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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 10 (738) 7 marca 2012 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 10
(738)

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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PROMOCJA
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
POJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł
POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

absolwent Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Głuchych im. 
św. Filipa Smaldone w Olecku zajął 
V miejsce w 4. Plebiscycie na Najlep-
szych Sportowców Niesłyszących Pol-
ski Roku 2011.(Czytajcie na s. 19)
Na zdjęciu T. Rozumczyk z tre-
nerką Reginą Jakubowską

Tomasz 
Rozumczyk, 
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Przychodnia Onkologiczna w Ełku, informacja na s. 5

9 marca o godzinie 14:00 w Oleckiej 
Izbie Historycznej odbędzie się spotkanie 
z Michałem Szczerbicem – twórcą scena-
riusza do filmu „Róża”. Wszystkich zain-
teresowanych serdecznie zapraszamy na 
spotkanie, podczas którego będzie możli-
wość dyskusji o historii i nie tylko.

Michał Szczerbic – autor scenariusza 
do filmów „Róża”, „Wiedźmin” oraz „Pra-
wo Ojca”, kierownik produkcji takich dzieł 

Spotkanie ze scenarzystą filmu „Róża”
jak „Operacja Dunaj”, „Persona non grata”, 
czy „Prawo Ojca” oraz „Róża”. 

„Róża” - najnowszy film Wojciecha 
Smarzowskiego; obok filmu „W ciemności” 
oraz „Sala samobójców” nominowany do 
tzw. „polskich Oscarów” - Polskich Nagród 
Filmowych ORŁY 2012 w kategorii „najlep-
szy film”. Odtwórcy głównych ról – Marcin 
Dorociński, Agata Kulesza. 

Ewa Kozłowska 

została
jedną z dziesięciu laureatek plebiscytu na
Kobietę Sukcesu Warmii i Mazur 2012

to jeszcze nic
(z ostatniej chwili) w Paryżu po prezentacji 

fotografii podczas ubiegłorocznego „Salonu Pa-
ryskiego” otrzymała tytuł REVELATION 2012 
(OBJAWIENIA ROKU 2012) przyznawanego 
przez szacowne grono profesorów i wykładow-

ców prestiżowej l’Ecole du Louvre. 

GRATULUJEMY!

więcej na s. 10

Bólu nie da się znieść samemu. Lecz je-
śli się chce doświadczyć szczęścia, trzeba 
również dzielić się radością. 

Mark Twain
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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:
• Igor Błażeński 
• Tomasz Jegliński 
• Michał Katkiewicz 
• Dorota Maternowska 
• Izabela Murawska 
• Jakub Niedźwiecki 
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ 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 Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
19 lutego o 16.53 jeden zastęp JRG PSP usu-

wał w Kukowie skutki kolizji drogowej.
20 lutego o 0.42 jeden zastęp JRG PSP usu-

wał zadymienie z mieszkania w domu rencisty w 
Giżach.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr 
Gabruś

21 lutego o 10.04 jeden zastęp OSP Szczecin-
ki usuwał z jezdni w Sedrankach powalone na nią 
drzewo.

23 lutego o 8.46 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Kowale Oleckie gasiły pożar sadzy w 
kominie w domu mieszkalnego w Czuktach.

23 lutego o 10.08 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał naderwaną rynnę budynku przy Placu 
Wolności.

23 lutego o 11.54 dwa zastępy JRG PSP usu-
wały z jezdni ulicy Partyzantów powalone na nią 
drzewo.

23 lutego o 12.20 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał wodę z zalanej piwnicy domu przy ulicy Reja.

23 lutego o 18.58 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał skutki kolizji drogowej z jezdni w okoli-
cach Świętajna.

24 lutego o 9.10 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
przy ulicy Kościuszki drzewo niebezpiecznie po-
chylone nad budynkiem szkoły.

24 lutego o 11.20 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał zadymienie z klatki schodowej domu przy 
ulicy Składowej. 

Informacji udzielił starszy   ogniomistrz
 Adam Chajęcki

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Trudno pisać o sukcesach, kiedy wszyscy są jeszcze 
w traumie po tragedii, jaką ostatnio przeżyliśmy. Ale ży-
cie, ciągłość jego trwania jest samo w sobie paradoksem. 
Dwie barwy, czerń i biel mieszają się w ciągłym tańcu. 
Wielkie koła boskich młynów...

Na pierwszej stronie tego wydania „Tygodnika Olec-
kiego” dwie radosne informacje: Tomasz Rozumczyk w 
dziesiątce najlepszych sportowców i Ewa Kozłowska w 
dziesiątce Kobiet Sukcesu Roku 2012. Miłe to i budujące. 

Bo jestem dumny, że są wśród nas olecczan, osoby, które nie tylko my ceni-
my. Bo miło jest wiedzieć, że są wśród nas sportowcy i artyści, którzy swoją 
pracą zasłużyli na szacunek wykraczający daleko poza zaścianek Olecka. 

Jakże często zdarza się, że nie umiemy docenić tego, co mamy. Jakże 
często bywa, że dla osób, które działają w sztuce, w sporcie, są dobrymi 
przedsiębiorcami mamy jedynie drwiący uśmiech, a działania ich komentu-
jemy złośliwą lub nawet jadowitą plotką. Dlatego tak ważne są wszelkiego 
rodzaju plebiscyty. One podkreślają wagę ludzkich działań, a niekiedy na-
wet wyjaśniają ich sens. Nikt przecież nie podważa decyzji kapituły nagrody 
Nobla, albo, komu Akademia przyznała Oscary. Co najwyżej je komentuje? 
Ważne natomiast jest tylko to, jakim szacunkiem cieszy się szacowne grono 
przyznające nagrodę. Bo przecież nagrody Nobla miały kilka spektakular-
nych wpadek. Jednak ranga pozostałych nią nagrodzonych, ich wkład w 
naukę światową i kulturę zamyka gębę wszystkim sceptykom.

Na tym tle można ocenić nasze nagrody. Mam na myśli Pasjonata Roku, 
a jak w przypadku Ewy Kozłowskiej Pasjonatki Roku 2011. Kolejne no-
minacje i nagrody jakie laureatka otrzymała (czytajcie o nich na s. 10) po-
świadczają celność wyboru. Ewa Kozłowska jest jedenastym Tytułem przy-
znanym przez Kapitułę. I myślę, że wyróżnienie to jest należytym hołdem 
dla działań wszystkich dotychczasowych laureatów. 

Pierwszym Pasjonatem był suwalczanin Zbigniew Fałtynowicz, histo-
ryk, muzealnik, krytyk literacki, autor książek (m.in. o Miłoszu), kronikarz 
życia artystycznego Suwalszczyzny i Mazur. 

Drugim ś.p. Mieczysław Ratasieicz, nauczyciel z Gołdapi, przyjaciel 
młodzieży i pasjonat turystyki. 

W 2002 roku utytułowani zostali Katarzyna i Zbigniew Waraksowie, 

Policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch wypadków drogowych
Oleccy policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia przyczyn dwóch   

wypadków drogowych  do których doszło w piątek 2 marca. 
W Norach na terenie gminy Wieliczki  kierujący samochodem osobowym potrą-

cił  rowerzystkę, która poniosła śmierć na miejscu. Drugie zdarzenie miało miejsce 
na drodze krajowej nr 65 w Golubkach, gdzie doszło do potrącenia pieszego. Po-
szkodowany 24-letni mężczyzna w stanie nieprzytomnym został przewieziony do 
szpitala w Ełku.

W miniony piątek 2  marca na terenie powiatu oleckiego doszło do dwóch wypad-
ków drogowych. Do pierwszego zdarzenia doszło ok. godz. 14.00.  Oficer dyżurny 
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu w Norach rowerzystki. Natych-
miast na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze wstępnie  
ustalili, że kierujący fiatem 20-letni mieszkaniec powiatu ełckiego  podczas manew-
ru wyprzedzania na prostym odcinku drogi uderzył w rowerzystkę. W wyniku tego 
zdarzenia na miejscu śmierć poniosła 55-letnia kobieta. Pod nadzorem prokuratora 
funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i przesłuchali świadków.

Drugie zdarzenia miało miejsce około godziny 18.00 na krajówce w miejscowo-
ści Golubki. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż idący środkiem jezdni pieszy został 
potrącony przez kierującego toyotą. 24-latek w stanie nieprzytomnym został odwie-
ziony do szpitala w Ełku. W informacji uzyskanych od lekarzy doznał on min. zła-
mania nogi.

W obu tych zdarzeniach kierujący pojazdami byli trzeźwi.
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Hi-

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej 

Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa collage Wiesława B. Bołtryka, hol kina „Mazur” 

7 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Geodezja Olecko (liga 
tenisa stołowego)
18.00 - „Naprawdę jaka jesteś...” - koncert z okazji Dnia Ko-
biet w Domu Kultury w Gołdapii
8 marca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Dzień Kobiet - badanie cytologiczne w ramach Populacyj-
nego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Centrum 
Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA”                         
w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1.
Dzień Kobiet w sklepie AGAT, plac Wolności 13
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Absolwent Sobiechy 
(liga tenisa stołowego)
18.00 - UKS Jantar Gołdap – SP Budry (liga tenisa stołowe-
go)
19.00 - koncert z okazji Dnia Kobiet, sala kina Mazur
9 marca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - przetarg na sprzedaż mieszkania (osiedle Lesk), 
szczegóły TO 8, s. 4
13.00 - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych, 
plac Wolności 2 (dawna melioracja) (szczegół TO 3 s. 19)
14.00 - spotkanie ze scenarzystą filmu „Róża” Michałem 
Szczerbicem, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1
16.45 - IV i V runda Drużynowych Mistrzostw Szkół Gminy 
Oleckiej w Szachach
17.00 - Sponsoring, film, kino Mazur
19.00 - Żelazna Dama, film, kino Mazur
10 marca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.99 - 13.00 - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym (szcze-
góły w TO 9)
9.00 - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych, 
plac Wolności 2 (dawna melioracja) (szczegół TO 3 s. 19)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
17.00 - Sponsoring, film, kino Mazur
19.00 - Żelazna Dama, film, kino Mazur
11 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Otwarty Turniej kobiecych ,,siatkarskich czwórek” z 
okazji Dnia Kobiet, Hala LO
17.00 - Sponsoring, film, kino Mazur
19.00 - Żelazna Dama, film, kino Mazur
12 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 marca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
14 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w halowej piłce noż-
nej chłopców szkół gimnazjalnych, Hala ZST
9.30 - spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów 
żyjących na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, prowa-
dzi Andrzej Matusiewicz, sala konferencyjna, ZSLiZ, ul. 
Gołdapska
16.00 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Karniej Team Olecko 
(liga tenisa stołowego)
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.81 zł
ON arctic ..................5.99 zł
Pb95 .........................5.59 zł
PB98 .........................5,79 zł
LPG ...........................2,82 zł
Olej opałowy ..............4.15 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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bezpłatne mycie za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

którzy w wiatraku w Grądzkich organizują coroczne koncer-
ty najlepszych polskich i zagranicznych twórców tzw. poezji 
śpiewanej. Sami są artystami sceny i koncertują całą rodziną. 
Katarzyna jest też cenioną malarką. 

Następny był ś.p. Władysław Żurowski. Co można jesz-
cze olecczanom o Panu Władysławie dopowiedzieć? 

2005 rok – tytuł otrzymuje wieloletni dyrektor Biblioteki 
Miejskiej Ryszard Demby. Za pisarstwo popularyzatorskie 
opisujące dzieje miasta. Tytuł jest podziękowaniem za kolej-
ne książki z tej dziedziny. 

Rok później laureatem zostaje Jego Magnificencja twórca 
Wszechnicy Mazurskiej Władysław Krajewski. Za odwagę 
tworzenia, za konsekwencje działania. Za wkład w rozwój 
miasta.

2006 roku tytułem zostaje uhonorowany przedsiębiorca 
Wojciech Kot. Otrzymuje tytuł za sprawne działania mene-
dżerskie, za sponsorowanie poczynań artystycznych. 

2007 rok to rok Adama Andryszczyka - pieśniarza, bar-
da, nagłośnieniowca, poety, pisarza i twórcy sztuk teatral-
nych. 

Andrzej Kamiński, nasz szef oleckiego MOSiR-u jest 
laureatem roku 2007. Też chyba nie trzeba opisywać jego za-
sług dla oleckiego sportu. Tytuł otrzymuje m.in. za umiejęt-
ność godzenia oraz realizowania niemożliwego.

Marek Gałązka jest kolejnym, twórcą, który został na-
grodzony Tytułem Pasjonata. Otrzymał go za całokształt dro-
gi twórczej.

W 2010 roku tytuł otrzymuje Dariusz Morsztyn „Bie-
gnący Wilk” z republiki Ściborskiej. Jest propagatorem życia 
ekologicznego, podróżnikiem, historykiem. W czasie, gdy 
Kapituła przyznała Tytuł był w trakcie tworzenia muzeum 
poświęconemu pamięci Marii Rodziewiczówny. 

I wreszcie rok 2011 – rok Ewy Kozłowskiej. Ale z tego 
co się wokół Ewy dzieje i czego zamierza dokonać, to 2012 
też może też być jej. Ale dwa razy Tytułu Pasjonata nie moż-
na otrzymać! A może się mylę?

I wszyscy nominowani godnie noszą ten Tytuł. Dlatego 
też Kapituła jest z laureatów bardzo dumna! Wraz z nią  duma 
i mnie roznosi.

A teraz z innej beczki. To nie z okazji Dnia Kobiet w tym 
numerze „TO” aż trzy felietony napisane przez panie. To 
zbieg okoliczności... ale może, jak mawia wieszcz, nie ma 
przypadków? Może nie ma? Dlaczego aż trzy panie? Myślę, 
że panie są śmielsze, więcej umieją, trzeźwo patrzą na świat, 
są bardziej pragmatycznie i bardziej otwarte. Każdy z felie-
tonów jest inny, ale wszystkie razem uzupełniają się w ob-
razie rzeczywistości. Wszystkie felietony warto przeczytać. 
Naprawdę! 

B. Marek Borawski
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W sytuacji wypadku bądź innego zagrożenia nasi bliscy 
często nie wiedzą, co się wydarzyło. A ratownicy medycz-
ni, policjanci, strażacy czy inne osoby, które interweniują na 
miejscu wypadku, napotykają na trudności w momencie, w 
którym zmuszeni są skontaktować się z bliskimi poszkodo-
wanych.

Dlatego też służby zaproponowały, abyśmy w specjalny 
sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w na-
głych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowa-
nej. Często właśnie telefon komórkowy jest jedynym przed-
miotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Odpowiednio 
szybki kontakt pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji 
w ratowaniu zdrowia i życia osoby poszkodowanej, np. grupa 
krwi, przyjmowane leki, przewlekle choroby, alergie, itp. 

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie 
umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skon-
taktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy 
zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE – In Case of 
Emergency, oznacza „w nagłym wypadku”. Można wpisać 
więcej niż jedną osobę do takiego kontaktu poprzez dodanie 
odpowiedniego oznaczenia: ICE1, ICE2, itd.

Dobrym sposobem na zapisanie tak ważnej informacji jest 
także karta ICE. Pomysł kart powstał z inicjatywy włoskich 
ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie 
z bliskimi poszkodowanych. Karta ICE zawiera imię i nazwi-
sko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które nale-
ży powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu 
powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właści-
ciela karty. Karty są dostępne w oddziałach PCK w całym kra-
ju. Każdy z nas może samodzielnie wypełnić swoją kartę ICE. 
Koszt karty to 4,- zł. 

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie. 
A zatem wpiszmy do swoich telefonów kontakt oznaczony 
symbolem ICE. Ułatwi to pracę wszystkim służbom ratowni-
czym, a nam może ocalić zdrowie, a nawet życie.

 opracowała: Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

W nagłym wypadku … ICE

Apel Policji
Po raz kolejny już w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu olecka policja apeluje do wszystkich  o 
zwrócenie szczególnej  uwagi na osoby nieznane lub podej-
rzane pojazdy  znajdujące się w pobliżu domków jednoro-
dzinnych w Olecku oraz innych  miejscowościach  powiatu.  
W minionym tygodniu doszło do kolejnych włamań. Jednego 
dnia sprawcy działali  na terenie naszego powiatu i w Gołda-
pi  oraz wcześniej w  Ełku.   Złodzieje  działają w godzinach 
8.00 – 13.00 wykorzystując nieobecność w domach ich wła-
ścicieli. Łupem sprawców padają najczęściej pieniądze i zło-
ta biżuteria a także sprzęt informatyczny. Policjanci apelują 
do wszystkich o reagowanie na wszelkie dostrzeżone samo-
chody oraz osoby nietypowo zachowujące się, przebywające 
w pobliżu ich posesji lub sąsiadów i natychmiastowe infor-
mowanie o tym fakcie Policji.
W jednym z odnotowanych włamań sprawca wszedł na po-
sesję na oczach sąsiada, który widział, że młody mężczyzna 
dzwoni domofonem i nikt mu nie otwiera bramki, widział że 
przeskakuje przez ogrodzenie i po kradzieży ponownie prze-
skakuje przez płot i odchodzi. Szkoda, że nie zadzwonił na 
numer alarmowy. W tej sytuacji należało bezwzględnie po-
wiadomić policje i napastnik  mógł  zostać zatrzymany. Po-
licja w związku z kolejnymi włamaniami  nasiliła ilość służb 
patrolowych, niestety funkcjonariusze nie mogą być  wszę-
dzie i liczą na pomoc mieszkańców oraz właścicieli posesji.

O każdym podejrzanym przypadku tego typu zachowań 
policjanci proszą o kontakt z oficerem  dyżurnym Oleckiej 
Komendy pod numer alarmowy 997

Badania mammograficzne
 Od 8 do 15 marca 2012 r. kobiety w wieku 50-69 lat, 

które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego bada-
nia mammograficznego będą mogły wykonać je bezpłat-
nie  w mammobusie w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (finansowanego przez 
NFZ) w:

Olecku – 8-9 oraz 12 marca 2012 r. (przy szpitalu, ul. 
Gołdapska 1),

Świętajnie – 13 marca 2012r. (przy Urzędzie Gminy),
Wieliczkach – 14 marca 2012r. (przy Gminnym Ośrod-

ku Zdrowia),
Kowalach Oleckich – 15 marca 2012r. (przy Gminnym 

Ośrodku Zdrowia).
Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie 

młodsze niż 35 lat, mogą również wykonać badanie mam-
mograficzne za uiszczeniem opłaty w wysokości 80,00 zł 
oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specja-
lizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Podczas badania kobiety będą miały możliwość wzię-
cia udziału w konkursie „Zyskaj spokój z FADO”. Wśród 
wszystkich uczestniczek konkursu rozlosowane zostaną: 
nagrody główne w postaci 3 karnetów na tygodniowy wy-
jazd do Sanatorium w Nałęczowie, a także zestawy kosme-
tyków Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk oraz kupony na 
bezpłatne badania mammograficzne dla pań, których nie 
obejmuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zainteresowane wykonaniem w/w badania proszone są 
o wcześniejszą rejestrację w FADO Centrum Usług Me-
dycznych pod nr tel.: 801 080 007 lub 586662444 lub na 
www.fado.pl.

Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Ma-

zurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów 
naszego województwa, otworzył filię przychodni onkolo-
gicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z Ełku, 
powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego mogą 
rozpocząć bądź kontynuować terapię w tejże przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojsko-
wy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro

Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76

Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierownie.

ogłasza nabór na 2 etaty na stanowisko Stażysta (strażak) 
w służbie przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
Osoby zainteresowane powinny złożyć do-

kumenty do dnia 30.03.2012 roku do godziny 
15:00, osobiście lub drogą pocztową pod adre-
sem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejo-
wa 27a z dopiskiem „Nabór na stanowisko stra-
żaka w służbie przygotowawczej” oraz imię i 
nazwisko (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów 87 520 71 04, 87 520 71 
02. 

Wykaz dokumentów oraz wymagania sta-
wiane kandydatom  zamieszczane są na stronie 
internetowej komendy:  www.straz.olecko.pl w 
zakładce nabór do służby.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

bryg. Jan Mróz

KONKURS NA GAIK I MARZANKĘ
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Towarzy-

stwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Daw-
nych i  Obecnych „Ojcowizna”

Konkurs odbędzie się w sobotę 31 marca 2012r. na placu 
przy Muzeum Kultury Ludowej. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 31  marca około godz.12.00

REGULAMIN
1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży zarówno 

dla grup zorganizowanych, a także dla uczestników indywi-
dualnych

2. Przedmiotem konkursu są :
- Marzanny (Marzanna to kukła ze słomy w postaci ko-

biety, będąca symbolem zimy, śmierci, chorób i wszelkiego 
zła. Marzannę wynoszono w czwartą niedzielę Wielkiego 
Postu poza granice wsi, palono lub topiono. W niektórych 

regionach orszak dzieci niosących marzannę obchodził 
z nią wszystkie domy we wsi. Marzannę nazywano też 
Śmiercichą, Moreną itp. Współcześnie zwyczaj ten prze-
niesiono na 21 marca czyli I dzień kalendarzowej wio-
sny). 

- Gaiki (Gaik Zielony (zwany też Latem, Latecz-
kiem, Nowym Latkiem, Latorośkiem, Maikiem itp.) to 
duża, zielona (często sosnowa) gałąź przybrana wstąż-
kami, ozdobnymi wydmuszkami jaj, ozdobami z papieru 
itp. Wnoszono go do wsi i obchodzono z nim wszystkie 
domostwa. Zwykle czyniły to młode dziewczęta, za co 
otrzymywały od gospodyń jajka, słodkie bułki i drobne 
pieniądze. Często zwyczaj gaika następował następnego 
dnia po wyniesieniu marzanny. Gaik symbolizował nad-
chodzącą wiosnę, odradzającą się przyrodę i życie).

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyko-
nanie przynajmniej jednego z tych symboli ( w każdej 
kategorii będą oceniane osobno),

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, 
5. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe,
6. Termin dostarczania prac 31  marca do godz. 9.00, 

rozstrzygnięcie konkursu w czasie trwania imprezy 
„Święto Wiosny”. Około godz.12.00. Do każdego ekspo-
natu powinna być dołączona koperta (zamknięta) zawie-
rająca nazwę grupy i  adres . 

7. Organizatorzy proszą o zabranie prac po zakończe-
niu imprezy. Za pozostawione prace organizatorzy nie 
biorą odpowiedzialności.
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Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowa-
ło konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy 
Boreckiej”.

Dziś prezentujemy fotografię Adriany Piotrowskiej z 
3B pt. „Wygrzewając się w jesiennym słońcu”, która zajęła 
jedną z równorzędnych pierwszych nagród.

Przyroda Puszczy Boreckiej

Grupa nieformalna „Kronikarze prze-
szłości” oraz uczniowie Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych w Olecku mają za-

szczyt zaprosić wszystkich miłośników dziejów regionu 
na spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów żyją-
cych na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, które popro-
wadzi Andrzej Matusiewicz, wiceprezes Augustowsko-
-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach, 
redaktor naczelny „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” 
oraz autor licznych publikacji poświęconych historii re-
gionu. 

Spotkanie, które odbędzie się 14 marca 2012 r. o go-
dzinie 9.30 w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Lokalnych przy ul. Gołdapskiej 27 w Olecku, organizowa-
ne jest przez nieformalną grupę „Kronikarzy przeszłości” 
w ramach dofinansowanego przez Polsko-Amerykańskią 
Fundację Wolności projektu zatytułowanego „Ślada-
mi kultury żydowskiej” oraz przy współpracy uczniów 
ZSLiZ biorących udział w projekcie edukacyjnym „Przy-
wróćmy Pamięć”, który ogłoszony został przez Fundację 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Po prelekcji chętni uczniowie będą mogli wziąć udział 
w dyskusji i konkursie poświęconym wiedzy o kulturze 
oraz dziejach Żydów na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazu-
rach. 

Grupa nieformalna „Kronikarze przeszłości”
Społeczność Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 

Olecku
Gmina Kowale Oleckie przekaże 20 tyś. złotych 

na dodatkowe  służby ponadnormatywne 
oraz fundusz wsparcia Policji

Mając na celu dążenie do poprawy bezpieczeństwa i 
porządku publicznego na terenie gminy Kowale Oleckie 
Pani Wójt oraz Komendant Powiatowy Policji postanowili 
zwiększyć liczbę patroli pieszych poprzez zorganizowa-
nie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. dodatkowych ośmio-
godzinnych służb funkcjonariuszy oleckiej jednostki.

W tym celu Wójt i Rada Gminy Kowale Oleckie  prze-
każą 15 tyś.  złotych na 50 dodatkowych służb ponadnor-
matywnych. Dodatkowo tysiąc złotych trafi jako nagroda 
do funkcjonariuszy, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Po-
nadto 4 tysiące złotych trafi na konto Funduszu Wsparcia 
Policji. Otrzymane środki posłużą na wykonanie niezbęd-
nych  prac remontowych w budynku jednostki.

To już kolejne środki finansowe przekazane przez 
gminę Kowale Oleckie na dodatkowe służby. W ubiegłym 
roku na ten cel przeznaczono 3 tyś złotych. Wypracowana 
forma współpracy pomiędzy olecką komendą, a samorzą-

W intencji odnowy dialogu 
międzykulturowego

dem gminnym sprawdziła się. Policjanci tak jak w ubie-
głym roku będą kierowani w rejony zagrożenia wynikają-
ce z analizy stanu bezpieczeństwa oraz miejsca wskazane 
przez samorządowców.

Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy będzie za-
pewnienie  bezpieczeństwa w miejscach publicznych, 
ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń 
szczególnie dokuczliwych dla społeczeństwa.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Dzień Kobiet
Powiat Olecki z okazji Dnia Kobiet przygotował prezenty dla 

10 kobiet, które 8 marca wykonają badanie cytologiczne w ra-
mach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 
w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLME-
DICA” w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1. Panie zostaną obda-
rowane m.in. zestawami kosmetyków firmy SORAYA S.A. 

Przypominamy, że bezpłatna cytologia wykonywana jest dla 
kobiet od 25 do 59 lat, z możliwością powtarzania badania co 3 
lata. 

Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Olsztynie 1 stycznia 2012 roku otworzył filię w Olecku. Do zadań 
statutowych placówki należy współpraca ze wszystkimi podmio-
tami tworzącymi system oświaty. 

2 marca 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Olecku odbyła się 
regionalna konferencja p.t,, Strategia jakości oświaty na poziomie 
lokalnym w perspektywie jutra’’ zorganizowana przez W-M ODN 
w Olsztynie Filia w Olecku we współpracy z Urzędem Miasta w 
Olecku. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego z powiatu i gmin : Węgorzewo, Gołdap, 
Olecko; Delegatury KO w Ełku oraz dyrektorzy szkół z terenu 
miasta i gminy Olecko. Poruszano zagadnienia jakości i ciągłości 
wymagań edukacyjnych w szkole, jak również problemy związa-
ne z zarządzaniem oświatą widziane z różnych perspektyw. Kon-
ferencję, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, zakończyła 
debata z udziałem zaproszonych gości.

Jakość lokalnej oświaty w perspektywie jutra
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Szanowni Państwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinanso-

wanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na reali-
zację projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”. Projekt  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.2 Wspar-
cie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 
Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Oleckim 
Centrum Szkolenia Kierowców J. Miliszewski oraz ze Sto-
warzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. 
Łukasza.

Projekt skierowany jest do rolników i domowników rolni-
ków zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego.

W ramach projektu proponujemy dwa bloki bezpłatnych 
szkoleń, które dają realne szanse na znalezienie zatrudnie-
nia:

Blok 1: „Operator wózka widłowego” oraz „Kierowca 
samochodu ciężarowego” – 20 osób

Blok 2: „Masaż z elementami rehabilitacji i kosmetolo-
gii” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej, starszej, prze-
wlekle chorej” – 10 osób

Po ukończeniu wybranego bloku szkoleń, każdy uczest-
nik projektu objęty zostanie usługą doradczą. Doradca za-
wodowy pomoże ustalić indywidualną ścieżkę poszukiwania 
zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem kwalifika-
cji zdobytych w trakcie szkoleń.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Fundacji 
ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko lub pod numerami tele-
fonu 87 520 11 48 lub 666 908 340 oraz na stronie interneto-
wej www.fundacja.olecko.pl (zakładka: Nowy zawód szansą 
na lepsze jutro).

Projekt „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDACJA ROZWOJU  
ZIEMI  OLECKIEJ

BEZPŁATNE SZKOLENIA!!!

Grzegorz Kłoczko do Burmistrza Wacława Olszewskiego:
1. Proszę o przystąpienie do opracowywania zasad korzy-

stania z Hali Lega przez sekcje oleckich klubów sportowych. 
Wnioskuję przy tym, żeby oleccy sportowcy zrzeszeni w klu-
bach czy sekcjach mogli korzystać z obiektów hali nieodpłat-
nie. Dotyczy to także nowych sekcji czy klubów takich jak 
np. pływacka. 

Zwracam uwagę, że istnieje konieczność znowelizowania 
w tym kierunku uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad ko-
rzystania z obiektów MOSiR, bo w tej chwili bezpłatne udo-
stępnianie obiektów sportowych wymienionych w cenniku 
nie jest w świetle gminnego prawa możliwe.

Uważam, że gmina powinna finansować rodzimy sport i 
mam nadzieję, że bezpłatne udostępnianie hali i basenu nie 
będzie problemem finansowym. Gdyby jednak okazało się, że 
brakuje na ten cel pieniędzy, to uważam za konieczne prze-
myślenie, czy nie otwierać Hali z mniejszą pompą – np. za 50 
tysięcy złotych, a nie za 115 tysięcy, które dziś przesuniemy 
na konto ROK z przeznaczeniem na koncert plenerowy, a za-
oszczędzone pieniądze zainwestować w olecki sport.

2. Wnioskuję o udzielenie wsparcia szkołom podstawo-
wym i gimnazjom, które zdecydowały lub zdecydują się na 
wdrażanie cyfrowej ewidencji frekwencji i postępów w nauce 
(tzw. dziennika elektronicznego). Takie działania rozpoczę-
ły się właśnie w niektórych szkołach i zasługują na patronat 

organu prowadzącego, także w postaci inwestycji material-
nych – np. zapewnienia większej ilości komputerów lub 
tabletów nauczycielskich w klasach lub dostępnych miej-
scach, zapewnienia internetu przewodowego i bezprzewo-
dowego na terenie placówek. 

Wsparcie organu prowadzącego powinni odczuć przede 
wszystkim nauczyciele, którzy w okresie przejściowym pro-
wadzą podwójną ewidencję i ponoszą największy ciężar w 
okresie wdrożenia. Byłoby to  wielka strata, gdyby ta inicja-
tywa została odłożona w czasie lub doszło do rezygnacji z 
jej wprowadzenia.. 

Przyszła też chyba pora, żeby gmina określiła, kiedy 
dziennik elektroniczny w szkołach stanie się standardem i 
całkowicie zastąpi ewidencję papierową. 

Sesja Rady Miejskiej - Interpelacje
Grzegorz Kłoczko do Burmistrza Wacława Olszewskiego:

Kiedy planowane jest przygotowanie i podjęcie uchwały 
bądź zarządzenia dotyczące zasad udzielania i wysokości do-
tacji do żłobków? Na ten cel zaplanowaliśmy środki w bu-
dżecie i są żłobki wpisane do rejestru, są też chętni rodzice 
do korzystania z usługi. Stąd pytanie, bo najwyższy czas na 
podjęcie rozstrzygnięć o charakterze wykonawczym.

Sesja Rady Miejskiej - Wnioski

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” zaprasza-
my do udziału w XVI edycji „Gratki dla nastolatka” 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół pod-
stawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego. 
Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się 20 marca o 
15.00 w sali widowiskowej ROK „MG”.
Zgłoszenia: do dnia 13 marca 2012 r. 
Regulamin i karty zgłoszenia na www.przystanek.pl

XVI Gratka 
dla nastolatka

24 marca - „Wiosenny koncert”
godz. 14.30, sala kina „Mazur” 
Serdecznie zapraszamy na „Wiosenny koncert” w wykona-
niu Miejskiej Orkiestry Dętej

31 marca - kabaret „Paranienormalni”
godz. 16.00, sala kina „Mazur”
biltety 45 złotych

K66201



Tygodnik olecki 10/738 - r. 2012
8 to@borawski.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przewielebni Kapłani, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie 

Starosto, Szanowny Panie Dziekanie Izby Adwokackiej, Drodzy Miesz-
kańcy Olecka i naszej ulicy Kwiatowej / Sembrzyckiego, Kochani Przy-
jaciele!

Proszę pozwolić mi, że jako syn Zmarłej, pożegnam naszą ś.p. Mamu-
się, wyrażonym uczuciem i garścią wspomnień. Stoimy wobec dramatu, 
bo odchodzi Matka, która dała nam życie, a wraz z Nią odchodzi cały Jej 
świat, który jest naszym światem.

Przed oczyma duszy przesuwają mi się obrazy, jak klatki taśmy filmo-
wej,  rodzinnych opowieści. 

Mama urodzona w Sankt Petersburgu, jako paroletnie dziecko pod 
opieką swej mamy Józefy Lewickiej, w ogrodzie przyszpitalnym Alek-
sandrowskoj bolnicy, gdzie znajdował się dom ojca Ignacego Lewickie-
go.

Uśmiechnięta uczennica, z warkoczykami, legendarnego Gimnazjum 
Orzeszkówek w Wilnie. Otoczona koleżankami -  Wierą, Irką i Giesią, 
które nie przypuszczały nigdy, że czterdzieści lat później, w imię  niero-
zerwalnej przyjaźni, będą rok rocznie odwiedzały dawną szkolną przyja-
ciółkę w uroczym mazurskim Olecku. I wielka przyjaźń, już w Olecku, 
z Panią Danutą Dekową z Ełku, żoną mecenasa Sergiusza Deka. Krąg 
przyjaciół był szerszy – Państwo Emilia i Jerzy Krochmalscy z Białe-
gostoku i najbliżsi w Olecku – Siemaszkowie, Wisłoccy, Rymszowie, 
Dudanowiczowie  oraz najmilsza sercu przyjaciółka Pani Jadzia Szyj-
kowska. 

Elegancka, modnie ubrana, o pięknych młodzieńczych rysach twarzy, 
studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w 1937 roku. 
A po wykładach, członkini zespołu Romela, wraz ze swym przyszłym 
mężem Romualdem, realizującym słuchowiska na żywo przed mikrofo-
nem Radia Wileńskiego.

Zawarcie ślubu z Romualdem Stankiewiczem w 1937 roku w gór-
nej kaplicy, gdzie należy wejść na kolanach, przed cudownym obrazem 
Przenajświętszej Matki Boskiej Ostrobramskiej.  Jakże oboje z Ojcem są 
piękni na starych fotografiach i pełni wiary i nadziei na szczęśliwe życie.

Wojna zabrała do Katynia Tolka, młodszego brata Romualda, rodzice 
i dziadkowie wojnę przeżyli.

Następny obraz to:  Mama samotna, w transporcie repatriacyjnym w 
marcu 1945 roku do Polski, do Sokółki, kiedy nie ma czym nakarmić 
ośmiomiesięcznego syna Jurka, bo kupione za jakieś cenności na postoju 
mleko wlane było do butelki po nafcie.

Eleonora Stankiewicz jako sędzia w Sądzie Grodzkim w Olecku. 
Zdecydowana i sprawiedliwa w ogłaszaniu wyroków, które nie wszyscy 
chcieli akceptować, bo sędzią była kobieta.

W końcu najdłuższy okres stabilizacji i pracy w ukochanym Olecku, 
jako obrońcy i doradcy zasad współżycia i prawa rodzinnego, stającym 
w obronie jasnych zasad moralnych i etycznych. Bóg tylko wie, ilu po-
trzebującym Mama dopomogła, ilu wysłuchała, nigdy nie odmawiając 
pomocy.

Po śmierci męża adwokata Romualda Stankiewicza w Wigilię Boże-
go Narodzenia w 1983 roku przez 28 lat żyła sama otoczona dobrymi 
ludźmi. Zajęta dalej pracą, dokąd było to tylko możliwe, skupiona na 
ulubionych lekturach, na przyjemności doglądania kwiatów w ogrodzie, 
spacerach nadjeziorną promenadą. Tęskniąca za obecnością synów, żyją-
cych i pracujących w oddaleniu.

W ostatnim okresie Mamusia w codziennym życiu otoczona była 
pomocą i opieką życzliwych osób , niespotykanych już w dzisiejszych 
czasach. Przez 11 lat oddaną, pełną serca i ciepłą opiekę nad Mamą Elą 
sprawowała Pani Wiesława Bajgus, a od 4 lat nocą troskliwie czuwała 
Pani Stanisława Ulikowska. To Pani Wiesi i Pani Stasi,  ja i moja Rodzi-
na, - z głębi serca dziękujemy

Mamusia dożyła w spokoju i bezpieczeństwie złotego wieku 97 lat i 
paru miesięcy.

Naszej synowskiej wielkiej miłości i oddania, wdzięczności i przy-
wiązania nie sposób wprost wyrazić słowami. 

Nie ma nikogo innego, kto by piękniej opowiedział o swojej Matce od 
naszego wieszcza, poety krzemienieckiego i wileńskiego. Nikt głębiej od 

Juliusza Słowackiego nie wyraził miłości do 
swojej Matki Salomei.

Kończąc to krótkie symboliczne wspo-
mnienie, bolesne westchnienie, pragnę teraz 
mówić słowami naszego wielkiego Poety:

„ Matko moja Najukochańsza, najdroższa! 
Żegnam Ciebie – ale nie na zawsze.  Musimy 
się kiedyś zobaczyć…

Bądź zdrowa, najukochańsza, najmilsza!  
Matko – Mamo ! Mamusiu ! Wszystkimi 
imionami jakie Ci dawałem w życiu, wołam 
Ciebie i zaklinam, abyś nie płakała, Mamo 
moja – bo trzeba cierpieć, co się Bogu podoba 
– i póki się mu podoba… Kiedyś zlecimy się 
jak liście jesienne, które wiatr w jeden tuman 
zbija i pędzi – nie wiem gdzie ? Całuję Oczki 
Twoje, Mamo…

A Ty, Matko ! Ty mój Aniele Stróżu !... 
Ludzie wszyscy płyną jak rzeka do jednego 
celu – w jedną stronę… zejdziemy się kiedyś, 
Matko moja…

O droga Mamo ! Całuję Ciebie z duszy 
całej…  ale co czuję do Ciebie Mamo – ile 
przywiązania, ile smutku, to tego nigdy nie 
wyrażę, chyba milczeniem i łzami, [i wtedy] 
jak się zobaczymy…„

„Matko Najświętsza! Do serca Twego                                                                                                                 
Mieczem boleści wskroś przeszytego,                                                                                                                          
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:                                                                                                                                            
Ucieczko grzesznych, módl się za nami! 

A kiedy ziemskie życie uleci,                                                                                                                                    
Proś, niech nam Jezus w niebie zaświeci,                                                                                                                       
Byśmy Hosanna tam z Aniołami                                                                                                                                
Śpiewali wiecznie: módl się za nami!”

Wszystkim uczestnikom uroczystości po-
grzebowej śp. adwokat Eleonory Stankiewicz 
– Szczęść Boże !

    Jerzy Stankiewicz
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Olecku, 2 marca 2012 roku.

Eleonora Stankiewicz, Ostenda 1958 rok. 
Fot. Romuald Stankiewicz

Pożegnanie Matki                                                                                                                                   
wygłoszone przez syna 

na uroczystości pogrzebowej 
ś.p. Eleonory Stankiewicz
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DZIEŃ OTWARTY – SOBOTA 10 MARCA 2012 R.
 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU INFOR-
MUJE, IŻ DZIEŃ 10 MARCA 2012 R. (SOBOTA) W GODZ. 
9:00-13:00 BĘDZIE „DNIEM OTWARTYM URZĘDU SKAR-
BOWEGO W OLECKU”

W TYM DNIU MOŻNA:
- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKO-

WE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI AD-

RESU MIEJSCA ZAMIESZKANIA, DA-
NYCH DOTYCZĄCYCH 

OSOBISTEGO RACHUNKU BAN-
KOWEGO,

- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFOR-
MACJE W ZAKRESIE ROZLICZENIA 
PODATKU DOCHODOWEGO OD 
OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2011 R.,

- UZYSKAĆ INSTRUKTAŻ W ZA-
KRESIE WYPEŁNIANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH, W TYM 
ZEZNAŃ SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
       Serdecznie zapraszamy
Stypendia dla zdolnych maturzystów 

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi informuje, że rozpoczęła się 
V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych 
maturzystów, we współpracy z Fundacją Jolanty i Leszka Czarnec-
kich (fundatorem).

Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdol-
nym maturzystom Fundacja zapewnia finansowanie przez cały okres 
studiów, a stypendia wynoszą po 1.300,00 zł brutto miesięcznie.

Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny do-
chód na 1 członka rodziny nie przekroczył 1.000,00 zł netto w ciągu 
ostatnich 2 lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia 
ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. 
Kandydatom pozostawiona jest pełna swoboda wyboru uczelni i kie-
runku.

Rekrutacja do projektu przebiega 2-etapowo. Podstawą ubiegania 
się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się 
oraz wypełnienie formularza znajdującego się na www.paga.org.pl/
projekty/indeks_start2star do 16 maja 2012 r. 

II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania 
przed Komisją Stypendialną w Warszawie. O miejscu i terminie II 
etapu osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. Fundacja refunduje dojazd kandydatów 
na rozmowy.

Więcej szczegółów na www.fundacjajlc.pl/start2star oraz pod nu-
merem tel. 22 537 73 31.

Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

Aleksandra Gościewska i Kamila Domalewska z Ze-
społu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku po raz trze-
ci wzięły udział w Powiatowych Eliminacjach Wojewódz-
kiej Olimpiady „Wiedzy o Obronie Cywilnej”. Podobnie jak 
w latach 2010-2011 także w tym roku reprezentantki ZSLiZ 
w zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku 
eliminacjach pokonały silną konkurencję z sąsiednich szkół. 
Uczestniczki musiały wykazać się wiedzą z zakresu ruchu 
drogowego, pożarnictwa, ratownictwa medycznego oraz 
obrony cywilnej. 

Na sukces uczennic składa się przede wszystkim rzetel-
ność, systematyczność i pełna współpraca oraz chęć nauki  
– powiedział Jerzy Wrzyszcz, trener dziewczyn. 

Po zwycięstwie w powiatowych eliminacjach na Olę i 
Kamilę czeka etap wojewódzki. Trzymajmy więc kciuki!

Przemysław Michniewicz

Trzy zwycięstwa w trzy lata

Dom Kultury w Gołdapi
zaprasza na program arty-
styczny z okazji Dnia Kobiet
pod tytułem

„Naprawdę jaka 
jesteś...” 
O kobietach trochę zabawnie, 
trochę przewrotnie
opowiedzą i zaśpiewają 
członkowie grupy teatralnej i 
wokalnej 

Wystąpią: Sandra Adam-
czewska, Julia Żuławska, 
Julia Mentel, Dominika 
Kruklińska, Martyna 
Sowul, Zuzanna Wołąziewicz, Julia Krejczman, Nina 
Kurpios, Aleksandra Olbryś, Martyna Ostrowska, 
Kinga Mentel, Natalia Prokopczyk, Magda Ciszewska, 
Ewa Fiedorowicz, Barbara Sereda, Estera Szułczyń-
ska, Aleksandra Sieczkowska, Zuzanna Osiecka, Ada 
Karpińska, Katarzyna Wasilewska, Olga Hołub, Paweł 
Mentel, Adrian Wiszniewski

7 marca  godz.18.00 
sala widowiskowa Domu Kultury
wstęp wolny
Niespodzianka dla każdej pani :-) 

Nietrzeźwi kierujący:
3 marca w Olecku na ul. Zamkowej patrol prewencji zatrzymał 
do kontroli drogowej kierującą fordem. Była to 42-letnia Ma-
ria S. Funkcjonariusze poddali kierującą badaniu na alkomacie. 
Okazało się, iż kobieta prowadziła samochód mając 1,99 pro-
mila alkoholu w organizmie.
4 marca w Kowalach Oleckich policjanci z oleckiej drogów-
ki zatrzymali kierującego samochodem marki Rover. Był to 
55-letni mieszkaniec gminy Kowale Oleckie, który odjechał z 
miejsca kolizji drogowej. Henryk Z. nie zastosował się do obo-
wiązku jazdy blisko prawej krawędzi, przekroczył pojazdem 
oś jezdni  i zderzył lusterkami z jadącym z przeciwka daewoo. 
W trakcie kontroli drogowej policjanci ustalili, że 55-latek po-
siada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do lipca 
2012 roku. Ponadto od zatrzymanego pobrano krew celem 
ustalenia stanu trzeźwości. 
Informacja o stanie  bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
terenie powiatu oleckiego w lutym 2012
Liczba wypadków drogowych - 2
Liczba osób zabitych - 2
Liczba osób rannych - 2
Liczba kolizji drogowych - 22
Liczba nietrzeźwych kierujących - 3
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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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Wybrano Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2012,
jedną z dziesięciu jest olecczanka Ewa Kozłowska

Z okazji Międzynarodowego Święta 
Kobiet 7 marca odbędzie się XIV edycja 
Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur. 
Uroczyście uhonorowana zostanie Zło-
ta Dziesiątka pań wyróżnionych podczas 
Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Ma-
zur. Patronat medialny objęły nad wyda-
rzeniem Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyń-
ska i TVP Olsztyn.

Kandydatki do Wyborów Kobiety Suk-
cesu Warmii i Mazur zgłaszali przedstawi-
ciele regionalnych mediów, organizacji 
społecznych i samorządów. Są nimi panie, 
które w minionym roku były bohaterkami 
dziennikarskich publikacji, zostały zauwa-
żone przez swoje środowiska, otrzymały 
nagrody w różnych dziedzinach. Spośród 
zgłoszonych w tym roku kandydatek Złotą 
Dziesiątkę i spośród niej Kobietę Sukce-
su 2012 wyłoniła kapituła, składająca się 
z autorytetów i uznanych postaci regionu.

W skład kapituły weszli:
dr Krzysztof Krukowski - ekonomista, wykładowca 

UWM, Prezes Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsię-
biorczości na Warmii i Mazurach”,

Alicja Kulik - dziennikarka Radia Olsztyn,
Elżbieta Fabisiak - Kobieta Sukcesu 2010, działaczka 

na rzecz kultury regionu,
Antoni Celmer - Rzecznik praw Pacjenta, prezes Funda-

cji Onkologia w Olsztynie,
Lucyna Kurowska - przedsiębiorczyni, laureatka Złotej 

Dziesiątki WiM 2006, członkini Międzynarodowego Forum 
Kobiet w Olsztynie,

Bogusław Woźniak -  UWM, Dyrektor Akademickiego 
Centrum Kultury i Promocji,

Zbigniew Jaworski -  dyrektor Warmińskiego Banku 
Spółdzielczego w Jonkowie,

Beata Rychta - członkini Międzynarodowego Forum 
Kobiet w Olsztynie,

Adam Krzyśków - prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

Jan Karetko - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie,

Ewa Domaradzka-Ziarek - prezes Międzynarodowego 
Forum Kobiet w Olsztynie, dziennikarka, pomysłodawczy-
ni i organizatorka Wyborów i Gali Kobiet Sukcesu Warmii i 
Mazur od 1999 roku.

A oto laureatki „Złotej Dziesiatki” Wyborów Kobiety 

Sukcesu 2012
1. Małgorzata  Błyskun - zastępca 

nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo 
(gmina Piecki, powiat Mrągowo).

2. Ewa  Dembek z Nowego Miasta 
Lubawskiego - Starosta powiatu Nowo-
miejskiego, założycielka Grupy Cyrko-
wej Heca we wsi Lipinki.

3. Katarzyna  Enerlich z Mrągowa - 
dziennikarka, poetka, pisarka.

4. Anna Giżewska – ordynator od-
działu neurologicznego szpitala w Bi-
skupcu.

5. Jolanta  Fieducik z Olsztyna - ad-
iunkt w Katedrze Elektrotechniki i Ener-
getyki Wydziału Nauk Technicznych 
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 
w Olsztynie.

6. Ewa  Kozłowska z Olecka - foto-
grafka, dziennikarka i pisarka.

7. Maria Siemionek z Olsztyna - wła-
ścicielka i Dyrektor Szkoły Języków Ob-

cych i Biura Tłumaczeń MS-MASTERS;
8. Agata Wilińska z Olsztyna - pedagog w Państwowej 

Szkole Muzycznej w Olsztynie,
9. Eulalia  Wojnicz z Mrągowa - założycielka Fundacja 

Zwierzęta Eulalii w Mrągowie
10. Beata Żukowska - Dyrektor Społecznej Szkoły Podsta-

wowej w Bredynkach i w Borkach Wielkich, członek zarządu 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo.

W komentarzu trzeba przyznać, że nagrody za działalność 
artystyczną sypią się na Ewę Kozłowską nieprzerwanie: została 
Pasjonatką roku 2011 Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisa-
ni Północy”, teraz Kobietą Sukcesu Warmii i Mazur 2012, w 
Paryżu zaś poprezentacji na Salonie Paryskim swej fotografii 
trzymałam tytuł REVELATION 2012 (OBJAWIENIA ROKU 
2012). Tytuł przyznawany jest przez szacowne grono profeso-
rów i wykładowców prestiżowej l’Ecole du Louvre w Paryżu, 
krytyków oraz dziennikarzy z przewodniczącą im Dominique 
Chapelle m.in. organizatorką Salonu Art en Capital odbywają-
cego się w Grand Palais. 

Tytuł nie ma tylko pustego znaczenia. Jest to forma stypen-
dium, która pozwoli E. Kozłowskiej przez rok współpracować 
z jedną z paryskich galerii.

W najbliższym czasie fotografie E. Kozłowskiej będzie 
można obejrzeć w Centrum Sztuki Współczesnej - Galerii Stru-
miłło. Tam przy okazji pokazu filmu (w „Cinema Lumiere”) 
Józefa Romasza „Przystanek dla bocianów” odbędzie się rów-
nież wernisaż: obrazów Wojciecha Łukasika, grafiki Wiesława 
B. Bołtryka oraz fotografii Ewy Kozłowskiej z projektu „Por-
tret-Czukty”. 

W najbliższym czasie w Muzeum Okręgowym w Suwał-
kach, autorka będzie miała wystawę z projektu „Pewnego razu 
na Wschodzie”.  Następnie 3 kwietnia w Paryżu odbędzie się 
kolejny wernisaż wystawy jej fotografii. 

Podczas nominacji Ewy Kozłowskiej do tytułu Kobiety 
Sukcesu 2012 kapituła wzięła pod uwagę laudację jaką otrzy-
mała ona przy okazji przyznania Tytułu Pasjonatki Roku 2011. 
(Laudację zamieściliśmy w „Tygodniku Oleckim” nr 45/721 z 
9 listopada u.r. na s. 11.)

Serdecznie Ewie Kozłowskiej gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów, o których na pewno powiadomimy Drogich 
Czytelników.

opracował B. Marek Borawski
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Zginął mi mąż, proszę pani. 
Nie, nie wiem kiedy mi zginął… Jakoś dawno. 
Czy mi go brakuje, pani pyta? 
Nie brakuje, skąd! 
No zgłaszam, bo to mąż przecież! Tyle lat z nim przeży-

łam…
Dziękuję, może rzeczywiście usiądę. 
Bo kiedyś, proszę pani, to on był inny zupełnie. 
Nieee, proszę pani, szarmancki to on nigdy nie był! Za-

wsze mało mówił. Na wszystko się zgadzał. A ostatnio kwiaty 
to mi, proszę pani, kupował jak mu powiedziałam: „Jutro mi-
nie 12 lat jak jesteśmy małżeństwem. Pamiętasz?”. „No pew-
nie, że pamiętam”- odpowiadał i kupował te kwiaty wtedy. A 
ja nawet pamiętam jak to było, że zaczęliśmy się spotykać. To 
ja byłam tą, która chciała bardziej. Ja go zdobywałam, proszę 
pani. On się pozwalał zdobywać… 

Boże, gdybym wiedziała, że to się tak ułoży, proszę pani, 
to… to nie wiem, czy dziś bym coś zmieniła. Pani się dziwi? 

Ja rozumiem. Tak, mogę wydać się dziwna, ale tak na-
prawdę, to ja jestem normalną kobietą, która po prostu doko-
nała takiego jakiegoś… nietrafionego chyba wyboru. 

Czy pani nie pomyślała, że kupując cokolwiek, ma pani 
gwarancję, że jak się zepsuje i nie spełnia pani oczekiwań, to 
można zwrócić, że się nikt na to nie gorszy, nie bulwersuje, a 
jak się męża wybierze, to nie ma gwarancji, nie ma instrukcji 
obsługi, rękojmi nie ma i jeszcze wszyscy uzurpują sobie pra-
wo do wyrażenia opinii, że taka niestała, że narzeka, a on się 
tak stara przecież, on pracuje… 

Ja wiem, proszę pani, że się do rzeczy równać nie powin-
no, że to nie uchodzi, ale proszę, niech pani powie, czy życie, 
czy małżeństwo, to musi być tak skomplikowana sprawa? Czy 
już do końca życia się płacze, proszę pani, jak się zrozumie, że 
już się ogień wypalił, jak się przekonam po raz tysięczny, że 
on nie porozmawia ze mną o tragicznym życiu Lutrec’a, nie 
wyrazi swojej opinii o związku Sartre’a, nie zrozumie mojego 
zachłyśnięcia twórczością Wiśniewskiego ani nie poradzi czy 
lepiej zasiać w ogródku nasturcje, czy nagietki? On co najwy-
żej burknie znad gazety „Co zasiejesz, to będzie dobrze”. Ale 
dobrze, proszę pani, to już nie będzie. Może być tylko byle 
jak, ale na pewno nie dobrze. 

Dziwi się pani, dlaczego go wybrałam? 
O zmierzchu, proszę pani, wszystkie koty są szare… 
Nie, nie, to nic, ja się nie obrażam na pani sugestie i pora-

dy, tylko widzi pani, ja rad nie potrzebuję. Ja potrzebuję o tym 
porozmawiać. Może jak będę wystarczająco głośno o tym mó-
wiła, to samą siebie usłyszę. Może sobie uświadomię, że już 
NIGDY nic się nie zmieni i może coś zrobię ze swoim życiem. 

No oczywiście, proszę pani, że rozmawiałam z nim! O ile 
to można nazwać rozmową. To taki monolog raczej był proszę 
pani. On nie rozumie czego ja chcę, bo przecież wiecznie się 
czepiam… Powiem pani coś jeszcze, cos bardzo wstydliwego, 
bo wie pani, my się już nie kochamy… My rozładowujemy 
napięcie raz na jakiś czas. Zawsze tak samo, zawsze… A tuż 
po, już nie potrzebuje mnie  dotykać, przytulać, już nie  obej-
muje mnie tak ciasno jak kiedyś, i nie mówi, że uwielbia za-
pach mojej skóry, że poznałby go na końcu świata. 

Może już nie uwielbia? Może już by nie potrafił rozpo-
znać? 

Spowszednieliśmy sobie. A ja tak sobie myślę, proszę 
pani, co się stanie, jak zacznę brzydzić się samej siebie za to, 
co robię, że sama sobie tak układam życie! Sama sobie, rozu-
mie pani! 

Przepraszam, dziękuję za chusteczkę, pani taka cierpliwa 
na te moje gadanie. Ja już dawno nie płakałam tak komuś w 
ramię, bo wie pani, dziś każdy się spieszy, nie ma czasu, żeby 
pochylić się nad czyimiś łzami. 

Dziękuję pani i wie pani co, niech go pani może nie szu-
ka… 

Odwołam na razie to zgłoszenie. Ja jeszcze pomyślę. Do 
widzenia. 

Solange

felieton
Reinkarnacja 

W przyszłym życiu będę niedźwiedzicą! – powiedziała 
Koleżanka Mojej Koleżanki.

Niedźwiedzie jesienią idą spać.
I przesypiają krótkie dnie, długie i zimne noce, nie widzą 

braku kolorów, nie tęsknią za słońcem. Śpią sobie smacznie, 
aż do wiosny. I to jest fantastycznie, tak być niedźwiedziem!

Jak się niedźwiedzicy trafi seksik latem, to podczas snu 
rodzi małe, jedno lub dwoje... A jak się budzi ze snu zimo-
wego, to maluchy są już całkiem podchowane. Bez zarywa-
nia nocy, ząbkowania i pieluch.

Niedźwiedzica do swojego niedźwiedzia ryczy.
Do dzieci ryczy. Na wiewiórki ryczy, jak głodna ryczy, 

jak zadowolona też ryczy.
Zawsze ryczy.
I nikt jej tego nie ma za złe. Bo ona tak ma że ryczy, i 

koniec.
Ryczy jak dobrze, ryczy jak źle, może to ryczy.
Nikt jej ryczenia nie zrzuci na PMSy, hormony czy od-

chudzanie.
Poza tym, kto by śmiał mieć coś za złe wielkiej niedź-

wiedzicy?
Jak niedźwiedzicę ktoś zeźli, to odwija się i strzela łapą. 

Bo może. Może niedźwiadka strzelić, starego niedźwiedzia 
może strzelić. A potem ryknąć.

A najlepsze w byciu niedźwiedzicą jest to, że nikt złego 
słowa nie powie, jak niedźwiedzica ma grubą dupę i owło-
sione nogi.

Majka

felieton

collage Wiesława B. Bołtryka
1 marca w holu kina „Mazur” odbył się wernisaż wy-

stawy collage Wiesława B. Bołtryka. Wielkich formatów 

drukowane montaże doskonale zaprezentowały się na ścia-
nach. Autor przywitał przybyłych i krótko opowiedział o 
tym co przedstawiają. O jednym collage nie powiedział nic, 
bo pewnie są tematy, które nawet W. B. B. opieczętowu-
je milczeniem. Wystawę można obejrzeć w piątek, sobotę 
i niedzielę kiedy czynne jest kino lub po umówieniu się z 
pracownikiem ROK „MG”.

Po wernisażu odbyła się prezentacja filmu Józefa Roma-
sza „Przystanek dla bocianów”. Głównym bohaterem filmu 
jest Wiesław B. Bołtryk. Występują w min m.in. Wojciech 
Łukasik i Ewa Kozłowska. Akcja rozgrywa się w Czuk-
tach.

Trzeba przyznać, że wernisaże dwóch ostatnich wystaw, 
rysunku satyrycznego Marka Pacyńskiego i  collage Wie-
sława B. Bołtryka przyciągnęły dość liczną publikę. Świad-
czyć to może o popularności artystów i o tym, że to co robią 
jest ciekawe i zasługuje na aprobatę.

B. Marek Borawski
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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

19
marca 

godz. 1600

B43705

V
01

60
9

3 i 4 marca w hali Zespołu Szkół Tech-
nicznych odbył się V Memoriał Ignacego 
Jasieluna i Franciszka Pietrołaja w tenisie 
stołowym.

Organizatorami turnieju były: Urząd 
Miejski w Olecku, MOSiR Olecko, MLKS 
,,Czarni” Olecko i SKS ,,Korab” przy ZST 
w Olecku.

Sędzią głównym był Dariusz Karniej.

V Memoriał Ignacego Jasieluna i Franciszka Pietrołaja w tenisie stołowym

WYNIKI ( pierwszego dnia turnieju):
niepełnosprawni:
dziewczęta, grupa ,,A”:
1. Ania Zielińska (WTZ Olecko)
2. Klaudia Interewicz (OSW Dzieci Głuchych w Olecku)
3. Hania Milewska (WTZ Olecko)
dziewczęta, grupa ,,B”:
1. Ania Karwowska (OSW Dzieci Głuchych w Olecku)
2. Karolina Karwowska (OSW Dzieci Głuchych w Olecku)
3. Agnieszka Milewska (WTZ Olecko)
mężczyźni:
1. Krzysztof Interewicz (OSW Dzieci Głuchych w Olecku)
2. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
3. Tomasz Kiczka (WTZ Olecko)
4. Paweł Jędra (OSW Dzieci Głuchych)
open kobiety:
1. Marzena Jasińska (Olecko)
2. Paulina Żukowska (Pisanica)
3. Evelia Kurtinaityte (Litwa)
open mężczyźni:
1. Robert Karniej (Olecko)
2. Audrius Kairys (Litwa)
3. Marek Unruh (Olsztyn)
powyżej 50 lat:
1. Dariusz Bartycha (Olsztyn)
2. Jan Orłów (Krasnopol)
3. Mirosław Łukaszuk (Wasilków)
powyżej 60 lat:
1. Andrzej Murawski (Olecko)
2. Józef Polakowski (Olecko)
3. Marek Rzepiński (Olecko)
VIP:
1. Zbigniew Bobryk (Pisanica)
2. Czesław Krasowski (Olecko)
3. Przemysław Atkielski (Olecko)
gra podwójna kobiet:
1. Marzena Jasińska/ Ewa Boguszewska (Olecko)
2. Natalia Kisiel/ Paulina Żukowska (Pisanica)
3. Indre Skinkyte/ Evelina Kurtynaityte (Litwa)
gra podwójna mężczyzn:
1. Audrius Kairys/ Dovydas Skaburskis (Litwa)
2. Zdzisław Paliwoda/ Robert Karniej (Olsztyn/ Olecko)
3. Dariusz Bartycha/ Marek Unruh (Olsztyn)
gra podwójna weteranów:
1. Jan Orłów/ Tadeusz Omelianiuk (Krasnopol/ Augu-
stów)
2. Mirosław Łukaszuk/ Krzysztof Drozdowski (Wasil-
ków)

3. Janusz Rososiński/ Zdzisław Śwircz (Giżycko)
gra mieszana:
1. Marzena Jasińska/ Marcin Chlebus (Olecko)
2. Indre Skinkyte/ Kamil Sadłowski (Litwa/ Olecko)
3. Paulina Żukowska/ Kamil Bobryk (Pisanica)

WYNIKI (drugiego dnia turnieju):
dziewczęta 2003 r. i młodsze:
1. Liepa Mozuraityte (Litwa)
2. Ewelina Kondracka (Pisanica)
3. Zuzanna Kosiecka (Słobódka)
chłopcy 2003 r. i młodsi:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Dziugas Armanavicius (Litwa)
3. Lukas Butas (Litwa)
dziewczęta 2001 r. i młodsze:
1. Joanna Łuszczyńska (Olecko)

2. Saima Krutulite (Litwa)
3. Urte Venciut (Litwa)
chłopcy 2001 r. i młodsi:
1. Matas Fisheris (Litwa)
2. Piotr Aksinowicz (Słobódka)
3. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
dziewczęta 1999 r. i młodsze:
1. Gabriela Dyszkiewicz (Białystok)
2. Weronika Mielnicka (Białystok)
3. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
chłopcy 1999 r. i młodsi:
1. Vitas Liaudinskas (Litwa)
2. Jakub Kurgan (Pisanica)
3. Kamil Bagan (Krasnopol)
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K66101

W ciągu półrocznego okresu funkcjonowania, Biuro Po-
rad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przeanalizowało 
problemy, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy powia-
tu oleckiego. Od stycznia publikujemy odpowiedzi na naj-
częściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że będą one sta-
nowiły pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości również tych 
osób, które nie odwiedzają nas osobiście. 

W tym miesiącu pytanie brzmi: 
Kiedy można ubiegać się o alimenty 

od byłego małżonka ?
Sprawę reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 60 par.1, 
2 i 3.

O alimenty od byłego małżonka może ubiegać się mał-
żonek 

- który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu 
małżeństwa, jeśli znajduje się w niedostatku;

- który został uznany za niewinnego rozkładu pożycia, 
jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji 
materialnej.

W obu w/w sytuacjach należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do sądu rodzinnego. Wnioskować można o alimenty w 
wysokości, która zapewni środki utrzymania w wysokości 
usprawiedliwionych potrzeb. Mają tu znaczenie możliwości 
zarobkowe i majątkowego byłego małżonka.

Prosimy by zwrócili Państwo uwagę  na różnice w dwu 
opisanych sytuacjach. W pierwszej wnioskodawca winien 
udowodnić że pozostaje w niedostatku, w drugiej taki waru-
nek nie występuje.

Co do zasady podstawą wygaszenia obowiązku alimen-
tacyjnego jest zawarcie przez małżonka otrzymującego ali-
menty nowego małżeństwa. Występują jednak uregulownia 
dodatkowe i szczególne, które reguluje właśnie par. 3 art. 60 
kr i op.

Odpowiedź to oczywiście tylko podstawa rozstrzygnię-
cia problemu. 

Jeśli dotyczy on  naszych czytelników zapraszamy do 
kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z tereno-
wych Punktów w gminach powiatu oleckiego . 

Nasze usługi są bezpłatne. 
Pamiętajcie Państwo – brak znajomości prawa nie stano-

wi problemu nie do rozwiązania. Naszym celem jest poma-
gać. Dysponujemy takimi środkami. 

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w 
Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel.  87 610 2201 www.
akademia.olecko.pl., 

Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich 
w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

dziewczęta 1996 r. i młodsze:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Monika Opanowska (Stary Folwark)
3. Angelika Tomaszewska (Suwałki)
chłopcy 1996 r. i młodsi:
1. Piotr Ferenc (Giżycko)
2. Marcin Przygodzki (Białystok)
3. Karol Gryko (Białystok)
 dziewczęta 1993 r. i młodsze:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Evelina Kurtynaityte (Litwa)
3. Magda Podlewska (Suwałki)
chłopcy 1993 r. i młodsi:
1. Piotr Ferenc (Giżycko)
2. Konrad Bobryk (Pisanica)
3. Dovydas Skarburskis (Litwa)
Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzy-
mało pamiątkowe dyplomy, medale, puchary i nagrody 
rzeczowe.

Uhonorowano również pamiątkowymi statuetkami nastę-
pujących zawodników: Stanisław Fiedorczuk (Mońki) – 
najstarszy zawodnik turnieju (76 lat), Dominik Markowski 
(Pisanica) – najmłodszy zawodnik turnieju (6 lat), Robert 
Karniej – najlepszy olecczanin turnieju. 

W dwudniowych zawodach w sumie uczestniczyło 239 
zawodników i zawodniczek z Polski i zagranicy.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za ufun-
dowanie nagród, Dyrekcji ZST w Olecku za udostępnienie 
obiektu oraz wolontariuszom za nieocenioną pomoc przy or-
ganizacji turnieju.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

Sponsorzy: 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, firma-
:,,MIX – Electronics”, ,,D@RKOMP”, hurtownia 
obuwia ,,EDKAR”, cukiernia ,,Jan Staniszew-
ski”, sklep ,,KASIA”, kwiaciarnia ,,IRYS”, Spół-
dzielnia Mleczarska w Olecku oraz Regionalny 
Ośrodek Kultury w Olecku.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V07601

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
11

09

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K63810

AUTO-MOTO

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  V02607

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V06103

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43506

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06502

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V06702

US£UGI

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V0
53

04

V0
60

03

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 V07102

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V06802

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00909

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03610

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V03306

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06902

V54014

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K65602

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K65702

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO
lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów

ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19, 

sobota 9-13 K01009

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03446

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 V02008

V01908

* AUTA: naprawa, blacharka; tel. 503-794-327                     

V05604

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07831

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K63820

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06113

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V07112

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07821

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73404

* 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 B46101

* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03526

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03516

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48 B44703

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73009

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43805

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45502

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B42508

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63919

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B45901

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L73602

* angielski korepetycje: (wszystkie poziomy kształcenia), 
dokumenty, tel. 514-936-306 V00709

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B44504

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B44803

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04004

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V05314

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 L73305

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43106
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05803

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V05105

V0
06

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi 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

V03106

KUPIĘ

PRACA

V0
35

06

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02108

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V04914

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V02307

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V03206

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
65

40
4

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V05404

V57410

V02707

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33, 
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody, 

meble na wymiar, tel. 508-097-574.              V07302

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B45003

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B45402

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03416

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V01119

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K64805

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04315

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07811

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63910

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45103

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02327

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B45302

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B44404

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-
kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 
505-211-873 B44205

* 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. L73503

* stary traktor, tel. 602-235-182 V03436

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B45202

* zatrudnię kucharza do wypieku pizzy, tel. 509-839-995 V01229

* zatrudnię przedstawiciela w zakresie ochrony środo-
wiska, prawo jazdy kategoria B, tel. 509-864-161 V07201

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65504

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V07122

* biurko komputerowe z boczną szafką, czarne, 50 
zł, tel. 695-602-891 B6001

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B45602

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zs

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B42408

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zs

* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kana-
pa), tel. 667-172-403 B44105

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02317

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zr

* mieszkanie, kawalerka, Kościuszki, II piętro, tel. 
506-877-754 K66002

* mieszkanie 70 m.kw., Kukowo, piwnica, pomiesz-
czenia gospodarcze, tel. 512-153-766, 504-572-359 K65603

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
609-535-117 B44604

* 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 V03426

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V03116

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01918

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B41709

na stronie 17
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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

B44903

V05204

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
 Zioła na chorobę wrzodową

Jedną z ważnych przyczyn choroby wrzodowej 
jest stan układu nerwowego. Niepokój, lęk, napięcie, 
bezsenność zaostrzają objawy. Korzystne działa¬nie 

będą miały odpowiednio dobrane zioła.
Sok z ziemniaka: wycisnąć w sokowirówce i przyjmo-

wać 2 - 4 razy dziennie między posiłkami w ilości ćwierć 
szklanki. Łagodzi on lub nawet likwiduje takie objawy 
choroby jak ból, zgaga, mdłości. Stosowany od dawna w 
medycynie ludowej. 

Lecznicze właściwości grochu
Bolesna grzybica stopi codziennie wieczorem umieścić 

między palcami po odrobinie ugotowanego

Mieszanka żołądkowa 
rosyjskich zielarek

Na przeczyszczenie: zmieszać 70 g kory kruszyny i 
po 10 g lukrecji, kolendry i kminku. Łyżkę mieszanki za-
lać szklanką wody i gotować 3 minuty, zażywać pół - 3/4 
szklanki przed snem.

Maseczka z żurawin dla cery tłustej
Łyżeczkę soku z żurawin i łyżeczkę maki ziemniaczanej 
wymieszać z piana białka. Nakładamy na około 20 minut, a 
mywamy ciepłą przegotowaną wodą.

Na cerę
...szarą, zmęczoną skórę warto poratować błyskawiczną 

maseczką: przed nałożeniem makijażu wklep w skórę krem 
odżywczy i rozłóż na twarzy plasterki obranej cytryny. Przy-
kryj je gazą i poleż 5 minut, a potem umyj twarz tonikiem.

Maseczka z jabłek dla cery tłustej
Dwie łyżeczki utartego kwaskowatego jabłka zmieszać z pia-
ną z białka lub z łyżeczką mąki ziemniaczanej. Nakładamy 
na 20 minut i zmywamy letnią przegotowaną wodą.

Mieszanka żołądkowa rosyjskich zielarek
Przy biegunce: zmieszać 40 g borówki czernicy i 60 g 

czeremchy zwyczajnej. Pić 1/4 - 1/2 szklanki odwaru 3 razy 
dziennie.

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

L73601

K64507 WYNAJEM

V04215
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 
K65802

* mieszkanie, pokój do wynajęcia, tel. 500-708-095 K65703
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

l marca 
...1872 roku prezydent USA Ulisses 
Grant pod¬pisał ustawę o ustanowieniu 
w Yellowstone pierwszego w historii par-
ku narodowego. Idea tworzenia parków 
narodowych zyskała uznanie na całym 
świecie. W Europie pierwszy taki park 
powstał w roku 1910 (Niemcy). W Polsce 
za najstarszy uważa się powstały w 1947 
Białowieski Park Narodowy. Według nie-
których źródeł został on założony już w 
1932, a w 1947 jedynie restytuowany.

Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Per-
petui 
Bogowita, Jacława, Jana, Kajetana, 
Morzysława, Nadmierza, Paula, Paw-
ła, Perpetuy, Polikarpa, Rajnarda, 
Toma, Tomasza
8 marca (Dzień Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mści-
sławy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, Mi-
łogosta, Mścisława, Stefana, Wincen-
tego
9 marca 
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Fran-
ciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mści-
sławy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Bruno-
na, Dominika, Franciszka, Mścisława, 
Stoigniewa
10 marca (Dzień Mężczyzn)
Atalii, Bożysławy, Eugenii, Sofronii, 
Witosławy 
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo-

żysława, Cypriana, Emila, Emiliusza, 
Grzegorza, Makara, Makarego, Makariu-
sza, Marcela, Marcelego, Witosława
11 marca 
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy, Drogo-
sławy, Konstantyny, Ludosławy, Rozyny, 
Sofronii 
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwi-
na, Kandyda, Konstantego, Konstantyna, 
Ludosława, Nawoja, Prokopa, Sofroniusza
12 marca 
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, 
Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki 
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymy-
sła, Ernesta, Grzegorza, Justyna, Maksy-
miliana, Mariusza, Roderyka, Swatosza, 
Wasyla
13 marca 
Bożeny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety, Kiry, 
Krystyny, Marianny, Patrycji, Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilarego, 
Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka, Ro-
dryga, Trzebiesława, Trzebisława

Ze starego sekretnika, anonim, 
I połowa XIX wieku

Otwartość
Strzeż się miłości, dziecię ukochane!
Mówiła matka o córkę troskliwa:
Miłość gadzina, ona jad ukrywa,
Ona ci wieczną może zadać ranę.
Jakże postąpisz, gdyby cię spotkała
Gadzina zdradna i śmiała?
 Matko! Zalękła rzecze:
 Rózia uciecze!
- Lecz gdy doścignąć będzie w pogoni?
- Naówczas Antoś obroni.

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śnie-
gi.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra 
swego zapomina.
Na świętego Grzegorza (12 marca) idą 
lody do morza.
Gdy Matylda (14 marca) spotka się z 
boćkiem, będzie szczęście za każdym 
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje, pole, 
łąka wnet zielenieje.
Niedostatek nauczycielem wiedzy. 
(rzymskie)
Nikczemnością jest znęcać się nad nie-
szczęśliwymi. (rzymskie)
Chęć wystarczy za tysiąc sposobów, 
brak chęci – za tysiąc przeszkód. (ma-
lajskie)
Dobre ziarno, jeśliby wpadło do mo-
rza, stanie się wyspą. (malajskie)

Babka piaskowa
13 dag masła, 3 jaja, 12 dag cukru 
pudru, 15 dag mąki pszennej, 10 dag 
mąki ziemniaczanej, szklanka mleka, 
proszek do pieczenia, paczka cukru 
waniliowego, bułka tarta
Masło ucieramy do białości. Dodaje-
my cukier puder, żółtka i dokładnie 
mieszamy. Teraz dodajemy obie mąki 
i dolewając stopniowo mleko miesza-
my. Ciasto powinno być dosyć luźne. 
Ubijamy na sztywno pianę z białek. 
Teraz dodajemy proszek do pieczenia, 
cukier waniliowy i ubitą pianę i znów 
dokładnie mieszamy. 
Wylewamy do formy wysmarowanej 
dokładnie tłuszczem i posypanej tartą 
bułką.
Pieczemy w gorącym piekarniku oko-
ło 40 do 50 minut.

Pieczeń z kurkami
kg cielęciny, 30 dag kurek, 2 cebule, 2 
pomidory, 2 łyżki oleju, łyżka masła, 
gałązka rozmarynu, sól, pieprz
Mięso myjemy, czyścimy z błon i na-
cieramy solą i pieprzem. Na mięsie  
kładziemy opłukaną gałązkę rozmary-
nu i całość obwiązujemy nicią i odsta-
wiamy na pół godziny.
Cebule obieramy i kroimy w cząstki. 
Grzyby czyścimy, myjemy. Większe 
kurki przekrajamy na dwie lub trzy 
części. Umyte pomidory kroimy w 
ćwiartki. 
Mięso rumienimy na rozgrzanym ole-

ju i przekładamy do brytfanny. 
Na tłuszczu, który pozostał nam na patel-
ni smażymy grzyby i cebulę i przyprawia-
my.
Mięso obkładamy cebulą z grzybami, 
wiórkami masła. Polewamy dwiema łyż-
kami wody i pieczemy 35 minut w tempe-
raturze 220°C.
Pod koniec dokładamy pomidory i pie-
czemy jeszcze 5 do 7 minut.
Sałatka z soczewicą i serem
Puszka soczewicy, 15 dag sera żółtego w 
plastrach, niewielki por, żółta papryka, 2 
łyżki majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalne-
go, sól, pieprz
Soczewicę odsączamy. Plasterki sera 
zwijamy w ruloniki i kroimy w krążki. 
Pora dokładnie myjemy i również kroimy 
w krążki. Paprykę czyścimy, płuczemy, 
wyjmujemy gniazdo nasienne i kroimy w 
paski. 
Wszystkie składniki mieszamy, przypra-
wiamy solą i pieprzem do smaku. Na ko-
niec dodajemy majonez i jogurt i dokład-
nie mieszamy.

Błękitny Ptak
40 ml niebieskiego curacao, 120 ml schło-
dzonego wina musującego, 2 łyzki cukru, 
plasterek cytryny do dekoracji
Krawędź wysokiego, smukłego kieliszka 
zwilżamy curacao i zanurzamy w wysypa-
nym na talerzyk cukrze. Teraz do kielisz-
ka wlewamy curacao i dopełniamy winem 
musującym. Plasterek cytryny lekko naci-
namy i przypieramy nim kieliszek.

William Randolph Hearst
... amerykański potentat prasowy, pomy-
lił się w 1918 powiedziawszy, że „Kim 
są bolszewicy? Reprezentują najbardziej 
demokratyczne rządy w Europie. Musimy 
uznać je za najbardziej autentyczną formę 
demokracji na tym kontynencie, najpraw-
dziwszą demokrację w obecnym świecie”.

Każdy gest coś znaczy
Dotykanie ust – jeśli w chwilach napię-
cia dotykasz palcem ust, to oznacza, że 
potrzebujesz pocieszenia, które znajdo-
wałeś przy matczynej piersi. Substytutem 
piersi są także końcówki okularów, ołów-
ki lub papierosy.

Droga Pani, drogi Panie!
Nie daj się wpędzić w kompleksy. 
Każdy człowiek ma prawo do kształ-
towania swojej osobowości i ujaw-
niania zarówno mocnych stron, jak i 
słabości. Na krytykę lub porównania 
odpowiadaj pogodnie: „taka(i) już je-
stem, taką(im) mnie kochaj!”. 

Cebula 
... pieczona na kuchni i dodana do rosołu 
zwiększa jego walory smakowe.

Pomidory
...w potrawach są smaczniejsze, jeśli do-
damy do nich odrobinę cukru. 

Barszcz czerwony
... zyskuje na smaku, jeśli w ostatniej fa-
zie gotowania wrzucimy do niego duże 
jabłko ze skórką. Najlepsze do tego celu 
są jabłka kwaśne.
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

Zgoda buduje
1 marca w sali konferencyjnej Ratusza było się kolejne 

spotkanie projektantów linii energetycznej 400kV z miesz-
kańcami Dzięgiel i Borawskich. Tym razem w spokojnej at-
mosferze. Choć nie obyło się bez napięć. 

Obie strony, projektanci jak i właściciele gruntów pod-
kreślili, że konsultacje były rzeczowe i sprawne. W chwili 
obecnej nie udało się ustalić trasy jednego odcinka w Dzię-
gielach. Zmiana wymaga pozytywnej decyzji gminy Wie-
liczki. Jacek Miciński, p.r.-owiec inwestycji twierdził, 
że rozmawiał z wójtem Wieliczek i ten nie wyraził zgody 
na zmianę trasy, tłumacząc to zawiłościami prawnymi, zaś 
przedstawicielka właścicieli gruntów Paulina Zyśk twier-
dziła, że to nie są żadne zawiłości prawne i szybko można 
wszystko doprowadzić do ładu. Poparł ją Burmistrz Wacław 
Olszewski, który stwierdził, że zmiana prawa gminnego jest 
możliwa, i że może to nastąpić szybko. Zobowiązał się, że 
porozmawia wójtem Wieliczek w sprawie zmiany trasy linii.

Na marginesie trzeba zauważyć, że taką samą argumenta-
cję zastosował p.r. Jacek Miciński na poprzednim spotkaniu. 
Argumentacja poniosła wtedy totalna klęskę. Zostało udo-

Marusi, co pisze na stronie ostatniej,
W podzięce, że pismo upiększa wydatnie.

Rolniczce, co stado ogronme krów trzyma,
Wędkarce lodowej bo kocha ją zima.

Dentystce co w zębach z sadyzmem świdruje,
Jadziuni, gdy śpiewa, choć rytmu nie czuje.

Obciętej na łyso żołnierce w mundurze,
Ponętnym panienkom, tańczącym na rurze,

Przekupce co w rynku jajami handluje,
Kuzynce z Torunia, choć na PIS głosuje.

Dziewczynie z drogówki, gdy mandat ci wlepia,
Barmance, gdy w dekolt jej wlepiasz swe ślepia.

Kijankom, co chodzą na specer z kijkami,
Młodzieńczej miłości, gdy serce ci zrani.

Monterce żaluzji, co biega z wiertarką,
Urzędniczkom, księgowym i sekretarkom.

Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Kobietkom

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe
Natasza

Góralce, gdy w górach oscypek zagniata,
Bokserce, co w szortach rywalki swe zmiata.

Klasycznej tancerce i pielęgniarce,
Hard babie, co asfalt ugniata walcem.

Dziewczynie, co grzyby przy drodze sprzedaje,
Studentce, gdy w mieście ulotki rozdaje.

Siostrzyczkom zakonnym w habity odzianym,
Blondynkom, brunetkom i tym farbowanym.

Bartosiewicz Edycie, kiedy śpiewa „Jenny”,
Uroczej aktorce z amatorskiej sceny.

Lekarce, gdy nie chce wypisać ci leku,
I żonie kochanej ciągle od ćwierć wieku.

Tym wszystkim kobietom, dziewczynom, panienkom,
Życzenia przesyłam w marcowe Ich święto!!!

                                  8 marca 2012r

wodnione ponad wszelką wątpliwość, że z dobą wolą wszyst-
kich da się dogadać, a gmina, jej prawnicy, burmistrz  i radni w 
takich wypadkach mogą działać bardzo szybko. 

W każdym bądź razie linia kV400 w swej obecnej formie 
przebiega co najmniej 300 metrów od każdych mieszkalnych 
zabudowań. Udało się też przesunąć jej przebieg w Boraw-
skich. Teraz od składnicy gazów przemysłowych Tomasza 
Filoska dzieli ją prawie 300 metrów. Przedtem budynki były 
dokładnie pod linią.

Morał z tych konsultacji jest taki, że: „zgoda buduje”.
Komentarz: mam wrażenie, że kierownik biura prasowe-

go inwestycji nie rozumie nic z tego co się dzieje. Mówienie 
mieszkańcom o tym, że budowa jest celem pożytku publiczne-
go i sugerowanie, że protestowanie nic nie da, bo i tak inwesto-
rzy zrobią swoje, dolewa tylko oliwy do ognia zamiast go gasić. 

Okazuje się, że można było podczas negocjacji dojść do 
kompromisu. Bo, jak powiedział główny inżynier: „nie chodzi 
o oszczędności na przebiegu linii, bo na mapie to i tak wyglą-
da ona jak trasa slalomu. Chodzi o jak najszybsze zakończenie 
projektowania.” A wkurzanie negocjujących tego nie zapewni.

B. Marek Borawski
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Z przyjemnością informujemy, że Tomasz Rozumczyk 
– absolwent Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zajął V miejsce 
w 4. Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Niesłyszących 
Polski Roku 2011. 

Przypomnijmy, że Tomasz Rozumczyk – zawodnik 
Szkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących „Olimpijczyk” 
– jest wicemistrzem Europy Niesłyszących w Lekkiej Atlety-
ce w rzucie oszczepem. Tytuł ten zdobył podczas Mistrzostw 
w Kayseri w Turcji w 2011 r.

Cieszy nas fakt, że Fair Play Młodzieżowe w katego-
rii szkolnych klubów sportowych niesłyszących przyznano 
Szkolnemu Klubowi Sportowemu Niesłyszących „Olimpij-
czyk”.

4. Gala Mistrzów Sportu Niesłyszących odbyła się 18 lu-
tego 2012 r. w Lublinie, podczas której nastąpiło uroczyste 
ogłoszenie wyników 4. Plebiscytu na Najlepszych Sportow-
ców Roku 2011. 

„W uroczystości wręczenia nagród i dyplomów wzięła 
udział między innymi Joanna Mucha – Minister Sportu i 
Turystyki” – mówi Regina Jakubowska, trenerka koordy-
natorka kadry LA niesłyszących. – „W plebiscycie nomino-

Tomasz Rozumczyk V w plebiscycie

wanych było 20 sportowców niesłyszących (4 kobiety i 16 
mężczyzn): 10 w lekkoatletyce, 4 w pływaniu, 2 w siatkówce, 
2 w piłce nożnej, 1 w koszykówce i 1 w szachach. Wyboru 10 
najlepszych sportowców niesłyszących dokonali internauci w 
głosowaniu”.

Gratulujemy. Życzmy kolejnych osiągnięć i sukcesów.
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 

zdj. archiwum SKSN „Olimpijczyk”

1 marca w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych od-
był się Turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół gimna-
zjalnych o Puchar Dyrektora ZST w Olecku.

Organizatorami turnieju były: ZST w Olecku i SKS ,,Ko-
rab”.

Sędzią głównym zawodów był Dariusz Karniej, sędzią 
pomocniczym Maciej Cichocki, a spikerem Marek Cho-
montowski.
WYNIKI:
Kowale Oleckie - Świętajno 3:0
Wieliczki - Sokółki  4:1
Kowale Oleckie - Gim. Nr 1 Olecko 1:0
Świętajno - Sokółki  3:1
Wieliczki - Gim. Nr 1 Olecko 5:2
Kowale Oleckie - Sokółki 5:3
Wieliczki - Świętajno  5:0
Gim. Nr 1 Olecko - Sokółki 2:2
Wieliczki - Kowale Oleckie 4:0
Świętajno - Gim. Nr 1 Olecko 2:2

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Gim. Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej) 
   12 pkt 18:3
2. Gim. Kowale Oleckie  (opiekun Karol Szyłkiewicz) 
     9 pkt  9:7

3. Gim. Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik)  
     4 pkt 5:11
4. Gim. Nr 1 Olecko (opiekun Marzena Jasińska)   
   2 pkt 6:7
5. Gim. Sokółki (opiekun Mariusz Luberecki)   
   1 pkt 7:14
Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
piłki i puchary, ufundowane przez Dyrektora ZST w Olec-
ku, Marka Góryńskiego.
Dodatkowo pamiątkowymi statuetkami uhonorowano na-
stępujących zawodników:
najlepszy strzelec turnieju - Jakub Czekay (Gim. Wielicz-
ki), (9 bramek),
najlepszy bramkarz – Dominik Koprowski (Gim. Świętaj-
no),
najlepszy zawodnik – Szymon Niesterow (Gim. Kowale 
Oleckie).
Ogółem w zawodach uczestniczyło 45 zawodników.
Skład zwycięskiej drużyny z Gimnazjum w Wieliczkach 
(opiekun Tomasz Karniej): Damian Bielecki, Jakub Cze-
kay, Jakub Putra, Radosław Szczecina, Paweł Galicki,
Adrian Jaworowski i Cezary Krystian.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej

Turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych 
o Puchar Dyrektora ZST w Olecku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POR-
TIER NA POLU NAMIOTOWYM w MOSiR OLECKO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór 
na stanowisko PORTIER NA POLU NAMIOTOWYM W 
MOSiR OLECKO  

(Praca ma charakter sezonowy od 1 maja do 30 września)
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne prze-
stępstwo skarbowe, 

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz 

kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub 

zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu wymagany w pkt. 2,
- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych 

kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie,  referencje.
Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi 

pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 
lub składać osobiście w sekretariacie, Olecko ul. Wojska 

Polskiego 5 w terminie od 5 marca do 10 kwietnia  do godz. 
15.00.

Informacja szczegółowa o naborze jest umieszczona w BIP 
na stronie internetowej MOSiR Olecko, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Olecku, na tablicy ogłoszeń MOSiR Olec-
ko (adres jak wyżej) .
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PO KOKARDĘ

Pocałunek na pożegnanie
Pobudka bardzo wczesna, bo przed drugą w nocy. Kierunek: 

Warszawa, cel: szkolenie. Nie przerażają mnie same wykłady. 
Teraz już wszyscy starają się żeby je ożywić. W pewnym mo-
mencie człowiek czuje wręcz satysfakcję z tego, że czegoś no-
wego się dowie. Osiągnęłam stan, o który walczą nauczyciele 
– radość uczenia się, nie dla stopni, ale dla czystej satysfakcji 
poznawania nowych rzeczy i zjawisk. Nie rozgryzłam, czego 
brakowało mi w okresie szkół obowiązkowych, ale będę próbo-
wać. Jak to odkryję, opublikuję i zarobię mnóstwo kasy, bo który 
rodzic i nauczyciel nie chce, by jego dziecko uczyło się z rado-
ścią, by uczenie dawało radość? Mam przed sobą kilka godzin w 
autobusie, więc je spożytkuję na zgłębianie powyższego tematu. 

Nie zapalając światła, wchodzę do pokoju dziewczynek i przy-
glądam się im przez chwilę, całuję na pożegnanie… Przecież po-
jutrze wrócę... Starsza budzi się i mówi przez sen, że mnie kocha, 
choć jeszcze wieczorem planowały na co naciągną tatę. Oczywi-
ście mają na myśli zakupy i niekoniecznie skończy się to na ulu-
bionych słodyczach, rzecz dotyczy bardziej butów i fatałaszków.  
I wiem, że to uczynią, bo ich tata twierdzi, że ma do nich sła-
bość i nie potrafi odmówić. I one o tym doskonale wiedzą, więc 
cieszą się, że mama nie będzie miała pod kontrolą i ich, i taty.

Pospiesznie wychodzę, żeby się nie spóźnić i odganiam 
myśli, które mnie dopadły nad głowami moich dziewcząt. A je-
śli…? Tyle wypadków się zdarza każdego dnia… Co czuł mój 
dziadek całując 4-letnią córeczkę, moją mamę, po raz ostatni? 
Babcia wspomina, że mocno ją przytulił, pocałował i poszedł 
zabrany przez gestapo. Tragedia sprzed 70-laty ożyła w mojej 
głowie. Za jednego zabitego Niemca  miało zginąć 50 Polaków. 
Stało się. 

Na liście znalazła się moja babcia i dziadek. Babci niewiele 
zostało do rozwiązania. Drugie dziecko już prosiło się na świat, 
okrutny świat. I wtedy w tamtą lipcową noc, a raczej nad ranem, 
bo dochodziła czwarta, teściowa mojej babci bez wahania za-
częła prosić: „Ja pójdę za nią. Niech ona swoje dzieci chowa. Ja 
pójdę za nią.” Zgodzili się. Ilość się zgadzała i nawet nazwisko 
to samo. I poszła wraz z synem, babci mężem. I rozstrzelano ich.  

Babcia żyje. 
Kiedyś często zamyślała się patrząc w dal i mówiła: „A ja 

wierzę, że oni któregoś dnia wrócą…” Nie wrócili. 
Babcia zapaliła znicz na ich domniemanym grobie czterdzie-

ści lat później. Co wówczas czuł jej Stach, jak go nazywa, kiedy 

przyciskał do serca córeczkę i całował, wiedząc, że na pożegnanie?
„Ich było tylko pięćdziesięciu…”, jak pisał Broniewski. 
I zdawać by się mogło, że to już historia, że nie ma wojny i 

czujemy się bezpiecznie.
Niedzielne, spokojne popołudnie. Jedna córka zaprzyjaź-

nia się z nowym utworem na skrzypce, młodsza kombinuje z 
recenzją książki. Żałuje, że Andersen nie napisał scenariusza 
do kreskówki ”Fineasz i Ferb”. Mnie się też tak podobają ci 
dwaj bohaterowie, że dostałam od córek na urodziny płytę CD  
z owymi filmikami. O nich, Fineaszu i Ferbie, napiszę innym ra-
zem. 

Jest więc leniwe, niedzielne popołudnie, które przerywa pu-
kanie, jak się za chwilę okazało, policjanta. Bardzo spokojnie w 
trzech zdaniach wyjaśnił, że trzeba się ewakuować, bo w samocho-
dzie na przeciwko bloku, w którym obecnie mieszkam, są… gra-
naty. Serio! Saperzy już jadą, ale jest niebezpiecznie. Wyglądam 
ukradkiem przez okno, bo tego zabroniono i widzę pełno policji, 
zagrodzony szarfami teren… jak w filmie, ale to real. 

Jestem w domu z dziećmi. Ściągam męża z pracy, który od zna-
jomego policjanta dowiaduje się, że nie ma żartów, że pół osiedla 
by wyleciało, gdyby… Młodsza córka zaczyna lekko panikować i 
przebąkiwać, że chce żyć i… pisać recenzję, starsza odrobinę się 
cieszy, że nie będzie zakuwała na klasówkę z historii. Zawiada-
miam sąsiadów, żeby nie wracali, łapię torebkę, kurtki na grzbiet, 
rodzina do samochodu i w drogę, byle dalej. Wszystko wygląda-
ło jak w amerykańskim filmie policyjnym. Rodzina i znajomi już 
dzwonili i oferowali nocleg, nawet zabierali się za gotowanie bigo-
su, bo czym nakarmić tyle osób? 

Po pięciu godzinach byliśmy u siebie. Nie trzeba wojny, żeby 
jakiś stuknięty piroman wystraszył połowę dzielnicy. Następnego 
dnia był to news nie do przebicia. Znajomi z pracy pytali, co zabra-
łam ze sobą? Dopiero teraz to sobie uzmysłowiłam. Co zabrałam? 
To, co najcenniejsze. Rodzinę. Kredyt i wszelkie „kosztowności” 
zostały w domu. Ufałam policji i saperom, ale… I co wtedy? Na-
wet nie chcę o tym myśleć. 

Dziwne te moje dzisiejsze myśli, dlatego muszę zakończyć 
bardziej optymistycznie. Ma być radośniej? Proszę bardzo. Od 
dawna marzyłam o filiżance, która nazwałam „literacką”. To taka 
z imbryczkiem na górze; takie „dwa w jednym”. Mój zestaw jest 
w sympatyczne maki. Zaparzam sobie herbatę, dodaję cytryny na 
wzmocnienie i… od razu lepiej się pisze. Polecam.

Marusia


