to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

Módl się nie o rzeczy,
ale o mądrość i odwagę.
H. Jackson Brown, Jr.

Nr 38 (818)

ISSN 1505-0246

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

18 września 2013 r.

Nr 38
(818)

cena 1,50 zł

Święto Plonów
fotoreportaż Józefa Kunickego, s. 11

Football Festival Olecko 2013
s. 19
Udział oleckich biegaczy
w półmaratonach, s. 2

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

V25810

MAJSTER

CEN
TRUM HAN
DLO
WE – Aleje Li
po
we 1B, Tel. (87) 520 44 46

ANWIS

K85811

, NA ZAMÓWIENIE
ŻALUZJE DREWNIANE I ALUMINIOWE
MOSKITIERY, VERTICALE, PLISY,
ROLEY MATERIAŁOWE I RZYMSKIE
POMIAR WYCENA MONTAŻ
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Wojciech Jeglński

Udział oleckich biegaczy
w półmaratonach
15 wrześna oleccy biegacze wzięli udział w III Budimex
Półmaratonie Augustowskim. Nasze miasto reprezentowało
w sumie sześciu zawodników: Ewa Muster–Drażba, Jan
Bagiński, Sławomir Sienkiewicz, Wojciech Jegliński, Stanisław Warykowski oraz Artur Gryczko.
Debiutujący na dystansie półmaratonu Stanisław Warykowski uzyskał 2:05:27 zajmując 235 miejsce (18 w M50),
natomiast Artur Gryczko, dla którego nie był to pierwszy
bieg na tak długim dystansie osiągnął 1:51:53 plasując się
na 173 miejscu (39 w M40). Najszybciej dystans półmaratonu przebiegł Wojciech Jegliński uzyskując czas 1:49:23
zajmując 163 miejsce (37 w M40). Jan Bagiński i Ewa Mu-

Sławomir Sienkiewicz, Ewa Muster–Drażba, Jan Bagiński, Wojciech Jegliński

Marcin Brynda
ster–Drażba zajęli III miejsce w sztafetach mieszanych
uzyskując łączny czas 2:05:44 natomiast Wojciech Jegliński i Sławomir Sienkiewicz zdobyli II miejsce w sztafecie
męskiej z łącznym czasem 1:47:53. Łącznie zawody ukończyło 278 biegaczy.
W tym samym czasie mieszkaniec Olecka Marcin
Brynda reprezentujący KS Maratonka Grajewo brał udział
II Półmaratonie Jakubowym w Olsztynie. Na bardzo trudnej trasie uzyskał czas 1:27:34 plasując się na 50 miejscu
(16 w M20). Bieg ukończyło 692 biegaczy.
ib
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Stanisław Warykowski

21 września oleccy biegacze wezmą udział
w XXI Crossie Gołdapskim na dystansie 7.2 km

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA
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6 września od 16.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni ze szkoły podstawowej w Stożnem.
6 września od 16.33 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej trawy w okolicach osiedla Lesk.
6 września od 16.58 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Żydach.
6 września od 19.43 jeden zastęp JRG PSP usuwał skutki kolizji drogowej z jezdni ulicy Orzeszkowej. (Zderzenie
dwóch samochodów osobowych).
7 września od 12.42 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Wieliczki usuwały w Lipkowie skutki kolizji drogowej. (Skoda Felicja uderzyła w drzewo).
8 września od 19.05 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Drozdówku.
8 września od 22.14 dwa zastępy JRG PSP gasiły na kolonii Olecko pożar altany ogrodowej.
9 września od 8.22 jeden zastęp JRG PSP gasił w Stożnem
pożar dachu budynku gospodarczego.
9 września od 8.31 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał i
naprawiał naderwaną rynnę i obluzowane dachówki na Starostwie Powiatowym w Olecku.
9 września od 15.47 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę
oleju z jezdni ulicy Rzeźnickiej.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
10 września od 17.40 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w
Kukowie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
11 września od 18.45 dwa zastępy JRG PSP i jeden OSP
Kowale Oleckie usuwały w Monetach skutki wypadku drogowego. (Ford Escort uderzył w drzewo).
12 września od 8.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z budynku Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla
Dzieci Głuchych przy ulicy Słowiańskiej.
13 września od 10.08 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
ulicy Zamkowej nadłamany konar drzewa znad budynku Policji.
13 września od 16.56 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał z obory w Kowalach Oleckich gniazdo os.
16 września od 11.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os z budynku Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla Dzieci
Głuchych przy ulicy Słowiańskiej.
17 września od 8.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał na osiedlu Siejnik gniazdo szerszeni z poddasza domu mieszkalnego.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.65
Pb 95......................... 5.66
PB 98......................... 5,76
LPG............................ 2,35
Olej opałowy............... 4.00
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
18 września (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18.00 - spotkanie Partii Przedsiębiorców Rzeczypospolitej
Polskiej, restauracja Astra
19 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, Kolejowa 32
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
20 września (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych i
gimnazjalnych z powiatu oleckiego, obiekty MOSiR
17.00 - Jobs, film, kino „Mazur”
19.15 - Riddick, film, kino „Mazur”
21 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - Czarni Olecko - Wilczek Wilczkowo, trampkarze
młodsi, wyjazd
11.00 - Czarni Olecko - Rominta Gołdap, mecz piłki nożnej
juniorów młodszych, dom
16.00 - Unia Olecko - Ornet Srokowo, mecz piłki nożnej B-klasy, dom
17.00 - Jobs, film, kino „Mazur”
19.15 - Riddick, film, kino „Mazur”
22 września (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Olecka (z
udziałem zaproszonych drużyn), Stadion MOSiR ze sztuczną murawą
16.00 - Czarni Olecko - Leśniki Nowe Ramuki, mecz piłki
nożnej V ligi, wyjazd
17.00 - Jobs, film, kino „Mazur”
19.15 - Riddick, film, kino „Mazur”
23 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,siódemkach”
piłkarskich chłopców gimnazjalnych, Stadion MOSiR ze
sztuczną murawą
24 września (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
25 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
26 września (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.30 - Finały Mistrzostw Woj. W-M LZS w Wielobojach
LA, Stadion Miejski
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
27 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
28 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
XXII Olecke Biegi dla dzieci, Młodzieży i Dorosłych, stadion MOSiR
10.00 - Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/ 2014 połączona z XXII Oleckimi Biegami dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, Stadion Miejski
11.00 - Czarni Olecko - Rona 03 Ełk, trampkarze młodsi, dom
15.00 - Czarni Olecko - Kłobuk Mikołajki, mecz piłki nożnej
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Powiatu w Olecku
w dniu 19 września 2013 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul.
Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Ocena stanu przygotowań PZD do okresu zimowego.
9. Informacja z realizacji prowadzonych prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2014.
10. Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za 2012r. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego na lata 2013 – 2015
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016 – 2019.
11. Podjęcie uchwał:
a) uchylająca uchwałę Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/200/2013
z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych oraz zasad
zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć;
b) uchylająca uchwałę Rady Powiatu w Olecku Nr XXX/201/2013
z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 – ustawy Karta Nauczyciela tj. nauczycielom
prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Oleckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014;
d) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”;
e) pozbawienia drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki – Kleszczewo Puchówka na odcinku Kleszczewo - Puchówka o długości 2160m
kategorii drogi powiatowej;
f) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku;
g) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieliczki;
h) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2014r. w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (Edycja 2014);
i) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (Edycja 2014);
j) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2014r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (Edycja 2014);
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na
lata 2013– 2023;
l) zmian budżetu powiatu na rok 2013.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha

Szanowni Państwo!

Techpal Sp. z o.o i
MTL Creation zapraszają do wzięcia udziału w
szkoleniu komputerowym ECDL Start. Zapraszamy osoby pracujące, samozatrudnione,
bezrobotne. Mile widziane osoby niepełnosprawne i 50+, wykształcenie max.
średnie. Projekt jest w całości finansowany ze środków UE.
Zajęcia będą odbywać się w Olecku, 2 razy w tygodniu po
4 godz., w godzinach popołudniowych. Uczestnicy zdobywają uznany, międzynarodowy certyfikat, zapewniamy
dogodne warunki, doświadczoną i fachową kadrę, materiały szkoleniowe i wspaniałą atmosferę. Kontakt - Tomasz
Łaskowski, 600936589,
mtl@mtl.olecko.pl. Zapraszamy!

Uczniowie ZST na święcie dywizjonu

W sobotę 7 września 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach obchodził swoje święto. Z tej okazji wizytę w jednostce złożyli uczniowie i nauczyciele ZST
w Olecku. Uroczystość rozpoczęła się apelem. Następnie
można było obejrzeć zainscenizowaną akcję przeciw terrorystom i pokaz walki wręcz w wykonaniu żołnierzy jednostki. Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie umiejętności w ćwiczeniach na koniach. Wizyta była
też okazją do obejrzenia sprzętu wojskowego, sprawdzanie
własnych siła w składaniu i rozkładaniu broni. Była również możliwość spróbowania wojskowej grochówki. Świąteczna wizyta naszej młodzieży to kolejny punkt współpracy pomiędzy ZST, a jednostką w Suwałkach.
Grzegorz Miszczak ZST

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Ewelina D. Borawska
• Bata Brodowska
• Tadeusz Brodowski
• Ewa Dobecka (Zambrów)
• Roberta Lotkowska
• Ewa Żukowska

Upominki ufundowali:
√ Libra, ul. Akacjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
Stało się tak, jak to przewidziała najznakomitsza grzybiarka jaką znam: grzyby
pokazały się wszystkie na raz. No może
w pewnych czasowych odstępach, ale dla
takiego zbieracza jak ja, który może na
zbieranie przeznaczyć jeden lub dwa dni w
tygodniu, pojawiły się hurmem. Ostatnio
zdaje się były kołpaki, a już są opieńki. W
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międzyczasie, pojawiają się i tu i tam prawdziwki, zaczęły
się rydze i jak z pogodą pójdzie tak dalej to pewnie pod koniec tego tygodnia sypną się i zielonki.
Kiedyś usiedliśmy z przyjaciółmi i zaczęliśmy liczyć gatunki grzybów, które zbieramy. Jest tego z kilkanaście pozycji.
W tym roku, pod koniec sierpnia, kiedy jeszcze słoneczko
mocno świeciło, pojechałem do mojej ulubionej leśniczówki
i we troje poszliśmy na grzyby. Las od razu nas podpuścił.
Ja na samym jego skraju znalazłem trzy czerwone łepki, w
innym koszu znalazł się jeden, a w następnym borowik... I
to było wszystko. Pod dwóch godzinach łażenia poszliśmy
na bagna na ewentualne koźlaki. Tam jednak koźlaków nie
było, za to były żurawiny wielkości poziomek. Trochę wygrzewających się żmij, ale ta zaraz pouciekały. W ciągu pół
godziny miałem dwa litry żurawin. Teraz czerwienieją rozsypane cienką warstwą na kartonie. Z gruszeczkami będą
pyszne.
Ostatnio kilka razy słyszałem o dziwnych stwierdzeniach
określających porozumienia i kompromisy pomiędzy partnerami w polityce, biznesie czy w sporcie „dżentelmeńskimi
umowami”. Hę?
Słowo „dżentelmen” wiąże się ściśle z kulturą brytyjską
(nie angielską). I tam właśnie określono znaczenie tego w zasadzie „idiomu”. Rozgranicza się bowiem znaczenie „dżentelmen” i „Sir”. Bo nie każdy szlachcic może być dżentelmenem, a nie każdy dżentelmen jest szlachcicem.
„Dżentelmeńska umowa” dotyczyć może tylko dwóch
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lub więcej dżentelmenów. Jeśli w grupie jest choćby jeden
nie dżentelmen, to o takim rodzaju umowy nie należy mówić, bo...
... dżentelmen to nie ktoś, kto ma władzę, herb lub koligacje. To sposób bycia, stosunku do ludzi, zwierząt, historii.
W dziewiętnastowiecznym całym królestwie brytyjskim był
to ktoś, kto potrafił szanować nie tylko ludzi ze swej klasy
ale i służbę. Był to człowiek, który potrafił bez emocji mówić o swoich i cudzych poglądach politycznych. Dżentelmena wyróżniał szczególnie stosunek do kobiet. Bo co tu
dużo pisać, słowo „dżentelmen” dotyczy tylko mężczyzn.
W moim tekście brzmi to wręcz szowinistycznie, bo jestem
zagorzałym feministą ale nie przypuszczam, żeby kiedyś jakąś kobietę nazwano „dżentelmenką”.
Ale wracam do tematu. Dżentelmena wyróżniał, jak
wspominałem wyżej, stosunek do kobiet. Szczególnie wyróżniał! Dżentelmen, gdy mówił „ludzie”, miał na myśli
dzieci, kobiety i mężczyzn. Kobieta i dziecko dla niego było
podmiotem działań. Nie do pomyślenia było i jest obrażanie kogoś, poniżanie, czy nękanie w najrozmaitszy sposób.
Dżentelmen, jeśli tylko mógł, nie zawierał znajomości z w
wszelkiego rodzaju szujami.
Teraz wyróżnik najważniejszy: dotrzymywanie danego
komuś słowa wyróżniało dżentelmena w społeczeństwie.
Jeśli był politykiem, nie można już było mówić o nim
”dżentelmen”. Można już było tylko powiedzieć „Sir” (czyli
po polsku „ser”). Będąc politykiem zostawał tylko szlachcicem. Kto bowiem słyszał aby jakikolwiek polityk dotrzymał
danego komuś słowa?
Tak więc i ja znam kilku używających herbu mężczyzn,
którzy nazywać chcieliby siebie „dżentelmenami” ale ich
stosunek do kobiet nie pozwala na zaliczenie ich do tego
egalitarnego grona. Po prostu słoma z butów wychodzi.
Znam też polityków, którzy zawierają „dżentelmeńskie
umowy”. A na słowie dżentelmena „polegaj jak na słowie
Zawiszy”. Więc czy polityk może zawrzeć taką umowę?
Tak więc politycy, korporacje, firmy mogą zawierać porozumienia, ale nie należy tego mylić z „umowami dżentelmeńskimi” bo to już wyższa forma kultury, której żaden
człowiek przy władzy nie doświadczy. Trzeba podkreślić,
że słowo dżentelmena to nie tylko uroczysta przysięga ale
nawet obietnica wypowiedziana w potocznej mowie i normalnej rozmowie. Każde słowo dżentelmena jest wiążące i
bierze on za nie pełną odpowiedzialność i wszelkie wynikające z tego zobowiązania.
Czy ja jestem dżentelmenem? Chyba nie, choć bym
chciał... Choć mam herb podwójny: po kądzieli Dąbrowa, a
po mieczu Junosza. Dlaczego nie mogę być dżentelmenem?
Lubię odwiedzać przyjaciół niezapowiedziany. To jest
nękanie, więc wyklucza mnie to z grona dżentelmenów.
Naprawdę chciałbym do tego bractwa należeć, ale trudno
psychikę zmienić. Szczególnie w takim wieku.
I jeszcze jedna wiadomość, może nie w temacie, ale bardzo ważna.
Odkryto co najbardziej spowalnia postępy choroby Alzheimera! Spowalnia w bardzo znacznym stopniu. Nie leki!
Nie pieniądze na drogie leczenie...
Proszę Państwa, spowalnia postępy choroby wielojęzyczność. Obracanie się w środowisku wielojęzycznym i
rozmowy na przemian wieloma językami. Nie ma lepszej
gimnastyki dla mózgu. Tworzą się nowe komórki i praktycznie dzieje się to w tempie tak dużym, że choroba rozwija się w zasadzie bardzo powoli. Uczmy się języków i nie
unikajmy obcych!
Tak więc „lobbyści” hasła „Polska dla Polaków” kręcą
na siebie bicz... i dobrze im tak! Niech kręcą.
Z poważaniem
B. Marek Borawski
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OFERTY PRACY          

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

1. kierowca wywrotki
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. sprzedawca
4. fryzjer
5. kierownik działu technicznego
6. sprzedawca / magazynier
7. robotnik budowlany
8. hydraulik
9. elektryk
10. pomocnik stolarza
11. psycholog
12. brukarz
13. kucharz
14. pomoc kuchenna
15. opiekun osoby starszej
16. kierownik składu węgla
17. pracownik składu węgla
18. monter / składacz okien

Zespół Szkół
w Judzikach

prowadzi zapisy na rok
szkolny 2013/2014
do przedszkola, oddziału
przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum

L80305

W naszej szkole
- pracujemy z uczniem indywidualnie.
Oferujemy
- ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Zapewniamy
- rodzinną atmosferę.
Posiadamy
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
- świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i stołówkę.
Nasze działania ukierunkowane są na
- ekologię,
- poznawanie regionu i jego tradycji.
● Dla uczniów z Olecka zapewniony jest dowóz autobusem
szkolnym.
Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku,
wcześniej Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Olecku,
obchodzi 20 września 2013 roku Jubileusz 45–lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.
Placówka od 1968 roku pomaga dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom przezwyciężać trudności w rozwoju i uczeniu się. Wspiera także zainteresowania czy plany
dotyczące przyszłej kariery zawodowej; na przestrzeni lat
ciągle poszerzając swoją ofertę.
Nie ma różnicy czy jest to maluszek czy nastolatek, czy
uczeń zdolny czy z trudnościam - wszystkie dzieci z terenu
powiatu oleckiego, które potrzebują wsparcia w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy rehabilitacyjnej - otrzymują ją. Obecnie zajmujemy się m.in.: rehabilitacją małych dzieci (od urodzenia do 7 roku życia), prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, u których
wykryto zaburzenia rozwoju/niepełnosprawność (od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej), organizujemy zajęcia
dla niemowląt i ich rodziców w ramach Akademii Maluszka, prowadzimy różnego typu zajęcia oraz terapie dzieci i
młodzieży począwszy od 3 roku życia, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną do końca
ich edukacji. Prowadzimy trening EEG Biofeedback, Integrację Sensoryczną, Bajkoterapię oraz trening słuchowy
Johansena. Posiadamy uprawnienia do orzecznictwa dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchu, z
autyzmem i zespołem Aspergera.
Poradnia jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Organizuje
konkursy oraz coroczny Festyn Integracyjny KIDS4KIDS,
Dzieci-Dzieciom. Realizuje zadania statutowe nie tylko na
terenie placówki, ale i w środowisku, blisko dziecka (w
przedszkolach, szkołach i placówkach) na terenie całego
powiatu oleckiego. Prowadzi innowacyjną działalność w
zakresie poradnictwa i jest przyjazna środowisku lokalnemu. Przy Poradni od lat działa Klub Logopedy, jako jeden z
zespołów samokształceniowych dla nauczycieli.
Bierze udział w projektach dofinansowanych ze środków m.in. EFS. W latach 2010-2012 Poradnia we współpracy z gminą Wieliczki realizowała swój własny projekt
EFS „Poradnia i szkoła razem na rzecz ucznia”.
Główne obchody Jubileuszu zaplanowane są na piątek 20 września.
W uroczystości wezmą udział dawni i obecni pracownicy poradni, zaproszeni goście oraz osoby, które w różnym
stopniu uczestniczyły w życiu placówki lub są z nią związane. Ideą jest spotkanie pokoleń (pracowników, uczniów,
rodziców, nauczycieli). Jubileusz uświetni występ Szkolnej
Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. I. J. Paderewskiego.
Patronat honorowy Jubileuszu objął Starosta Olecki.
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KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH
WYDARZEŃ Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ
STO W OLECKU
w roku szkolnym 2012/2013
sprawozdanie dyrektora
Waldemara Snarskiego

• Nie kaleczmy polszczyzny - takie było założenie organizatorów I Zamkowego Konkursu Ortograficznego dla
Gimnazjalistów. Na drugim schodku podium stanęła Zuzanna Adamska ucząca się w Społecznym Gimnazjum STO.
• Bardzo cieszymy się z sukcesu Oliwiera Grajewskiego, który zdobył II miejsce w konkursie plastycznym „Tradycje Wielkanocne”. W dniu 20. marca w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku odbyła się gala wręczenia
nagród uczniom klas I-VI biorącym udział w konkursie.
• Tradycyjnie 21. marca wybraliśmy się na spacer nad
jezioro. Zabraliśmy ze sobą Marzannę i duuużą torbę chleba. Najbardziej zadowolone z naszych odwiedzin były ptaki, Marzannie jakby trochę mniej podobał się nasz pomysł,
ale do końca robiła „dobrą minę”.
• W hali „Lega” rozegrano I Turniej Piłki Ręcznej o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku. Główne trofeum zdobył KS Szczypiorniak Ełk.
• Z przedstawieniem o tematyce Świąt Wielkiej Nocy
grupa teatralna ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO
wystąpiła w dwóch oleckich przedszkolach - „Jedyneczce”
i „Bajce”. Program przygotowała wychowawczyni klasy II.
• W środę, 27 marca br. w Zespole Szkół Technicznych
w Olecku odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne. Na targach swoją ofertę edukacyjną zaprezentował także nasza
szkoła. Mimo zimowej aury wiosennie przystrojone stoiska
przyciągały gimnazjalistów.
• Tradycją naszej szkolnej społeczności są spotkania
świąteczne. Tym razem w związku ze zbliżającymi się
świętami Wielkiej Nocy młodzież gimnazjalna przypomniała o tradycjach Wielkiego Tygodnia i obchodach tego
najważniejszego w kościele katolickim święta. Wystąpili
też nasi najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej.
• W piątek, 26 kwietnia odbyło się w naszej szkole zakończenie szkoły dla klasy III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO. Po raz ostatni tegoroczni absolwenci
- Anna Krupa, Jędrzej Kalata i Cezary Andrzej Łukawski zasiedli w szkolnych ławach jako uczniowie.
• W poniedziałek, 29 kwietnia w ZSLiZ w Olecku odbył
się II Powiatowy Konkurs Kulinarny. Bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice naszego gimnazjum - Zuzanna
Adamska i Julita Czerwińska, które zajęły II miejsce. Naszą
szkołę reprezentowały też dwa inne zespoły: Julia Strzyżewska i Sabina De Sena oraz Janek Harasim i Adam Grzęda.
• 24. kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im.
H. Sienkiewicza odbył się IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny Klas Drugich. Do udziału w tym konkursie zakwalifikowali się Natasza Wiszniewska i Oliwier Grajewski.
Gratulujemy naszym „małym mistrzom ortografii”.
• Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się uroczysty apel poświęcony temu świętu. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja
należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Wydarzenia z 1791 roku przypomniały dzieci i młodzież w
specjalnie przygotowanym programie.
• Ruszyły MATURY. Na początek o godz. 9:00 uczniowie otworzyli arkusze z zadaniami z języka polskiego na
poziomie podstawowym. Abiturienci zdradzają, że mogli
wybrać między rolą autorytetu w społeczeństwie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz przeszłością w „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej i „Mazowszu”
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
• Dni od 8 do 10 maja spędziliśmy w Leśnym Zakątku,
nieopodal Czerwonego Dworu, znajdującego się w Puszczy
Boreckiej na warsztatach ekologicznych. Ogromną ilość wiedzy przekazała nam Pani Elżbieta Milewska, która zmobili-
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zowała nas do wyjścia i zwiedzania pobliskiego grądu, stawów,
a także szkółki leśnej. Kolejnego dnia pomagaliśmy sadzić las.
Po południu udaliśmy się na pieszą wycieczkę do Czerwonego
Dworu nad jezioro Szwałk Wielki. Później wybraliśmy się na
przejażdżkę samochodową wraz z leśnikami, którzy pokazali
nam zagrodę żubrów, a także wyjaśnili, na czym polega oznaczanie drzew. Wieczorami odbywały się ogniska.
• Strona internetowa naszej szkoły brała udział w akcji
„Strona na szóstkę!”. Gazeta Olsztyńska poszukuje najlepszej szkolnej strony internetowej. Przeszliśmy do drugiego
etapu, w którym zajęliśmy 3 miejsce w województwie.
• 10 czerwca w sali widowiskowej ROK w Olecku „Mazury Garbate” odbyło się uroczyste wręczenie nagród międzynarodowego konkursu KANGUR MATEMATYCZNY.
Wśród wyróżnionych najlepszych matematyków w regionie
ełckim znalazł się po raz kolejny uczeń klasy I Społecznego
Gimnazjum STO - Krzesimir Grajewski.

Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej na IX Jarmarku Piaseczyńskim
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej od 8 do
9 września uczestniczyła w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej
Sieci Współpracy- klaster „Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.
Wyjazd miał na
celu zapoznanie się
z kilkuwieczną tradycją organizowania
jarmarków, kultury
tradycyjnej i rzemiosła podczas IX
Jarmarku Piaseczyńskiego oraz poznania oferty Miasteczka
Westernowego w Runowie k. Piaseczna.
Podczas Jarmarku uczestnicy mieli okazję prezentacji
własnej oferty turystyczno-etnograficznej Suwalszczyzny
i Mazur na stoiskach wystawienniczych w ramach cyklu
„Spotkania regionów”.
LOT Ziemi Oleckiej prezentował opracowania związane
ze zdrowym stylem życia, ciekawe przepisy z ziół, rękodzieło oraz publikacje turystyczne przekazane przez Starostwo
Powiatowe w Olecku i Urząd Miejski.
W Miasteczku Westernowym - Wild West City w Runowie była okazja, aby poczuć westernowy klimat. Zapewniono wiele atrakcji: strzelanie z rewolweru i łuku, naukę
kowbojskiego tańca, wizytę w więzieniu, wykonanie pamiątkowego listu gończego ze zdjęciem. Ponadto właściciel
miasteczka podzielił się wiedzą na temat zakładania takich
form działalności. Omówił oczekiwania klientów, szczegóły pracy marketingowej mającej na względzie zwiększenie
atrakcyjności oferty i zależności pomiędzy kosztami a osiąganymi dochodami.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą i
promocją ciekawych przedsięwzięć związanych z turystyką.
Kontakt: Biuro LOT Ziemi Oleckiej, ul. Kolejowa 3,
Olecko, tel. 514 522 014, e-mail: biuro@lot.olecko.pl
Konsultant ds. produktu turystycznego:
Alicja Balewska

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B80804

Rozpoczęcie
kursu

26
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

8

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 38/818 - r. 2013

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. (czwartek)
o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Stan prac nad wprowadzeniem systemu gospodarki
odpadami w mieście i gminie Olecko – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
6. Podsumowanie akcji „Masz Głos, Masz Wybór” –
prezentacja radnego Macieja Juchniewicza.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w
wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art.
209a ustawy o gospodarce nieruchomościami;
b) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą
„Nauczyciel XXI-wieku – przygotowanie nauczycieli z
wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu
w nauczaniu i samokształceniu” w ramach Priorytetu IX
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
c) powierzenia Powiatowi Oleckiemu realizacji zadania
publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z terenu Gminy
Olecko w roku szkolnym 2013/2014;
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój;
e) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem Oleckim do realizacji w 2014 r. inwestycji w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój;
f) zaliczenia do kategorii dróg gminnych;
g)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2013 – 2022;
h) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Kono „Mazur”zaprasza
20-22 września, godzina: 17:00
Jobs (Biograficzny/Dramat; USA od lat 15)
Bilet: normalny – 14 zł,
ulgowy – 12 złreżyseria: Joshua Michael Stern,
scenariusz: Matt Whiteley
czas trwania: 2 godz. 2 min.
Krótki opis
Biografia jednego z największych wizjonerów XX w. - Stevea Jobsa, i historia wczesnych lat Apple. Był ekscentrykiem, buntownikiem, czasem szaleńcem. Zawsze uważał,
że wie lepiej i zwykle się nie mylił. Od początku wiedział
czego chce i potrafił o to walczyć. Był niełatwym partnerem w biznesie i w życiu. Potrafił uszczęśliwiać, ale także
okrutnie ranić najbliższych. Założył firmę w garażu, by po
kilku latach wprowadzić ją na giełdę i stać się milionerem.
Wkrótce stracił jednak nad nią kontrolę i został usunięty
z Apple. Jego charyzma działała nie tylko na inwestorów,
ale także na kobiety. Potrafił je uwodzić, ale czy uszczęśliwiać? Nawet w sytuacji, która innym wydawałaby się
bez wyjścia, znalazł siłę, by po raz kolejny wspiąć się na
szczyt, odzyskać Apple i zmienić kulejącą firmę w światową potęgę. Przeciwności losu zmieniły go jako człowieka, ale nie jako wizjonera. Dlatego to właśnie on przyniósł
światu iPhone, iPod i iPad...
*************
20-22 września, godzina: 19:15
Riddick (AkcjaSci-Fi; USA/Wielka Brytania od lat 15)
Bilet: normalny – 14 zł,
ulgowy – 12 złreżyseria: avid Twohy,
scenariusz: David Twohy/Oliver But...
czas trwania: 1 godz. 59 min.
Krótki opis
Trzecia odsłona słynnej serii science fiction, którą zapoczątkowały filmy „Pitch Black” i „Kroniki Riddicka”. Zdradzony przez przyjaciół i pozostawiony na obcej planecie
Riddick musi przetrwać w walce ze śmiertelnie groźnymi
wrogami. Staje się jeszcze potężniejszy i niebezpieczniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Łowcy nagród ścigający
go przez całą galaktykę staną się jedynie pionkami w grze,
dzięki której Riddick rozpocznie odsiecz swojej planety,
stojącej w obliczu zagłady.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany
indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad
20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl
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DOBRANOC
Dobranoc Maryjo, ja już idę spać,
Bo jutro do pracy muszę rano wstać
Spokojnie, cichutko, prześpię całą noc,
Po dniu umęczenia, Mario, dobranoc.

Ciche burczenie silnika diesla, szum ogrzewania, jakiś
stary szlagier w radio, a ponad tym, uporczywie powracająca
melodia z dzieciństwa, z czasów, kiedy postrachem był biały
pies, wilki i cmentarze. Wszystkie strachy traciły moc, gdy
ciepły głos cichutko intonował: „Dobranoc Maryjo…” Na
obrazie przedstawiającym łódkę i morze odbijało się światło
lampy. Zupełnie tak, jakby nad rybacką łódką świecił księżyc.
Wiara dodawała odwagi i napełniała dziecięce serca spokojem. Księżyc nad łódką widoczny był jeszcze kilka chwil po
zamknięciu oczu. Zaraz potem nastawał błogi sen.
Biała droga nakazywała czujność. Płatki śniegu w swoim
szaleństwie tłukły się o szybę i ginęły za swoją bezmyślność.
Nie dane im było zakończyć wirującego tańca na skrzącym
kobiercu przy drodze. W świetle samochodowych lamp sprawiały wrażenie, jak gdyby rozstępowały się przed światłem
i przed maszyną, jak gdyby wiedziały, że w tym starciu nie
mają szans. W oddali migotały światła miasta. Światła w cudzych oknach, a w każdym z nich rozgrywa się spektakl pt.
„Życie”. Każdy dom zawiera ogrom własnych emocji. Miłość, nienawiść, rozpacz, szczęście, smutek… I tak na zmianę. Do każdego okna zajrzy każda z nich, a koniec jest oczywisty. Nie ma litości dla nikogo. Każdy i tak zmierzy się z
nieuniknionym.
Posiniała twarz zwrócona była w stronę drzwi wejściowych. Jakby czekała na ratunek, jakby czekała, że ktoś przyjdzie i ją wybawi. Z trudem łapała powietrze szeroko otwartymi ustami. Ilość tlenu z koncentratora nie była w stanie
nasycić płuc. Z jej oczu wyzierał strach, przerażenie, od którego bieleją kostki na zaciśniętych dłoniach, gdy ktoś w nie
patrzy. Szeroko otwarte, takie ogromne, zawierające wszystkie lęki świata. Wystarczyło spojrzeć w nie, żeby wiedzieć,
żeby poczuć i żeby samemu się bać. Nie można znieść tego
wzroku. Głowa pochyla się w dół, ramiona kulą, oczy wilgotnieją. Konfrontacja jest jak zrywanie paznokcia – szarpnięcie
i pulsujący ból, który bardzo powoli przygasa. Nie ma nic
godnego w takiej chwili. Jest rozpacz, z którą nie można sobie
poradzić, jest bezsilność, która spina usta, jest żal, tak potężny, że dławi i jest jeszcze świadomość. Taka, która wwierca
się w mózg, która przypomina obłęd, która sprawia, że można
wyć, nie wydobywając z siebie głosu. Można tylko w środku
samego siebie skamleć: uratuj, zbaw ją i można tylko patrzeć
bezsilnie, jak wznosi się i opada klatka piersiowa w rozpaczliwej walce, unosząc w górę i w dół biały materiał koszuli w
małe błękitne kwiatuszki.
Tak nie na miejscu były te kwiatki. Zbyt radosne, zbyt
ładne, zbyt krzykliwe, aby towarzyszyć w tym wznoszeniu
i opadaniu podczas wyszarpywania życiu niedostatecznych
haustów tlenu. Podłączona kroplówka nie była w stanie wtłoczyć do żył ani kropli nadziei. Przezroczysty płyn kapał rytmicznie, wlewając się do błękitnych szlaków na dłoniach,
które bezładnie leżały na pościeli. Udręka ma zapach. Słodko
– mdły, od którego robi się niedobrze.
Miasto wita swoim zimowym pejzażem. Nie ma dziś nic
radosnego w widoku otulonych śniegiem drzew, połyskujących drobinkach na poboczach. Dobranoc mój Jezu… Melodia i słowa były jak swędzenie, którego nie można podrapać.
Natrętne, uporczywe, uniemożliwiające dotarcie wszystkim
innym bodźcom, będące ponad, unoszące się i atakujące co
kilka chwil. Każde mrugnięcie na ułamek sekundy przywoływało spojrzenie oczu wypełnionych przerażeniem, lub spokojną woskową twarz. Na zmianę. Cholera. Jak funkcjonuje
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ludzki mózg? Po co wracają takie obrazy? Czym są? Odbiciem własnego strachu? Współczuciem? Czy mózg wysyła sercu sygnały i nakazuje mu czuć ucisk? Dlaczego nie
można przywołać rybackiej łódki z księżycem ponad nią?
Dlaczego?
Lubiła kanapki z dżemem, pieczonego kurczaka i makaron na mleku. Zielony, duży kubek mlecznej zupy ze śniadania stał na półeczce, aby dostała go również na kolację. Tylko dla niej on tam stał. Zawsze. Wszyscy pamiętali. Lubiła
się śmiać. Często żartowała. Bezgłośnie, bo tkwiąca w krtani
rurka ograniczała mowę. Trzeba było patrzeć na usta i odczytywać co mówi. Bywało to trudne, wówczas uśmiechała
się, podnosiła rękę do góry, brała swój mały notesik i pisała. Latem lubiła przechadzać się pod modrzewiem. Zbierała
kwiatki i piórka. Wstawiała je, te kwiatki i te piórka w słoiczki i trzymała na szafce przy łóżku. Miała kogoś bliskiego.
Nie na tyle bliskiego chyba, aby łkał cichutko przy łóżku, by
trzymał za rękę. By był. A może było inaczej? Kto to dziś
może wiedzieć… Ktoś jej czasem przywoził coś, co lubiła,
czasem chwilę pobył. Zdarzało się, że płakała. Najbardziej
płakała wtedy, kiedy trzeba było podjąć decyzję. Chciała
walczyć, lecz okazało się, że ktoś inny podjął tę decyzję za
nią i może walczyć już tylko ze swoim lękiem. Na zwykłej
białej kartce ktoś wydrukował decyzję i kiedy drukarka ją
wypluła, ten ktoś poszedł zapewne do domu, bo miał plany
na wieczór. Jakby nigdy nic. Zupełnie jakby nie istniała ta,
która zbierała ptasie piórka pod modrzewiem… Czy była w
Paryżu? W Pradze? W Kazimierzu Dolnym? Zostało tyle
książek do przeczytania, tyle wełnianych skarpet do udziergania wnukom, tyle serników do upieczenia na świąteczne
spotkania, tyle majowych wieczorów i letnich burz do przeżycia! Czy miała wnuków? Czy lubiła chodzić boso po porannej rosie? Czy chciała zobaczyć Paryż?
Nigdy się o tym nikt już nie dowie. Ona nigdy nie weźmie już w niczym udziału, bo jakaś obrzydliwa hybryda
stworzona z morderczych komórek postanowiła, że zawładnie jej ciałem. Powoli pożerała jej organizm, pozbawiała
głosu, tlenu, sił. Tylko rozumu nie udało się jej zdominować. Dlatego tak bardzo się bała. Dlatego w jej oczach był
ten szaleńczy strach i to ten nieludzki strach powodował,
że od kilku dni zadręczała wszystkich wokół swoimi dolegliwościami, od kilku dni wszyscy wokół z cierpliwością
krążyli wokół z ogromną ilością rurek, pigułek, plasterków,
kubeczków… Gdyby tak w kubeczek można było wlać trochę, chociaż troszeczkę ulgi w cierpieniu i nieco więcej, tak
do połowy chociaż, spokoju. Żeby ten strach tak bardzo nie
obejmował, żeby nie ściskał, nie dominował. Żeby można
było w spokoju…
Twarz była zwrócona ku górze. Jakby patrząc w sufit ujrzała to, na co czekała, jakby w tym co ujrzała odnalazła
ukojenie. Nie wyczekiwała już na pomoc, ani na ratunek.
Twarz przybrała woskowo żółty kolor. Nie było w niej nic.
Pustka. Może dlatego, że nie było kogoś, kto chwyciłby ją za
rękę? Może dlatego, że nikt nie skowytał, gdy wyszarpywała
życiu ostatnie oddechy? A gdyby taki ktoś był, czy w oczach
zapisało się coś innego? Otwarte usta. Jakby zastygły w niemym krzyku o zbawienie.
Dobranoc Matuchno, podnieś rękę swą
Gdy zasnę snem wiecznym, ratuj duszę mą.
Ach, ratujże, ratuj, grzeszną duszę mą,
Weź ją w swoje ręce, opiekuj się nią.
Ciiiiiiiii…
Bóg ją obudzi.
I zbawi.
Ewa Urbanowicz
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Obchody „Święta Chleba”

W niedzielę, 1 września mieszkańcy gminy Kowale
Oleckie dziękowali za tegoroczne plony podczas „Święta
Chleba”. W trakcie trwania uroczystości dożynkowych do
publicznego użytku oddana została inwestycja „Mój Rynek”,
zrealizowana z myślą o rolnikach i wytwórcach z terenu gminy. Zgodnie z tradycją, tego dnia odbył się także konkurs na
wieniec dożynkowy oraz najlepszy chleb. Nie zabrakło także
występów zespołów folklorystycznych oraz prezentacji rękodzieła ludowego.
W uroczystościach dożynkowych, oprócz przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych, sołtysów, rolników oraz
mieszkańców gminy, udział wzięli także znamienici goście,
a mianowicie: wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka,
wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Słoma, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Jarosław Sarnowski, wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Edward
Adamczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oleckiego Stanisław Ramotowski, dyrektor Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Olecku Zdzisław Kamiński, kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Olecku Krzysztof Makola, Wójt Gminy Wieliczki Jarosław
Kuczyński. Na publiczności zasiadły: Magdalena Środa,
Barbara Labuda, Dorota Warakomska oraz Kazimiera
Szczuka.

Tegoroczne obchody „Święta Chleba” połączone zostały
z otwarciem inwestycji „Mój Rynek”, zrealizowanej z myślą
o rolnikach i wytwórcach z terenu gminy Kowale Oleckie.
– Miejsce tu znajdzie każdy rolnik, który będzie chciał sprzedawać swoje produkty i płody rolne – mówi Wójt Gminy
Kowale Oleckie Helena Żukowska. Po oficjalnym otwarciu i poświęceniu rynku, a także uroczystym odsłonięciu i
poświęceniu ikony Archanioła Michała – patrona kupców,
goście oraz mieszkańcy gminy zostali zaproszeni do zwiedzania obiektu.
W trakcie trwania uroczystości wręczone zostały odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, które otrzymali Zofia Domin oraz Józef
Sinderewicz. Odznaczeni artyści ludowi od lat dokładają

wszelkich starań, by kultura ludowa nie stała się skostniałym reliktem przeszłości, lecz była żywa i kultywowana
przez kolejne pokolenia. Powyższą nagrodę traktują jako
uwieńczenie ich wieloletniej pracy twórczej.
Tego dnia rozstrzygnięty został konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Komisja konkursowa w składzie:
Krzysztof Bartczak (przewodniczący komisji), Teresa
Jaślan (zastępczyni przewodniczącego), Anna Grażyna Gołębiowska (członkini komisji), Janina Szczęsna
(członkini komisji) oraz Karol Czerwiński (członek komisji) poddała ocenie pięć wieńców dożynkowych. Komisja
szczególną uwagę kładła na sposób wykonania wieńca dożynkowego i użyte w tym celu materiały, zachowanie elementów tradycyjnych, ogólny wyraz artystyczny. Pierwsze
miejsce w konkursie zajął wieniec wykonany przez Stanisławę Kossowską z sołectwa Chełchy, drugą nagrodę
otrzymał wieniec wykonany przez mieszkańców ulic Sikorskiego, Cegielni, Głuchej oraz Wiejskiej w Kowalach
Oleckich, zaś trzecią – wieniec wykonany przez mieszkańców sołectwa Stożne. Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia, które otrzymały wieńce Cecylii Truchan
(sołectwo Monety) oraz Barbary Szulińskiej (sołectwo
Wężewo).
Dodatkową atrakcją, skierowaną do mieszkańców
gminy samodzielnie wypiekających chleb, był konkurs na
„Najlepszy chleb z domowego pieca”. Do oceny poszczególnych wypieków powołana została komisja konkursowa
w składzie: Cecylia Dąbrowska (przewodnicząca komisji), Teresa Fiertek (z-ca przewodniczącej), Lilianna
Biernacka (członkini komisji) oraz Beata Grudzińska
(członkini komisji). W kategorii chleb zwykły najwyżej
oceniony został wypiek Roberta Czerwińskiego, drugie
miejsce przypadło w udziale Helenie Anuszkiewicz, zaś
trzecie – Jadwidze Szczecinie. W kategorii chleb z dodatkami bezkonkurencyjny okazał się być wypiek Cecylii
Truchan, drugą nagrodę otrzymała Danuta Grabowska,
zaś trzecią – Janina Jaśkiewicz.
Na „starym” placu targowym do późnych godzin popołudniowych odbywały się występy zespołów folklorystycznych. Miłośnicy folkloru mogli oglądać także stoiska z rękodziełem ludowym. Uroczyste obchody „Święta Chleba”
zakończyła zabawa dożynkowa przy muzyce popularnej.
Zbigniew Sieńko
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Oleckie Święto Plonów
fotoreportaż Józefa Kunickego
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Andrzej Malinowski
Widok z wieży widokowej w Starych Juchach
Dojazd: Olecko - Straduny
- Stare Juchy /na odcinku Malinówka - Bałamutowo roboty
drogowe, przejazd zamknięty;
pojechaliśmy przez Piaski, Sajzy
i Zawady Ełckie/.
Stare Juchy to piękna wieś
mazurska w powiecie ełckim.
600 metrów od centrum wsi w
kierunku Lisek, przy południowo-zachodnim brzegu jeziora Jędzelewo stoi 20. metrowa wieża
widokowa o konstrukcji stalowo-drewnianej. Posiada dwa tarasy
widokowe. Zadaszona dachem
drewnianym
czterospadowym.
Do wieży prowadzą schody. Jest
parking.
Widok z wieży jest fascynujący. Widać okoliczne jeziora, piękne mazurskie lasy, łąki, pagórki, wzgórza i zabudowania. Jest to wspaniałe miejsce do obserwacji przyrodniczych.
Warto także zobaczyć miejscowość Stare Juchy, położoną nad rzeką Gawlik na przesmyku między jeziorami:
Jędzelewo, Rekąty i Ułówki.
Znajduje się tutaj kościół z XVI wieku (dwukrotnie
przebudowywany) z dzwonami z 1664 r., budynek dawnej
szkoły polskiej z XVIII w., zespół dworski z XIX w, głaz
narzutowy o obwodzie 11,5 m, na którym prawdopodobnie
składano ofiary w czasach pogańskich.

W późne piątkowe słoneczne popołudnie, 6 września 2013 r. w Starych Juchach byli i widok z wieży podziwiali:
Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
Kamil Orłowski
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Pakistan
część 1

Pracując dla jednej z największych organizacji międzynarodowych typu NGO (Non-Governmental Organization)
miałem okazję odwiedzić państwo położone w południowej
części Azji, które nie cieszy się zbyt dobrą reputacją, nie tylko
wśród turystów, ale generalnie... jest to Islamska Republika
Pakistanu. Negatywna opinia jest spowodowana w większości
przez media, które kreują Pakistan jako jedno ze źródeł terroryzmu i skrajnego fundamentalizmu islamskiego.
Postaram się przedstawić to państwo z innej strony. Oczywiście nie mam na celu wymuszenia diametralnej zmiany
poglądów czytelników i zaprzeczania wszelkim informacjom
o zamachach terrorystycznych, przestępczości, niebezpieczeństwach i innych patologiach, które mają tam miejsce.
Informacje te są prawdziwe i do pewnego stopnia sam mam
takie doświadczenia. W tej serii artykułów postaram się jednak przedstawić coś więcej, coś czego na głównych stronach
portali internetowych nie pokazują, a telewizja zachodnia nie
emituje.
Zaczynając starania o pracę w jednym z lokalnych komitetów organizacji w Pakistanie spotkałem się z negatywnymi
opiniami co do moich planów. W większości starano się mnie
przekonać, że jest to zły wybór. Pomimo tego uparcie dążyłem
do celu i po kilku miesiącach otrzymałem wszystkie niezbędne pozwolenia, umowy, wizę oraz bilet na samolot.
Mój pobyt w Pakistanie szedł więc w dwóch kierunkach.
Pierwszym była praca nad projektem w międzynarodowym
zespole składającym się z przedstawicieli: Brazylii, Chin, Indonezji, Meksyku oraz Niemiec. Drugim, to turystyka, jeżeli
można tak to określić w stosunku co do Pakistanu. A więc,

poznawaniu, odkrywaniu i uczestniczeniu w pakistańskiej
kulturze i codziennym życiu Pakistańczyków. Miałem o tyle
szczęście, że praca często pokrywała się z drugim celem.
Po wszystkich przeżytych doświadczeniach mogę generalnie stwierdzić, że Pakistan nie jest jednolitym państwem.
Nie można go jednoznacznie sklasyfikować. Jest to jakby
mix państw arabskich oraz Indii. Każdy z regionów Pakistanu w różnym stopniu przyjął dominujące cechy obu wpływów.
Z całą pewności można stwierdzić, że Pakistan jest państwem muzułmańskim, ale nie arabskim! Religia odgrywa
bardzo ważną rolę. Jednakże w Pakistanie można spotkać
się nie tylko z przeważającym islamem, ale również i z hinduizmem. Istnieje również liczna grupa chrześcijan, którzy
wbrew pozorom, nie narzekają na swoje prawa, prześladowania czy też represje ze strony muzułmanów. Mogłoby się
wydawać, że panuje tam większa zgoda w odniesieniu do
religii niż w Europie.

Innym wątkiem jest różnorodność uwarunkowana regionem, tak zwaną prowincją, czyli jednostką administracyjną
zbliżoną do polskiego województwa. Do najważniejszych
elementów którymi charakteryzują się owe prowincje zalicza się tradycyjny ubiór, składający się z workowatych
spodni, za dużej koszuli i nakrycia głowy, ręcznie robioną
ceramikę i muzykę. Ważnym elementem kultury regionu jest
jedzenie, które nie raz przysporzyło mi problemów dnia następnego. Istnieją również różnice geograficzne. Dyktowane
są one znaczną różnicą wysokości, która wynosi od 0 do ponad 8000 m. Pakistan podobnie jak Polska posiada dostęp do
morza oraz góry. Jednakże morze Arabskie jest cieplejsze i
mocniej zasolone, a góry kilkakrotnie wyższe ze szczytem
Czogori, popularnie określanym K2 (8611 m n.p.n.).
Rozpoczynając we Wrocławiu studia kilka lat temu nigdy nie pomyślałem, że odwiedzę jedno z najniebezpieczniejszych państw na świecie, właśnie dzięki nauce i szkole.
Tym samym udowodniłem sobie i innym, że życie może
potoczyć się w najmniej oczekiwanym kierunku z pozytywnym efektem.
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34301

V22613

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* AUTOCZĘŚCI;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21

K86209

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33102

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V34101

V30345

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80505
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V26209
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33901
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01536

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

K86508

V33202

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

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V25840
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B80205

K86309

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33102
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34311
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V25830
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B81103
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V27208

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34201
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

V30115

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B81402

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

V30125

Drukarnia Offsetowa

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 B81701

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V29806

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B79707
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V25710
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L81201
V27508

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V34001
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B80106
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31813
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B80903
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B81003
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B79807

US£UGI

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

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33002
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31104
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych.
Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 506 191 486
V29706

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B81502
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K85821
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B81801

B80704

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

V31803

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30325

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V31503

to@borawski.pl
V87510

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V27518
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V29906

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V30005
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33512
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V25820

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B81203
K86708

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85831
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L81102
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B82001
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17230
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V25420
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a6
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L81003
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17220
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a6
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30305
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34321
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B81901
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K79301a6
* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22623
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30315

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V31413
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V30015
WYNAJEM

V30105

* kawiarnia „Zamkowa” do wynajęcia, tel. 600-378899 K88103
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565284 V29916
* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620577 V27528

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

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V29507

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B80604
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V30335
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B81602
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K86808

V31014

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

V27608

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 V26809

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

 praca
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

L80405

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

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

DRODZY PAŃSTWO!
W bieżącym roku wprowadzono kilka zmian dotyczących opieki nad
dziećmi. Między innymi obowiązuje wydłużony urlop macierzyński oraz
ustanowiony został nowy urlop rodzicielski. Wydłużono również czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatkowy urlop macierzyński:
- został wydłużony do 6 tygodni w przypadku pojedynczego porodu
oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jedno dziecko,
- dodatkowy urlop należy rozpocząć bezpośrednio po wykorzystaniu
podstawowego urlopu macierzyńskiego,
- może być wykorzystany przez ojca (tzw. urlop tacierzyński)
- urlop ten przyznawany jest na pisemny wniosek, który należy złożyć u pracodawcy w czasie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
tego urlopu (dotąd było to 7 dni), może być udzielony jednorazowo lub w
dwóch częściach.
Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym
wymiarze przysługuje obecnie urlop rodzicielski.
Urlop rodzicielski:
- niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie trwa 26 tygodni
- może być wykorzystany jednorazowo lub w trzech częściach, nie
krótszych jednak niż 8 tygodni każda,
- może być współdzielony przez obojga rodziców przy założeniu, że
suma wykorzystanych tygodni nie przekroczy liczby 26. To znaczy , że o
ile rodzice będą chcieli równocześnie przebywać z potomstwem, wówczas
będzie to okres 13 tygodni.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy w określonym czasie.
Urlop wychowawczy:
- może być udzielony do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (dotychczas 4 lata), może trwać do 3 lat.
- Może być teraz dzielony na pięć części (dotychczas cztery).
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z
poruszonym zagadnieniem - zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w
Olecku lub jednym z terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach Nasze usługi są b e z p ł a t n e.
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 w siedzibach Urzędów Gmin.
Serdecznie z a p r a s z a m y!
K88003

B81303

K87206

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO W OLECKU

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Sok z rabarbaru...

łagodnie przeczyszcza, poprawia stan cery.

Surówka piękności

Kilka łyżek płatków owsianych zalać odrobiną zimnej
przegotowane wody i zostawić na pół godziny. Dolać pół
szklanki zimnego mleka, dodać soku z cytryny, utarte jabłko, posiekane orzeszki laskowe, osłodzić (najlepiej miodem).
Po zjedzeniu możesz śmiało wziąć udział w wyborach
miss lata.

Szałwia (Slavia)

Surowiec stanowią liście zioła, bogate w garbniki, kamforę, witaminę B1. Okłady z naparu szałwi (1 łyżeczkę zioła zalewamy połową szklanki wrzącej wody i trzymamy
pod przykryciem około 20 minut) są doskonałym środkiem
przy podrażnieniach skóry, trądziku i łojotoku.

Ślaz...

jest stosowany przy zapaleniu spojówek i obrzmieniu
powiek.

ŚPIJ DOBRZE

Dobrze przespana noc to dla kobiety najlepszy kosmetyk.
* Na 4 godziny przed pójściem do łóżka nie pij kawy
ani herbaty.
* Na 3 godziny przed snem – nie jedz obfitych posiłków.
* Przed położeniem się spać nie prowadź ożywionych
dyskusji. Nie kłóć się z domownikami, nie oglądaj programów, które mogą Cię zdenerwować.
* Tuż przed snem dobrze wywietrz pokój. Okno w
sypialni zawsze powinno być choć odrobinę uchylone świeże powietrze poprawia jakość snu, jest on głębszy i
pozwala lepiej wypocząć.
* Leżąc w łóżku (na niezbyt miękkim materacu) poddaj się pozytywnym myślom, miłym wspomnieniom lub
marzeniom.
* słuchaj ulubionej, ale spokojnej i cichej muzyki
* w razie problemów z zaśnięciem „hipnotyzuj” sama
siebie, powtarzając w myślach: „Zapadam w głęboki
SEN. Kiedy się obudzę, będę wypoczęta i zrelaksowana”.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
18 września
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny,
Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy,
Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogusława, Dobrowita, Józefa, Macieja, Stanisława,
Stefana, Tytusa
19 września
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Leopoldy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza,
Konstantego, Leopolda, Sydoniusza,
Teodora, Więcemira
20 września
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny,
Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa,
Franciszka, Helmuta, Maurycego,
Miłowuja,Ostapa
21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy,

Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara,
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janusza, Jonasza, Laurentego, Mateusza,
Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, Koryny,
Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 września
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny,
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora, Wierusława, Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły,
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana,
Terencjusza, Tomiła, Tomira, Uniegosta

Nasz przepis
Konfitura i galaretka z pigwy ciągle mieszając wszystko podsmażamy.

Kg pigwy, kg cukru oraz cukier do
galaretki
Pigwę obieramy ze skórki i kroimy
w cząstki. Owoce zalewamy zimną
wodą tak aby je przykryła. Gotujemy do miękkości. W międzyczasie
gotujemy litr wody z cukrem tak aby
utworzył się syrop. Syrop odszumowujemy. Przekładamy do niego pigwę,
przykrywamy pokrywką lub talerzem i
odstawiamy na jeden dzień. Wody po
gotowaniu nie wylewamy.
Po tym czasie pigwę wyjmujemy z
syropu i go ponownie gotujemy. Gdy
zaczyna się gotować wrzucamy do
niego ponownie pigwę. Gdy syrop z
pigwami zaczyna kipieć odstawiamy
garnek na 10 minut, i gdy przestygnie
znowu gotujemy. Czynność tę powtarzamy trzy razy, a po tym czasie pigwę
w cukrze dogotowujemy na wolnym
ogniu aż zrobi się przezroczysta.
Do wody po gotowaniu wrzucamy
obierki i gotujemy je przez pół godziny. Wywar przecedzamy przez płótno
lub bardzo drobne sito. Na litr wody
bierzemy pół kilograma cukru i gotujemy, aż wywar zgęstnieje i zrobi się
galaretka, która nabierze różowego
koloru.

Zupa z marchewki i cukini

10 dag marchwi, 10 dag cukini, cebula, ząbek czosnku, 1 dag masła, pół
szklanki mleka, półtorej szklanki bulionu warzywnego, sól, biały pieprz,
gałka muszkatołowa, natka pietruszki
Marchew obieramy i kroimy w plasterki, a następnie w cienkie słupki.
Nieobraną cukinię kroimy w nieco
grubsze plastry.
Cebulę i czosnek obieramy, kroimy, a następnie podgrzewamy w rondlu na maśle. Dodajemy warzywa i

Wlać mleko i bulion.
Zupę przyprawimy solą, pieprzem i
gałką muszkatołową, a następnie doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy jeszcze
5 minut na małym ogniu.
Umytą natkę pietruszki drobno siekamy i posypujemy nią zupę.

Rolada z kurczaka

4 piersi kurczaka, dojrzała gruszka, 4
plastry szynki, 4 łyżki sera pleśniowego,
4 łyżki tłuszczu, sól, pieprz
Mięso myjemy i osuszamy. Przykrywamy je oziębioną folią i rozbijamy tłuczkiem. Posypujemy solą i pieprzem.
Gruszkę myjemy, obieramy i kroimy
na cztery części usuwając gniazda nasienne. Na rozbitych plastrach mięsa układamy szynkę, ser i ćwiartki gruszki. Mięso
rolujemy i spinamy by nie rozpadło się
podczas smażenia.
Roladki obsmażamy z każdej strony
na rozgrzanym tłuszczu. Następnie podlewamy odrobiną wody, przykrywamy i
dusimy około 10 minut.
Danie podajemy z brokułami i makaronem.

Pierniki toruńskie

Szklanka miodu, 4 szklanki mąki pszennej, cynamon, kardamon, ziele angielskie,
goździki, skórka pomarańczowa ugotowana w cukrze, soda oczyszczona
Miód stawiamy w garnku na ogień i go
rumienimy. Zdejmujemy z ognia i cały
czas mieszając dodajemy do niego mąkę.
Gdy dokładnie wymieszamy całe ciasto
wyjmujemy je i zaczynamy wyrabiać je
na stolnicy do chwili aż zbieleje.
Do ciasta dodajemy po łyżeczce utłuczonych w moździerzu przypraw: cynamonu, goździków, ziela angielskiego,
kardamonu. Dodajemy łyżkę drobno
pokrojonej skórki pomarańczowej ugotowanej w cukrze oraz trzy łyżeczki sody.
Ciasto wybijamy wałkiem. Gdy będzie
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Cytaty na ten tydzień
Nie trać czasu niepokojąc się, czy
„kochasz” swego bliźniego. Postępuj
tak, jakbyś go miłował. Skoro to robimy, odkrywamy jedną z wielkich
tajemnic. Jeśli zakochujesz się względem kogoś tak, jakbyś go kochał, niebawem będziesz go miłował.
C. S. Lewis

PRZYS£OWIA

Jeśli na św. Mateusz (21 września)
pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie
trwać będzie.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną,
a jeśli na świętego Mateusza (21 września) – pustą.
Św. Mateusz (21 września) daje
chłodu, i raz ostatni podbiera miodu.
Niech chucha Chueusza, kto zabił
Mateusza (21 września).
Po św. Mateusz (21 września) chucha, kto sobie nie sprawił kożucha.
Pogoda na św. Matusza cztery niedziele się nie rusza.
Po św. Mateuszu (21 września) nie
chodź bracie w kapeluszu.
Św. Mateusz (21 września) chmiel z
tyczek odziera i też miód z ulów podbiera.
Na św. Mateusza (21 września) dostanie kapusta kapelusza.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie,
w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Niech cię nawet na Tomasza (22
września) twój siew żyta nie odstrasza.
Babie lato: w dzień ciepło, w nocy
zimno za to.
Chodzi wrzesień po rosie, zbiera
grzyby we wrzosie.
Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to i
zboża młócą; jedni siebie trą na żarnach,
drudzy na targ włóczą.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
dobrze wyrobione formujemy z niego
w dłoniach duże pierniki i ubieramy je
obranymi ze skórki migdałami.
Pierniki układamy na blasze i pieczemy
w niezbyt nagrzanym piekarniku.

Mus twarożkowy

2 opakowania twarożku homogenizowanego, 2 jajka, niepełna szklanka cukru
pudru, kawałek wanilii, otarta skórka
z cytryny (przedtem wyszorowanej i
sparzonej), sok z ½ cytryny, 1 łyżeczka
żelatyny, 12,5 dag śmietanki 18%, 5 do
10 migdałów
Żelatynę zalewamy 2-3 łyżkami zimnej wody, a gdy zmięknie i napęcznieje
rozpuszczamy ją w jak najmniejszej ilości wrzątku.
Wszystkie składniki przeznaczone
na mus włożyć do głębokiej miski lub
dzbanka i dokładnie zmiksować. Musimy
otrzymać puszysta masę do której na koniec dodajemy żelatyną.
Migdały kroimy w paseczki, lekko
rumienimy na suchej patelni.
Mus rozkładamy do szklanych czarek
i posypujemy migdałami.
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Wysoka wygrana z Łyną
Aż sześć bramek ujrzeli widzowie zebrani na Stadionie
Miejskim w Olecku podczas meczu Czarnych z Łyną Sępopol. Olecczanie wygrali aż 5:1.
Olecka drużyna przy lepszej skuteczności mogła niedzielny mecz zakończyć nawet z wynikiem dwucyfrowym.
Pierwszy gol padł po trzydziestu trzech minutach gry. Sprzed
własnego pola karnego Szymon Kakursz przerzucił piłkę do
Sebastiana Drażby. Następnie zawodnik ten, pozostawiony
kompletnie bez opieki przez obronę Łyny, po przebiegnięciu
paru metrów zagrał na lewo do Jarosława Szczęsnego i ten
strzałem do pustej bramki otworzył wynik spotkania. Goście
po tej bramce mieli spore pretensje do sędziego spotkania,
ponieważ ich zdaniem Sebastian Drażba w momencie podania był na pozycji spalonej.

Wygrana Unii w derbach powiatu!
Siódmego września na sztucznej murawie MOSiR w
Olecku doszło do dawno nie widzianych derbów powiatu
oleckiego. Olecka Unia rywalizowała z Kowalakiem Kowale Oleckie. Spora grupa kibiców obejrzała ciekawe widowisko. Mecz wygrała Unia 2:1
Paweł Piekutowski
Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie 2:1
Zbigniew Jasiński 57’, Seweryn Sitko 85’ - Wojciech
Strychalski 62’ (k)
Unia: Marcin Grygo - Przemysław Sienkiewicz, Damian
Koncewicz, Marek Bartoszewicz, Łukasz Gierak (90’
Mariusz Rowiński), Patryk Masłowski, Damian Syper
(64’ Kamil Gajewski), Łukasz Kępa, Zbigniew Jasiński,

W najbliższym czasie w Olecku
odbędą się nast. imprezy sportowe:
Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych i
gimnazjalnych z Powiatu Oleckiego
Termin i miejsce: 20.09.2013r. (piątek), godz. 10.00,
Obiekty MOSiR w Olecku.
Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Olecka (z
udziałem zaproszonych drużyn)
Termin i miejsce: 22.09.2013r. (niedziela), godz. 8.30,
Stadion MOSiR ze sztuczną murawą.
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,siódemkach” piłkarskich chłopców gimnazjalnych
Termin i miejsce: 23.09.2013r. (poniedziałek), godz.
10.00, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.

Wynik 1:0 dla Czarnych utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugiej padło aż pięć goli. Pięć minut po
rozpoczęciu spotkania Jarosław Szczęsny znowu wpisał
się na listę strzelców po strzale ze środka pola karnego i
„asyście” obrońcy Łyny. Później doszło do faulu w polu
karnym Czarnych na zawodniku Łyny i sędzia wskazał na
jedenasty metr. Bramkę kontaktową dla gości zdobył kapitan Łyny Grzegorz Zych. Nadzieje sępopolan na uzyskanie choćby remisu rozwiał Daniel Bogdanowicz, który
wykorzystał prostopadłe podanie Sebastiana Drażby. Na
czternaście minut przed końcem z rzutu karnego rezultat
podwyższył Jakub Kozłowski, a trzy minuty później wynik ustalił Sławomir Jarmołowicz.
Ostatnie wygrane Czarnych pozwoliły naszemu zespołowi opuścić dolne rejony tabeli i obecnie podopieczni
Kamila Szarneckiego i Jerzego Wojnowskiego zajmują
piątą lokatę.
tekst i fot. Paweł Piekutowski
Czarni Olecko - Łyna Sępopol 5:1
Jarosław Szczęsny 33’ i 50’, Daniel Bogdanowicz 69’,
Jakub Kozłowski 76’ (z karnego), Sławomir Jarmołowicz 79’ - Grzegorz Zych (z karnego)
Czarni: Andrzej Miliszewski - Michał Wasilewski, Paweł Wasilewski, Bartosz Senkowski, Szymon Karkusz,
Jarosław Szczęsny, Jakub Kozłowski, Maciej Kosiński
(Maciej Cichocki), Dawid Szusta (60’ Sławomir Jarmołowicz), Sebastian Drażba, Daniel Bogdanowicz (70’
Krzysztof Marczuk)
Marcin Bokuniewicz (72’ Seweryn Sitko), Artur Gajewski.
Kowalak: Mateusz Maluśkiewicz - Krystian Paluszkiewicz, Adam Ślużyński, Szymon Szczechowski, Kacper
Sutuła (60’ Bartosz Zyskowski), Mateusz Szuliński,
Tomasz Kupiec, Olaf Niesterow, Wojciech Strychalski, Kamil Podziewski, Radosław Szewczuwianiec

Skromna wygrana Unii

Czarni grali z Łyną, a Unia Olecko w niedzielę rozgrywała swój mecz ligowy z Żagielem Piecki. Podopieczni
Karola Sobczaka wygrali mecz 1:0, a bramkę zdobył
Tomasz Zubowicz. Unia po tej wygranej zajmuje obecnie
trzecie miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów i traci do
liderującej Pogonii Ryn jeden punkt.
Paweł Piekutowski
LA

Finały Mistrzostw Woj. W-M LZS w Wielobojach

Termin i miejsce: 26.09.2013r. (czwartek), godz. 10.30,
Stadion Miejski w Olecku.
Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/ 2014 połączona z XXII Oleckimi Biegami dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
Termin i miejsce: 28.09.2013r. (sobota), godz. 10.00,
Stadion Miejski w Olecku.
Mecz V Ligi piłki nożnej: ,,Czarni” Olecko - ,,Kłobuk” Mikołajki (Wstęp - 5 zł)
Termin i miejsce: 28.09.2013r. (sobota), godz. 15.00,
Stadion Miejski w Olecku.

Zapraszamy do udziału i kibicowania!
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Football Festival Olecko 2013
14 i 15 września

Wiele emocji, mnóstwo wspaniałych goli, ogromna determinacja młodych zawodników, a przede wszystkim dobra
zabawa – w tym zdaniu można zawrzeć wszystko co działo
się podczas dwóch dni w Olecku. W tym czasie rozegrano aż
132. mecze. Sędziowali je: Marek Stankonowicz, Dariusz
Karniej, Karol Warsewicz, Wojciech Kozłowski, Daniel
Bogdanowicz i Sebastian Drażba.
Turniej można było oglądać na żywo w internecie dzięki
specjalnej transmisji
Najlepszą drużyną okazali się Białorusini z Dynama
Mińsk. Pozostałe miejsca w turnieju zajęli odpowiednio:
CWKS Legia Warszawa, BFA Wilno, MOSiR Mińsk Mazowiecki, Suduva Mariampol oraz MOSP Jagiellonia Białystok.
Przyznano również nagrody indywidualne. Królem strzelców został Janusz Nojszewski z MOSiR
Mińsk Mazowiecki, który do siatki rywali
trafił aż osiemnastokrotnie. W nagrodę dostał
oryginalną koszulkę legendy polskiej piłki –
Tomasza Frankowskiego – z jego autografem
i dedykacją.
Najlepszym golkiperem zawodów okazał
się być Dominikas Waleckas, który otrzymał
oryginalne rękawice bramkarskie Jakuba Słowika, bramkarza Jagiellonii Białystok występującego również w reprezentacji.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
z kolei Dima Łatychow z Dynama Mińsk, który w nagrodę otrzymał buty piłkarskie. Wyróżniono również jedyną dziewczynkę, która
wystąpiła w zawodach. Martyna Duchnowska z AP Talent nie odstawała umiejętnościami od swoich kolegów co wszystkim dookoła
mocno zaimponowało.
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1. Dynamo Mińsk
2. CWKS Legia Warszawa
3. BFA Wilno
4. MOSiR Mińsk Mazowiecki
5. Suduva Mariampol
6. BSP Jagiellonia Białystok
Drużyna gospodarzy - „Czarni” Olecko nie zakwalifikowali się do grupy finałowej ale za postawę i gościnność
została nagrodzeni Nagrodą Fair Play.
W turnieju uczestniczyło ponad 300 zawodników. Wielu z nich przyjechało z rodzicami. Tym ważniejsza wydaje
się wspólna deklaracja organizatorów oraz burmistrza Wacława Olszewskiego o chęci kontynuacji imprezy. To może
stać się już w kwietniu 2014.
Bartosz Cieśluk
fot. Józef Kunicki

V33603

Klasyfikacja końcowa grupy finałowej:
Lista drużyn uczestniczących w turnieju: Czarni Olecko,
Jagiellonia Białystok, Rona 03 Ełk, Lechia Gdańsk, MOSiR
Mińsk Mazowiecki, BKS Lublin, Akademia Piłkarska
„Talent” Białystok (pierwsza drużyna), Suduva Mariampol
(pierwsza drużyna), Biełgrad Grodno, ŁKS Łomża, Mamry
Giżycko, BFA Wilno, Suduva Mariampol (druga drużyna),
Akademia Piłkarska „Talent” Białystok (druga drużyna),
Akademia Piłki Nożnej Ostrołęka, MOSP Jagiellonia Białystok, MOSiR Mińsk Mazowiecki (druga drużyna), Tauras
Kowno, Akademia Piłkarska „Talent” Białystok (trzecia
drużyna), CWKS Legia Warszawa, Dynamo Mińsk, Akademia 2012 Suwałki im. Wojciecha Kowalewskiego, MOSiR
Bielsk Podlaski, Progres Czerniachovsk
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Śpisz? Wysłuchaj mnie, proszę...
Wygrałeś. Nie, to złe słowo. Zwyciężyłeś. Nie rozmawialiśmy ze sobą niemal dwadzieścia lat, a teraz ja przychodzę
to Ciebie z jednym słowem: „przepraszam”. To rozbuchana
młodość podpowiadała mi, by wyrzucić z siebie stek gorzkich słów. Nie byłeś bez winy i dobrze o tym wiedzieliśmy,
ale też nie musiałam być taka „szczera do bólu”. Pamiętam
dokładnie, kiedy wszedłeś i stanąłeś w drzwiach, a ja na
powitanie wygarnęłam całą prawdę. Moją prawdę, jedyną i
słuszną. Tak mi się wydawało do dzisiaj.
Ty stałeś oparty o framugę i nie powiedziałeś ani słowa.
Wziąłeś te wszystkie moje wyrzuty „na klatę”, dałeś mi dokończyć i… wyszedłeś. Nie rzekłeś ani słowa. Czułam się
wtedy…, och, jak czułam się wówczas bohaterem, zwyciężczynią. Okropność!
Potem mijaliśmy się gdzieś w mieście. Samochody czyniły bezpieczną platformę, by tylko machnąć ręką, kiwnąć
głową. Kiedy jednak natknęliśmy się na siebie, rzucaliśmy
zdawkowe „cześć” nie patrząc sobie w oczy. A dzisiaj, przyszłam powiedzieć, że strasznie tamtego zdarzenia żałuję.
Śpisz? Wyglądasz, jakbyś spał. Wiem, że mnie słyszysz,
ale czy chcesz słuchać? Musisz mnie wysłuchać, proszę. Daj
mi szansę. Minęło tyle czasu, tyle się zmieniło, a ja nie miałam odwagi przyznać się do błędu. A teraz jestem tu i proszę,
byś mnie wysłuchał.
Zwyciężyłeś, bo dzięki tej kłótni zrozumiałam, że nie
wolno rzucać słów, które ranią, nie wolno palić za sobą mostów, wygarniać… Nie wolno nikogo przekreślać. Nie warto.
Tylko dlaczego zrozumiałam to dopiero teraz?
Wiem, że wiele osób się do Ciebie wybiera. Pewnie chcą
Ci podziękować. Właśnie. To też świadczy o tym, że nie znałam Ciebie tak jak inni. Fakt, nie byłeś zbyt rodzinny, ale
dzisiaj bym odwróciła tę sytuację – to rodzina nie poznała
Ciebie, może nawet nie poznała się na Tobie.
Od lat żyłeś w cieniu swojej siostry. To ona była w oczach
rodziny ta zdolniejsza, mądrzejsza, bardziej ustawiona w ży-

ciu. To ją wspominano przy okazji każdych świąt, kiedy
nie mogła wyrwać się ze swojej cudownej zagranicy. A Ty
przemykałeś cicho wobec wielkości siostry ciągle nieobecnej i realizowałeś skrzętnie nakreślony plan. Realizowałeś
go mozolnie i misternie, często borykając się z wieloma
kłopotami finansowymi, ale nie oszukałeś nikogo.
Szukałeś dowartościowania u innych, u obcych, bo
może tylko tam czułeś się bezpieczny, potrzebny, doceniony? To na Ciebie spadały obowiązki opieki nad schorowanymi rodzicami, ale to siostra była ta wytęskniona,
wyczekiwana.
Jakie piękne dzisiaj niebo…
Och, jak wiele można schrzanić kilkoma słowami. Dzisiaj to wiem, ale wtedy czułam satysfakcję, że dokopałam,
że byłam górą. Boże, jaka byłam głupia. A Ty uśmiechałeś
się do ludzi, bawiłeś i zapadałeś w ich serca. Zazdroszczę
Ci ich ciepłych myśli.
Żałuję, że kiedyś, po latach od tamtego zdarzenia nie
przyjąłeś nieśmiałego zaproszenia. Bałeś się? Czułeś podstęp? Cóż, mogłeś tak pomyśleć.
Milczysz, jak dawniej.
Nie wiedziałam, że tyle kobiet rozkochałeś w sobie. I
to jakich!
Tak tu cicho… Nareszcie przyszedł czas na szczerą
rozmowę. To znaczy na moje szczere wyznania po latach,
bo wcześniej nie miałam odwagi Ci tego powiedzieć. A Ty
milczysz…
Nie szkodzi. Posiedzę jeszcze trochę… Trzeba mi było
tylu lat, żeby zrozumieć, żeby przyjść do Ciebie i w końcu
wyznać szczerze, bo niezałatwione sprawy bolą. Wtedy Ty
cierpiałeś, widziałam to w Twoich oczach, teraz ja cierpię.
A wystarczyło tylko… kochać.
Jak wiele bym dała, by wymazać tamte słowa. Nie!
Niech siedzą we mnie jak cierń i będą przypomnieniem,
nauczką. Tak, niechaj tkwią jak drzazga.
Pójdę już. Dam Ci czas na spotkanie z innymi.
Przepraszam.
Jeszcze tylko jedno słowo: „Wybacz”.
Odpoczywaj w spokoju, bracie.
Marusia

