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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 38 (714) 21 września 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 38
(714)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B

Tel. (87) 520 44 46
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3WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH

EKO GROSZEK: polski, import

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256

Jesteśmy głęboko poruszeni i zasmuceni

przedwczesnym odejściem

wychowawcy młodzieży, sportowca

który kształtował nie tylko sprawność ciała, ale przede

wszystkim charaktery wielu pokoleń oleckiej młodzieży.

Żegnamy niezastąpionego kolegę i przyjaciela z Rady

Miejskiej, na którym zawsze mogliśmy polegać.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego

współczucia.

Romualda Wojnowskiego

Radni miejscy i powiatowi
Dobra Wspólnego Ziemi Oleckiej

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami”

Rodzinie

najszczersze wyrazy współczucia
składa MLKS Czarni Olecko.

Śp. Romualda Krzysztofa Wojnowskiego

Żegnaj Romku,
będzie nam brakować Ciebie.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

trenera, sportowca
i wieloletniego radnego RM

Cześć Jego Pamięci

Romualda Wojnowskiego

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,

wyrazy szczerego współczucia i żalu
składa Redakcja „Tygodnika Oleckiego”

Nawet za niepowodzenia mędrzec 
dziękuje bo dzięki temu kształtuje swój 
charakter. 

Jozeph Fohat

posezonowa wyprzedaż
kosiarek

STIGA   VULCAN   EINHELL 
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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:
• Marian Adamowski
• Ryszard Marciniak
• Agnieszka Okupska
• Regina Rojek
• Maria Woroszylska
• Michał Żarneckiw
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-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ 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 

4 sierpnia o 18.41 jeden zastęp 
OSP Wieliczki usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego 
w Krupinie.
4 sierpnia o 19.04 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Borkowinie.
4 sierpnia o 19.13 jeden zastęp 
OSP Mazury usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego 
w Rogojnach.
4 sierpnia o 21.50 jeden zastęp 
JRG PSP gasił pożar śmieci na 
terenach obiektów MOSiR.
5 sierpnia o 0.09 jeden zastęp 
JRG PSP gasił przy ulicy Grun-
waldzkiej pożar pnia drzewa. 
5 sierpnia o 17.16 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Kowalach Oleckich.
5 sierpnia o 22.37 dwa zastępy 
JRG PSP poszukiwały na jezio-
rze w Zawadach Oleckich zagi-
nionego mężczyzny.
6 sierpnia o 11.26 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał żmiję z posesji 
przy ulicy Żeromskiego.
6 sierpnia o 18.05 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Kowalach Oleckich.
6 sierpnia o 16.12 jeden zastęp 
JRG PSP gasił na osiedlu Lesk 
pożar suchej trawy.
6 sierpnia o 19.57 jeden zastęp 
JRG PSP gasił przy ulicy Nocz-
nickiego pożar śmieci w śmietni-
ku kontenerowym.
7 sierpnia o 21.09 jeden zastęp 
JRG PSP zabezpieczał na ulicy 
Kościuszki miejsce wypadku 
drogowego.
8 sierpnia o 17.48 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego 
w Chełchach.

informacji udzieliła 
starsza sekcyjna Katarzyna 

Jeglińska

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

I znowu minął tydzień i 
przyszedł następny tydzień 
jesieni.

I jest jak zawsze... Bo-
skie zegary mielą ciągle. 
Odszedł od nas Romek Woj-
nowski. 

Już nie spotkamy się na 
stadionie i nie usłyszę go jak 
komentuje zawody. Nie spo-

Olecka Izba 
Historyczna serdecznie 

zaprasza 22 września (czwartek) o godzinie 
17,00 na spotkanie z Barbarą Grą-
ziewicz-Chludzińską Pierwsze dni, 
pierwsze noce nowych mieszkańców 
Mazur.

Barbara Grąziewicz-Chluzińską 
z Towarzystwa Ratowania Dziedzic-
twa Kulturowego Kresów Dawnych i 
Obecnych w Węgorzewie opowie na 
podstawie bezpośrednich świadectw o 
losach pierwszych mieszkańców Ma-
zur. Od wielu gromadzi ona relacje pi-
sane, dokumenty, wspomnienia, które 
świadczą o codzienności i przeżyciach 
osadników przybywających na Ziemie 
Odzyskane w pierwszych latach po za-
kończeniu II wojny światowej.

Barbara Grąziewicz-Chludzińska 
urodziła się w Krzemieńcu na Woły-
nie. Po wojnie rodzice jej osiedli w 
Węgorzewie. Ponad 20 lat temu zało-
żyła w Węgorzewie Muzeum Kultury 
Ludowej, które jest zbiorem pamią-
tek po ludziach tam mieszkających. 
Jest prezesem fundacji „Dziedzictwo 
nasze”, które ma za zadanie ochronę 
dziedzictwa kulturowego dawnych i 
współczesnych grup etnicznych obsza-
ru Polski i dawnych ziem kresowych.

Plac Wolności 2 – Stary Ratusz
Budynek Urzędu Miejskiego w par-

ku, pierwsze piętro.

tkamy się na ulicy Zamkowej przed Wszechni-
cą albo ZST. Nie usiądzie już z nami na Sesji 
RM.

Ileż wiary w ludzi i miłości do nich miał 
w sobie książę poetów - ksiądz Twardowski 
pisząc o odchodzących od nas. Myślę tutaj o 
wersie „Uczmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą”. Żadna wiedza nie zgłębi tego, zda-

wałoby się prostego stwierdzenia. 
Mimo swej, właśnie prostoty, jest 
cichym i nostalgicznym opisem 
kruchości naszego jestestwa. Pod-
kreśla zarazem pustkę jaką pozo-
stawia po sobie śmierć naszych 
bliskich, przyjaciół czy znajomych.  

Uczę się kochać ludzi, bo wiem, 
że szybko odchodzą. Chciałbym, 
żeby uczyli się tego inni. Żeby 

przynajmniej próbowali. 
Pamiętajmy, że po nas zostanie tyl-

ko pamięć. To jest oczywistość, gdy 
patrzy się na historię. I starajmy się 
aby była to pamięć tylko o dobru, któ-
re przekazaliśmy. Żadne pomniki, to 
też wiadomo z historii, nie mogą prze-
trwać. Nic co materialne nie jest wiecz-
ne. Wieczne jest tylko Słowo i dobro 
które czynimy.

Mam nadzieję, że wybaczycie mi 
Państwo ten wykład, bo co ja jestem? 
Mała drobina w tym całym wszech-
świecie. 

B. Marek Borawski
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WYSTAWY STAŁE
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.09 z³
Pb95 .........................5.09 z³
PB98 .........................5,29 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,75 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz) 

• Muzeum Ziemi Ojczystej (wystawa) – Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa plakatu, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, 
ROK „MG”

• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Las w obiektywie, hol kina „Mazur” - wystawa fotografii
21 września (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 września (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - Sztafetowe Biegi Przełajowe, stadion MOSiR
18.00 - Śnienie - premiera spektaklu, grupa „Amalgat” sla 
Teatru AGT
23 września (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
24 września (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
25 września (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
14.00 - Dąb Dąbrowa Białostocka - Czarni Olecko, mecz pił-
ki nożnej
26 września (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 37
27 września (wtorek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
XX Oleckie Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stdion 
MOSiR
Finał Wojewódzki II Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska w piłce nożnej chłopców i dziewcząt
28 września (środa)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
29 września (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
10.00 - przetarg ustny na lokale w Spółdzielni mIeszkaniowej 
„Lesk”, informacja w TO 38, na s. 12
30 września (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
mija termin zgłaszania kandydatów do tytułu „Pasjonat 2011” ogło-
szonego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
mija termin zgłaszania kandydatów do Komisji do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych (szczegóły TO 33)
1 października (sobota)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
2 października (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 35
15.00 - Czarni Olecko - Mrągowia Mrągowo, mecz piłki noż-
nej
3 października (poniedziałek)
apteka dyżurna: Składowa 6
4 października(wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 37
5 października (środa)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - ,,Piątki piłkarskie” chłopców, Boisko w Kowalach 
Oleckich
9.00 - Piłka nożna 11 - osobowa szkół gimnazjalnych
6 października (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
7 października (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
mija termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Dzia-
łalności Pżzytku Publicznego przy wojewodzie warmińsko-
-mazurskim (szczegóły w TO 37/713)
8 października (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
14.00 - Concordia Elbląg - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
32
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Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej 
Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olec-
ko” składa podziękowanie darczyńcom, 
którzy wkladali datki do puszek kwestor-
skich przy kościele N. M. P. w dniach 28.08 
oraz 11.09.2011 roku.

Fundacja „Zdrowe Olecko” pozyskane 
środki przeznaczyła na zakup sprzętu me-
dycznego dla szpitala w Olecku. 

Zarząd Fundacji

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie miasta i gminy Burmistrz Olecka 
oraz Komendant Powiatowy Policji postanowili zwięk-
szyć liczbę patroli pieszych poprzez zorganizowanie od 
19 czerwca do 31 października br. dodatkowych ośmio-
godzinnych służb funkcjonariuszy oleckiej jednostki.

W tym celu Urząd Miejski w Olecku przekazał 10.000  
złotych na Fundusz Wsparcia Policji. Otrzymane środki 
pozwoliły na zrealizowanie 32 dwuosobowych służb w 
patrolach pieszych, których zadaniem było zapewnienie 
porządku i spokoju publicznego.

Policjanci kierowani byli w rejony zagrożenia wyni-
kające z analizy stanu bezpieczeństwa  sporządzone na 
potrzeby dyslokacji służby patrolowej i obchodowej.

Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy było pro-
mowanie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującym 
prawem postępowania, ujawnianie i represjonowanie 
sprawców wykroczeń szczególnie dokuczliwych dla spo-
łeczeństwa oraz ograniczenie aspołecznych zachowań.

W trakcie służb ponadnormatywnych policjanci :
- przeprowadzili 63 interwencje,
- wylegitymowali 233 osoby,
- nałożyli 73 mandaty karne i zastosowali 128 po-

uczeń,
- ujawnili 3 nieletnich zagrożonych demoralizacja,
- zatrzymali 7 sprawców na gorącym uczynku,
Obecnie funkcjonariusze oleckiej komendy realizu-

ją służby ponadnormatywne na terenie gminy Kowale 
Oleckie. Dzięki środkom finansowym przekazanych 
przez Panią wójt policjanci wykonają 10 dwuosobowych 
służb na terenie tej gminy.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Policyjne służby 
ponadnormatywne
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Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Przypisani Północy” oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczy-
li termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honoro-
wego tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy‘2011.  
 
Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można 
dostarczać na adres:  
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,  
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisa-
ni Północy” 

  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3,  
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z 
członków Zarządu Stowarzyszenia  lub Komisji Rewizyj-
nej.  
 
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”:  

„Pasjonat Przypisanych Północy 2011”
I. Kandydatami do nagrody mogą 

być osoby działające na terenie Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się 
szeroko pojętą animacją środowiska spo-
łecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, 
ekologii, turystyki, działań społecznych.  

II. Osoby wchodzące w skład Kapitu-
ły nie mogą kandydować do nagrody.  

III. Liczba zgłaszanych kandydatów 
jest nieograniczona.  
I

V. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Przypisani Północy”, osoby nagrodzone honoro-
wym 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 Kapi-
tułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego. 

Maria W. Dzienisiewicz

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczycie-
la wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wycho-
wywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej” – taką przysięgę złożyły 7 września 
2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Olecku nauczycielki, które w tym roku uzyskały awans 
na stopień nauczyciela mianowanego. Kazimierz Iwa-
nowski – wicestarosta Olecki odebrał ślubowanie i wrę-
czył akty mianowania nauczycielkom oleckich szkół w 
obecności Naczelniczki Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku 

Nauczycielki złożyły
 ślubowanie

oraz dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Olec-
kiego.

Awans zawodowy uzyskały:
• s. Bonita – Krystyna Bastek – nauczycielka reli-

gii Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głu-
chych im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

• Marta Gogacz – nauczycielka języka rosyjskie-
go i języka polskiego Zespołu Szkół Technicznych w 
Olecku;

• Agnieszka Truchan – nauczycielka języka rosyj-
skiego Zespołu Szkół Technicznych w Olecku;

• Emilia Przemielewska – nauczycielka języka 
polskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kocha-
nowskiego w Olecku.

Gratulujemy.

Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decy-
duje 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 decy-
duje 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 przed-
miotów,
• 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

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 
2011/2012 do następujących 
typów szkół:

V39005

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandy-
datów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała 
Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu po-
woływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. 

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do 7 
października 2011 r. Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 
5 członków Rady reprezentujących różne obszary działalno-
ści organizacji. 

Więcej informacji na http://bip.warmia.mazury.pl/
urzad_marszalkowski/, zakładka Organizacje Pozarządo-
we – Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wszelkich 
informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, tel. 724 777 741, e-mail: op@
warmia.mazury.pl.

Niezbędne dokumenty do zgłoszenia kandydata PLIK 
DO POBRANIA

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

 Nabór członków Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Od 1 września 2011 r. zostały wpro-
wadzone nowe wzory paszportów, pasz-
portów służbowych, dyplomatycznych 
i tymczasowych. Polskie paszporty za-

wierają teraz tłumaczenia objaśnień danych personalnych 
w 20 językach Unii Europejskiej. Wprowadzono też infor-
mację, że na terytorium państwa niebędącego członkiem 
UE polski obywatel ma prawo skorzystać z pomocy dyplo-
matycznej i konsularnej każdego z państw UE. Umiesz-
czenie tej informacji jest realizacją postanowień art. 23 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotychczasowy 
wzór paszportu może być stosowany nie dłużej niż do 30 
września 2011 r., a dotychczasowe wzory paszportu dy-

plomatycznego, służbowego i tymczasowego mogą być 
stosowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2012 r.

Dokumenty paszportowe wydane według wzorów 
określonych na podstawie dotychczasowych przepisów 
zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich 
określonych.

Zmiany te wprowadziło rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 2011 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów 
paszportowych, którego treść dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej MSWiA –http://bip.mswia.gov.pl/
portal/bip/221/19974/DzU_2011_nr_169_poz_1014.
html

Źródło: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Nowe paszporty
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

10
października 

godz. 1600

B22208

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

L70503

Od września 2011 r. do czerwca 2012 r. Krajowy Ośrodek Wspiera-
nia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) realizuje projekt 
„Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego 
systemu informacji edukacyjno-zawodowej”. Powiat Olecki uczestniczy 
w jego pilotażowych działaniach. Anna Pogorzelska została doradcą – 
konsultantem naszego powiatu w wyniku rekrutacji przeprowadzonej 
przez KOWEZiU.

Projekt zakłada zewnętrzne wspieranie publicznych gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych w realizacji zadań w zakresie doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego w szczególności poprzez powołanie powiatowych 
Zespołów Wsparcia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i utworzenie 
internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.

Głównym zadaniem doradców – konsultantów będzie między innymi:
• przeprowadzenie diagnozy systemu doradztwa w szkołach;
• opracowanie charakterystyki placówki w aspekcie doradztwa edu-

kacyjno-zawodowego wraz z rekomendacjami oraz planu wsparcia szko-
ły;

• przeprowadzenie z radami pedagogicznymi, nauczycielami, rodzi-
cami i uczniami spotkań upowszechniających ideę doradztwa;

• utworzenie mapy lokalnych instytucji systemu doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego działających na terenie powiatu wraz z opisem ich 
potencjału i rodzaju świadczonych usług.

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Mężczyzna został przygnieciony płytą szalunkową, współ-
pracownicy uwolnili kolegę przed przybyciem straży pożarnej 
i pogotowia. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez strażaków i zespół 
ratownictwa medycznego poszkodowany został przeniesiony 
do karetki i odwieziony do szpitala.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko
zdj. archiwum PSP

WYPADEK PRZY BUDOWIE OBWODNICY
14 września około godziny 13:40 w miejscowości Roso-

chackie doszło do wypadku podczas prac przy budowie jed-
nego z mostów obwodnicy Olecka. 

Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Ziemi Oleckiej

uprzejmie informuje członków o możliwości bez-
płatnego korzystania ze szkoleń i podwyższania kwa-
lifikacji w ramach Projektu „Inwestycja w kadry tury-
styki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów 
turystycznych”.

Przyjęcie do projektu nastąpi po wysłaniu deklara-
cji uczestnictwa (do pobrania na stronie www.kadrytu-
rystyki.pl w zakładce dokumenty).

Liczba miejsc na szkolenia ograniczona – decydu-
je kolejność nadesłanych zgłoszeń. Można skorzystać 
tylko z jednego szkolenia: menadżerów bądź na upraw-
nienia turystyczne.

Zgłoszenia drogą elektroniczną należy przesłać na:
email: kadryturystyki@wp.pl
lub pocztą listowną  na adres: 15-092 Białystok, ul. 

Sienkiewicza 5 lok. 63
Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie.
Z poważaniem: Wioletta Żukowska

Wiceprezes LOT Ziemi Oleckiej

Wsparcie szkół w zakresie 
doradztwa zawodowego



7
Tygodnik olecki 38/714 - r. 2011

to@borawski.pl

Znany są niemieckie napisy jakie 
były umieszczone przed wojną  na ścia-
nie pomnika  i na froncie postumenty na 
którym był umieszczony wielki znicz. 
Nie spotkałem jednak nigdzie wzmianki 
o  dosyć sporej metalowej tablicy w ję-
zyku niemieckim, która jeszcze w latach 
50 tych była umieszczona na pomniku, 
przypominam sobie, że była  w pobliżu 
kamienia węgielnego, nie widzę  śladów 
po niej na kamieniach pomnika!

W  latach 60. na nieistniejącym te-
raz  postumencie – cokole, już bez zni-

Kilka  refleksji i wspomnień.

Pomnik w parku

Andrzej Sobotko 
Leśnik, od  zawsze 
na Mazurach, 
ostatnie 30 lat 
nadleśniczy w 
Nidzicy.

cza, była  tablica, której treść znalazłem na zdjęciu przyjaciół 
mojego Taty – mieszkańców Olecka  - panów Szotkiewicza i 
Łukaszewicza. Oto jej treść : 

„Cała ta monumentalna budowla jest pomnikiem, który 
wzniesiony został w latach 1925 – 1927 przez ówczesne wła-
dze niemieckie, ku czci poległych w pierwszej wojnie świato-
wej 1914 – 1918 obywateli miasta Olecka. Pomnik znajduje 
się pod opieka Miejskiej Rady Narodowej w Olecku”.  

Lakoniczny napis, ale jak na owe czasy dobre i to.  Wy-
wiercone, widoczne  otwory  w kamieniu świadczą, że wcze-
śniej były tam  metalowe litery        

W latach 60  na kolumnach pomnika były umieszczone - 
zrobione z grubych prętów - kule symbolizujące kulę ziemska 
z uwięzionym w środku gołąbkiem pokoju.  Mam takie stare 
zdjęcia. Ktoś i na taki pomysł wpadł, a przecież cały pomnik 
i niemieckie napisy  jakie tam były, nie miały związku z po-
kojem i przyjaźnią, co miały symbolizować umieszczone tam 
gołąbki.         

Na  innych tego typu pomnikach w  Prusach Wschodnich 
cokoły zajmowały  postacie żołnierzy, wodzów, figury lwa 
czy pruskiego orła. Tutaj  teutońskie miecze  na kolumnach 
pomnika, wielki  znicz na wysokim kamiennym postumencie 
jakby na ołtarzu ofiarnym, w centrum pomnika ofiar wojny w 
centrum sportowym miały swoją zdecydowanie inną symbo-
likę, daleką od idei  P. de Coubertin’a. Sport z czasu Niemiec  
po Pokoju Wersalskim  miał zastępować wojskowe szkolenie  
młodzieży.

Piaszczysta nawierzchnia przed pomnikiem, sugerowała 
zakorzenienie idei jaką niósł pomnik na  piaszczystej, Mazur-
skiej - Wschodniopruskiej ziemi.  

Jeszcze jedno wspomnienie  – wydaje mi się chociaż nie 

mam pewności, że na istniejących do dzisiaj zielonych ra-
batach, na zewnątrz placu przed pomnikiem były, betonowe 
kostki z nazwiskami poległych żołnierzy – mieszkańców 
Olecka – kostki takie zwane poduszkami cmentarnymi, ist-
nieją do dzisiaj  na niektórych cmentarzach czasu I Wojny 
Świtowej na Mazurach. Układ rabat jest  typowy dla wojen-
nych cmentarzy niemieckich tego czasu.  

W latach 60 tych były tam rabaty kwiatowe, teraz jest 
trawnik. 

Dzisiaj  pomnik jest nieco  przysłonięty drzewami, nie 
ma postumentu, znicza i  niemieckich  napisów, niewiele 
już  ludzi kojarzy stary pomnik z pierwotną  jego funkcją, a 
park z jego dawnym patronem. Położony niedawno na pla-
cu przed pomnikiem polbruk mocno zmienił charakter tego 
miejsca, przykrył patynę historii .

Jeszcze za naszych czasów (lata sześćdziesiąte) przed 
pomnikiem odbywały się ogniska harcerskie, występy. Ro-
dzice mówili że chyba w 1947 roku przy pomniku, po po-
chodzie 3 maja, ksiądz odprawiał mszę św. 

Za naszych czasów wszystkie  obiekty  sportowe były 
używane. Na Małym Stadionie bywały też festyny i zabawy 
ludowe - w socjalistyczne wprawdzie  święta. Teraz stadion 
ten ma  sztuczną nawierzchnię - super!

Park, stadion i boiska, zagospodarowanie  brzegu jezio-
ra – wszystko zadbane,  widać dobrego gospodarza - służą  
ludziom, którzy tu mieszkają  i gościom i niech tak zostanie 
na zawsze!

A pomnik? Pomnik niech zostanie - pamiątką historii , 
ale nie ołtarzem !

Teraz bez emocji  można i trzeba  poznać historię ziemi, 
która dla nas jest  Ojczyzną. 

Warto poznać drogę, jaką ziemie Prusów, Prusy Wschod-
nie przeszły, by w części stać się Warmią i Mazurami;  po-
znać i zrozumieć okoliczności w jakich powstawały te po-
mniki !  

 c.d. w następnym numerze
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo 
„Ojcowizna” ogłaszają 

XIV edycję konkursu 
„Losy nasze…” 

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego oko-
lic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspo-
mnień, pamiętników lub opisanych dokumentów osobi-
stych, 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 Hi-

storycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, doku-

menty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, 
naszej rodziny.

19 września około 23:40 w miejscowości Sedranki 
wybuchł pożar więźby dachowej  murowanej obory. Przy-
puszczalną przyczyną zdarzenia było uderzenie pioruna. 

W akcji gaszenia pożaru i ewakuacji zwierząt brało 
udział 45 strażaków. Do działań gaśniczych zużyto 140 m. 
sześciennych wody.  Dogaszanie i rozbiórka części kon-
strukcji dachu trwała do godziny 6.20. 

Spaleniu uległo: całkowicie więźba dachowa, 30 ton 
słomy i  25 ton siana.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko
zdj. archiwum PSP

Uroczyste otwarcie 6 września nowego budynku Biblioteki 
Publicznej. Od prawej stoją: ksiądz prałat Lech Janowicz, wi-
cestarosta Kazimierz Iwanowski, burmistrz Wacław Olszewski, 
kierowniczka biblioteki Katarzyna Jeżewska oraz dyrektorka 
ROK „MG” Marta Jeżewska.         Fot. archiwum WTZ 

Pożar w Sedrankach

W poniedziałek, 15 sierpnia w Wydminach już 
po raz dwudziesty odbył się  Wydmiński Jarmark 
Twórców Ludowych. Jubileusz imprezy świętowa-
no uroczyście, gdyż jest ona jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć promujących kulturę ludową w na-
szym województwie. 

W ramach bloku artystyczno-rozrywkowego 
swój repertuar zaprezentowały zespoły i kapele lu-
dowe z Polski i państw ościennych. Powiat olecki 
reprezentowały zespoły folklorystyczne z Kowa-
li Oleckich: Jarka oraz Prząśniczki.  Nie zabrakło 
także programu artystycznego przygotowanego z 
myślą o dzieciach. Swoje taneczne umiejętności za-
prezentowała grupa Plama z Białegostoku, a także 

Występ zespołów 
z Kowali Oleckich na 

Wydmińskim 
Jarmarku Twórców Ludowych

zespoły z Kaliningradu, których wystę-
py zyskały szczególną przychylność pu-
bliczności. Stałym elementem Wydmiń-
skiego Jarmarku Twórców Ludowych 
jest wystawa wyrobów rękodzieła ludo-
wego, na której można było zobaczyć 
najpiękniejsze koronki i hafty z różnych 
regionów Polski. Ponadto uczestnicy 
imprezy zostali zaproszeni do skoszto-
wania przeróżnych potraw regionalnych. 

Jak wspomniałam powyżej, Wydmiń-
ski Jarmark Twórców Ludowych należy 
do jednych z najbardziej reprezenta-
tywnych imprez promujących kulturę 
ludową. Realizację podobnych przed-
sięwzięć należy wspierać, gdyż folklor 
jest nieodzownym elementem naszego 
dziedzictwa kulturowego.   
         

 Janina Szczęsna (artykuł i zdj. wcze-
śniej zostały zamieszczone w „GAC-
KA”-u
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Od 26 lipca do 6 sierpnia młodzież oleckich szkół - Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół na Siejniku - wzięła udział 
w międzynarodowym obozie skautowskim w Viernheim w 
Niemczech. Opiekę nad olecczanami sprawowały Anna Ka-
czor, nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika, a także Beata Kozic, nauczyciel języka niemieckiego 
w Gimnazjum w Kowalach Oleckich.  

Viernheim położone jest w południowej Hesji, w sercu 
regionu metropolitalnego nad Renem i Neckarem, niedaleko 
Mannheim, Ludwigshafen, Heidelbergu, Wormacji, Spiry oraz 
Frankfurtu.  Liczy ok. 32500 mieszkańców. Ciekawostką jest 
fakt, iż w mieście mieszkają osoby pochodzące z 97 krajów 
świata.

Polscy harcerze podróżowali pociągiem. Przyjechali na 
miejsce obozu jako pierwsza grupa, potem dołączyli Francuzi, 
a następnie Anglicy. W pierwszym dniu wszyscy uczestnicy 
musieli zorganizować obóz oraz wykonać własny identyfika-
tor. Mówi opiekun polskich skautów Anna Kaczor:

„Pobyt był pełen atrakcji. Zwiedzając Viernheim należało 
samodzielnie chodzić według mapy, dojść do wyznaczonego 
miejsca i wykonać zadanie, aby otrzymać pozwolenie do dal-
szej drogi. Wiele emocji wywołały nocne podchody, musieli-
śmy odnaleźć w lesie liderów, którzy dawali kolorowe sygnały 
świetlne.

30 lipca odbył się „Dzień narodów”, w którym każda grupa 

Międzynarodowy obóz skautowski w Viernheim

musiała przygotować trzy narodowe dania. Postanowiliśmy 
zaskoczyć konkurencję i udało się. Przygotowaliśmy zupę 
owocową, pierogi z jagodami, a na deser był sękacz. Jurorzy 
byli kompletnie zaskoczeni, ale co jest najważniejsze, wy-
graliśmy ten konkurs. Informacja na ten temat ukazała się w 
lokalnej gazecie.

Bardzo wyczerpująca była trzydniowa wędrówka, ale jak 
się okazało, wszyscy najlepiej ją wspominają, bo atmosfera 
była niesamowita. Grupa, w której szliśmy jako jedyna nie 
zgubiła się i doszła do celu. 

Zwiedziliśmy „Morze skaliste” w Felsenmeer – bardzo 
ciekawe miejsce, wygląda to tak jakby woda w potoku za-
mieniła się w głazy oraz miejscowość Heidelberg z zamkiem, 
który ma ruiny z XVI w. i zalicza się je do drugich najlepiej 
zachowanych w Europie.”

Dla ucznia Piotra Kosińskiego (I B) udział w między-
narodowym obozie był okazją nie tylko do osłuchania się z 
niemieckim, którego naukę rozpoczyna w gimnazjum, ale 
również do zawarcia nowych znajomości: „Poznałem wielu 
kolegów i koleżanek z różnych państw, z którymi utrzymuję  
kontakt. Obóz był dobrze zorganizowany, podobały mi się 
wycieczki do różnych miejsc np.: Heidelbergu, Felsenmeer, 
Rüdesheim. Chciałbym tam kiedyś wrócić.”

Z kolei Patryk Stachurski (III D) udział w obozie pod-
sumowuje: 

„Takie obozy są genialnym pomysłem. Integracja z 
członkami innych narodowości jest czymś wspaniałym. Sam 
pobyt poza granicami Polski jest czymś ciekawym. Mogły 
istnieć bariery językowe, jednak przy pomocy świetnych 
opiekunów: pani Anny Kaczor mówiącej po francusku, pani 
Beaty Kozic mówiącej po niemiecku oraz nas samych mó-
wiących po angielsku, daliśmy radę pokonać te przeszkody. 
Wymieniliśmy się swoimi poglądami z Niemcami, Francuza-
mi i Anglikami na przeróżne tematy – muzyka, filmy. 

Obóz wakacyjny  w Viernheim pozostawił u nas wspania-
łe wspomnienia, zyskaliśmy nowych przyjaciół, nabraliśmy 
swego rodzaju doświadczenia.”

Wojciech Jegliński
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W niedzielę, 4 września 2011 roku mieszkańcy gminy 
Kowale Oleckie bawili się na „Festiwalu Chleba – Dożyn-
kach Integracyjnych 2011”. Impreza ta była połączona z 
innym ważnym wydarzeniem, a mianowicie z obchodami 
jubileuszu 10-lecia pracy twórczej młodzieżowego zespołu 
folklorystycznego Jarka. Uroczystego otwarcia festiwalu do-
konali Pani Wójt Helena Żukowska, Przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Bartczak oraz Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury Karol Czerwiński. 

Pierwsza część imprezy poświecona była obchodom uro-
czystości jubileuszowych. Na scenie oprócz jubilatek wy-
stąpiły zaprzyjaźnione zespoły ludowe: Prząśniczki, Przero-
ślaczki, Młode Jezioranki oraz Młode Pogranicze. Następnie 
na placu, gdzie odbywała się impreza, rozpoczęła się zabawa 
dożynkowa. Na scenie wystąpili artyści, którzy zaprezento-
wali polskie przeboje biesiadne oraz covery najpopularniej-
szych piosenek. Dodatkową atrakcją był pokaz iluzji sce-

Mieszkańcy gminy Kowale Oleckie bawili się na dożynkach

nicznej w wykonaniu Łukasza Granta oraz cygańskie show 
zaprezentowane przez zespół Andro-Verda. Organizatorzy nie 
zapomnieli  o najmłodszych uczestnikach imprezy, którzy ba-
wili się wraz z profesjonalnym klaunem. 

W trakcie trwania dożynek integracyjnych przeprowadzony 
został także konkurs na „Tradycyjny chleb”. Komisja konkur-
sowa brała pod uwagę nie tylko walory smakowe wypieków, ale 
także ich oryginalność, estetykę przygotowania i sposób pre-
zentacji. Pierwsze miejsce zdobył chleb wykonany przez He-
lenę Anuszkiewicz, drugie miejsce otrzymał wypiek Roberta 
Czerwińskiego, zaś trzecie – Janiny Jaśkiewicz. Laureaci po-
szczególnych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe. 

Impreza dożynkowa została zorganizowana przez Urząd 
Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. 

 Zbigniew Sieńko (artykuł i zdj. wcześniej zostały za-
mieszczone w „GACKA”-u

Policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji dro-
gowej do której doszło w miejscowości Lakiele w 
gminie Kowale Oleckie. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że  kierujący 
ciągnikiem rolniczym z przyczepą wyjeżdżając z 
drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu  jadącemu od strony Suwałk kierującemu 
bmw. 

Funkcjonariusze obsługujący zdarzenie poddali 
badaniu na stan trzeźwości obu kierowców, alko-
mat wykazał, że byli trzeźwi. Z uwagi, że każdy z 
uczestników kolizji przystawał przy swojej wersji 
przebiegu zdarzenia okoliczności i przyczynę tego 
zdarzenia wyjaśnią policjanci w trakcie prowadzo-
nego postępowania wyjaśniającego.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Kolizja drogowaOlecko, dn. 2011-09-20    L. Dz. 87/11

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lesk” w Olecku ogłasza przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych o powierzchni 
17,2m2 położonych w Olecku osiedle Lesk w budynku nr 9  m 11  i 
w budynku nr 7 m 11, jako odrębne własności wraz z pomieszcze-
niami przynależnymi - piwnicą oraz udziałem we współwłasności 
części wspólnych w budynku. Pierwszeństwo w nabyciu w/w miesz-
kań mają członkowie spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych.

Cena wywoławcza wynosi 1.500 zł/m2  tj. 25.800 zł za jeden 
lokal mieszkalny. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 29.09.2011r. 
o godzinie 10.00 w biurze Spółdzielni, osiedle Lesk 19/2, 19-400 
Olecko.

Lokale można obejrzeć i zapoznać się z operatem szacunkowym 
w dni robocze w godzinach od 7.00 -15tej po zgłoszeniu się do biura 
Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 2.500 zł do kasy Spółdzielni przed rozpoczęciem prze-
targu.

Nabywcą lokalu mieszkalnego będzie ten oferent, który zapropo-
nuje najwyższą cenę.

Nabywca, który wygra przetarg, przed podpisaniem aktu nota-
rialnego dokona wpłaty całej należności na konto Spółdzielni.

Koszt przygotowania, opisów notarialnych, wpisu do Księgi 
Wieczystej i innych z tym związanych kosztów ponosi nabywca.

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyn.

W przypadku rezygnacji i nie wpłacenia wylicytowanej kwoty 
na konto Spółdzielni w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, wadium przepada. Istnieje możliwość negocjacji z Zarzą-
dem ostatecznego terminu wpłaty należnej kwoty np.: ze względu na 
potrzebę załatwienia wymaganych formalności.

17 września o 22.20 oficer dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Giżycku poinformował dy-
żurnego oleckiej jednostki o zaistniałym wypadku 
w miejscowości Golubie Wężewskie. 

Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem 
osobowym audi na łuku drogi nie dostosował pręd-
kości do warunków drogowych, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Kierujący 
58-letni Stanisław G. został odwieziony do szpitala 
w Ełku, był trzeźwy. 

W wyniku tego wypadku doznał złamania kości 
podudzia, złamania żeber oraz obrzęku mózgu. Po-
licjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Wypadek K
59

90
1
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Popularność Biura Porad Obywatelskich i Praw-
nych w Olecku jest coraz większa . Cel, by porada-
mi wspomóc mieszkańców powiatu oleckiego- został 
osiągnięty. 

KAŻDY  MOŻE  ZOSTAĆ  
KLIENTEM  BIURA  I  UZYSKAĆ

POMOC  WEDŁUG  JEGO  POTRZEB

Bezpłatnych porad udzielają doświadczeni prawni-
cy oraz doradcy obywatelscy.

Tematyka porad jest bardzo zróżnicowana, od te-
matów bardzo błahych do wyjątkowo zawiłych.

Wszyscy , bez wyjątku klienci załatwiani są rzetel-
nie ,otrzymują wyczerpujące wyjaśnienia nurtujących 
ich problemów .

Harmonogram pracy Biura Porad Obywatelskich i 
Prawnych oraz Placówek Terenowych zamieszczony 
jest na stronie www.akademia.olecko.pl.

Telefon kontaktowy 876102201. 
 Zapraszamy do nieskrępowanego korzystania z na-

szych usług.

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 Praw-
nych w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13. Znajdzie-
cie nas Państwo również na portalu internetowym 
www.akademia.olecko.pl. 

ZAPRASZAMY

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

V41304

ZMIANA KWOTY ODSZKODOWANIA ZA WYPA-
DEK W ROLNICTWIE

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że od dnia 
09 września 2011r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałe-
go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego 
wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodo-
wą zostaje podwyższone do kwoty 550 zł za każdy procent tego 
uszczerbku.

Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie w dniu 
09 września 2011r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie 
MRiRW z dnia 16 maja 2007r. w sprawie określenia wysokości 
jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolni-
czej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

O wysokości odszkodowania decyduje data prawomocnego 
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS. 
Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upły-
wie 14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżo-
ne. Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne, ponie-
waż nie przysługuje od niego odwołanie i staje się prawomocne w 
dniu jego wydania.

Wywiad z Pawłem Modrakowskim kierownikiem pro-
jektu „Akademia Obywatela” oraz Biura Porad Obywatel-
skich i Prawnych

B. Marek Borawski – Od kiedy działa Biuro?
Paweł Modrakowski – Biuro działa od lipca bieżącego 

roku. Wraz z nim powołaliśmy terenowe odziały w Kowalach 
Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. 

BMB –  Czy jest zapotrzebowanie na tego typu usługi?
PM – Porady cieszą się dużym zainteresowaniem. Do 

dzisiaj prawnicy i doradcy udzielili 200 porad (wywiad z 20 
września). 

Pod względem charakteru czy inaczej tematyki cieszą się 
porady dotyczące spraw rodzinnych, spadkowych i alimenta-
cyjnych. 

Prawnicy pomagają również w wypełnianiu różnego ro-
dzaju formularzy, wniosków do PEFRONU, ZUS.

BMB – Biura udzielające porad prawnych poza Olec-
kiem, gdzie są umiejscowione?

PM – Są zorganizowane przy Urzędach Gminnych. Po-
rady udzielane są od 12.00 do 16.00. W Kowalach Oleckich 
biuro czynne jest cztery razy w miesiącu, a w Świętajnie i 
Wieliczkach dwa razy. 

BMB – Jaka jest frekwencja w tych punktach.
PM – Jesteśmy zadowoleni z funkcjonowania biur w 

Kowalach Oleckich i w Wieliczkach. W Świętajnie jest z fre-
kwencją gorzej. Być może jest niedostateczna informacja?

BMB – Do kiedy trwa projekt?
PM – Będzie od trwał do czerwca 2014 roku. Z usług 

mogą korzystać mieszkańcy powiatu oleckiego. Wyklucza się 
z usług sprawy gospodarcze i sprawy karne. Trzeba również 
podkreślić, że prawnicy biura udzielają tylko porad lecz nie 
reprezentują spraw przed sądem.   

BMB – Wszystkie udzielone porady są bezpłatne...
PM – To jest podstawa istnienia biura. Pomagamy oby-

watelom w sprawach obywatelskich oraz administracyjnych.
BMB – W jaki sposób najlepiej jest korzystać z parad 

Biura?
PM – Najlepiej jest przed przyjściem do biura zatelefo-

nować i umówić się na wizytę.  Trzeba zadzwonić pod numer 
87-610-22-01. Tak jest najlepiej. Klient przychodzi na okre-
śloną godzinę i ktoś na niego już czeka, a nie odwrotnie...

Harmonogramy działania Biura są zamieszczone na stro-
nie www.akademia.olecko.pl oraz zostały rozesłane do Urzę-
dów Gmin, Urzędu Miasta oraz Starostwa . Tam zostały wy-
wieszane na tablicach ogłoszeń. 

Wysłaliśmy je do wszystkich Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej na terenie powiatu. 

BMB – Dziękuję za rozmowę.

Pomoc prawna za darmo

W salach wystawienniczych Oleckiego Stowarzyszenia 
Aktywnych „Zamek” można obejrzeć ciekawą wystawę 
monet. Obejmuje ona eksponaty od I w p.n.e. do czasów 
praktycznie współczesnych. Najstarszym obiektem jest 
złoty steater pochodzący z lat 50 – 25 p.n.e., a bity w Gre-
cji (Olbia). Na wystawie można również zobaczyć unika-
tową monetę grecką bitą w Atenach z wizerunkiem sowy 
ptaka patronki Aten. Tę monetę można znaleźć jedynie w 
katalogu monet antycznych wydanych w Wielkiej Brytanii 
(wydanie polskie z 1979 roku). 

Wystawa obejmuje również pokaz monet chińskich o 
niespotykanych w Europie kształtach oraz monety z okresu 
kiedy Prusy Książęce były lennem Polski.

Wystawa została przygotowana z okazji 30-lecia współ-
pracy numizmatyków z Olecka i Ełku, a monety pochodzą 
ze zbiorów Zdzisława Bereśniewicza.

Polecam Państwu obejrzenie tej wystawy.    
BMB 

Godna uwagi wystawa
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V32707

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
92

05

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K57906

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29908a

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  V41503

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V29709

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B23106

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30808

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V31108

US£UGI
* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V29609

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2
94

10

V2
95

09

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V31308

KARAOKE w Pub Piwnica
 każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V31008

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem: 
(87) 523-03-03

• imprezy urodzinowe i komunijne

V41413
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1237

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V42302

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33606

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   K59602

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V41103

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32537

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58006

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29719

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V31318

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V32527

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L70702

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B35501

* opony  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V42512

* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70407

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31208

V29110

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Klub „CoolTura”

V41403

Nowy zakład w Olecku
* aranżacja, wykonanie oraz serwis całoroczny terenów 
zielonych
* wykonywanie wnętrz z marmuru, granitu, kamienia natu-
ralnego, terakoty

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

K58104b

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B23306

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35601

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B35302

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B21709

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B34703

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K32212

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B35002

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B34404

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34603

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B33905

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B34104

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55720

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B21809

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B34504

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B34204

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 K59702

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42412

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V39215

* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki, 
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30908
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05   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V42202

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1436

V42911
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V4
25

02

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V41904

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V39015

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V42602

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
30

01
0

V33406

Idź na wybory! 
Nie narzekaj, że nic nie możesz 
zrobić. Teraz to Ty decydujesz, 
a nie politycy.

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V43111

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V32517

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B35102

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55412

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B34803

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41123

* 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. B35202

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V42432

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B33705

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V31328

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B23206

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406s

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B33605

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55621

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506s

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41113

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306s

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* okazja, tanio sprzedam kuchnię elektryczną amica, 
stan bardzo dobry, piekarnik, płyta ceramiczna, timer, 
tel.  600-936-589 L70801

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42422

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiej-
skiej, siła na miejscu, tel. 602-293-333 V42212

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1446

* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5 
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamiesz-
kania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57308c

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-
454 L70603

* kawalerka, tel. 87-520-42-43, 692-466-237 B34903

* lokal usługowy 100 m.kw., piwnica magazyn 70 
m.kw. gratis, tel 502-264-901 K59802

* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K59403
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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

L70602

V39305

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Uroda z ziół
Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla 
swojej cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i 
kąpieli. Te w torebkach ekspresowych są najwygod-

niejsze w użyciu, ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane 
i własnoręcznie wysuszone.
Fiołek trójbarwny leczy trądzik i krosty.

Parówka oczyszcza cerę
Dezynfekuje ją i nawilża. Przygotowuje twarz do nało-

żenia maseczki, wzmacniając jej działanie. Zrobiona z ziół 
ma właściwości lecznicze.

Należy garść ziół wsypać do miski z wrzątkiem (l litr) i 
przykryć szczelnie na 5 minut. Umytą twarz

pochylamy nad parą, rozpościerając nad głową ręcznik, 
tak by szczelnie pokrywał miskę. Przy skórze normalnej i 
tłustej parówka powinna być gorąca, przy suchej - lekko 
ciepła.

Długość zabiegu: dla cery tłustej - 6 minut (ale nie non 
stop, trzeba zaczerpnąć powietrza), normalnej - 4 minuty, 
suchej - 2 min.

Częstotliwość stosowania: przy cerze tłustej 2 – 3 razy 
na tydzień, przy normalnej raz w tygodniu, przy suchej raz 

na 2 tygodnie.
Czynności po parówce: oczyszczamy twarz z zaskórni-

ków, kładziemy maseczkę lub przecieramy ją tonikiem, by 
zamknąć pory. 

Pielęgnują tłustą cerę: łopian, arnika, dziurawiec, rozma-
ryn i bratek. 

Cerę suchą: koper wioski, głóg i lawenda. 
Każdą cerę: lipa i rumianek.

Ręce zniszczone pracą
... w ogrodzie czy na polu, także poplamione atramentem, 

popękane i zgrubiały naskórek – należy myć rozgniecionym, 
niedojrzałym pomidorem. Przed myciem brudnych rąk na-
trzeć je liśćmi szczawiu. Do mycia nie używać pumeksu, tyl-
ko miękkiej szczoteczki. Smarować gliceryną lub kremem. 
Do wybielania i regeneracji naskórka służy też serwatka.

Zęby (zwłaszcza palaczy) przyżółcone czyścimy watką 
zwilżoną kwaskiem cytrynowym, rozpuszczonym w wodzie 
lub 3% wodą utlenioną. Co kilka dni do wody, którą płucze-
my jamę ustną dodać 1/2 łyżeczki soli kuchennej lub i łyżecz-
kę 3% wody utlenionej. Jeśli mamy skłonności do stanów za-
palnych dziąseł kilka razy w tygodniu płuczemy jamę ustną 
naparem z szałwii (łyżka ziół na szklankę wody).

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

B35401

K59503
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy, 
Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara, 
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janu-
sza, Jonasza, Laurentego, Mateusza, 
Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, Kory-
ny, Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Mau-
rycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 września
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny, 
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, 
Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiu-
sza, Minodora, Wierusława, Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaro-
miry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły, 
Teomiry

Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira, 
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana, 
Terencjusza, Tomiła, Tomira, Uniegosta
25 września (Dzień Budowlańca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry, 
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila, 
Kleofasa, Ładysława, Mikołaja, Piotra, 
Rufusa, Świętopełka, Władysława, Wło-
dzimierza, Włodzisława, Wodzisława
26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euzebiu-
sza, Justyna, Kosmy, Kuźmy, Łękomie-
rza, Wawrzyńca, Zbysława
27 września (Dzień Polskiego Państwa 
Podziemnego)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji, Ju-
styny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara, 
Kosmy, Urbana, Wawrzyńca, Wincentego

Człowiek prymitywny, żyjący w przy-
rodzie, starający się ją podbić, był od 
niej słabszy, musiał ją zwyciężać. 

Andrzej i Ela Banach
Bożki stają się dziełami sztuki zmie-
niając układ odniesień, wchodząc w 
świat sztuki, jakiego przed naszą nie 
znała żadna cywilizacja. 

André Malraux
... czy cywilizacja europejska nie jest 
skazana na powtórzenie losu Egiptu i 
Rzymu, Tyru i Niniwy. Utrata wiary, 
stagnacja w sztuce, strzaskanie libe-
ralnego mitu, katastrofalny charakter 
ostatnich wojen – wszystko to zdaje się 
wróżyć nadchodzący upadek. 

Philip Bagby

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w 
zimie wiatrów pełno wszędzie.
Niech cię nawet na Tomasza (22 wrze-
śnia) twój siew żyta nie odstrasza.
Babie lato: w dzień ciepło, w nocy 
zimno za to.
Chodzi wrzesień po rosie, zbiera grzy-
by we wrzosie.
Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to i 
zboża młócą; jedni siebie trą na żar-
nach, drudzy na targ włóczą.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Kto pracował w lecie, temu powie 
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta 
będzie jesień.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale ja-
błek pełna kieszeń.

Zupa ogórkowa
3 duże ogórki kiszone, 12,5 dag ryżu, 4 
łyżki śmietany 30%, sól, 2 kostki rosołu 
z kury, 2łyzki natki pietruszki, 2 liście 
laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 
6 ziarenek pieprzu czarnego
Ryż gotujemy na sypko. 
Ogórki ścieramy na tarce.
Półtora litra wody gotujemy, a gdy 
wrze dodajemy kostki rosołowe, starte 
ogórki i przyprawy. 
Gotujemy 15 minut i zdejmujemy z 
ognia. Dodajemy śmietanę i posypuje-
my natką pietruszki. Solimy do smaku.
Podajemy z ryżem.

Suflet jarmużowy
Pól kg jarmużu, szklanka mleka, czu-
bata łyżka mąki, czubata łyżka masła 
roślinnego, 3 jajka, 2 łyżki tartej bułki, 
4 parówki, łyżka ostrego startego sera, 
sól, pieprz, szczypta startej gałki musz-
katołowej oraz tarta bułka i tłuszcz do 
formy

Jarmuż przepuszczamy przez maszynkę. 
Jeżeli mrożony to lekko przedtem roz-
mrażamy. 
Przyrządzamy z niego gęsty beszamel: 
białą zasmażkę z masła i mąki rozpro-
wadzamy zimnym mlekiem i mieszając 
zagotowujemy. Dalej na bardzo słabym 
ogniu dodajemy żółtka (wcześniej od-
dzielając je od białek). Powstały sos roz-
cieramy dalej na słabym ogniu do chwili 
aż zgęstnieje. Jednak nie może się w żad-
nym wypadku zagotować. 
Gdy gotowy odstawiamy z ognia lekko 
studzimy i dodajemy ubitą na sztywno 
pianę, jarmuż, tartą bułkę i przyprawy. 
Lekko mieszamy i wykładamy równą 
warstwą na ogniotrwały półmisek, wy-
smarowany tłuszczem i tartą bułką. Na 
wierzchu układamy parówki pokrojone 
na cztery części i przecięte na krzyż z jed-
nego końca. Całość posypujemy tartym 
serem i wstawiamy do mocno nagrzanego 
piekarnika (220°C) na około 20 minut. 
Danie podajemy na gorąco z surówką.

Waga
23 września – 23 października
Co przyniesie rok?
Rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzi-

na. Wiele zdarzeń i spraw, pojawią się 
dawno nie widziani krewni. Bądź ostroż-
ny i dobrze przemyśl prośbę o znaczną 
pomoc lub pożyczkę finansową.

Samopoczucie?
Zadbaj o sen i wypoczynek. Pamię-

taj, że nieustanna praca nie powinna 
zmienić cię w robota. Na przemęczenie 
i osłabienie organizmu stosuj zioła i leki 
naturalne. Unikaj zmiennych nastrojów i 
nie poddawaj się chwilowym zachcian-
kom i kaprysom.

W miłości i uczuciach będziesz po-
trzebować czułości, emocjonalnego 
wsparcia i zwykłego dobrego słowa. Nie 
powracaj jednak do tego, co było... w al-
kowie.

Planetoidy
Planetoidy, zwane też asteroida-

mi, są ciałami niebieskimi o niewiel-
kich rozmiarach (największa, Ceres, 
ma średnicę ok. 770 kilometrów, 
najmniejsze ok. l kilometra) i bardzo 
zróżnicowanych orbitach. Przyjmu-
je się, że strefa orbit planetoid mieści 
się między Marsem, a Jowiszem, ale 
niektóre z nich, np. Ikar, mają orbity 
bardzo bliskie Słońca. Istnieją rów-
nież mniej wydłużone orbity niejako 
przecinające orbitę Ziemi. Do 1962 r. 
zarejestrowano prawie 4200 planetoid. 
Część nosi nazwy miast, część imiona 
bogów i herosów greckich, 1650 nosi 
numery, a ok. 2500 nie została ozna-
czona.

W 1952 roku planetoida Eros po-
mogła astronomom dokładnie (z do-
kładnością do 17 000 km czyli 0,01 %) 

wyliczyć odległość Ziemi od Słońca, 
czyli Jednostkę Astronomiczną.

Odkrycie pasa planetoid było wy-
nikiem ogłoszenia przez Tiziusa w 
roku 1772  tzw. Reguły Tiziusa-Bode, 
z której wynikało, że między Marsem, 
a Jowiszem powinna się znajdować 
orbita samodzielnej planety. W wyni-
ku obserwacji Piazzi l stycznia 1801 
roku odkrył pierwszą planetoidę i na-
zwał ją Cererą. W tym samym roku, na 
prośbę Piazziego i Zaha, Karol Gauss 
wyliczył teoretycznie możliwe orbity i 
położenia planetoid.

28 marca 1802 roku H. Olbers 
odkrył drugą planetoidę. Nazwał ją 
Palladą. Opierając się na zasadzie Ti-
ziusa-Bode oraz współczesnych mu 
obliczeniach, postawił on hipotezę o 
istnieniu kiedyś na tej orbicie plane-
ty (nazwał ją Phaeton), która uległa 
zniszczeniu, być może pod wpływem 
ciążenia Jowisza i jego sił pływowych. 
Hipoteza ta nie została dotąd potwier-
dzona, ale też nie została zakwestiono-
wana. Istnieje też inna hipoteza mówią-
ca, że planetoidy są, być może, jądrami 
wielkich komet przechwyconych przez 
pole ciążenia Jowisza.

Planetoidy były, w swoim czasie, 
ulubionym „straszakiem” opisywanym 
przez prasę, która próbowała „przewi-
dywać” skutki zderzenia np. Erosa czy 
Hermesa z Ziemią.



Tygodnik olecki 38/714 - r. 2011
18 to@borawski.pl

1610 kg – o taką ilość śmieci czystsze jest nasze jezio-
ro. W sobotę, 10 września odbyła się V Ogólnopolska Akcja 
Sprzątania Jeziora Oleckie Wielkie. W akcji wzięło udział 
183 wolontariuszy z Polski, Litwy i Rosji.

W poprzednich latach z jeziora Oleckie Wielkie i wokół 
jego linii brzegowej zebrano 4 tony śmieci.

O godzinie 11 rozpoczęło się sprzątanie brzegów jeziora 
na całej jego długości, 53 płetwonurków w tym czasie sprzą-
tali dno jeziora.

Po kilku godzinach wielkiego sprzątania, okazało się, że 
wolontariusze zebrali 1610 kg śmieci, jest to rekordowy re-
zultat. Skalę zanieczyszczenia zauważymy dopiero, gdy za-
stanowimy się jak wyglądałoby nasze jezioro, gdyby przez te 
5 lat nie było systematycznie sprzątane. Na dnie zalegałoby 
około 3 ton śmieci!!!

Na zakończenie Akcji odbyło się losowanie upominków 
wśród uczestników akcji. Był poczęstunek i urodzinowy tort 
z okazji V edycji sprzątania podarowany przez pana Jana 
Staniszewskiego. Imprezę zorganizowało Oleckie Stowarzy-
szenie Nurkowe „Amfiprion” oraz DB Schenker.

V Ogólnopolska Akcja Sprzątania 
Jeziora Oleckie Wielkie

MIEJSKO  –  POWIATOWA   
INAUGURACJA  SZKOLNEGO  ROKU   

SPORTOWEGO  2011/2012
XX   OLECKIE   OTWARTE   BIEGI   

DLA   DZIECI   i   MŁODZIEŻY 
27.09.2011. (wtorek) , godz. 10.30., stadion 
miejski MOSiR Olecko.
I. Cel.
- Inauguracja szkolnego roku sportowego 
2011/2012,
- popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzie-
ży.
II. Organizatorzy:
- Urząd Miejski w Olecku,
- Starostwo Powiatowe w Olecku,
- Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego,
- Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe,
- SKS „Korab” przy ZST Olecko,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
III. Termin i miejsce.
27.09.2011. (wtorek), godz. 10.30. Stadion miej-
ski MOSiR w Olecku.
Listy ze szkół ze zgłoszeniami zawodników na 
dany bieg należy dostarczyć do biura MOSiR 
Olecko, ul. Park 1 (przy stadionie) do piątku 
22.09.2011.
IV. Kategorie biegów oraz dystanse.
1. Szkoły podstawowe:
  - klasy I-II (rocznik 2004-2003) – dziewczęta 
500m, chłopcy 500m,
  - klasy III-IV (rocznik 2002-2001) – dziewczęta 
500m, chłopcy 500m,
  - klasy V-VI (rocznik 2000-1999) – dziewczęta 
900m, chłopcy 900m.
2. Gimnazja:
  - klasy I-III (rocznik 1998-1996) – dziewczęta 
1 mila, chłopcy 1 mila.
3. Szkoły ponadgimnazjalne:
  - klasy I-III (rocznik 1995-1993) – dziewczęta 
1 mila, chłopcy 3000m.
4. Bieg otwarty(dla wszystkich chętnych – osob-
no kobiety i mężczyźni) – 3000m.
V. Warunki uczestnictwa.
- w zawodach mogą uczestniczyć osoby posiada-
jące aktualne badania lekarskie
- uczestników obowiązuje strój sportowy, w tym 
obuwie bez kolców.
VI. Nagrody.
Pierwszych trzech zawodników otrzyma medale 
i pamiątkowe dyplomy.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dy-
plomy.
VII. UWAGI:
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagi-
nione podczas zawodów,
- ubezpieczenie zawodników we własnym zakre-
sie,
- wyprowadzenie zawodników do danego biegu 
– 10 minut przed biegiem przez bramkę pod so-
sną, obok budynku spikera,
- dekoracja najlepszych odbędzie się 20 minut 
po każdym biegu.

KAŻDA SZKOŁA ZOBOWIĄZANA JEST 
DOSTARCZYĆ LISTY STARTOWE 

WG WZORU 
oraz 

ZAOPATRZYĆ SWOICH UCZNIÓW 
PRZED KAŻDYM BIEGIEM 

W INDYWIDUALNE KARTY STARTOWE 
WG WZORU

Nietrzeźwi kierujący
17 września w Lenartach patrol ruchu drogowego zatrzy-

mał nietrzeźwego kierującego. 20-letni Michał Z. prowadził 
osobowego volkswagena mają blisko promil alkoholu w or-
ganizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach 
informatycznych ustalono, że posiada aktualny sądowy za-
kaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do 
grudnia 2012 roku.

Tego samego dnia o 17.10 w Kowalach Oleckich patrol 
prewencji zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. Po sprawdze-
niu  alkomat wykazał u  Karola S. ponad 2,5 promila alkoho-
lu w organizmie.

16 września o 16.20 w Kowalach Oleckich na ul. Ko-
ściuszki policjanci ruchu drogowego w ramach nadzorowa-
nej trasy koordynowanej na drodze krajowej nr 65 zatrzymał 
do kontroli samochód marki Honda. Kierowcą okazał się 
29-letni Michał Z. mieszkaniec Gołdapi. 

Nerwowe zachowanie  kierowcy oraz jego wygląd ze-
wnętrzny skłoniły policjantów do poddania badaniu na za-
wartość alkoholu. Po sprawdzeniu okazało się, że jest trzeź-
wy. 

Funkcjonariusze sprawdzili więc wnętrze pojazdu i w 
schowku znaleźli woreczek z marihuaną. Następnie podczas 
sprawdzenia zawartości kieszeni odzieży 29-latka munduro-
wi znaleźli kolejną torebkę z narkotykiem. 

Przeprowadzone badanie potwierdziło obecność narkoty-
ków w organizmie Michała Z. Wspólnie z pasażerem 22-let-
nim Michałem T. zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy i 
trafili do policyjnego aresztu.

Teraz Michał Z. będzie odpowiadał za prowadzenie po-
jazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego 
oraz zostanie wszczęte  policyjne  dochodzenie mające wyja-
śnić skąd zatrzymani  posiadali  narkotyki.

 
Wypadek

18 września o 21.15 dyspozytor straży pożarnej powia-
domił dyżurnego oleckiej policji o wypadku drogowym w 
Monetach na odcinku drogi krajowej nr 65. 

Policjanci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że 
kierujący samochodem volkswagen podczas wyprzedzania 
pojazdu audi z nieustalonej przyczyny  stracił panowanie, 
zjechał na prawą stronę drogi a następnie do przydrożnego 
rowu. 

Kierujący 30-letni Piotr K z Gołdapi był trzeźwy, został 
odwieziony do szpitala w Ełku. W wyniku zdarzenia doznał 
ogólnych potłuczeń ciała.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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17 września odbył się Turniej tenisa ziemnego na za-
kończenie sezonu 2011 na Oleckich Kortach oraz podsumo-
wano Amatorską Ligę Tenisa Ziemnego (ALTZ) w sezonie 
2011

Organizatorami imprezy były MOSiR Olecko i Oleckie 
Bractwo Tenisowe, a sędzią głównym Dariusz Karniej.

WYNIKI:
Turniej indywidualny:
W pófinałach spotkali się Andrzej Karniej z Olecka z 

Andrzejem Osowskim z Ełku oraz Bogdan Sepko z Ełku z 
Wiesławem Bieńkowskim z Mikołajek.

Górą ełczanie. Andrzej Karniej uległ swojemu imien-
nikowi 5:9, po dość zaciętej walce. Bogdan Sepko nie bez 
kłopotów (po ponad dwugodzinnym pojedynku) pokonał 
Wiesława Bieńkowskiego 10:9.

W meczu o III miejsce Michał Karniej z Olecka poko-
nał Lecha Złotkowskiego z Mikołajek wyraźnie 6:1.

Turniej deblowy:
Turniej ten rozegranoo w nietypowej formule, ponieważ 

losowano partnera deblowego (nikt nie wiedział z kim zagra 
w parze).

W wyniku losowania utworzone zostały następujące 
pary:

Andrzej Karniej & Zygmunt Kozik (Olecko – Miko-
łajki), Michał Karniej & Bogdan Frydrych (Olecko – Sej-
ny), Wiesław Bieńkowski & Krzysztof Karniej (Mikołajki 
– Olecko), Lech Złotkowski & Dariusz Karniej (Mikołajki 
– Olecko). Pary te zagrały turniej błyskawiczny (do dwóch 
wygranych tajbreków), systemem ,,każdy z każdym”.

Końcowa kolejność turnieju deblowego:
1. Michał Karniej & Bogdan Frydrych (Olecko – Sej-

ny)  2 pkt 4:2
2. Lech Złotkowski & Dariusz Karniej (Mikołajki – 

Olecko)  2 pkt 4:3
3. Wiesław Bieńkowski & Krzysztof Karniej (Mikołaj-

ki – Olecko) 1 pkt 2:5
4. Andrzej Karniej & Zygmunt Kozik (Olecko – Miko-

łajki)  1 pkt 4:4
Pierwszych trzech zawodników turnieju singlowego i 

pierwsze trzy pary deblowe otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzcy statuetki.

Następnie odbyło się losowanie drobnych upominków 
wśród wszystkich uczestników turnieju.  Nikt nie został po-

Turniej tenisa ziemnego na zakończenie sezonu 2011

szkodowany.
   Przy grillu toczono dyskusje o zakończonym sezonie 

tenisowym, o sukcesach, porażkach i o rozgrywkach ALTZ 
a następnie odbyło się oficjalne podsumowanie rozgrywek.

   
KOŃCOWA  TABELA  ALTZ (sezonu 2011):

1. OSiR Suwałki (kapitan Robert Usarek) 12 pkt
2. OBT Olecko (kapitan Andrzej Karniej) 7 pkt
3. MKTZ Mikolajki (kapitan Wiesław Bieńkowski) 5 

pkt
4. EKT Ełk (kapitan Andrzej Osowski) 0 pkt

Drużyna z Suwałk jako jedyna w rozgrywkach wygrała 
wszystkie swoje mecze i całkowicie zasłużenie zajęła pierw-
sze miejsce w Lidze w sezonie 2011.

Natomiast ekipa z Ełku nie dość, że nie wygrała żadnego 
meczu, to jeszcze ma na koncie trzy walkowery, z tytułu nie-
rozegrania spotkania w wyznaczonym terminie.

Jest to bardzo dziwne, gdyż drużyna ta ma w swoich 
szeregach wielu bardzo dobrych zawodników i przy więk-
szej mobilizacji mogłaby wygrać całe rozgrywki.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i 
puchary, które wręczał osobiście organizator rozgrywek – 
Dariusz Karniej.

Ponadto uhonorowano najstarszego i najmłodszego 
uczestnika rozgrywek. Najstarszym zawodnikiem ALTZ był 
Lech Złotkowski  z Mikołajek (ponad 60 lat).

Najmłodszą zawodniczką ALTZ byla Ola Krukowska 
z Suwałk (17 lat).

Do zobaczenia za rok!!!
Skład drużyny z Suwałk:
Robert Usarek, Adam Cąkała, Wiesław Kamiński, 

Krzysztof Pietranis, Karol Goworowski, Patryk Aleksan-
drow i Ola Krukowska.

Skład drużyny z Olecka:
Andrzej Karniej, Dariusz Karniej, Michał Karniej, 

Robert Popławski, Andrzej Bomber i Kamil Bomber.

Ogólem w rozgrywkach ALTZ w sezonie 2011 wystąpi-
ło 26 tenisistów i tenisistek.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej
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PO KOKARDĘ
Jesień, jesień już...

Jesień tego roku przyszła w samą porę, jak wszystko, co 
dziełem jest przyrody. Ona najlepiej wie, kiedy przyjść i kiedy 
odejść. Tylko, gdy człowiek zacznie się wtrącać, to wszystko 
zepsuje. 

Z dzieciństwa pamiętam palenie zeschniętych kłączy. 
Dziadkowie wrzucali ziemniaki do ogniska, a kiedy się upie-
kły, jedliśmy je z solą. To była nagroda za trud całodziennego 
kopania. Nikomu nawet przez myśl nie przeszło, żeby dziadko-
wie płacili. Za co? Za pomoc? To było takie oczywiste. A cóż 
za smak był tych ziemniaków! Żadne susi nie miałoby szans. 

Nieodpartym skojarzeniem jesieni jest… starość, zwana 
złotym wiekiem, a dokładniej emeryci. Może dlatego, że kilka 
osób mi znanych odeszło na „zasłużony odpoczynek”. Zasłu-
żony to on na pewno był i... zapewne dawno oczekiwany, ale 
okazuje się, że inaczej to wygląda, kiedy trwa. 

Na początku i owszem, poczuli ulgę, choć w kieszeni było 
od razu mniej, ale ten błogi spokój, nigdzie nie trzeba się spie-
szyć, załatwiać tysięcy spraw, zabiegać, denerwować się... Ale 
już po roku okazało się, że ten spokój przeraża. Nie ma już 
telefonów z pracy, koleżanki ciągle zajęte, choć kiedyś zawsze 
znajdywały czas, a w domu wszystko zrobione, więc co?  Niby 
wszystko jest tak, jak ma być – na zakładową imprezę zapro-
szono również emerytów, były nawet kwiatki, wszyscy rozma-
wiali, uśmiechali się do siebie, ale oni czuli się zgoła inaczej, 
jakoś tak zepchnięci na boczny tor, może nawet niepotrzebni. 

Z jednej strony rozumieją to, że ich odejście dało ogromną 
szansę młodym, ale z drugiej jednak strony – ta próżnia, która 
wytworzyła się w ich życiu przeraża i niepokoi. Ten nadmiar 
czasu do myślenia uświadamia im, że stali się jakby niepo-
trzebni, a dla niektórych może to być – i było – prawdziwym 
szokiem, z którym coraz trudniej się żyje. I może też dlatego 
choroby, które dawniej nie dawały znać o sobie, bo im na to 
nie pozwalano, teraz ukazały się z większą aktywnością i przy-
chodnie przepełnione są właśnie ludźmi starszymi. Próbuję 
uświadomić sobie też to, że kiedyś i mnie to czeka. Przychodzi 
to z trudem, jak to, że tyle lat pracy już mam za sobą i to, że 
dzieci w miarę duże. A jeszcze „wczoraj” myślałam tylko o 
tym, żeby wyspać się, tak do bólu pleców, bo Mania dała się 
we znaki. Nie było nocy, żeby nie wstać kilkanaście razy. Może 
już dzisiaj warto pomyśleć o lekarstwie na emeryturę, którym 
może być pasja jakakolwiek: ogródek działkowy, działalność 

charytatywna, nauka w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, kółko 
różańcowe, a może wnuki? Cokolwiek, co tylko wypełni całe 
dnie i pozwoli przejść przez ten wiek z godnością i radością, żeby 
jesień nie była słotna.

Jesień wieku... Jak to pięknie brzmi.  Zwłaszcza w dwudzie-
stym pierwszym wieku, kiedy w massmediach dominuje kult 
młodości. Niemalże wszystkie reklamy bazują na ludziach mło-
dych, zdrowych, pięknych. Starsi ludzie wykorzystywani są do 
reklamy… kleju do protez.  Starość nie jest atrakcyjna na plakaty 
i bilbordy. Trzeba ją schować w domach starości.

Socjalizm, budując klitki w blokach, zwane mieszkaniami, 
zapewne świadomie rozwalił rodziny wielopokoleniowe. Nie 
było w nich miejsca dla rodziców, którzy pozostali na wsiach w 
swoich drewnianych domkach. Teraz ich domy i gospodarstwa 
są atrakcyjne dla tych, którzy chcą wynieść się z miasta. To takie 
trendy. Osobiście byłam świadkiem sprzedaży wiązanej. Poma-
gałam koleżance znaleźć siedliska. Domek był w miarę nowy, ale 
jak oznajmiła właścicielka „z babką”. Zdziwienie nasze trwało 
długo, bo okazało się, że sprzeda dom, ale z… teściową. Wyszły-
śmy porażone nie pytając nawet o cenę. Dzisiaj wiem, że dom 
został sprzedany. Wolę nie wiedzieć, czy teściowa jeszcze żyje.

Dla wielu jeszcze udało się żyć w rodzinach wielopokolenio-
wych, w których normą było, że dziadkowie zajmują się wnu-
kami. W moim domu rodzinnym była zawsze babcia, która tak 
naprawdę mnie i moje rodzeństwo wychowała, bo rodzice w tym 
czasie pracowali. Babcia zawsze obroniła przed gniewem rodzi-
ców, tłumaczyła nasze występki. 

Zanikł też zwyczaj słuchania starszych, jak w plemionach 
indiańskich. Dzisiaj młodzi decydują, kiedy i co sprzedać, by 
szybko zdobyć kasę. W domach starości, a wiem to z relacji jed-
nej z pielęgniarek, wzmożony ruch odwiedzin do pensjonariuszy 
odbywa się dokładnie w dniu wypłaty emerytury. Potem zanika 
na miesiąc, by znowu okazać miłość babci w dniu otrzymania 
pieniędzy. Jeszcze groby nie wystygną, a już toczy się walka o 
majątek, często ten tylko domniemany.

Starość, z której mieliśmy czerpać siłę i mądrość, zaczęła nam 
przeszkadzać, bo pomarszczona, niezgrabna, niezdarna, kłopotli-
wa, marudząca, chorująca… Czy Bóg się pomylił wymyślając 
starość?

Jesień, jesień już… w sadach, ogrodach, na polach. Boże, daj 
mi mądrość, bym umiała wychować córki w szacunku dla jesieni 
życia. Czyjejkolwiek.

Marusia


