. Natalia Witkowska (Żydy)
Organizatorzy dziękują
2. Maria Dobruch (Sokółki)
sponsorom za
3. Weronika Maciejewska (Stożne)
ufundowanie
nagród,
4. Małgorzata Adamczyk (Żydy) i Kamila Domomieszkańcom
racka (Sokółki)
5. Klaudia Biskierska (Żydy)
Zawad Oleckich
6. Igor Maciejewski (Stożne)
za wzięcie udziału w
Organizatorami konkursu, składki i zebrania darów
składce,
od sponsorów są mieszkańcy Zawad Oleckich: Alicja
a
dzieciom
oraz starszym
Gniazdowska, Małgorzata Janik, Agnieszka Malimieszkańcom Sokółek
nowska, Anna i Robert Maluchnik.
Dzieci do konkursu przygotowały panie: prowadząca
i okolic za
bibliotekę w Sokółkach Krystyna Maciejewska oraz zaliczne przybycie.
liczająca tam staż Marta Adamczyk. Pani bibliotekarka
przygotowała też konkursowy zestaw pytań.
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Był czas na pracę...
ale i na kulturę, i na sport

wspomnienia pana Edwarda Arasimowicza
B. Marek Borawski – Kiedy pan przyjechał do
Olecka?
Edward Arasimowicz – Przyjechałem do Olecka w
1950 roku. Pracowałem wtedy jako podoficer w milicji.
Zaraz po przybyciu podjąłem się reaktywowania działalności klubu sportowego „Gwardia”. Odbudowałem
klub na bazie uczniów szkoły zawodowej. Mieściła się
ona obok komendy Milicji.
Jeszcze przed zorganizowaniem klubu otrzymałem
z komendy wojewódzkiej po trzy komplety do piłki
nożnej, do siatkówki i do koszykówki. Wszystko to jednak było złożone w magazynku na komendzie milicji.
Zwróciłem się więc do komendanta wojewódzkiego o
to, by sprzęt ten przekazać szkole zawodowej. Tak został reaktywowany Klub Sportowy „Gwardia”.
BMB – Czy cały czas pracował pan w milicji?
EA – Była ustawa, że po dziesięciu latach pracy w
milicji można było przejść na emeryturę więc z niej skorzystałem. Jednocześnie podjąłem pracę w gospodarce
komunalnej, a potem w związkach zawodowych pracowników komunalnych.
Byłem etatowym pracownikiem związków na wodociągach. Tam doczekałem się w wieku sześćdziesięciu
lat cywilnej emerytury. Ten wiek był też związany z ówczesnymi przywilejami.
BMB – Porozmawiajmy o sporcie.
EA – Opiekowałem się młodzieżą sportową w szkole
zawodowej, byłem członkiem wspierającym Oleckiego
Klubu Sportowego. Działaliśmy wspólnie z Józefem
Wojciechowskim. Wszyscy Wojciechowscy byli w sporcie bardzo aktywni: Janek, Zbyszek.
BMB – Czy pamięta pan jakieś ciekawe wydarzenia
z pracy w milicji?
EA – Powiem otwarcie. Pracowałem w biurze i nie
miałem bezpośredniego udziału w pracy milicjantów.
Milicję tworzono od podstaw. Przyjmowano już takich,
którzy mieli ukończone dwie klasy szkoły powszechnej. Ja miałem skończoną jeszcze przed wojną niepełną
maturę. (Obecnie w przybliżeniu można to porównać z
ukończeniem gimnazjum – przypisek redakcji). Dlatego
przyjęto mnie do milicji jako podoficera z etatem oficerskim.
BMB – Skąd pan przyjechał do Olecka?
EA – Jestem z Suwałk, ale urodziłem się w 1922
roku w Moskwie. Urodziłem się w pociągu stojącym na
stacji, którym rodzice z Syberii wracali do Polski. Matka urodziła, umyła, przewinęła, wzięła na ręce i ze mną
poszła zwiedzać Moskwę. Wtedy kobiety były twarde.
Ojciec mi to opowiedział.
Później odwiedziłem Moskwę „Pociągiem Przyjaźni”. Poszedłem na bocznicę, gdzie stał tamten pociąg.
BMB – Kiedy pana rodzice zostali wywiezieni na
Syberię?
EA – Jeszcze przed pierwszą wojną światową. Tam
się poznali i pobrali. Moi wszyscy bracia to Sybiracy z
Omska. Tylko ja jestem Moskwianin.
BMB – Czy rodzice wybrali Suwałki żeby się tam
osiedlić?
EA – Ojciec pochodził z Suwałk, a matka była spod

Lublina.
BMB – W jakiej szkole uczył się pan w Suwałkach?
EA – Najpierw w siedmioklasowej Szkole nr 1 im.
Aleksandry Piłsudskiej. Aleksandra Piłsudska była żoną
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Potem naukę kontynuowałem w Szkole nr 4 nazywanej „Freblówką”. Zorganizowano ją przy Żeńskim Gimnazjum Nauczycielskim.
Mieściła się przy ulicy Augustowskiej.
Nie skończyłem jednak tej szkoły i nie zdałem małej
matury bo wybuchła wojna.
BMB – Co się z panem działo podczas wojny?
EA – 14 marca w 1940 roku pierwszym transportem
z Suwałk zostałem wywieziony do Gołdapi i tam przydzielono mnie do pracy na gospodarce u Niemca. Stamtąd
zostałem zabrany do pracy przymusowej aż do Pilau (po
polsku „Pilawa” obecnie Bałtijsk w obwodzie Kaliningradzkim). Tam pracowałem w zakładach naprawczych
marynarki wojennej. Pracowaliśmy w warsztatach, gdzie
naprawiano silniki. Naszym zadaniem było oczyszczenie,
umycie i przygotowanie silnika do remontu.
Przy tej czynności pracowali tylko Polacy. Musieliśmy
rozebrać silnik, wymyć, wyczyścić, wysuszyć i czysty
dawać dla Niemców do regeneracji. Praca była ciężka z
kilku powodów. Najgorsze to, że była strasznie brudna i
śmierdząca. Na początku nie mogłem się przyzwyczaić do
smrodu. Co zjadłem, to i zwracałem.
Tam doczekałem wyzwolenia.
Rosjanie zegnali nas wszystkich do opuszczonego
obozu koncentracyjnego Stutchofu. Więźniów wywieziono wcześniej. Robiono to wg nich profilaktycznie, aby
Polacy nie włóczyli się i nie kradli. Z jedzeniem było bowiem krucho i trzeba było je po prostu zdobyć. Nie było
sklepów, a pieniędzy też nie było.
BMB – A jak pan trafił do domu?
EA – 9 maja wyszedłem z Stutchofu. Piechotą przyszedłem całe Prusy Wschodnie i tak 31 maja znalazłem się w
Suwałkach.
Nie było żadnej pracy. Pewnego dnia spotkałem kolegę, z którym byliśmy razem w Pilau. Dostał on od Niemców przepustkę do Suwałk ale uciekł i już do Pilau nie
wrócił. Teraz pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa i zaproponował mi tam pracę. Przyszedłem do domu i mówię
do ojca, że mam pracę w UB. Ojciec mi na to, że „Do
Dwójki” nie pójdziesz. Ja widziałem co oni na Syberii robili. Będziesz miał kłopoty, a i rodzina też niemałe”. Więc
ja go pytam: „A do milicji?”. „Do milicji możesz iść, bo
milicja czy policja w każdym ustroju jest potrzebna”. I tak
wstąpiłem do milicji.
BMB – Czy od razu trafił pan do Olecka?
EA – Najpierw byłem w komendzie w Ełku, potem w
Łomży. Stamtąd przenieśli mnie do Olecka. Tutaj byłem
najdłużej. Tu doczekałem emerytury i w policji i w służbie
cywilnej.
BMB – Jakie ciekawe wydarzenia sportowe odbywały
się w Olecku?
EA – Odbywały się Spartakiady Związków Zawodowych. Oleccy sportowcy uczestniczyli w nich i zajmowali
czołowe miejsca. Sport związkowy podzielony był na sekcje. My startowaliśmy w pionie gospodarki komunalnej.
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W województwie byliśmy pierwsi, a w Polsce zajęliśmy
trzecie miejsce. Przewodniczącym Rady Miejskiej był
wtedy Wojciech Pawlak, a szefem klubu sportowego był
Józef Wojciechowski.
BMB – Czy był problem z mieszkaniami?
EA – Wtedy nie było takiego problemu. Ja nie miałem
problemów z mieszkaniem. Co prawda chciałem dostać
mały domek przy zbiegu ulic 1 Maja i Wąskiej, ale otrzymał je szef Urzędu Bezpieczeństwa. Teraz tak myślę, że
dla mojej rodziny było ono za duże.
BMB – Jak jeździliście na zawody?
EA - Jeździliśmy odkrytą ciężarówką. Jak miał padać
deszcz zakładało się plandekę i w drogę. W ten sposób
jeździliśmy do Łomży. Byliśmy raz w Warszawie, ale
wtedy jechaliśmy pociągiem.
Do Białymstoku, stolicy województwa, wyjeżdżaliśmy często.
BMB – Z pana opowieści wynika, że życie sportowe
było bogate. Czy było jakieś równie ciekawe życie kulturalne?
EA – Zaraz na początku pracy w milicji stworzyłem
kółko teatralne. Graliśmy sztuki agitacyjne jak „Niepotrzebny”. Treścią była krytyka biurokracji. Grałem role
dyrektora, którego miano wywieźć na taczce. Graliśmy
zresztą różne sztuki. Zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce
na festiwalu, który odbywał się w Warszawie za spektakl
pt. „Ogień na mnie”. Była to sztuka wojenna. Siedziałem
na drzewie jako obserwator artylerii. Niemcy mnie wyśledzili i ostrzelali. Strzelali jednak tak bym nie zginął,
bo chcieli „zdobyć języka”. W ostatniej scenie krzyczę
do mikrofony: „Ogień na mnie”. Dostałem wtedy nagrodę specjalną za odtworzenie tej roli.
BMB – Kto jeszcze występował z panem?
EA – Występowaliśmy całymi rodzinami. W spektaklach brała udział moja żona, dzieci. Była sztuka o rodzinie, gdzie dzieci nasze siedziały na tapczanie ustawionym na scenie. To był rodzinny teatr i w tamtych czasach
było życie rodzinne. Jeździliśmy ze sztukami do Cichego, po innych PeGeeRach. To były inne czasy. Był czas
na pracę w policji i na rozrywkę. Teraz policjanci mówią,
ze nie maja czasu bo dużo pracują. Ale przecież mają
samochody, maja motocykle. Mają to o czym w tamtych
czasach nawet nie mogliśmy marzyć. A czasu nie mają!?!
Oni powinni być pionierami kultury. Udzielać się w sporcie.
U mnie teraz:w starość nie radość. Ciężko jest, że ludzie przechodzą i nawet nie spytają: „Czy ty żyjesz?”
Mieszkam pięć kroków od Komendy Powiatowej, a ile
lat tutaj jestem, nikt mnie nie odwiedził. Myślę, że powinni się zainteresować losem starego emeryta.
BMB – Może nie interesują się bo wiedzą, że wszystko jest u pana dobrze?
EA – Nie! Nie jest wszystko dobrze. Wie pan jak w
moim wieku cieszy, gdy ktoś przyjdzie i poda rękę i powie: „Cześć przyjacielu”? Takie słowa znaczą dla mnie
wiele.
Moi przyjaciele prawie wszyscy poumierali: Drozd,
Sobolewski... Dużo miałem przyjaciół. A ja jakoś dożyłem dziewięćdziesiątki! I nie poddaje się.
Zamieniłem się teraz ze względu na chorobę w sportowca fotelowego. Mecz muszę zobaczyć. Kibicuję
wszystkim. Tylko teraz piłka stała się brutalna. Te wślizgi, inne sztuczki. Przedtem nas nie uczono, że jak nie
możesz pokonać, to wjeżdżaj mu na nogi. Tego nie było.
BMB – Czy kibicuje pan Czarnym?
EA – Trudno by mi było na stadion dojść!
BMB – Ale gdyby były transmisje?
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EA – To wtedy na mur beton. Całą rodziną! Tak jak
kiedyś. Na mecze chodziło się całą rodziną. W koszyk
pakowało się wałówę i obiad jadło na stadionie. Każdy
mecz Czarnych oglądało się rodzinnie.
Mecz to było święto, tradycja... i musiał człowiek
iść na mecz.
Kiedyś było zgranie społeczeństwa.
BMB – Jak się kiedyś kibicowało?
EA – Chodziłem na mecze bo lubiłem oglądać ładne
sytuacje.. nawet i przeciwnika. Wszyscy bili brawa za
dobry futbol. Wszystkim również kibicom chodziło o
to, by widowisko było ładne. Ważnym było by Czarni wygrali! Ale, gdy przeciwna drużyna była lepsza, to
bito brawa i dla nich. Nagradzaliśmy brawami porządną grę. Zwycięża przecież zawsze ten kto jest lepszy!?!
Dziwię się dzisiaj temu co dzieje się na stadionach.
Co wyprawiają ci kibice?
Przed wojną jeszcze jako nastolatkowie jeździliśmy
na mecze razem z zawodnikami Klubu Sportowego
„Strzelec” z Suwałk. Na przykład do Augustowa jechało się furmankami. Siedziało się na wozach obejmując
szczeble drabin żeby nie wypaść. Jechaliśmy jako kibice.
Nigdy nie było bójek z chłopakami z Augustowa.
Witaliśmy się. Pytaliśmy się nawzajem o imiona i nazwiska piłkarzy. Dzisiaj już tak nie ma. Jakby mógł to
kibica drugiej drużyny nożem by przebił.
BMB – Co chciałby pan przekazać olecczanom?
EA – Żeby nie zapominali, że są z Olecka. Żeby pamiętali o tym, że miasto to zostało odzyskane. Że społeczność, która je odbudowywała była bardzo pracowita. Dzisiaj słyszę jak potępia się czyny społeczne. Ale
dzięki czynom społecznym odbudowywano miasto,
porządkowano ruiny, zakładano parki.
Obecny park i Rynek to był plac targowy. Żeby powstał park to myśmy bruk rękoma wyrywali. Wywoziliśmy go i kamień był dalej bity i stosowany do utwardzenia dróg.
Po wojnie życie w Olecku wcale nie było lekkie ale
w końcu stało się tak, że miasto było chlubą województwa. Miasto za to co robiło w gospodarce komunalnej to
przez siedem lat w województwie białostockim było na
pierwszym miejscu, a trzecie miejsce w Polsce.
BMB – Co było oceniane w tych konkursach?
EA – Przede wszystkim czystość, gospodarność, zatrudnienie. Najważniejszym problemem do rozwiązania w mieście był brak pracy dla kobiet. Wybudowano
tylko po to Zakład Zabawek (obecnie Zakłady Prawda
– przypisek redakcji). Po to też została zbudowana Gorseciarnia (istniejący obecnie zakład u zbiegu ulic Armii Krajowej i ulicy Ludowej – przypisek redakcji). To
były bardzo ważne decyzje podjęte wtedy przez władze
miejskie.
BMB – Jak się panu podoba obecne Olecko?
EA – Jest piękne. To moje rodzinne miasto. Tu zostaną moje kości. Dla mnie Olecko jest najpiękniejsze.
Ja tutaj widzę moją pracę. Czuję to jak patrzę na park.
Tam, gdzie teraz rosną piękne drzewa ja wyrywałem
rękami bruk. To wszystko powstało dzięki czynom społecznym.
Chciałbym jeszcze powiedzieć jedno: żeby pamiętali o starych, o nas. Chciałbym, aby choć raz na rok przyszli do mnie i spytali jak żyję. Przecież mieszkam tak
blisko komendy? Wtedy też ktoś musiał pilnować porządku? Przecież starsi policjanci też są z weryfikacji.
Ja jak umiałem z całego serca służyłem temu miastu.
BMB – Dziękuję za rozmowę.
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009
dzień 14.

Niebezpieczny kraj
(Kolumbia, 9 lipca 2009)

O dziwo w nocy nie było psów - tzn.
były, ale gdzieś w oddali. Biegały przy
samym morzu, do nas nie podchodziły. Były spokojniejsze, ponieważ była
bezksiężycowa noc. O 3.15 podszedł
do nas pomocnik kierowcy toyoty i
obudził. Zebraliśmy się dość szybko.
Było chłodno. Zapakowaliśmy
plecaki na dach, a sami usadowiliśmy
się na ławkach pod plandeką. Kierowca podjeżdżał pod umówione domy i
zabierał kolejnych pasażerów. Wziął
także matkę z niemowlęciem. Trzęsło.
Jechaliśmy tylko 1,5 godziny.
Do Uribrii zajechaliśmy o 5.30. I
jak na zawołanie mieliśmy stamtąd kolejny transport do Riohachy. Tutaj rozstaliśmy się z Niemką i wsiedliśmy do
autobusu jadącego do Cartageny (bilet
35 tys. peso). Tak się nam wydawało,
bo w jakiejś miejscowości wszyscy
wyszli z autobusu, a kierowca oznajmił, że dalej nie jedzie. Na szczęście
„przekazał” nas innemu kierowcy. Po
drodze mieliśmy kontrolę wojskową.
Wszyscy mężczyźni musieli wyjść z autobusu, oprzeć się
rękoma o maskę i stanąć w rozkroku. Nastąpiło obszukiwanie. My też z Jackiem musieliśmy się temu poddać i to na
oczach wszystkich. Żenujące.
Kolumbia nie należy do państw bezpiecznych. Powszechne są rabunki i kradzieże, niejednokrotnie z użyciem broni. Najniebezpieczniejsze miejsca to duże miasta.
Turyści często przeszukiwani są w poszukiwaniu narkotyków. Należy wówczas zachować szczególną ostrożność, ze
względu na możliwość podrzucania tych środków w celu
wyłudzenia łapówki. Posiadanie narkotyków karane jest kilkuletnią karą więzienia.
Przebywanie w niektórych rejonach Kolumbii jest nie-

bezpieczne ze względu na obecność grup partyzanckich Od
kilkudziesięciu lat istnieje kilkanaście różnych grup partyzanckich, charakteryzujących się własną ideologią, strukturą
i strategią wojskową. Do najbardziej wpływowych ruchów
zalicza się FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii),
ELN (Wojsko Wyzwolenia Narodowego) oraz M-19 (Ruch 19
Kwietnia).
Lata sporów wewnętrznych oraz wojen domowych, którym głównie towarzyszyła przemoc spowodowały, że mentalność Kolumbijczyków jest bardzo specyficzna. Z jednej strony jest to kraj bardzo niebezpieczny, a z drugiej mieszkańcy
starają się być bardzo ostrożni i zapobiegawczy.
W Cartagena byliśmy o 15.
Milionowe duże miasto z brudnymi przedmieściami.
Od dworca do centrum, gdzie
zamierzaliśmy poszukać noclegu
było bardzo daleko, więc pojechaliśmy taksówką. Dość szybko
udało się nam znaleźć pokój w hostelu za 32 tysiące peso. Jacek był
bardzo zmęczony i poszedł spać,
a ja wybrałem się na zwiedzanie
miasta.
Oczarowała mnie starówka w
stylu kolonialnym – coś pięknego
i morskie nabrzeże. W Cartagena
przechowywano zrabowane Indianom skarby, ładując je na pokłady
płynących do Hiszpanii galeonów.
Wieczorem jeszcze raz wybrałem się na starówkę, tym razem z
Jackiem, który chyba zacznie chorować, bo zamiast jedzenia kupił
tabletki. Dzisiaj zjadłem o dziwo
(bo to nie był kurczak) kiełbasę z
frytkami za 3 tys. peso. Centrum
Kartageny jest piękne, ale według
mnie nie pobije ono Barichary.
Jest duszno!!!
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Lotnisko w Olecku
W Olecku powstanie lądowisko? Prezes Aeroklubu
Krainy Jezior Stanisław Tołwiński wychodzi z inicjatywą wyznaczenia nowych miejsc do lądowania dla małych samolotów.
W liście otwartym do mieszkańców Mazur, samorządowców, przedsiębiorców i entuzjastów małej komunikacji lotniczej z Ełku, Gołdapi, Mrągowa, Pisza, Olecka
i Węgorzewa Prezes AKJ przekonuje do podjęcia wspólnych działań dla utworzenia nowych lądowisk.
„By rozbudzić wyobraźnię warto zastanowić się nad
takim prozaicznym faktem możliwym do oceny w prostej praktyce życiowej, że ... kilometr jezdni to ślepa ulica, droga do nikąd ... a kilometr pasa drogi startowej,
drogą w Świat... Więc zacznijmy otwierać Świat dla Mazur i Mazury dla Świata, bo na to zasługuje kraina i jej
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szansę na otwarcie się na nowe grupy turystów – lotników oraz zorganizowane grupy turystyczne wykorzystujące małe samoloty jako środek transportu, to możemy się spodziewać nowych miejsc do lądowania w
najbliższych miesiącach.
„Zainteresowani podjęciem inicjatywy działań na
rzecz lotnisk lokalnych mogą kontaktować się w sprawach dodatkowych pytań na mail: s.tolwinski@mazuryairshow.pl lub akj@lotniskoketrzyn.pl. Jesteśmy (w
AKJ) również gotowi przybyć na spotkania w każdej
miejscowości, gdzie będą zainteresowani utworzeniem
działalności lotniczej.” – zachęca Tołwiński.
Więcej informacji na temat
turystyki lotniczej w Polsce
można znaleźć na stronach internetowych www.lotniskoketrzyn.
pl oraz www.ttlot.eu.
informacja
Aeroklubu Krainy Jezior

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Stanisław Tołwiński
mieszkańcy.” – pisze w liście Stanisław Tołwiński.
Pierwszym etapem ma być utworzenie najpierw trawiastych i niezbyt kosztownych w wykonaniu oraz jego
utrzymaniu lądowisk w wybranych miastach na Mazurach. „Lotniska to nowe miejsca pracy, to rozwój usług
turystycznych i około turystycznych oraz komunikacji
biznesowo-wypoczynkowej.” – podkreśla prezes AKJ.
Kiedy powstanie pierwsze nowe lądowisko? To zależy od zainteresowania promowania swoich miast przez
samorządowców. Jeśli dostrzegą w tym przedsięwzięciu

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
– POZNAJ SWOJE PRAWA ZA DARMO
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” , Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i
Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiat Olecki zapraszają mieszkańców powiatu oleckiego do
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
Porady skierowane są głównie do osób znajdujących się na życiowym rozdrożu, osób które z przyczyn finansowych nie mogły skorzystać z pomocy
prawnika czy doradcy.
W naszym Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych oraz Terenowych Punktach Porad Prawnych i
Obywatelskich radcy prawni, adwokaci oraz doradcy
obywatelscy służą Państwu bezpłatną pomocą w interpretacji obowiązującego prawa. Pomogą zredagować pismo prawne, wniosek, odwołanie, czy też inne
pismo urzędowe. Doradzą w sprawach trudnych, życiowych, w sytuacji, która Państwu wydaje się bez
wyjścia.
Dołącz do usatysfakcjonowanej grupy osób korzystających z naszego doradztwa!
W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13. Znajdziecie nas Państwo również na portalu internetowym
www.akademia.olecko.pl.
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K57902
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V29705

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

V31304

V29505

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V27408

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B22504
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K32208
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B21107

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V29605
* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57008
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21206
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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32533
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58002
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29715
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31314
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V32523
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B33801
* koła letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26928
* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70403
* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26918

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26209
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B23302

KARAOKE w Pub Piwnica
każdy czwartek, start od 2000
SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B21306
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B33901
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33602
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1233

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V31104
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B23102
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30804
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B22703
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55716
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31204
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B21805
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B22105
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B22404

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20309

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V32703
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B23502
V39201

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem:
(87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

PUB PIWNICA

CODZIENNIE OD 10.00

V31004
V29106

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

V26109

V29406

14

V26119

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B21705

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 V27308
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29905
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V27208

Nowy zakład w Olecku

K58102

* aranżacja, wykonanie oraz serwis całoroczny terenów
zielonych
* wykonywanie wnętrz z marmuru, granitu, kamienia naturalnego, terakoty

firma z tradycją - 25 lat w Niemczech
Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255
w tym roku posiadamy jeszcze wolne terminy

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27028
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V39211
* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki,
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30904
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V26309
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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
V26708
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33512
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26818

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1432
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V32513

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B21406
K30006

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55408
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B22803
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26329
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* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506o
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V26608
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26319
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306o
* mieszkanie 67 m.kw., do remontu, cena do negocjacji, Kowale Oleckie, tel. 660-259-912 K57803
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* odkurzacz piorący ROBOCLEAN wielofunkcyjny
(firanki, dywany, tapicerka samochodowa), stan bardzo
dobry, tel. 510-677-245 V31324
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27018
V39011

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V26718
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1442
* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57307
V33402

V26908

WYNAJEM

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

V39101

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

* kawalerka, tel. 87-520-42-43, 692-466-237 B34001
* lokal do wynajęcia, działalność gospodarcza, Olecko, Kolejowa, 56 m.kw., tel. 664-722-091 K57704
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K57703

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V25410

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B22604
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27038
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B33701
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B23202
* działka budowlana, Świętajno, tel. 509-154-347 K57604
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406o
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B33601
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55617

Nie opalajmy samochodów na plażach.
Zróbmy miejsce dla
ludzi.

V28217
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K58609

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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Ilość publikacji:
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V39301

Podpis: ......................................................
B22903

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

B23003

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

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

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Domowy patent na tłustą cerę

W walce z tłustą cerą w sukurs przyjdzie nam mięta. Kilka jej listków wrzucamy do naczynia z białym
octem i odstawiamy na parę dni, a następnie wlewamy dwie łyżki stołowe roztworu do kąpieli.

Dietetyczne cudo:
kwaszone ogórki

* zwalczą zimową depresję, bo zawarty w nich magnez
reguluje pracę układu nerwowego
* zapobiegną przeziębieniom, dostarczając organizmowi kwas glutaminowy, który pobudza układ immunologiczny
* pomogą w odchudzaniu, gdyż kwas mlekowy wiąże
tłuszcze z potraw, a magnez uruchamia spalanie zapasów
tłuszczu
* ujędrnia skórę dzięki beta-karotenowi, który neutralizuje wolne rodniki sprzyjające powstawaniu zmarszczek
* zlikwidują zaparcia, bo kwas mlekowy wymiata bakterie gnilne, a błonnik przyspiesza ruchy robaczkowe jelit
* zmniejszą cellulitis dzięki kwasowi owocowemu,
który przyspiesza krążenie limfy

Owocowe maseczki

Istnieje pogląd, że najlepsze dla naszego zdrowia są owoce z tej strefy klimatycznej, w której mieszkamy. Dotyczy to
także kosmetyki. Korzystajmy zatem z dobroczynnej mocy
odmładzającej sezonowych owoców, pamiętając, że:
poziomki wyrównują koloryt twarzy, wygładzają ją i nawilżają, przez co są idealne dla cer poszarzałych, dla palaczek, dla nocnych marków; wiśnie szklanki ściągają pory,
pojędrniają. Podobnie działają czereśnie; porzeczki czynią to
samo co wiśnie, choć mniej intensywnie; jabłka wygładzają
cerę oraz doskonale ją nawilżają;
truskawki nawilżają i pojędrniają; maliny doskonale nawilżają i czynią skórę elastyczną i gładką.

Nasza skóra

Po kąpieli stan naszej skóry poprawiają olejki z lawendy,
ziarna sezamowego, kiełków pszenicy, żeńszenia lub soi.

Nasiona rzeżuchy

... zalewamy wodą, a gdy po dobie wytworzy się wokół
nich śluz, rozsmarowujemy go na mokrej wacie rozłożonej
na płytkim talerzu. Podlewać hodowlę dwa razy dziennie.
Trzycentymetrowe kiełki można dodawać do twarożku i kanapek.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii,
Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza,
Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksymiliana, Michała, Namysława, Sieciesława, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza, Konstantego, Konstantyna, Maksyma, Wierzchosława, Wiktora, Włastymira, Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gosławy, Małgorzaty, Mo-

niki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gosława, Józefa, Kakasantego, Przedzisława,
Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia (święto lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Sobiesława, Stronisława,
Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Michaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Michała,
Mirona, Szczęsława, Szczęsnego

Nasz przepis
Kurczak z ziołami

Kg kurczaka, 15 dag tłustego sera twarogowego, jajko, dwie łyżki masła, dwie
łyżki śmietany, dwie łyżki soku z cytryny, łyżka natki pietruszki, łyżka liści
lubczyku, pieprz, sól
Do pieczenia: mała marchewka, pietruszka, cebulka, ząbek czosnku, kawałek pora, kawałek selera, łyżeczka
świeżego lub suszonego koperku
Kurczaka myjemy, suszymy, a potem
nacieramy solą i pieprzem na koniec
skrapiamy sokiem z cytryny i posypujemy szczyptą lubczyku. Tak przygotowanego wstawiamy na pół godziny do
lodówki.
Ser mielimy dodając jajko, pozostały
lubczyk i natkę pietruszki. Doprawiamy solą i pieprzem i dokładnie mieszamy.
Kurczaka napełniamy nadzieniem i
zszywamy lub spinamy. Tak przygotowanego obrumieniamy na maśle i
wkładamy do żaroodpornego naczynia.
Wszystkie warzywa kroimy w kostkę,
czosnek w drobniutkie talarki i wkładamy na dno naczynia zalewając szklanką
wody. Naczynie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy
około godziny smarując kurczaka co
pewien czas śmietaną, a jeśli za bardzo
się spieka delikatnie polewając sosem
z brytfanki.
Podajemy ze smażonymi ziemniakami
i surówką.

ku sól i pieprz.
Po tym czasie dodajemy czosnek i mieszamy. Przykrywamy i dusimy dalsze
10 minut.
Natkę pietruszki myjemy, siekamy i
mieszamy ze śmietaną. Wlewamy do
grzybów i podgrzewamy na małym
ogniu.

Pstrąg w ziołowej panierce
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Cytaty na ten tydzień
...nie zaszkodzi ci popracować
ciężko dla czegoś, czego chcesz, ale
upewnij się, czy to właśnie ty tego
chcesz, a nie twoje społeczeństwo, rodzice, nauczyciele, sąsiedzi – a także,
czy masz szansę wygrać.
Hans Selye
Drukowane głupstwa mają jedynie
wagę tam, gdzie się krępuje ich obieg;
bez swobody krytyki nie ma zaszczytnej pochwały; jedynie mali ludzie lękają się małych pisemek.
Pierre Caron hrabia Beaumarchais
Cierpienie jest na świecie, ból,
ludzko-zwierzęce uczucie zmagania
jest na świecie. To ten martwy człowiek u góry, Chrystus. Jego rany, jego
śmierć, jego przebite kości. Wieje od
niego grozą. Do niego modlą się. Do
niego, nie do kolumn, filarów, bogactwa kolorów. Zgromadzili je tylko dla
niego.
Alfred Döblin

PRZYS£OWIA
Gospodarz dobry rok zaczyna od św.
Bartłomieja (24 sierpnia)
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak
miękka to lekka.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną,
a jeśli na świętego Mateusza (21 września) – pustą.
Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę kończy i do jesieni już sposobi.
Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia) liść
opada, prędko zima bywa rada.
Na św. Ludwika (25 sierpnia) zboże z
pola umyka.
Boćki odleciały - podwieczorki zabrały.
Na św. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze się poczyna.

4 filety pstrąga, jajko, 2 łyżki pszennej
mąki, 3 łyżki bułki tartej, łyżka świeżych
lub suszonych liści lubczyka, szczypta
oregano, pół łyżeczki pieprzu ziołowego, 6 łyżek oleju, łyżka masła, sól, pieprz
Rybę myjemy, osuszamy, posypujemy
pieprzem, solą i odstawiamy w ziemne miejsce na pół godziny. Bułkę tartą
mieszamy z liśćmi lubczyka, oregano i
pieprzem ziołowym.
Filety otaczamy w mące, następnie w
roztrzepanym jajku i w bułce tartej.
Smażymy na rumiano z obu stron.
Świeża ryba
Podajemy na gorąco na każdy filet kła- ... zawinięta w nasyconą octem winnym,
dąc kawałek masła. Do potrawy nadają albo nawet spirytusem, ściereczkę, pozosię smażone ziemniaki oraz przyprawio- stanie dłużej świeża.
na ostro surówka.

Konfitura z morwy

Bielizna

... powieszona zimą na świeżym powieKg jagód z morwy, 40 dag cukru
trzu nigdy nie zamarznie, jeśli do krochCukier rozpuszczamy w litrze wody. malu lub do kąpieli płuczącej dodamy nieDo gotującego się syropu wrzucamy wielką ilość soli.
oczyszczone ale nie płukane owoce morwy. Smażymy około 25 minut.
Rozmrażanie lodówki
Owoce odstawiamy na jeden dzień Przy rozmrażaniu lodówki należy wyszczelnie przykrywając je folią lub czyścić ja wodą z octem. Powstrzyma to
ręcznikiem przed owocówkmi. Po ok. powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Gulasz leśny
24 godzinach jeszcze raz je smażymy.
1,2 kg mieszanych grzybów, ząbek Gorącą konfiturę wkładamy do słoików.
Kiedy brzydka pogoda?
czosnku, łyżka oleju, 3 łyżki masła, Gdy będzie bardzo gorąca nie będzie Gdy psy tarzają się w trawie, zapowiada
kilka gałązek natki pietruszki, 150 ml trzeba ich wekować.
się brzydka pogoda.
śmietany, sól, pieprz
Mąka
Plamy z wosku
Grzyby dokładnie czyścimy, płuczemy,
a większe kroimy na pół lub ćwiartki. Mąka wilgotna nie nadaje się do prze- ... usuwamy wkładając tkaninę do zamraCzosnek obieramy i siekamy. Masło i chowywania. Jeżeli mąka ściśnięta żalnika, a następnie wykruszając wosk.
olej roztapiamy w dużym garnku. Po w dłoń i zachowuje po jej rozwarciu Następnie wkładamy tkaninę między warroztopieniu wkładamy grzyby i smaży- kształt palców, oznacza to, że zawiera stwy bibuły i prasujemy ciepłym żelazkiem.
my około 10 minut. Dodajemy do sma- zbyt dużo wody.
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IV Turnieju tenisa ziemnego
o Puchar
Szkoły Tenisa Ziemnego „Smecz „
z Olecka

Podczas turnieju panowała piękna pogoda.
15 zawodników i zawodniczek z Olecka, Sejn i USA rywalizowało w IV Turnieju tenisa ziemnego o Puchar Szkoły
Tenisa Ziemnego „Smecz „ z Olecka .
Grały dwie kategorie do 16 lat i Open.
W kategorii junior zwyciężczynią została Ula Jasińska
(Olecko) pokonując w finale Pawła Charmuszko (Olecko)
6/2;6/2.
W meczu o trzecie miejsce spotkali się Roksana Zajkowska i Kuba Kowalewski. Oboje Olecko. Wygrała Roksana 6/3.
Kategorię Open wygrał Dariusz Karniej pokonując Michała Karnieja 7/5;6/2. Trzeci był Andrzej Karniej, który
pokonał Konrada Słabińskiego (USA) 6/1.
Zwycięzcy otrzymali puchary a juniorzy drobne nagrody
tenisowe .

VII Turniej siatkówki plażowej
z cyklu Grand Prix Olecka 2011

Termin i miejsce: 28.08.11r (niedziela), godz. 11.00, Boisko MOSiR przy Kortach Miejskich w Olecku.
Zapisy bezpośrednio przed zawodami.
Wpisowe: 20 zł od pary.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy dla trzech pierwszych
par, a dla zwycięzców statuetki i okolicznościowe koszulki.

Mistrzostwa w Orientacji

W dniach 12-14 sierpnia 2011 r. w Olecku, po 16 latach przerwy, odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji Podwodnej.
Ideę tę wskrzesiło Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” wraz z Klubem Płetwonurków LOK w
Olecku. Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objęli
Państwo Alicja i Janusz Dramińscy, Komisja Płetwonurkowania LOK i Polski Związek Płetwonurkowania.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Miejski w
Olecku.
W zawodach wystartowało 30 zawodników z Olecka,
Ełku, Łomży, Białegostoku, Olsztyna, Wrocławia, Łodzi,
Suwałk i Warszawy.
W ramach Mistrzostw rozegrane zostały dwie konkurencje: M-KURS czyli „Bez kontaktu” dla kobiet i
mężczyzn oraz „KONTAKT”, także dla nurków obu płci.
Wśród kobiet, w konkurencji „Bez kontaktu”, tylko
Adriana Ulikowska z Olecka ukończyła konkurencję i
tym samym wywalczyła I miejsce na podium, natomiast
w konkurencji „Kontakt” I miejsce zdobyła Alicja Dramińska (Olsztyn), II miejsce na podium zajęła Adriana
Ulikowska (Olecko). Pozostałe zawodniczki nie ukończyły konkurencji.
W grupie mężczyzn, w konkurencji „Bez kontaktu”,
I miejsce wywalczył Wojciech Kujawski ( Olsztyn), II
miejsce – Kamil Kowalewski (Suwałki), III miejsce –
Jacek Milewski (Olecko).
W konkurencji „Kontakt” I miejsce zdobył Janusz
Dramiński (Olsztyn), II miejsce – Bernard Pszczoła
(Olsztyn), III miejsce – Wojciech Kujawski (Olsztyn).
Organizatorzy przyznali również puchary dla naj-
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Podwodnej powróciły do Polski po 16 latach
wszechstronniejszej
zawodniczki – Puchar
otrzymała Alicja Dramińska i najwszechstronniejszego
zawodnika – Puchar otrzymał
Wojciech Kujawski. Nie
obyło się też bez pucharu
dla najmłodszego i najstarszego zawodnika.
Najmłodszą zawodniczką na Mistrzostwach
okazała się 15-letnia Adriana Ulikowska (Olecko), zaś najstarszym
zawodnikiem
Janusz
Dramiński (Olsztyn).
Zawody w Olecku
miały charakter ogólnokrajowy, ale nie miały
statusu Mistrzostw Polski, do tego niezbędna
jest zgoda Ministerstwa
Sportu, której zdobycie
zajmie około 3 lat. Obecni na zawodach przedstawiciele
Polskiego Związku Płetwonurkowania oraz Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju obiecali wspierać
podjętą inicjatywę.
Było to pierwsze starcie ogromnego doświadczenia byłych mistrzów z młodością i zapałem przyszłych
zwycięzców, którzy jak na pierwszy swój start wypadli
bardzo dobrze.
Orientacja Podwodna zaczęła rozwijać się w latach
50-tych ubiegłego stulecia w wyniku połączenia elementów pływania szybkiego w płetwach, zawodów
sprawnościowych oraz technik podwodnych.
Ostatnie Mistrzostwa w Orientacji Podwodnej miały miejsce w Polsce wiele lat temu i mimo że Polacy
w zawodach nurkowych odnosili sukcesy na arenie
europejskiej i światowej,
w Polsce dyscyplina ta
zanikła 16 lat temu. Teraz nurkowie z Olecka próbują wskrzesić tę
dyscyplinę korzystając z
doświadczenia dawnych
mistrzów. Do Olecka
przybyło ośmiu byłych
reprezentantów kraju w
tych konkurencjach.
W Olecku zostały rozegrane dwie konkurencje: „M-KURS”, czyli
„Bez kontaktu” i „Kontakt”. W konkurencji „M-KURS” zawodnicy płyną wokół kolejnych boi
opływowych nie dotykając ich, a następnie przekraczają linię mety. Najlepiej, gdy zawodnik trafi
w tak zwany punkt zerowy mety (czyli w sam jej
środek). Wtedy otrzymu-

je maksymalną liczbę punktów. Każde odchylenie od
punktu „0” oznacza ich utratę.
Jest to typowa konkurencja szybkościowa.
Natomiast konkurencja „Kontakt” to ok. 650 m od
boi startu przez 5 punktów orientacyjnych. Zawodnicy
mają na pokonanie trasy limit czasowy, ich zadaniem
jest pokazanie, że znaleźli każdy z punktów orientacyjnych poprzez pociągniecie lub zakręcenie boi, co
nie jest wcale łatwe, o czym przekonała się liczna grupa kibiców dopingujących swoich zawodników przez
dwa kolejne dni
Zawodnicy jak i obserwatorzy byli bardzo zadowoleni z organizacji i przebiegu Mistrzostw, wszyscy
zgodnie deklarowali ponowne przybycie do Olecka i
start w kolejnej edycji Mistrzostw w przyszłym roku.
ar
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prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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PO KOKARDĘ

Jedno słowo

Waldemara Rukścia

Ostatnio odwiedziłam swój bank. Lubię tam chodzić, bo
to mały bank, a pracowników nie oddziela ode mnie szyba.
Siadam sobie wygodnie i mogę marudzić tyle, ile mi się podoba. Po kilku latach uśmiechamy się do siebie. Kiedy nie ma
żadnego klienta rzucamy żarty na „dzień dobry” i pożegnanie.
I tak od kilku lat.
Obsługiwała mnie przeważnie pani Basia. Do tej pory
wystarczyło nam słówko, by rozśmieszyć całą załogę. Teraz
ciągle ubrana na czarno, smutna. Domyśliłam się, że na pewno ma żałobę. Może po rodzicu? Zdobyłam się na odwagę by
zapytać o to inne panie...
To co się dowiedziałam tąpnęło mną.
Pani Basia straciła w wypadku… córkę, taką ledwie pełnoletnią. Wspominała mi kiedyś o dzieciach, kiedy ją podwoziłam. Boże! Nie ma tragiczniejszej rzeczy dla rodzica, niż
pochować swoje dziecko.
Pani Basia weszła na chwilę na salę, gdzie siedziałam
(przeniesiono ją do pokoju, gdzie nie ma klientów na czas
wyciszenia), obrzuciła wszystko niewidzącym spojrzeniem i
cofnęła się do siebie. Poczułam, że moje nogi nie dźwigną
ciężaru mych lęków. Tak, to był lęk. Gdyby stanęła przede
mną nie wiedziałabym jak się zachować, jakich słów użyć i
czy w ogóle coś mówić. Nie, nie chodzi tu o kondolencje,
tylko… no właśnie, co?
Jakie jest pocieszenie dla matki, która traci dziecko?
Po prostu bałam się, jak kilka lat temu, kiedy inna koleżanka straciła w wypadku syna. Obiecałam na pogrzebie,
kiedy wtulała się we mnie, że ją odwiedzę, że będę przy niej.
Do dzisiaj pamiętam ten paraliżujący strach, że sobie nie poradzę z tą sytuacją, że nie udźwignę ciężaru jej bólu. Kilka
razy ją odwiedziłam, ale wiem, że to było za mało.
A może właśnie wystarczyłoby jedno słowo? Może tylko
obecność? Nie potrafię wytłumaczyć i usprawiedliwić mego
zachowania nawet sama przed sobą.
Wiem, strasznie przygnębiający temat na lato, ale pani Basia nie odróżnia pór roku, nawet nie widzi ich sensu.
Tydzień temu znalazłam w skrzynce list. Jakie to miłe
uczucie dostać list pisany ludzką ręką, atramentem, z naklejonym śliną znaczkiem pocztowym. Ileż wysiłku musi ponieść osoba, która wybiera tę drogę komunikacji. Zwłaszcza
w dzisiejszych czasach, kiedy jedno „klik” załatwia wiele
spraw bez wychodzenia z domu.
Otwierałam go elegancko (!) nożykiem do kopert, z wielkim namaszczeniem. Prawdziwa uczta była dopiero przede

mną. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu, powoli docierały do
mnie słowa przyjaciela. O tym, że wzrusza się, kiedy czyta moje
teksty, że trafiają do jego najskrytszych zakamarków, czy coś w
tym rodzaju. Czytałam raz i drugi i sama się wzruszyłam. Tyle
dobroci, która na mnie spłynęła z czterech stron kartki zapisanej
atramentem (tak w ogóle to mógłby pisać wyraźniej, bo wzrok
już nie ten i przyzwyczajony do czcionki), nie czułam już dawno. Czułam, jak moje akumulatory aż buchają od pozytywnej
energii, którą się naładowały.
Niesamowite, ile może zdziałać jedno słowo, no, może kilka
zdań. Jeśli tak poczuła się moja przyjaciółka, do której napisałam po śmierci jej mamy, to znaczy, że list spełnił swoją rolę.
Napisałam, że bardzo ją podziwiam i zawsze podziwiałam, że
była dla mnie cichym wzorem kobiecości, delikatności, itp.
Oprócz tego była zaradna (w dobrym tego słowa znaczeniu),
pracowita i ciągle się uśmiechała. Ludzie do niej lgnęli, a płeć
męska ustawiała się w kolejce o jej względy. W ogóle jej to nie
przewróciło w głowie. I zawsze mogłam na nią liczyć, kiedy
miałam jakieś sprawy w stolicy. Była gotowa dowieźć, pomóc,
ugościć, czego nie mogę powiedzieć o mojej rodzinie tam zamieszkującej. Jak ona to wszystko robiła, nie wiem do tej pory?
Napisałam jej o tym i także o tym, że żałuję, że nasze drogi rozeszły się, że nie pielęgnowałam tej przyjaźni. Piszemy do siebie
emaile, dzwonimy, ale to nie to samo i nie chcę jej burzyć jej
świata nowych przyjaźni.
Szkoda, że dopiero czyjaś śmierć uświadamia nam jak wiele
zawdzięczamy drugiej osobie. I, niestety, okazuje się, że często
jej tego nawet nie mówimy, bo wstydzimy się swoich uczuć, bo
uważamy, że ta osoba to wie, że to takie oczywiste. Mijają dni,
lata, a my ciągle nosimy w sobie to niewypowiedziane słowo.
Znam historię koleżanki, której bratowa nie przełamała się
opłatkiem przy wigilijnym stole. Koleżanka do dzisiaj nosi to
w sobie. Minęły lata, incydent poszedł w zapomnienie. Kiedyś
wyznała mi, że wybaczyła bratowej, udała, że sprawy nie było.
- Wiesz – powiada – nie mam do nie żalu, ale zabrakło tego
jednego słowa „przepraszam”.
Moja babcia, którą będę jeszcze nieraz cytowała, powtarzała:
- Oj, dzieci byle tylko wojny nie było i żebyście w zgodzie
żyli.
A kiedy po „drobnych” kłótniach rodzina wracała na swoje
tory, dodawała:
- Teraz już mogę umierać.
Jeśli tylko dopada mnie chwila chandry albo samotny deszcz
tak dzwoni o szyby, jakby chciał wedrzeć się do pokoju, to szukam białej koperty i znowu czytam ten sam list.
- „A Słowo było… i Bogiem było Słowo”. Życzę sobie, by
zamieszkało między nami.				
Marusia

