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Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który
za nim tęskni, niż w oczach tego, który je
widzi.
Khalil Gibran
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

października 2011 r.

Nr 43
(719)

cena 1,50 zł

Najtańsze paliwo i...
z gwarancją (O stacji paliw Adama Kozłow-

skiego przy alejach Lipowych 1A) czytajcie s. 9

SZTAMA 2011,

o pisze Marek Pacyński s. 10-11

Jubileusz 50-lecia Sekcji Polskiego
Związku Gołębi Pocztowych w Olecku
czytajcie s. 6-7

Otrzęsiny w Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika - czytajcie na s. 8

Siegfried Lenz

K60404
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został 18 października honorowym obywatelem Ełku.
„Tygodnik Olecki” przypomina, że obecnie w Oleckiej
Izbie Historycznej eksponowana jest wystawa „Muzeum
Ziemi Ojczystej” inspirowana powieścią Z. Lenz’a o tym
samym tytule, a zbiór swych opowiadań autor nazwał
„Moje kochane Sulejki”. Jest to malownicza miejscowość
leżąca w naszym powiecie nad jeziorem Świętajno.

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta

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

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

V48401

V41008

V47602

WĘGIEL:

W ASORTYMENCIE GRABIE, SZPADLE,
WIDŁY, MIOTŁY
W REWELACYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256

V43805

JESIENI NADSZEDŁ CZAS

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

28 sierpnia o 19.18 jeden zastęp
OSP Mazury gasił w Cichym pożar
sadzy w przewodzie kominowym
domu mieszkalnego.
29 sierpnia o 10.58 trzy zastępy
JRG PSP usuwały w Sedrankach
drzewo niebezpiecznie pochylone
nad budynkiem mieszkalnym.
29 sierpnia o 16.11 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego w
Wikasach.
29 sierpnia o 16.20 jeden zastęp
JRG PSP zabezpieczał w Świdrach
gniazdo bocianie grożące zawaleniem.
29 sierpnia o 17.47 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kukowie.
30 sierpnia o 15.26 jeden zastęp
JRG PSP usuwał skutki kolizji drogowej z jezdni alei Zwycięstwa.
30 sierpnia o 16.23 jeden zastęp
OSP Borawskie usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego w
Borawskich.
30 sierpnia o 18.32 jeden zastęp
OSP Mazury usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Borkach.
30 sierpnia o 23.03 jeden zastęp
JRG PSP usuwał z jezdni na osiedlu Siejnik plamę oleju po powstałą podczas kolizji drogowej.
31 sierpnia o 13.05 jeden zastęp
JRG PSP usuwał z jezdni w okolicach Ślepia skutki wypadku samochodowego.
1 września o 10.25 jeden zastęp
JRG PSP usuwał z jezdni ulicy
Gołdapskiej plamę oleju po powstałą podczas kolizji drogowej.
1 września o 18.46 jeden zastęp
OSP Świętajno usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego w
Giżach.
1 września o 18.51 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo os z
mieszkania na osiedlu Siejnik.
1 września o 20.56 jeden zastęp
JRG PSP usuwał zadymienie z
mieszkania na osiedlu Siejnik.
Garnek pozostawiony na kuchence
bez opieki.

No i po „Sztamie”. Kolejna przeszła do historii.
Jak zawsze poziom spektakli i tego co wokół przeglądu się dzieje był różny:
od wspaniałych „Żywotów
świętych osiedlowych”, samograju „Taksówki” po...
nie ma co wymieniać, bo
nie o to chodzi.
Ale właśnie o taki przekrój sztuki zawsze
w „Sztamie” chodziło... Takie było założenie twórcy, wtedy festiwalu (teraz przeglądu) Marka Gałązki. To m.in. ze względu
na popularność „Sztamy” w kraju i sukcesy
oleckiej trupy władze postanowiły zbudować
teatr – obecny AGT przy ulicy Partyzantów.
Pierwsza „Sztama” zorganizowana została wbrew wszystkim i wszystkiemu. Aktorzy,
a było ich kilkunastu, spali w domu u Marka
Gałązki. Drugą więc „Sztamę” zorganizowaliśmy w Suwałkach. Były bardziej gościnne
od Olecka. I wtedy nagle władze odkryły
„Teatr AGT”. Wszyscy aktorzy dostali etaty
i tak się to zaczęło...
„Sztama” jednak wcale nie rodziła się w
bólach. Była festiwalem, na który teatry z
całej Polski zgłaszały swój akces. Czasami
przyjeżdżały za własne pieniądze, żeby tylko
pokazać co robią.
Poziom teatrów biorących udział w festi2 września o 16.37 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Golubkach.
2 września o 19.12 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Giżach.
2 września o 19.25 jeden zastęp OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Kijewie.
3 września o 10.08 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania w Imionkach.
3 września o 15.21 jeden zastęp OSP Gąski usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Zatykach.
3 września o 18.37 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Jelonku.
3 września o 19.24 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Dunajku.
4 września o 14.31 jeden zastęp OSP Borawskie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Borawskich Małych.
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
V42906

walu był zawsze różny... To też jest
tradycja. Dobór repertuaru polega
na pewnych kompromisach. W każdym bądź razie praktycznie za darmo przyjeżdżały do Olecka teatry z
najwyższej półki krajowej i działy
się podczas „Sztamy” wydarzenia
artystyczne najwyższych lotów.
Mam nadzieję, że znowu tak będzie.
Bo, Proszę Państwa, w Olecku spotykali się artyści by wymienić doświadczenia. Podczas „Sztamy” miały miejsce
premiery sztuk teatralnych i nikt nie wyjeżdżał po swoim występie. Bo amatorski
na „Sztamie” znaczył twórczy, znaczył
nowoczesny, znaczył odkrywczy i nie
dzielił się na zawodowy, czy niezawodowy. Uczyli się od nas aktorzy zawodowi,
a my uczyliśmy się od nich.
Teraz powoli „Sztama” przemienia
się w przegląd tego co w kraju już się
wydarzyło. To dobrze i nie całkiem źle.
Najważniejsze, aby choć jeden spektakl był z najwyższej półki. Potem, gdy
wspomina się poszczególne festiwale zawsze zaczyna się od tego najważniejszego artystycznie wydarzenia.
Dlaczego wyżej napisałem „nie całkiem źle”?
Chodzi o to, że aby stworzyć festiwal, trzeba wiedzieć co się w Polsce i na

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

„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:

• Damian Anuszkiewicz
• Jacek Arciszewski
• Jakub Makowski
• Marcin Włodarski
• Marcin Zimny
• Jan Żeberko
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ 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

V47902
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
świecie dzieje... i to nie z internetu. Zawsze postulowałem, że
powinno być tak jak na początku „Sztamy”. Ktoś powinien
jeździć po festiwalach i szukać cały rok, a nie tylko przejrzeć
internetową ofertę. Wiem, że nie ma pieniędzy, ale „Sztama”
jest jednym z filarów promocji Olecka. Dlaczego więc nie
potraktować tego filaru poważnie? (Ta dygresja, to do radnych miejskich i burmistrza).
Na marginesie tego co wyżej napisałem jeszcze jedno o
„Sztamie” – widzowie. Sale teatralne zawsze były pełne. I na
festiwal przyjeżdżali widzowie z całej Polski. Hotele, szkoły,
internaty miały gości – to też jest słynny problem przedłużenia sezonu!
I jeszcze jedno: rozśmieszyła mnie informacja internetowa: „Grupa adeptów teatru zorganizowała pierwszą Sztamę
w 1979 roku”, (coś tak brzmiało).
Pierwszą „Sztamę” wymyślił łącznie z nazwą Marek Gałązka, a w jej organizacji wzięli udział: Anna Łowczyńska
Elżbieta Miłoszewicz, Zbigniew Terepko oraz ja, czyli Marek Borawski.
Pierwszymi aktorami Teatru AGT byli: Anna Łowczyńska, Elżbieta Miłoszewicz, Jagoda Czuper, Marek Gałązka, Zbigniew Terepko, Janusz Kulik, Leszek Dudanowicz,
Wojciech Niedzielko i Marek Borawski. Piszę to dlatego, bo
co prawda nikt nie wie co było przed wielkim wybuchem, ale
wszyscy powinni wiedzieć co było w 1979 i w następnych
latach.				
B. Marek Borawski
Ps. Jeszcze dużo nam zostało z tzw. problemu wychowania widza. Tego dosłownego i tego w przenośni. Chociażby
wstawanie i bicie braw na stojąco. To należy się królom, czasem prezydentowi, jubilatom podczas wznoszenia toastów
(ale wtedy nie bije się braw) i wydarzeniom artystycznym z
najwyższej z najwyższych półek.. Wstawania nasi widzowie
nauczyli się z programów telewizyjnych, a takie zachowanie
w salach teatrów, filharmonii czy muzeów nie uchodzi. Jest
po prostu nie do przyjęcia. Bo gdy naprawdę wydarzy się coś
wielkiego to co, będziemy latać?... albo podskakiwać bijąc
brawo? Tak więc widza też trzeba wychować.
I jeszcze jedno do organizatorów: legitymacje dziennikarskie są honorowane na całym świecie. Były z naszymi dziennikarzami w wielu krajach Europy, a nawet i świata. Okazuje
się, że nie obowiązują w Olecku. Żeby zażądać akredytacji
trzeba o niej ogłosić! „Tygodnik Olecki” żadnego zawiadomienia o akredytacji nie dostał...

Ulica Jeziorna

V47802

Projekt techniczny drogi i kanalizacji deszczowej tej ulicy wykonała gołdapska firma za 12,3 tysięcy złotych. Roboty
budowlane polegające na budowie kolektora deszczowego
zostaną wykonane po wyłonieniu wykonawcy. Urząd Miejski
oczekuje na decyzję o pozwoleniu na budowę.
(UM wbiip)
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• „100+1”, wystawa grafiki i rysunku, 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
26 października (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu SZS w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, Hala ZSLiZ
27 października (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
13.0 - Sesja Rady Powiatu
17.00 - wernisaż wystawy filatelistycznej z okazji 150-lecia
wydania pierwszego polskiego znaczka pocztowego, Olecka
Izba Historyczna, Stary Ratusz
28 października (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
13.00 - szkolenie o pozyskiwaniu środków na elementy budowy partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej,
plac Wolności 2, sala szkoleniowa (szczegóły TO 40)
18.00 - Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Zamek
29 października (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - szkolenie o pozyskiwaniu środków na elementy budowy partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej,
plac Wolności 2, sala szkoleniowa (szczegóły TO 40)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14.00 - Motor Lubawa - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
30 października (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
31 października (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
1 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
2 listopada (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mini piłka ręczna chłopców i dziewcząt, Hala GP w
Wieliczkach
3 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
8,15 - pobór krwi dla honorowych dawców, sala konferencyjna ZSLiZ (budynek internatu) ul. Gołdapska 27
4 listopada (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
13.00 - szkolenie o p.r. w organizacjach pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2, sala szkoleniowa (szczegóły TO 40)
5 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
19.00 - koncert Michała Bajora, sala kina Mazur
6 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
14.00 - Czarni Olecko - ŁKS 1926 Łomża, mecz piłki nożnej
7 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
8 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - Mini siatkówka ,,3” chłopców i dziewcząt, Hala ZS
9 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
11 listopada (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
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Występują już od dziesięciu lat!

Trudno uwierzyć, że młodzieżowy zespół folklorystyczny
Jarka z Kowali Oleckich funkcjonuje już od dziesięciu lat.
Grupa podczas „Festiwalu Chleba – Dożynek Integracyjnych 2011” obchodziła swój jubileusz. W związku z tą uroczystością postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom historię
zespołu.
Grupa została
założona 14 października
2001
roku przez Zofię
Domin. Swoją nazwę zawdzięcza
ona przepływającej przez Kowale
Oleckie rzece Jarce. Do pierwotnego składu zespołu
należały: Marta
Anuszkiewicz, Edyta Bitowska, Agnieszka Giedrojć, Katarzyna Grabowska, Ewelina Grzymkowska, Emilia
Krakowska, Katarzyna Kurmiłowicz, Anna Szwejser,
Patrycja Czerwińska, Alicja Liszewska, Alicja Pietranis, Paulina Szukajtys oraz Katarzyna Szulińska. Zespół
Jarka od początku swojego istnienia cieszył się przychylną
opinią jurorów, na którą zresztą jego członkinie sumiennie
zapracowały. W 2002 roku grupa wystąpiła na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, podczas którego
została wytypowana do reprezentowania naszego regionu na
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie w kategorii „Duży
Mały” wyśpiewała II miejsce. Zespół swój sukces w Kazimierzu Dolnym powtórzył w 2007 roku. Ponadto grupa występowała na wielu festiwalach i przeglądach, zajmując na
nich wysokie miejsca. Uhonorowaniem pracy młodzieży był
„Złoty Jelonek” przyznany na Międzynarodowym Jarmarku

Folkloru w Węgorzewie za całokształt twórczości. Powyższą
nagrodę zespół otrzymał dwukrotnie.
Skład grupy Jarka zmieniał się kilkakrotnie. Obecnie w
skład zespołu wchodzą: Agata Głowacka, Kamila Skarżyńska, Anna Skorupska, Ewelina, Katarzyna, Sylwia oraz Natalia Szymanowskie, Paulina Zubowicz.
Zespół folklorystyczny Jarka wielokrotnie reprezentował
powiat olecki na terenie naszego województwa i poza nim. Z
całą pewnością możemy o nim powiedzieć, że jest wizytówką
naszego regionu. 			
Zbigniew Sieńko

„Biała Niedziela – badania cytologiczne”
Rak szyjki macicy jest drugim nowotworem, co do częstości występowania u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka, aż ok. 4.000 kobiet i ok. 2.000 umiera, bo zgłosiły się za późno
na badania cytologiczne. Wcześnie wykryty nowotwór jest w 100%
wyleczalny.
Zdrowa kobieta, matka i żona to szansa na szczęśliwszą rodzinę. Warto też dodać, że o wiele tańsza jest profilaktyka niż leczenie.
Skutki choroby dla kobiet są niszczące w sferze osobistej i zawodowej – trzeba temu zapobiegać.
Biorąc pod uwagę powyższe Powiat Olecki w ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki
macicy na lata 2009-2015” organizuje 20 listopada b.r. w szpitalu w
Olecku Białą Niedzielę – badania cytologiczne. Na które serdecznie
zaprasza wszystkie Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu
ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Panie, które zgłoszą się na badanie otrzymają zestaw kosmetyków Firmy BIELENDA. Przewidziano również słodki poczęstunek
oraz ciepłe napoje.
Wszystkie Panie chętne do uczestnictwa w Białej Niedzieli ze
względu na ograniczoną ilość miejsc proszone są o wcześniejszą rejestrację osobiście w szpitalu lub telefonicznie (nr tel. 87 5202713 w. 377).
Zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące dotychczas podejmowanych akcji (m.in. białych niedziel) w ramach powiatowego programu
zdrowotnego są dostępne na stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl .
Sporządziła: Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl

Projekt pt.:
”Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne –
hala widowiskowo sportowa z pływalnią w
Olecku ruszył.
Koniec budowy oleckiej hali coraz bliżej!

K61201

Już pod koniec września 2012 mieszkańcy Olecka będą mogli w pełni korzystać z hali widowiskowo-sportowej z pływalnią. Zaawansowanie budowy przekroczyło półmetek.
Szybka i sprawna realizacja budowy, która rozpoczęła się w marcu 2010 r., możliwa jest m.in. dzięki
modelowej współpracy z konsorcjum Mostostal-Warszawa, Master sp. j. Wysokie Mazowieckie., głównego
wykonawcy robót. Konsorcjum wykonało ogromną pracę i wyprzedziło realizację budowy na wielu polach
względem przyjętego ze stroną harmonogramu.
W nowej hali będzie możliwe organizowanie koncertów, a także targów i wystaw. Każda zainteresowana
sportem osoba może bez problemu znaleźć coś dla siebie. W obiekcie znajdą się m.in.: boiska do siatkówki,
koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, sala fitness, sala do squasha, bieżnia zakończona piaskownicą
do skoków w dal, ścianka wspinaczkowa, siłownia, hala basenowa oraz zespół SPA.
Zapraszamy na stronę www.mosir.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne zdjęcia z budowy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r. oś priorytetowa 2. Turystyka, działania 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, poddziałania 2.1.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

to@borawski.pl
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Sportowa integracja młodych

Od 28 września do 2 października kilkoro uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika uczestniczyło w II Etapie Szkoły Przetrwania „Szlaki Leśne” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej „Litwa–Polska”.
Tym razem to olecczanie, pod opieką dyrektor Anny Doroty Siemiatyckiej i Michała Dunaja, udali się na Litwę do
zaprzyjaźnionej placówki w Kozłowej Rudzie.
Zaraz po przyjeździe zostali przywitani uroczystą kolacją.
Miłe usposobienie gospodarzy spowodowało, że rozpoczęte
rozmowy, trwały jeszcze długo po posiłku. Mimo to, kolejnego dnia wszyscy wstali skoro świt, by zmierzyć się z nie
lada wyzwaniem – spacerem po czterokondygnacyjnym parku linowym. Gwóźdź programu spowodował wzrost poziomu
adrenaliny u większości uczestników projektu, którzy mieli
niepowtarzalną okazję zmierzyć się z wysokością i pokonać
własne lęki.
Na czas wyjazdu zaplanowany został szereg imprez rekreacyjno-sportowych, a wśród nich uwzględniono rozgrywki w
piłkę nożną i siatkową oraz koszykówkę. Nie zabrakło rów-

nież dyskotek i ognisk, które zapewniały wyśmienitą zabawę i sprzyjały integracji.
Także podczas wyprawy do Kowna dobry humor nie
opuszczał nikogo. W jednym z największych miast Litwy,
uczniowie podziwiali m.in. doskonale prezentujący się klub
koszykarski Žalgiris Kowno. Bardzo miłym akcentem był
rejs statkiem po Niemnie, dzięki któremu wycieczkowicze
mogli zwiedzić miasto z innej perspektywy. Wygospodarowany czas wolny przeznaczyli zaś na samodzielne poznanie
zakamarków kowieńskiej starówki.
Anna Surażyńska, reprezentantka klasy III a, podsumowuje: „Uczniowie gimnazjum w Kozłowej Rudzie przyjęli
nas bardzo ciepło i życzliwie. Z wieloma osobami trudno
nam się było rozstać i zapewne będziemy utrzymywać z
nimi kontakt. Nawet bariera językowa nie stanęła na przeszkodzie w porozumieniu się. Wszelkie założenia wyjazdu
zostały spełnione, dlatego uważam go za niezwykle udany i
z niecierpliwością czekam na kolejny”.
Żaneta Tyszlak
(przy wsparciu Magdaleny Nygi)

„Zaczarowany świat bajek”

V43505

- pod takim
tytułem od 1 października w każdą sobotę odbywają się zajęcia
dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej MPBP w Olecku.
Spotkania cieszą się dużą popularnością wśród najmłodszych czytelników. Rodzice przychodzący z pociechami mogą skorzystać z
bogatej oferty kolorowej prasy lub internetu w czytelni dla dorosłych lub towarzyszyć swojemu dziecku przy słuchaniu i ilustrowaniu najpiękniejszych bajek.
Odbyły się już trzy spotkania, na których zaproszone panie, od lat
zaprzyjaźnione z biblioteką, Magdalena Szlaszyńska i Agnieszka
Makarewicz czytały bajeczki i wierszyki. Podczas zajęć dzieci z
uwagą słuchały „Słonia Trąbalskiego” Juliana Tuwima oraz baśni o
„Kocie w butach”. W ostatnią sobotę obchodzono „Urodziny Kubusia Puchatka”. Dzieci malowały bohaterów przeczytanych bajeczek, pięknie wykonane prace zdobią bibliotekę dziecięcą. Zajęcia
uatrakcyjniły zabawy z najmłodszymi.
Zapraszamy najmłodszych i trochę starszych czytelników do
wspólnej zabawy na kolejnych, równie ciekawych spotkaniach w
„Zaczarowanym świecie bajek”.
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Jubileusz 50-lecia Sekcji Polskiego Związku Gołębi Pocztowych w Olecku

Jesienią 1961 roku w prywatnym mieszkaniu Pana Alek- nież nazwiska 28. hodowców, którzy zmarli w okresie 50-lecia
sandra Kwiatkowskiego zebrała się grupa hodowców gołębi istnienia sekcji. Celebrowanie Mszy Świętej kapłan zakończył
pocztowych z terenu Olecka i okolic. Zaproszonymi gośćmi błogosławieństwem i zainicjował wspólną modlitwę.
Teraz wszyscy udali się do pobliskiej restauracji „Żaczek”,
byli hodowcy z Suwałk, którzy byli już zrzeszeni w Polskim
gdzie odbyła się świecka część imprezy.
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Za stołami zasiedli Andrzej Ciołek (starosta gołdapski),
Na spotkaniu tym powołano Zarząd w składzie: Tadeusz
Openhowski (prezes), Aleksander Kwiatkowski (sekretarz), Antoni Polakowski (wójt gminy Ełk), Ireneusz Gorlo (sekretarz gminy Ełk), Janina Słomkowska (skarbnik gminy Ełk),
Stanisław Zymkowski (skarbnik).
Początki były bardzo trudne. Transport gołębi na loty od- Barbara Masłowska (sekretarz gminy wieliczki), Anna Robywał się koleją. Brak było zegarów do mierzenia czasu prze- gińska (dyrektor MOSiR Orzysz), ksiądz Robert Leśniewski,
lotów gołębi. Pomimo tych trudności przybywało członków. delegacje hodowców ze wszystkich sekcji Oddziału Ełk, deleW trzecim roku działalności oddziału gołębi naszych człon- gacje z Oddziału Białystok oraz przedstawiciele Oddziału Zieków wracały już ze Szczecina. W następnych latach bierzemy mia Suwalsko-Augustowska.
Hodowców i zaproszonych gości w imieniu Zarządu Sekudział w lotach z miast takich jak Aachen, Harlingen, Breda
oraz lotach z Lipska, Wismaru i Rostoku z terenów byłej NRD. cji powitał Daniel Słomkowski. Następnie odczytał historię
Członkowie naszej sekcji są współzałożycielami sekcji powstania oleckiej sekcji. Podczas uroczystości przedstawiciel
PZHGP w Sejnach, Raczkach i Ełku. Obecnie sekcja nasza Okręgu Białystok Tadeusz Późniakowski wręczył srebrne odwchodzi w skład oddziału Ełk i jest najliczniejszą bo w jej znaki następującym hodowcom: Stanisławowi Dawidowiczoskład wchodzi aż 65 hodowców. Transport gołębi na loty od- wi, Wacławowi Lubereckiemu, Andrzejowi Czuper, Jackowi
bywa się nowoczesnym transportem samochodowym. Posiada- Dąbanowskiemu, Tomaszowi Panasewiczowi, Wojciechowi
my elektroniczne zegary do rejestracji przelotu. Dysponujemy Sikorskiemu, Stefanowi Nalewajko oraz Janowi Zalewskiewłasnym punktem wkładań gołębi, który kupiliśmy notarial- mu.
nie. Mieści się on przy ulicy Gołdapskiej. Obecnie loty orgaPodsumowano również wyniki lotowe Sekcji Olecko i Odnizowane są z kierunku północno-zachodniego i kończą się działu Ełk.
na miastach Pasewalk i
Sekcja P.Z.H.G.P. Olecko serdecznie dziękuje następującym sponsorom:
Lubeka.
1 października o
1. Panu Wacławowi Olszewskiemu, Burmistrzowi Olecka
szesnastej w koście2. Panu Markowi Mirosowi, Burmistrzowi Gołdapi
le p.w. Podwyższenia
3. Panu Andrzejowi Ciołkowi, Staroście gołdapskiemu
Krzyża Świętego zebra4. Panu Antoniemu Polkowskiemu, Wójtowi gminy Ełk
li się hodowcy gołębi
5. Panu Jarosławowi Wiesławowi Kuczyńsiemu, Wójtowi gminy Wieliczki
oraz zaproszeni goście.
6. Panu Zbigniewowi Piotrowi Poniatowskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Olecko
Msza Święta celebro7. Panu Robertowi Jankowskiemu, P.P>H.U. Lesk
wana była przez księ8. Panu Romanowi Prawdzie, właścicielowi Zakładu „Prawda” w Olecku
dza mgr inż. Roberta
9. Panu Henrykowi Szymańskiemu, właścicielowi Zakładu Kamieniarskiego w Filipowie
Leśniewskiego Prezesa Polskiego Związku 10. Panu Jackowi Łabanowskiemu, pracownikowi Nadleśnictwa Olecko
Gołębi
Pocztowych 11. Pani Danucie Dzienisiewicz, właścicielce Kwiaciarni „Dana” w Olecku
oddziału Ełk. W wygło- 12. Panu Jerzemu Openchowskiemu, właścicielowi Gospodarstwa Ogrodniczego w Jaśkach
szonej homilii duszpa- 13. Panu Sławomirowi Openchowskiemu, właścicielowi Gospodarstwa Ogrodniczego w Olecku
sterz odniósł się do tego 14. Panu Jerzemu Openchowskiemu, emerytowi z Olecka
co jest istotą naszego 15. Panu Henrykowi Rentelowi, emerytowi z Kozaków
hobby. Opowiedział o
tym jakie daje ono war- 16. Panu Sylwestrowi Grabkowi, zawodowemu żołnierzowi Wojska Polskiego
tości duchowe. Zwrócił 17. Panu Piotrowi Kacprzykowi, pracownikowi Zakładów „Prawda”
się także do żon ho- 18. Panu Adamowi Karwelowi, handlowcowi z Gołdapi
dowców i poprosił je o 19. Panu Andrzejowi Fiedorowiczowi, przedsiębiorcy budowlanemu z Kukowa
wyrozumiałość oraz o 20. Panu Pawłowi Fiedorowiczowi, przedsiębiorcy budowlanemu z Kukowa
wspomaganie mężów 21. Panu Wacławowi Zackiewiczowi, przedsiębiorcy budowlanemu z Gut
w ich pasji. Podczas 22. Panu Ireneuszowi Podurgielowi, szefowi zespołu muzycznego „Bonuss” z Olecka.
homilii odczytał rów-

to@borawski.pl
Oto wyniki:
Mistrzostwo gołębi dorosłych –
mistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
I wicemistrz (hodowca Daniel Słomkowski, Tomasz
Panasewicz)
II wicemistrz (hodowca Paweł Fiedorowicz)
Mistrzostwo gołębi rocznych –
mistrz (hodowca Piotr Kacprzyk)
I wicemistrz (hodowca Wojciech Sikorski, Grabek)
II wicemistrz (hodowca Stanisław Dawidowicz)
Mistrzostwo gołębi młodych
mistrz (hodowca Stefan Nalewajko)
I wicemistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
II wicemistrz (hodowca Paweł Fiedorowicz)
Najlepszy dorosły samczyk: mistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
Najlepsza dorosła samiczka – mistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
Najlepszy roczny samczyk – mistrz (hodowca Piotr Kacprzyk)
Najlepsza roczna samiczka – mistrz (hodowca Wojciech Sikorski,
Grabek)
1 najlepszy młody – mistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
2 najlepszy młody – mistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
3 najlepszy młody – mistrz (hodowca Paweł Fiedorowicz)
Supermistrzostwo dorosłe + młode:
mistrz (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
I wicemistrz – (hodowcy Daniel Słomkowski, Tomasz Panasewicz)
II wicemistrz – (hodowca Paweł Fiedorowicz)
Drużyna gołębi młodych:
mistrz – (hodowca Andrzej Fiedorowicz)
I wicemistrz – (hodowca Stanisław Dawidowicz)
II wicemistrz – (hodowca Stefan Nalewajko)

-
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Najszybszy gołąb z lotu jubileuszowego 50-lecia Sekcji Olecko
– Pasawalk II:
1. gołąb hodowcy Andrzeja Fiedorowicza
2. gołąb hodowcy Andrzeja Fiedorowicza
3. gołąb hodowcy Andrzeja Fiedorowicza
Najszybszy gołąb z lotu jubileuszowego 50-lecia Sekcji Olecko
– Kwidzyn:
1. gołąb hodowcy Czesława Pietrołaja
2. gołąb hodowcy Czesława Pietrołaja
3. gołąb hodowcy Adama Karwela
Okolicznościowe przemówienia i gratulacje zwycięzcom
złożyli ksiądz mgr inż. Robert Leśniewski, starosta gołdapski
Andrzej Ciołek, wójt gminy Ełk Antoni Polakowski, sekretarz gminy Wieliczki Barbara Masłowska, dyrektorka MOSiR
Orzysz Anna Rogińska. Delegacja Ziemi Suwalsko-Augustowskiej oraz delegacja Zarządu Sekcji Ełk przekazały prezenty.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część gastronomiczna i
rozrywkowa. Goście i hodowcy do późnych godzin nocnych
bawili się przy wspaniałej muzyce zespołu „Bonuss” z Olecka.
Daniel Słomkowski, fot. Bolesław Słomkowski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L71303

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

14
listopada
godz.

tel. 520-23-36

1600

B36603
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Otrzęsinowy zawrót głowy
13 października w Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
odbyły się otrzęsiny klas pierwszych
zorganizowane przez wychowawcę
klasy 2d Dianę Zawistowską i jej podopiecznych.
W ramach szkolnego show „Mam
talent” pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności sceniczne.
Zabłysnęli talentem muzycznym, kabaretowym i tanecznym. Wykazali się
pomysłowością i sprytem, próbując
podołać wymyślnej konkurencji – picia na czas mieszanki mleka z popcornem czy usiłując precyzyjnie i w jak
najszybszym tempie pokonać slalom

ping-łyżeczka-pong. Wszyscy chętni
do intelektualnych zmagań ruszyli zaś
głową i wsparli swoje klasy, rozwiązując zgadywanki logiczne.
Zacięta, ale i okraszona dozą humoru rywalizacja klas pierwszych wyłoniła laureatów.
Na podium stanęli:
I miejsce 1a 64 pkt
II miejsce 1d 43 pkt
III miejsce 1e 41 pkt
Za nimi uplasowali się:
IV miejsce 1c 33 pkt
V miejsce 1b 26 pkt
Gratulacje dla wszystkich pierwszoklasistów! Spisaliście się na medal!

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XII Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu
27 października 2011 roku (czwartek) o godz. 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. Ocena stanu przygotowania PZD w Olecku do sezonu
zimowego.
9. Informacja z realizacji prowadzonych prac remonto-

Magdalena Nyga

wych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2012.
10. Informacja nt. realizacji zadań oświatowych, w tym wyników egzaminów maturalnych
i zawodowych w placówkach, których organem prowadzącym
jest powiat olecki,
za rok szkolny 2010/2011.
11. Analiza oświadczeń majątkowych.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011;
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

to@borawski.pl
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Najtańsze paliwo i z gwarancją
Olecka

stacja paliw

Adama Kozłowskiego
mieszcząca się przy
alejach Lipowych 1a

została zakwalifikowana
do ogólnopolskiego programu BAQ PKN Orlen.
Program ten polega na
badaniu analitycznej jakości paliwa. Przymiotnik „ogólnopolski” nie
oznacza w tym wypadku
„powszechny”. Do programu tego zakwalifikowano tylko 12 stacji
benzynowych na terenie
całego kraju. W naszym Pracownik Orlenu pobiera paliwo do badań BAQ
regionie stacja przy ale- wiązania umowy pomiędzy stacją, a Orlenem.
Z powyższego widać, że klienci będą mogli również na
jach Lipowych jest jedybieżąco kontrolować jakość paliwa na stacji przy alejach Liną.
Dystrybutory
powych. Bo, gdy znikną banery i nalepki BAQ oznaczać to bęoznaczone przez BAQ
dzie, że paliwo jest złej jakości.
Teraz można tam tankować bezpiecznie, bo o jego jakość
Co obiecuje klientom PKN Orlen obejmując tym programem
dbają najlepsi specjaliści Orlenu.
stację w Olecku?
Elektroniczna mapa stacji BAQ jest umieszczona na www.
Przynajmniej cztery razy w roku na stacji tej inspektorzy programu dokonają niezapowiedzianych badań jakości paliwa. W baq-badania.pl
Dodatkowo funkcjonować będzie w internecie zbieranie inubiegły wtorek, 18 października dokonano tego po raz pierwszy.
Zbadano jakość paliwa, zbadano jego zbiornik na obecność wody formacji od klientów stacji paliw – opcja na w/w stronie działająca na zasadzie ankiety. Odbywać się to będzie za pośredi bakterii oraz dostarczono właścicielowi pastę wodoczułą.
nictwem formularza z pytaniami. Klienci będą odpowiadać na
Stacja na tej podstawie otrzymała certyfikat jakości.
Paliwo na stacji będzie badane w wielu płaszczyznach: na pytania oraz przyznawać stacji punkty jakości Q. Ocena ta dotyzawartość procentową wody, zawartość procentową zanieczysz- czyć będzie jakości paliwa oraz obsługi na ankietowanej stacji.
Co pewien czas na stacji włączonej do programu odbędzie
czeń stałych, na mikrobiologiczne skażenia paliwa. Ponad to
badana będzie jego jakość w takich kategoriach jak: motorowa się Dzień z BAQ100. Będzie wtedy promowana jakość sprzeliczba oktanów, prężność par, skład frakcyjny, zawartość siarki, dawanego paliwa. Będą rozdawane gadżety reklamowe oraz
temperatura zapłonu, temperatura zapłonu zimnego filtra, zawar- pokaz pobierania próbek paliwa do badań laboratoryjnych, a w
przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zostanie
tość związków tlenowych.
Wszystkie te parametry są określone zarządzeniem ministra zorganizowany pokaz skróconej analizy paliwa na aparacie GS1000.
transportu i badania takie muszą potwierdzić tą jakość.
Stacja od tej pory posługuje się elementami reklamowymi
Podsumowanie
programu BAQ. Są one umieszczone na dystrybutorach, zawieGwarantem tego programu jest PKN ORLEN S.A.
szone na pistoletach służących do nalewania paliwa, banerach na
terenie stacjo oraz plakatów. Identyfikatory imienne BAQ noszą oraz akredytowane laboratorium analityczne - Orlen
Laboratorium Sp. z o. o.,
też pracownicy stacji.
Oznakowanie stacji logo BAQ stanowi dla klientów
Jeśli stacja otrzyma kiedykolwiek wynik negatywny to na
swój koszt musi przeprowadzić badania lecz nie później niż w stacji gwarancję bezpiecznego tankowania paliw najwyżciągu 30 dni. Pierwsza kontrola skutkuje wyłączeniem stacji z szej jakości,
Program BAQ stawia stację w rzędzie tych, które
mapy BAQ, Druga negatywna powoduje utratę praw do elemendbają o wysokie standardy rynkowe,
tów promocyjnych oraz utratę Certyfikatu Jakości BAQ.
Klient stacji ma pewność zakupu produktu sprawOznacza to zakończeniem udziału w Programie i przez następny rok stacja ta nie może ponownie przystąpić do programu. dzonego u wiarygodnego sprzedawcy
Takie negatywne kontrole mogą również być powodem roz-

Pierwszy dzień otwarty BAQ na stacji paliw przy alejach Lipowych 1A
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Sztama... po raz 32

Marek Pacyński

Święto teatru amatorskiego w Olecku od wielu lat było
sztandarową imprezą artystyczną w naszym mieście. Byłem
widzem, a także przez pewien czas uczestnikiem Sztamy, co
bardzo związało mnie z tym zjawiskiem, bo jakże inaczej
nazwać fenomen ponad trzydziestoletniej historii spotkań.
Od kilku lat na Sztamę chodziłem sporadycznie, wybierałem
sobie to, co chciałem obejrzeć. Może to powodował wiek,
może tylko zniechęcenie – teraz już sam nie wiem do czego.
W tym roku rozczarowałem się, ale tylko i wyłącznie do mojego podejścia jakie miałem do Sztamy od paru lat. Coś co
wydawało się już umierającym kwiatem rozkwitło w całej
swojej doskonałości... Szanowni Państwo, SZTAMA odżyła!
W tym roku byłem światkiem tego, co wydawało się odległe, pełne wspomnień i czasu minionego. Teraz pamięć
zamieniła się w rzeczywistość. Przepraszam, że stale się zachwycam, a nawet gdy piszę te słowa mam żal, że to już się
skończyło. Trzy dni prawdziwej uczty dla duszy.

Nie stwierdzam, że wszystko było doskonałe. Przecież to
ruch amatorski i tu o prawdziwym kunszcie aktorów mowy
nie ma, ale tak naprawdę niewiele brakuje go wielu wykonawcom.
Pierwszy dzień. „Taksówka”... Kto z nas nie był nigdy
pasażerem taksówki. Czy nie zdarzyło się nikomu z nas zamienić choć paru słów z taksówkarzem – kierowcą? Osobiście rozmawiam o pogodzie, o polityce, o znajomych i tak
ogólnie o życiu. Ilu takich pasażerów ma taksówkarz codziennie? Tak jak w spektaklu taksówkarz zamienia się w
pośrednika naszych żali, wspomnień, życiowych trosk, staje
się spowiednikiem i tymczasowym przyjacielem. Aktorzy
Studia Teatralnego „Koło” z Warszawy pokazali nam taki
jeden dzień z życia warszawskiego taksówkarza w
czasie świąt Bożego Narodzenia. Luźna adaptacja
tego, co kiedyś widziałem w filmie „Chicago Cab”
doskonale dopasowana do polskiej, skarykaturowanej rzeczywistości i mentalności. Sfatygowania
taksówka, która zaczyna poranną jazdę od naprawy
zniszczonej anteny przez niemniej sfatygowanego
taksówkarza, w którego rolę doskonale wcielił się
Wiktor Korzeniewski, a potem cała plejada postaci od Świętego Mikołaja, zrzędliwych staruszków,
wariatki, mężów, żon, kochanek, kosmetyczek z ich
smutkami, radościami, głupotą, żalem itd. Wszystkie
te role odegrała para aktorów: Anna Sroka i Sławomir Grzymkowski. Czy było rewelacyjnie? Było!
Śmiałem się i zastanawiałem – kiedy zobaczę siebie,
kogoś podobnego do mnie. Ci co byli na widowni na
pewno widzieli siebie, swoich bliskich, znajomych.
Może byłem tam w kilku postaciach? Było śmiesznie i gorzko. Atmosferę budowały dodatkowo audycje radiowe na żywo, a potem spotkanie ironicznego

radiowca z taksówkarzem. Takie zetknięcie światów pośredników i to poczucie osamotnienia jakie mają mimo, że ich życie
związane jest z bliskością ludzi. Wychodziłem z sali AGT zadowolony.
Na wernisaże do Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa przychodzę chętnie. Tym razem był to akcent olecki
– Krzysztof Koniczek. O artyście niewiele trzeba pisać – to
klasa sama w sobie. Jego obrazy są pełne ekspresji. Działają na
wyobraźnię i podświadomość. Każdy znajdzie w nich coś dla
siebie i swoich przeżyć.
Potem koncert. Marcin Wyrostek to klasa sama w sobie.
Nie wiadomo kto i co się bardziej uzupełnia: Marcin czy jego
akordeon... Co tu dużo pisać? Wystarczyło być.
„Domowe Duchy. Atlas kieszonkowy” - to spektakl kończący dzień pierwszy. Tematu dostarczyła chorwacka pisarka
Dubravka Ugrešić. Jej „Domowe duchy” zostały świetnie zaopatrzone w teatralne życie przez młode aktorki, obie ukończyły wydział lalkarski PWST, Jankę Jankiewicz- Maśląkowską
i Katarzynę Pałkę. Spektakl był pełen życia – wszak to o życiu
wokół nas, którego choć nie widzimy, to jednak jest: „Czy często się ostatnio potykacie? Zawsze o ten sam próg w mieszkaniu? Czy drzwi od szafy potrafią od tak, bez powodu, walnąć
was w czoła? Zdarza się, że mleko wam wykipi?”... Choć czasem niektóre sceny wydawały mi się zbędne, pozbawione łączności z pozostałą częścią przedstawienia, to jednak wyszedłem
„przestraszony” i syty ucztą dla ducha jaki we mnie siedzi. Domowe duchy jednak istnieją i warto było o tym się przekonać
oglądając tę skróconą, ale fascynującą historię ich bytu.
Dzień drugi. Agata Kuchcińska i jej „Żywoty świętych
osiedlowych”. Moim zdaniem, choć nie prowadzę rankingu,
był to najlepszy (z najlepszych) spektakl tegorocznej Sztamy.
Nie czytałem książki Lidi Amejko pod tym samym tytułem...
i nie będę czytał. To co zobaczyłem na deskach sali AGT było
przepiękne. Czułem się niemal jak mieszkaniec betonu, jaki
Bóg wylał na końcu świata. Przeżywałem życiorys każdego
z wybranych mieszkańców blokowiska niemal osobiście. Czy

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
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tacy sami święci nie otaczają nas na co dzień, czy my sami
nie jesteśmy takimi świętymi? . Pełen humoru, purnonsensowego mistycyzmu, ironii, a przede wszystkim szarej brzydoty
przekaz sztuki łatwo docierał do ludzi. Niemal to było życie
obok nas. Czy nie ma wśród nas takich wzorców postaci z
„Żywotów świętych osiedlowych”. Czasem może wystarczy
tylko spojrzeć w lustro i jak w „Rewizorze” Gogola zapytać:
„Z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie”.
Na głos Natalii Przybysz nie trzeba długo mnie zapraszać.
Wśród komercyjnych „buc-buc-buc” (czyż słuchana muzyka
nie świadczy o człowieku?) taki głos to niemal diament. Niemal bo diamenty służą tylko do oglądania, a tu działa oprócz
wzroku również słuch. Kto nie był niech żałuje.
Projekt plenerowy Waldemara Greckiego „Proces” na
Rynku wzbudzał zainteresowanie od momentu jego powstawania. Metalowe rusztowanie rozstawiane idealnie w centrum
placu wycinało część naszej rzeczywistości dając możliwość
wejścia do zamkniętego kręgu, który jednak przez swoją
ażurową konstrukcję pozostaje otwarty. Wewnątrz pozostawaliśmy świadkami przemijającego czasu, kształtu, życia?
To był jednak zamknięty krąg zanikania i powstawania na
nowo. Jak stroboskopowy obraz, w którym jednocześnie mogliśmy się zatrzymać i przyjrzeć... sobie, ludziom wewnątrz
i na zewnątrz, którzy czasem bardzo odrealnieni przenikali
przez szklane, oświetlone ramy. Wszystko w jednym: czas,
przestrzeń, życie, śmierć, początek i koniec. Czy zmusza nas
to myślenia? Mnie zmusiło... chylę nisko głowę przed Waldkiem.
O 21 to, co lubię: orientalne dźwięki, bałkańskie klimaty, południowe rytmy i bajeczny temperament wykonawców
okraszony humorem i mentalnością ludzi z różnych stron.
„Apoteoza. Uczucie w dźwięku” Teatru Brama była dobrym
zakończeniem wieczoru. Swoista mentalna podróż po świecie
z muzyką z Bałkanów, Gruzji, Hiszpanii, Korsyki, Skandynawii, Ukrainy była wspaniała, choć jak każda dobra rzecz
pozostawiająca uczucie niedosytu i pragnień, które być może
nigdy się nie ziszczą. Jednak od czego mamy marzenia? Przecież nie po to by się spełniały, bo inaczej byłoby nudno. To był
dobry dzień i dobrze się kończył.
Dzień trzeci. Na początek „Kobieta Kalendarz” Fundacji
Sztuki Ciała. Kilka łączących się ze sobą, a w końcu przenikających obrazów-postaci kobiet. Mieliśmy kobiety sfrustrowane, dynamiczne, koszące, nieśmiałe, zwinne, święte, gospodynie, marzycielki, piękne, wulgarne, samotne itd. W końcu
nie wiadomo, które są tymi za jaką rolą postawiło je życie czy
też postać. Właśnie ta wielowątkowość przekazu była zaskakująca w ostatnich minutach gdy role się zamieniły i każda
z postaci tak jakby chciała znaleźć się w innym miejscu i do
każdego innego miejsca pasowała. W sumie spektakl tworzył
zamkniętą całość, którą kończyła jedność z widzem, któremu
wręcz nakazano wejść na scenę i odczytać resztę przekazu.
Sama treść przypominała mi bardzo „Tango” Zbigniewa
Rybczyńskiego z 1980 roku, ale czy życie nie jest powtarzającą się historią?
Koncert Wojciecha Grabka zafascynował mnie możliwościami tego multiinstrumentalisty. Lubię muzykę
filmową więc iście ilustracyjne wykonanie mi się podobało. Czasem tylko pozostawała taka nutka pytania:
gdzie zaczyna się człowiek,
a gdzie kończy maszyna.
To jednak, jeszcze, człowiek zmusza maszynę do
pracy na jego rzecz i co wychodzi... doskonała euforia dźwięków. Zamykałem
oczy i nie przeszkadzały mi
odgrywające się na ekranie sceny z „Metropolis” i
„Drakuli”.
Na koniec rodzynek z
Olecka. Nie byłem na wcześniejszych pokazach „Mąż
zmarł, ale już mu lepiej” i...
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nie żałuję! To trzeba było zostawić, dla mnie, na Sztamę.
Teatr „6 i pół” na 10! Nie będę pisał o treści, bo na pewno
zobaczymy ten spektakl jeszcze raz i jeszcze raz. WARTO!
Ubawiłem się, pośmiałem jak nigdy. Leon the best!
Tegoroczna Sztama... Ludzie! SZTAMA ŻYJE I MA SIĘ
DOBRZE! Po paru latach, gdzie praktycznie pamiętam niewiele ze spektakli teraz mam co zapamiętać. Wydawało się,
że coroczne spotkania ze sztuką powoli odejdą w zapomnienie i staną się tylko rutynowym zapraszaniem jak leci i kogo
popadnie. Znowu mamy SZTAMĘ taką jaką zapamiętałem
przed wieloma laty, coś na co warto było czekać i na co trzeba pójść obowiązkowo.

Marek Pacyński
zdjęcia Rafał Woliński
więcej zdjęć na www.przystanek.pl

PS. Niski ukłon z mojej strony w stosunku do organizatorów. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor – Marto... DZIĘKUJĘ.

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która
odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. (piątek) o godzinie
13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie spółek gminnych.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Olecko w roku szkolnym 2010-2011.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski radnych i Komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Osiedli dotyczące projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat
wygasł,
b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy
Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych,
d) wyboru ławników,
e) wyboru ławników,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości,
h) podatku od środków transportowych,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na
lata 2011-2022,
j) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

12

Tygodnik olecki 43/719 - r. 2011

to@borawski.pl

Dzień Edukacji Narodowej w SP 1

Własnoręcznie wykonanymi laurkami oraz malutkimi
jesiennymi kompozycjami witali wszystkich pracowników
przybyłych na uroczystą akademię w Dniu Edukacji Narodowej przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Olecku.
Ogrodowa sceneria (mnóstwo barwnych rozsianych na
murawie kwiatów, pszczółki,
motyle, ławeczki, altana) o tej
porze roku wyglądała uroczo,
niemniej jednak dość zastanawiająco.
Prowadzący – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (Karolina Radzewicz oraz Kuba Miłowicki) po słowach
otwierających uroczystość przedstawili krótko rys historyczny święta, wspominając o Komisji Edukacji Narodowej, a
następnie zaprosili zgromadzonych do ogrodu, gdzie pewien
pracowity ogrodnik wytrwale pielęgnował swoje roślinki.
Pantomima „Ogrodnik i kwiaty” pozwoliła zrozumieć „za-

gadkową scenerię” i stało się jasne, że ogrodnik to nauczyciel,
roślinki to uczniowie, a ogród to … szkoła?
Karolina i Kuba, w imieniu całej społeczności uczniowskiej kierując się wewnętrzną potrzebą okazania wdzięczności
za codzienny trud i poświęcenie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, poprosili o przyjęcie skromnego,
ale jakże wymownego podarunku – kwiatów, które rozkwitły w
poezji. I popłynęły wzniosłe słowa
„ … A ja nad dzbanem z różami stoję,
Sięgam po jedną i płatki rozchylam,
I długo woń ich durzącą wdycham …
A potem wdzięczność do płatków przyklejam
I składam w ręce mego nauczyciela”.
Uwieńczeniem części artystycznej było subtelne wykonanie piosenki „Pamiętajcie o ogrodach” przez Basię
Kamińską. Wokalnie uatrakcyjnił program również chór
szkolny prowadzony przez
Teresę Szadkowską. Zabrzmiały pieśni „Nauczycielom”, „W dniu nauczyciela”.
W trakcie uroczystości
głos zabrali Dyrektor Eligia
Bańkowska oraz przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Stachelek. Tu również

padły miłe słowa podziękowań i życzeń skierowane do grona
pracowników szkoły.
Opisaną akademię „A wdzięczność nasza bez granic …”
przygotowali uczniowie z klas VI b i VI c, II a i III b pod kierunkiem i opieką: Sylwii Szarneckiej, Ewy Ciechanowskiej, Beaty
Sulińskiej i Danuty Grzyb.
Wsparcia technicznego udzielił jak zwykle Tomasz Werla.
A słowa „By kwiaty były piękne, potrzeba wiele pracy ogrodnika i wysiłku samej roślinki, wspólnej pracy, wspólnego trudu i
wytrwałości …” niech będą odzwierciedleniem tego, co podziwialiśmy na scenie, bo „kwiaty” rzeczywiście były piękne.
Renata Bogdan
Kościuszki policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osoKronika policyjna:
bowym oplem. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 24-letni Rafał G mieszkaniec
22 października o 21.50 w Olecku na alejach Lipowych powiatu gołdapskiego posiada sądowy zakaz prowadzenia popolicjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kieru- jazdów mechanicznych do marca 2015 roku.
jącego hondą. Był to 29-letni Michał D z Olecka. Badanie
alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1 promil al23 października o 13.05 w Olecku na ul. Wiejskiej policjankoholu.
ci zatrzymali do kontroli kierującego busem. 31-letni Janusz.
Z jechał z siedzącym na fotelu pasażera 27-letnim Pawłem S.
23 października o 3.35 w Olecku na ul. Letniej w ręce Podczas legitymowania pasażera funkcjonariusze znaleźli w
policjantów wpadł 25-latek kierujący fiatem. Po sprawdzeniu kieszeni spodni szklane lufki nabite marihuaną. Następnie
stanu trzeźwości okazało się, że prowadził auto mając 1,7 kierowcę poddano badaniu na narkotescie. Urządzenie wykapromila alkoholu. Ponadto w trakcie kontroli Artur M. posia- zało w jego organizmie obecność amfetaminy. Policjanci przedał w kieszeni marihuanę. W związku z tym został zatrzyma- prowadzą w tej sprawie dochodzenie mające wykazać w jaki
ny do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Teraz odpowie za sposób mężczyźni weszli w posiadanie narkotyków. Ponadto
jazdę pod wpływem alkoholu i posiadanie narkotyków.
Janusz Z. będzie odpowiadał za prowadzenie samochodu pod
wpływem środków odurzających.
23 października o 16.55 w Kowalach Oleckich na ul.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
18 października w świetlicy Komendy Powiatowej
PSP w Olecku odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Celem zjazdu było przedstawienie sprawozdania
z ostatnich 5 lat pracy zarządu, wybór nowych władz
powiatowych i przedstawicieli do zarządu wojewódzkiego oraz nakreślenie planu pracy na kolejne lata.
Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium
od delegatów i przedstawicieli z wszystkich gmin powiatu. W czasie obrad zjazdu powiatowego za długoletnią działalność społeczną na rzecz rozwoju ochrony
przeciwpożarowej w gminie Świętajno, Druh Kazimierz Brodowski został odznaczony Złotym Znakiem
Związku. Jest to najwyższe odznaczenie w strukturach
ochotniczych straży pożarnych.
W drodze wyborów oraz dyskusji nowy Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olecku
ukonstytuował się następująco:
Prezes – Ciechanowicz Stanisław
Wiceprezes – Mróz Jan
Wiceprezes – Kisiel Andrzej
Sekretarz – Trus Janina
Skarbnik – Jakimowicz Jan
Członek prezydium – Rynkiewicz Wiesław
Członek zarządu – Locman Krzysztof
Członek zarządu – Iwanicki Jerzy
Członek zarządu – Kuczyński Jarosław
Członek zarządu – Zalewski Wiesław
Członek zarządu – Sofiński Józef
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
Ciechanowicz Stanisław
Mróz Jan
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski
zdj. archiwum PSP
Na zdjęciu niżej: były starosta Stanisław Ramotowski wręcza odznaczenie Kazimierzowi Brodowskiemu, obok stoją
wójt gminy Świętajno Janina Trus oraz obecny starosta
Andrzej Kisiel.

członkowie obecnego zarządu OSP

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

NIE MUSISZ BYĆ SAM
SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH
PROBLEMÓW UMOŻLIWIĄ
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
I PRAWNYCH W OLECKU
ORAZ TERENOWE PUNKTY
PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH
W KOWALACH OLECKICH,
ŚWIĘTAJNIE I WIELICZKACH
Macie Państwo kłopoty z uregulowaniem spadku, uzyskaniem alimentów , rentą, emeryturą ?
Macie poczucie , że wasz pracodawca nie postępuje
zgodnie z prawem ?
Trudno Wam samodzielnie załatwić sprawę z urzędnikiem?

ZAPRASZAMY -

PORADZIMY,
POMOŻEMY WYPEŁNIĆ WNIOSKI ,
PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY ,
NAPISZEMY PODANIE.

Pobór krwi

Dnia 3 listopada i 1 grudnia 2011 r. od godz. 8.15 w
sali konferencyjnej Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku (budynek internatu) przy ul. Gołdapskiej 27 zorganizowany będzie pobór krwi dla honorowych dawców.

Lipkowo

Za 86 tysięcy złotych olecka firma zbuduje wodociąg do kolonii w Lipkowie. Odcinek 350 metrów będzie kosztował 86
tysięcy złotych. 			
UM wbiip

Z porad nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy powiatu oleckiego.
Kontakt : Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych 19-400
Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 tel. 87 610-22-01,
www.akademia.olecko.pl
e-mail ak.ob.@wp.pl
K60704
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K61001
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V44904

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V44704
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B36204
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

V44804

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V42457
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
V47203
SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B35705
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B35905
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K64014
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B36304

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
K59607

V44105
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V46903
V29115

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47632
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61101
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44914
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V47213
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V47622
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36803
* 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 L71603
* opony letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V42517
* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70905

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B37201

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

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35606

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V47702

V39210

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B35307

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

V1242

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V47003
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

B36104

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku od 9-13, 16-19,
sobota od 9-13
K61003

* glazurnictwo, tel. 517-535-255

K60803

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46403
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 L71702
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55720e
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60903
V44205

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

PIZZA NA TELEFON

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

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891

Klub „CoolTura”

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48501

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V41508

V41408

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34608
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B35805

V41418

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46803
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B36004
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L71503
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 L71403
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B36902
* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 K59707
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44604
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V42307
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* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42417
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V39220
* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI,
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46703
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V41108

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
V42207
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V48411

Sklep „DOM” s.c.

Pl. Wolności 5A

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1441
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47612
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V44305
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B36703
K45005

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 K64024
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L71204
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41128
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SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V47223
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B36403
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406x
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B37501
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506x
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V42607
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41118
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306x
* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514441 B37401
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42427
V43515

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 V42217
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1451
* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe
33,5 m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do
zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 V47105
V48601

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 B37002
WYNAJEM

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

V39110

V42507

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V41909

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. B37102
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V42437
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B36503

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

V42916
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K59508

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
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......................................................................
......................................................................
......................................................................
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......................................................................
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Ilość publikacji:
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Podpis: ......................................................
L71801

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

B37301

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Skąd się wzięła ta choroba?

Często pacjenci dziwią się, skąd nagle ujawniła
się w nich choroba reumatyczna, skoro chorowali
na wszystko, tylko nie na to. Okazuje się, że niektóre ze zwyrodnień czy stanów zapalnych stawów
mają odległe źródła. Powodem zwyrodnienia dolnej części kręgosłupa może być stan zapalny jelit wywołujący
zaleganie, fermentację i wytwarzanie się gazów. Choroby
kośćca i tkanek mogą być też spowodowane złym stanem
zębów, zapaleniem jajników, pęcherza żółciowego, wątroby, migdałków, a także reakcją towarzyszącą łuszczycy, różnym alergiom, wreszcie następstwem złej pozycji
ciała w czasie pracy lub też powtarzających się napięć
psychicznych.

Uroda z ziół

Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swojej
cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli. Te
w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu,
ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i własnoręcznie
wysuszone.
Kwiaty lipy oczyszczają skórę. Parówki z kwiatu nadają się do każdego rodzaju skóry.

Miód – smakuje i kuruje

Miód od stuleci jest ceniony za swoje właściwości odżywcze, antybakteryjne i lecznicze. W zależności od surowca, z
jakiego powstał, rozróżniamy trzy typy miodów: nektarowy
(kwiatowy), spadziowy i mieszany (nektarowo-spadziowy).
Miody kwiatowe są przeważnie jasne, rzadziej maja odcienie od ciemnożółtego do brązowego. Mają wyraźny aromat. Miody spadziowe są najczęściej ciemne, z odcieniem
zielonkawym lub szarym. Ich właściwości lecznicze są niemal nieocenione - wspierają leczenie gruźlicy i chorób dróg
oddechowych, używa się ich przy zapaleniu płuc, astmie,
chorobach nerek i zakrzepicy żył.

Dieta dla włosów

Z reguły zapomina się, że sposób odżywiania ma bardzo
duży wpływ na wygląd włosów i całej skóry głowy i twarzy.
Przy łojotoku i nadmiernym wypadaniu włosów powinno się
zmniejszyć porcje zjadanych tłuszczów. Jadać głównie jak
najbardziej naturalne. Najlepiej olej zimno tłoczony i masło,
potem zwykły olej. Unikać sztucznej margaryny i soli kuchennej, potraw ostrych, przysmażanych m.in. frytek, silnie
kwaśnych i bardzo słodkich, czekolady, keczupów, octu. Należy natomiast spożywać dużo mleka, sera, twarogu, jarzyn i
sezonowych owoców.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
26 października
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmiły,
Ludomiły, Lutosławy, Łucji
Albina, Bonawentury, Damiana, Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana, Lucjana, Lutosława, Łucjana, Rustyka
27 października
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy, Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, Stoigniewa, Wincentego
28 października
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, Tadeusza, Wszeciecha
29 października
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii,
Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalisława, Felicjana, Franciszka, Gintera, Jacka, Longina, Lubogo-

20 dag sera gouda, łyżka masła, łyżka mąki, 3 szklanki rosołu, pół szklanki
śmietany, żółtko, natka pietruszki, grzanki, sól, biały pieprz
Z mąki i masła robimy zasmażkę, Rozprowadzamy ja chłodnym rosołem stale
mieszając. Gotujemy trzy minuty i wsypujemy utarty na tarce ser i mieszamy aż
się rozpuści
Doprawiamy solą i pieprzem, wbijamy
śmietanę z roztrzepanym żółtkiem i zagrzewamy, ale nie gotujemy. Zupę podajemy posypaną zieleniną z grzankami.

Lubczykowy placek
z serem

30 dag sera tylżyckiego, 4 plasterki szynki, 20 dag drożdży, 20 dag mąki, 2 łyżki
suszonego lubczyku, 5 łyżek oliwy, jajko,
sól, pieprz, łyżka masła
Do mąki dodajemy rozkruszone drożdże,
jajko, oliwę, lubczyk i doprawiamy do
smaku solą i pieprzem. Dodajemy wodę i
wyrabiamy ciasto. Ciasto powinno mieć
lekką konsystencję mniej więcej taką jak
na kładzione kluski.
Gotowe ciasto wkładamy do wysmarowanej masłem formy i przykrywamy plastrami szynki, na który układamy plastry
sera. Pieczemy w średnio nagrzanym
piekarniku.
Podajemy z sosem grzybowym lub po-

Gotowanie zdrowe
i oszczędne

Warzywa wkładamy zawsze do wrzącej nie osolonej wody. Solimy na pięć
minut przed końcem gotowania. Garnek
przykrywamy i gaz zmniejszamy, by tylko podtrzymywać gotowanie, a nie robić
gejzeru. Równie ważne jest, by wody
było niewiele. Powinna stanowić połowę objętości gotowanych warzyw. Taki
sposób gotowania zapewni zachowanie
większej ilości witamin i pozwoli na
mniejsze zużycie gazu.

Cytaty na ten tydzień

Ryszard von Schaukal
DUSZA
sta, Narcyza, Serafina, Teodora, ZdenW
ciele
swem
zamknięta,
ka, Zenobiusza
tłumisz w sobie żal,
30 października
pragniesz zerwać pęta,
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena, wezbrać pełną fal.
Czekasz utęskniona,
Arseniusza, Edmunda, Edwarda, Klauaż dzień przyjdzie ten,
diusza, Marcelego, Przemysława, Suliw którym się dokona
mira
wyzwolenia sen.
31 października
Złocisz
na
odchodnem
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Auguciała nikły cień,
styny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augu- skrzydłem już swobodnem
styna, Godzimira, Krzysztofa, Łuka- ulatując zeń, już wysoko krążysz
sza, Narcyza, Saturnina, Symfroniusza,
pędem wichrów zgraj, Urbana, Wolfganga
nad obłoki dążysz
1 listopada (Wszystkich Świętych)
w swój rodzinny kraj!
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny,
Wracisławy
Papież Grzegorz IV
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcisława ... w roku 837 rozporządził, aby 1 listopada był poświęcony pamięci męczenników
i wszystkich świętych Kościoła.

Nasz przepis
Mazurska zupa serowa
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midorowym i surówką.

Jałowiec

... jest znakomitym dodatkiem do kapusty,
zwłaszcza dla osób, które mają kłopoty z
Sunset
50 ml wódki, 6 łyżek soku wiśniowego, trawieniem.
2 łyżki soku grejpfrutowego, 2 łyżki
22%
soku cytrynowego, 2 łyżki syropu z cukru (woda i cukier w proporcji 1:1), 1 ... bliźniąt jest leworęcznych. Wśród osób,
łyżka syropu z owoców granatu, 4 kost- które nie mają bliźniaczego rodzeństwa
ki lodu, plasterek kiwi, paski mango i wskaźnik ten wynosi ok. 10%.
wisienka koktajlowa do dekoracji
Obywatele Sir Lanki
Soki mieszamy z syropami. Lód należy rozkruszyć i przełożyć do szklanki ...rozwodzą się najrzadziej na świecie, ale
i zalać wódką, a potem napojem. Na za to w kraju tym ginie śmiercią samobójwykałaczkę nakładamy plasterek kiwi, czą najwięcej kobiet.
mango i wisienkę koktajlową i udekoKobiety
rować drink.Zupa kremowa z ... mrugają oczami dwa razy częściej niż
brukselek
mężczyźni.
40 dag brukselek, 6 ziemniaków, łyżka
oliwy, 4 duże łyżki śmietany, 2 kostki
Więcej jeleni
bulionu lub litr rosołu, 2 liście lauro- ... ginie rocznie w świecie pod kołami powe, 5 ziaren ziela angielskiego, 5 zia- jazdów niż od kul myśliwych.
ren pieprzu czarnego, łyżka natki pietruszki
Plamę z karmelu
Do gotującego się rosołu dodajemy ... należy wypłukać w zimnej wodzie
oliwę i wrzucamy umyte brukselki. płynnym detergentem, a w razie potrzeby
Po około 20 minutach kiedy bruksel- jeszcze w rozcieńczonym perhydrolu.
ki będą już miękkie wyjmujemy je
i miksujemy. Do wywaru dodajemy
Ziemniaki
przyprawy i gotujemy w nim pokro- Aby ziemniaki różnej wielkości były
jone w kostkę ziemniaki. Na koniec, miękkie równocześnie, przed gotowaniem
gdy ziemniaki będą miękkie dodaje- trzeba większe bulwy ponakłuwać.
my krem z brukselek. Zupę zabielamy
śmietaną.
Kolumena
Najlepiej czuje się w niskiej temperaTwarożek naturalny
¬turze, od 13-15°C, ale znosi też wyższą,
Z zakwaszonego dobrego, zdrowe- do 24°C, o ile jest zraszana. Roślina lubi
go niepasteryzowanego mleka można ziemię gliniastą z domieszką torfu. Rośnie
przygotować najzdrowszy domowy bujnie, jeżeli ma dużo światła, ale w miejtwarożek.
scu bardzo nasłonecznionym „marnieje”.
Najpierw gotujemy litr słodkiego
Ze względu na silnie rozrastające się
mleka.
pędy, najlepiej rośnie z dala od innych
Do wrzątku dodajemy litr zakwa- kwiatów, w wiszącej doniczce. Kwitnie w
szonego mleka i mieszamy.
marcu i w czerwcu.
Trzymamy następnie na małym
Latem, w okresie wzrostu, powinna
ogniu aż mleko się zsiądzie.
być podlewana raz na 2 tygodnie, wtedy
Odstawiamy na kilka minut do wy- będzie się wspaniale rozwijała i zdobiła
studzenia, a następnie odcedzamy.
nasz pokój.
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Coś dla duszy i dla ciała, czyli kartka z pamiętnika Tomasza Bulandy

17 października ja i osiemdziesięcioro dziewięcioro innych uczniów z Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w
Olecku, którzy należą do pierwszych i drugich klas liceum
profilowanego o specjalności
policyjno-pożarniczej i public
relations oraz kształcą się w
kierunkach: technik geodeta,
technik rolnik, technik hotelarstwa, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik drogownictwa, udaliśmy się w podróż do… Suwałk.
Wyruszyliśmy o 9.00 wraz
z opiekującymi się nami: Krystyną Balutą, Urszulą Nartowicz, Ireną Drażbą, Sylwią Stypułkowską, Magdaleną Borys, oraz Przemysławem Michniewiczem.
Zwiedzanie stolicy naszego byłego województwa rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. Obiekt i znajdujące się tam eksponaty poznawaliśmy w dwóch grupach w obecności przewodników, którzy bardzo ciekawie przedstawili historię kształtowanie się wojska
na Suwalszczyźnie. Choć pogoda nieszczególnie nam sprzyjała, to nie można
było nas oderwać od imponujących swoimi rozmiarami i właściwościami broni wystawionych w parku muzeum. Bez wątpienia największe zainteresowaniem cieszyła się około czternastometrowa wyrzutnia rakiet o zasięgu – uwaga – 280 kilometrów!
W części zamkniętej muzeum zwłaszcza na chłopców czekała nie lada
gratka. Można było zobaczyć tam broń palną z czasów bardzo odległych, bo
sięgających początku XIX wieku.
Tuż po muzealnej lekcji historii wyruszyliśmy z ulicy Wojska Polskiego
na „podbój” – jak to niektórzy z przekorą mówią – „serca współczesnych
Suwałk”, czyli Centrum Handlowego-Rekreacyjnego Plaza. Jechaliśmy autokarami przez najstarszy trakt miasta, zwany ulicą Tadeusza Kościuszki.
Dzięki opowieściom
towarzyszących nam
nauczycieli
historii dowiedzieliśmy
się, w którym domu
mieszkała
pisarka
Maria Konopnicka, gdzie urodził się najbardziej znany suwalski
malarz Alfred Wierusz-Kowalski. Mieliśmy przyjemność widzieć
również budynek Muzeum Okręgowego w Suwałkach, w którym
gościł Józef Piłsudski. Poznaliśmy też lokalizację kamienicy, do
której w okresie wczesnego dzieciństwa przyjeżdżał Czesław Miłosz.
Po wstępnej eksploracji butików, punktów gastronomicznych i
sklepów doczekaliśmy się głównego punktu wycieczki, jakim była
projekcja najnowszego filmu Jerzego Hofmana pod tytułem „Bitwa Warszawska 1920”. Pierwsza polska produkcja w formacie 3D
wywołała na mnie piorunujące wrażenie. To przede wszystkim zasługa gry świetnie dobranych aktorów i nowoczesnej
technologii, na którą zdecydował się reżyser.
Po kinie mieliśmy ponownie czas wolny, który każdy
spędzał w dogodny dla siebie sposób. Jedni objadali się
fast foodami, inni zaś szaleli w salach gier. Przeważająca
większość wpadła w szał zakupów i biegała po sklepach.
Znaleźli się również tacy, którzy podziwiali wielkość centrum handlowego, jeżdżąc ruchomymi schodami lub windą
z góry na dół oraz z dołu na górę.
Wycieczka zakończyła się późnym popołudniem. Po
powrocie do Olecka twarze wszystkich uczestników zdradzały zadowolenie. To przede wszystkim zasługa ciekawego programu przygotowanego przez naszych organizatorów, którzy zatroszczyli się o to, aby w trakcie wojaży po
Suwałkach znalazło się coś i dla duszy, i dla ciała.
Tomasz Bulanda
Kl. III TB

to@borawski.pl
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Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie
uczniów klasy pierwszej
w Zespole Szkół Społecznych przy Młynowej

W Zespole Szkół STO
uroczyście
obchodzono
Święto Edukacji Narodowej. Ciekawy i zabawny
program
przygotowała
młodzież z klasy III gimnazjum pod kierunkiem
Katarzyny
Werstak-Dubielskiej. W turnieju
szkolnym
rywalizowali
uczniowie z nauczycielami.
Nasi najmłodsi uczniowie z klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej
STO po udowodnieniu
zebranym uczniom, rodzicom i nauczycielom
swoich umiejętności złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani
symbolicznym ołówkiem
przez dyrektora szkoły
Waldemara Snarskiego
na uczniów. Gratulujemy i życzymy uczniom sukcesów w nauce i
wszechstronnego rozwoju. Pierwszoklasistów przygotowała ich wychowawczyni - Elżbieta Tumiel.
20 października
w Oleckiej Izbie
Historycznej dr
Jan Gancewski
wygłosił wykład pt.
Zakon Krzyżacki o historii, ideologii
i działaniu - prawdy
i mity.
W najbliższym tygodniu odbędą się w Olecku nast. imprezy
sportowe:
Mistrzostwa Powiatu SZS w piłce siatkowej dziewcząt i
chłopców szkół gimnazjalnych.
Termin i miejsce: 26.10.11r (środa), godz. 9.00, hala sportowa ZSLiZ w Olecku.

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt
szkół gimnazjalnych

18 października w hali sportowej ZST odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych.
Organizatorami zawodów były OTSS, POSS i MOSiR
Olecko, a sędzią głównym Dariusz Dźwilewski.
Do zawodów przystąpiła tylko jeden zespół dziewcząt i
jeden chłopców.
Obydwie drużyny z Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach.
Dziewczęta PG Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz i
chłopcy PG Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej) uzyskali
awans do rozgrywek rejonowych.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko
Dariusz Karniej

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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PO KOKARDĘ

Listopadowe zamyślenia

Waldemara Rukścia

Oswajanie ze śmiercią przyszło w moim życiu szybko. I
jak dzisiaj na to wszystko patrzę, zupełnie naturalnie. Śmierć
jest nieodłącznym elementem życia. Jest najbardziej demokratyczną „władzą”, jaką znam. I całe szczęście, że jest i bez
względu na pozycję, stan konta, ilość napisanych powieści,
zajmowane stanowisko, urodę, znajomości, wyznanie… któregoś dnia stanie u wrót i… jakkolwiek byś błagał, przekonywał, przekupywał zabierze na wieki. Może to banały, ale
strasznie prawdziwe i dotyczą rzeczy wielkich.
Rodzice zabierali mnie na pogrzeby sąsiadów i uważałam
to za normalność, za wydarzenie, w którym muszę uczestniczyć. Nosiłam kwiatki, które przynieśli zmarłemu i wsłuchiwałam się w ciągnące się w nieskończoność pieśni żałobne. Do dzisiaj pamiętam smak czekolady, którą dostałam
od gospodarza, któremu zmarła matka, a ja niosłam właśnie
owe kwiatki za trumną. Czerń, łzy… i przekonanie, że tak
być musi, bo „tak Bóg chciał”. Dla tej części miasteczka, w
której przyszło mi nasiąknąć szacunkiem do zmarłych, pogrzeb był świętem. Tak, świętem, nie pomyliłam się ani trochę. Na czas pogrzebu ustawały wszystkie prace, zjeżdżała
się rodzina z najodleglejszych stron, a sąsiedzi szli z pomocą nie proszeni. Śmierć była ważniejsza, nawet najważniejsza, bo zjednywała zwaśnione strony (przynajmniej na czas
pogrzebu). Czas od śmierci do pochówku był też świętością,
ustawało na ten czas „normalne” życie, głośne rozmowy, o
oglądaniu programów telewizyjnych mowy nie było. Miałam wówczas wrażenie, że świat na chwilę zatrzymał się
i cierpi wraz z rodziną i znajomymi.
Niedawno przyszło mi żegnać znajomego, osobę znaną i
szanowaną w pewnych kręgach, ale to mniej ważne. Szliśmy
grupą wspominając zmarłego. Tyle żalu, goryczy, że choroba
go pokonała i ta cholerna świadomość, że „już nigdy”. Z goryczą oznajmiłam, że muszę wykasować jego numer z komórki.
Kazik wyznał, że zostawia „te” numery, bo przecież oni są,
tylko odebrać nie mogą.
W ciszy kościoła zapomniałam o świecie obecnym. Poddałam się napływającym wspomnieniom. Miałam żal do siebie, że nie zadzwoniłam, a teraz już za późno. A po wyjściu
z cmentarza miałam ogromny żal do świata, że ani na chwilę
się nie zatrzymał nad tą śmiercią, że ludzie wokół spieszą się
jak zwykle, a młodzież śmieje się bezczelnie swoją młodością.

Tyle osób nie zauważyło jego śmierci, a przecież był ważny dla
mnie, dla świata, jak każdy z nas. Wielu nie przyjechało, bo…
praca. Praca zdominowała wszystko.
Następnego ranka wysłałam kondolencje Jego przyjacielowi, który wcale nie ukradkiem ocierał łzy. Jego cierpienie było
równie wielkie, jak rodziny. Ucieszył się, jeśli można tak powiedzieć.
Pierwszy i drugi listopada nie są dla mnie dniami smutnymi. Spotykam wielu dawno nie widzianych znajomych, ucinamy drobne pogawędki, wymieniamy nic nie znaczące zdania o
tym, co u ciebie. I nad każdym znajomym grobem jest pełno
prawdziwych wspomnień i wzruszeń. Dziewczynki przekomarzają się, która zapali kolejny znicz i dopytują się dokładnie,
kim ta osoba była dla mnie. Wieczorem zabieram je na spacer
w blasku zniczy. Zupełnie normalnie, jak co roku, a za każdym
razem zupełnie niezwykle, bo przebywanie w miejscu pogranicza życia i śmierci to niezwykłe wydarzenie.
Znałam kiedyś staruszkę, która mieszkała na odludziu.
Dzieci już dawno wyjechały z domu, zmarł mąż. Zapytano ją,
czy nie boi się duchów. Powiedziała, że zmarli nie zrobią jej
krzywdy, bardziej boi się żywych. I któregoś dnia napadli, okradli, pobili. Wyrostki z sąsiedniej wsi, których znała.
Jakże się zmieniła kultura dbania o groby. Co jakiś czas panuje
moda (naprawdę!) na inny kolor kamienia używanego do pomników, kształty, a nawet znicze. Ooo, tu już producenci dają duży
upust swojej fantazji. Najbardziej szpetne, moim zdaniem, są te
ze sztucznymi kwiatkami w środku, to znaczy za szkłem i jeszcze te z okazji świąt np. wielkanocnych. Widziałam takie, słowo.
I słowo daję udusiłabym takiego producenta, ale jeśli jest na to
zapotrzebowanie, to co ja mogę? A mnie przypomina się czas
zamierzchłego dzieciństwa, kiedy z babcią robiłyśmy papierowe kwiaty, które potem utykałyśmy między jedlinę. Prowadzała
mnie na wiele grobów, a ja znałam wszystkie jej koleżanki. Do
dzisiaj zapalam na nich świeczkę, a moje dziewczynki są ciekawe, kto tam spoczywa. Odpowiadam, że ktoś ważny dla mojej
babci, więc i dla mnie.
Parę lat temu moja koleżanka wystąpiła w inicjatywą postawienia pomnika polonistce, która wychowała szereg pokoleń.
Niestety, nie założyła rodziny, była samotna, a jej grób od lat
straszył zaniedbaniem. Dzisiaj pomnik stoi. Pocztą pantoflową
poszła wiadomość, a nikt nie odmówił, bo wdzięczny jej był
więcej niż minimalna składka. Bo tak trzeba.
Listopadowy zmierzch, listopadowa mgła i przymrozki. Listopadowe wspomnienia i zamyślenia.
Marusia

