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Patrz ludziom prosto w oczy i nie myl 
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V
34

60
5

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

Skupzłomuelektronicznego
komputery, telefony i inne urządzenia elektryczne

V
34

70
5

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego, s. 10
SZTAMA 

Powiatowy Konkursu Recytatorski 
„Słówka i Słufka” Juliana Tuwima, 

wyniki, s.  2

Czarni w finale Woje-
wódzkego Pucharu Pol-
ski w piłce ręcznej, s. 6

Burmistrz Olecka Wa-
cław Olszewski w elitar-

nym gronie wyróżnio-
nych  Krzyżem Zasługi 

Republiki Federalnej 
Niemiec, s. 11

Głos eksperta na temat 
obwodnicy, s. 7

Międzynarodowy Dzień 
Głuchego, s. 8

sport
s. 18-19

Młodzież ZST z rewizytą 
w Gavriłowie, s. 4

Obchody rocznicy po-
wstania Komisji Edukacji 
Narodowej w ZSLiZ, s. 18

Pakistan
s. 13

Biała Sobota - Profilakty-
ka jamy ustnej, s. 6



Tygodnik olecki 43/823 - r. 2013
2 to@borawski.pl

V
31

00
9

V3
48

05

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

W dniach 17  18 października odbył się ogłoszony przez 
Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku oraz 
Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie 
Filia w Olecku Powiatowy Konkursu Recytatorski „Słówka i 
Słufka” Juliana Tuwima. 

Celem konkursu było upamiętnienie Roku Juliana Tuwi-
ma, propagowanie piękna poezji, doskonalenie umiejętności 
recytatorskich oraz propagowanie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. 

W dwóch kategoriach  klasy 0-3 (kategoria I) oraz klasy 
4-6 (kategoria II) szkoły z terenu powiatu zgłosiły 66 osób.

Jury w składzie: Zofia Szczubełek (przewodnicząca), 
Marek Borawski, Krystyna Karczewska, Roman Karsztun, 
Agnieszka Makarewicz przyznało następujące nagrody:

-  Grand Prix - Klaudii Łożyńskiej
W kategorii I:

I miejsce (równorzędne): Dawid Białanowski, Joanna 
Nalewajko, Błażej Patryk Stasiewicz 

II miejsce (równorzędne): Maja Bagieńska, Karolina 
Żuryńska 

III miejsce (równorzędne): Karolina Maja Czerwiń-
ska, Julia Dębowska 

wyróżnienia: Karolina Balewska, Maja Bartoszewicz, 
Izabela Kalinowska, Aleksandra Kownacka, Wiktoria 
Małach, Gabriela Rutkowska, Natasza Wiszniewska 

W kategorii II:
I miejsce (równorzędne):
Barbara Grzymkowska, Bartosz  Karpiuk, Patrycja Retel
II miejsce (równorzędne): Luto Patrycja, Pola Stad-

nicka, Olaf Sujata
III miejsce (równorzędne): Sylwia Gajdek, Hanna 

Kempisty, Oliwia Kozłowska
wyróżnienia: Emilia Czajewska, Gabriela Dobkowska
Sandra Romanowska, Jakub Skrzypiec, Kamila Szy-

pulska
Nagrodę Starosty Powiatu Oleckiego  za doskonałą 

technikę mowy i ekspresję wypowiedzi 
zdobyły Joanna Nalewajko i Klaudia Łożyńska
Nagrodę „Tygodnika Oleckiego” za wspaniałą interpre-

Powiatowy Konkursu Recytatorski 
„Słówka i Słufka” Juliana Tuwima

tację wiersza „Sokra-
tes tańczący” oraz za 
osobowość sceniczną 
otrzymała Klaudia 
Łożyńska.

Jury Powiatowego 
Konkursu Recytator-
skiego „Słówka i Słuf-
ka” Juliana Tuwima 
podkreśla duże zaan-
gażowanie uczestni-
ków i ich opiekunów 
w przygotowanie re-
cytacji pięknej poezji 
Juliana Tuwima. Ko-
misja życzy powodze-
nia wszystkim uczest-
nikom konkursu oraz 
dalszych sukcesów w 
konkursach recytator-
skich.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

• Marcin Radziszewski, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Sto-

warzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.55 zł
Pb 95 ........................5.53 zł
PB 98 ........................5,63 zł
LPG ...........................2,55 zł
Olej opałowy ..............3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

23 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
24 października (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 -  Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce siat-
kowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, hala Lega
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Tu zamieszkała wyobraźnia, zajęcia literackie, bi-
blioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
25 października (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.00 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
18.00 - w Gołdapi uroczyste otwarcie kina 3D. W progra-
mie pokaz filmu „Warszawa 1935”, koncert muzyki filmo-
wej w wykonaniu Oleckiej Orkiestry Dętej oraz historia 
gołdapskiego kina
18.00 - spotkanie klubu „Gazety Polskiej” z Ryszardem 
Dembym, restauracja „Rarytas”
19.15 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
26 października (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
Biała Sobota - Profilaktyka Jamy Ustnej, szczegóły (szcze-
góły w TO 43
10.00 - Otwarty Turniej tenisa stołowego, hala Lega 
10.30 - Czarni Olecko - Śniardwy Orzysz, mecz piłki nożnej 
juniorów młodszych, wyjazd
11.00 - Czarni Olecko - Granica Kętrzyn, trampkarze młodsi, 
stadion ze sztuczną murawą
13.00 - Swojskie spotkania, koncert zespołów śpiewaczych 
z Augustowa, Ełku, Kalinowa i Kętrzyna, sala kina „Mazur”
14.00 - Czarni Olecko - Błękitni Pasym, mecz piłki nożnej V 
ligi, dom
14.00 - Unia Olecko - Pogoń Banie Mazurskie, mecz piłki 
nożnej B-klasy,stadon ze sztuczną murawą
16.00 - warsztat cukierniczy, warsztaty kulinarne, WTZ, ul. 
Kopernika 6
17.00 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
19.15 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
27 października (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 - Otwarty Turniej „siatkarskich czwórek” dla kobiet i 
mężczyzn, hala Lega
13.00 - Unia Olecko - Pogoń Banie Mazurskie, mecz piłki 
nożnej
17.00 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
19.15 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino „Mazur”
28 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
11.00 - Sens i cel konsultacji społecznych, wykład, restaura-
cja „Astra”, Partyzantów 7
29 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
30 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
31 października (czwartek)

Komisja prawa Unii Europejskiej 
* domaga się likwidacji rajów podatkowych na terenie 

UE, 
* penalizacji przypadków kupowania głosów w wyborach
* pięcioletniego zakazu podpisywania umów na publiczne 

dostawy z osobami skazanymi za korupcję
* osoby, które ujawniają nieprawidłowości w działalności 

instytucji i urzędów, nie powinny być ścigane przez wymiar 
sprawiedliwości. 

Parlament Europejski ma głosować nad raportem komitetu 
CRIM 23 października dzisiaj czyli w dniu wydania tego Ty-
godnika Oleckiego, który trzymacie Państwo w rękach.

Drogi gminne
Gmina zawarła umowę z Lehmann+Partner Polska sp. z 

o.o. z Konina na wykonanie ewidencji 133 kilometrów dróg 
gminnych. Koszt zamówienia to blisko 44 tysiące złotych. 

Ta sama firma obsługuje tez drogi powiatowe. Od strony 
ewidencyjnej zapewni to kompatybilność powiązanych ze 
sobą dróg.             UMwgkioś 

Wykorzystanie infrastruktury sportowej
19 września odbyło się spotkanie Burmistrza z Przewodni-

czącym Rady Miejskiej, dyrektorem i wicedyrektorem Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kierowniczką Wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Sportu. Na spotkaniu zostały omówione 
dotychczas złożone wnioski i rekomendacje dotyczące głów-
nie poprawy lub zmiany warunków korzystania z infrastruk-
tury sportowej w mieście.               UMwekis

Kukowo – Olecko
Zaawansowanie robót na budowie sieci wodociągowej 

oraz kanalizacji sanitarnej Olecko – Kukowo na koniec wrze-
śnia został oceniony na 99%. Termin ukończenia prac wy-
znaczono na 31 października. Koszt inwestycji to blisko 2,4 
miliona złotych. Prace objęły budowę sieci wodociągowej z 
przyłączami o długości 14,5 kilometra oraz kanalizacji sani-
tarnej z podłączeniami o długości 5,1 kilometra.

UMwbiip
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Leon Bartnicki (Ruda Śląska)

• Marek Bogdan
• Janina jarosz (Wierzbowo)

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Marzena G. Włodarska

• Małgorzata Złłotnik (Imonki)
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, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Młodzież ZST z rewizytą w Gavriłowie
Od 7 do 12 października uczniowie Zespołu Szkół Tech-

nicznych w Olecku wraz z opiekunami gościli w Gavriłowie 
w ramach projektu „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 
2013” współfinansowanego przez Centrum Polsko – Rosyj-
skiego Dialogu i Porozumienia.

Wiele radości przyniosło uczniom kolejne spotkanie – 
tym razem w Rosji. Wzmocnieniu zawartych już podczas 
wizyty w Polsce przyjaźni pomogły wspólne zabawy integra-
cyjne zorganizowane przez uczniów i nauczycieli szkoły w 
Gawriłowie – prezentacja obu państw, dyskoteki, spotkania 
przy ognisku, wspólne lepienie pielmieni (tradycyjnej potra-
wy rosyjskiej) oraz zabawa w ozierskim  parku linowym.

Podczas 6–cio dniowej wizyty uczestnicy wymiany pod 
czujnym okiem profesjonalnej fotografki – Ewy Kozłow-
skiej – fotografowali zabytki oraz atrakcje turystyczne Ob-
wodu Kaliningradzkiego, poznając jednocześnie jego kultu-
rę, tradycję i historię. 

Młodzież zwiedziła najbardziej znane miasta – Gusiev 
(Muzeum historyczno – krajoznawcze im. A. M. Iwanowa), 
Oziersk (Zabytkową elektrownię wodną oraz kirchę), Czer-
niachowsk (zamek Insterburg), Sovietsk, Krasnolesie (wy-
cieczka po Puszczy Romnickiej). Najwięcej wrażeń dostar-
czyły uczestnikom wycieczka do Kaliningradu i nadmorskie 
widoki  Mierzei Kurońskiej, gdzie młodzież wzięła udział w 
akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. 

Na uwagę zasługiwał również most niedaleko Krasno-
lesia – przedłużenie linii kolejowej Żytkiejmy – Stańczyki 
– Gołdap. Wizyta w tym miejscu pokazała wszystkim inny 
wymiar całego projektu – znaleziono miejsce, które łączy 
oba państwa. Nasze regiony mają wspólną historię, wspólne 
zabytki. Po obu stronach granicy mieszkają tacy sami ludzie. 
Wystarczy tylko zrobić krok do przodu, wyjść z trzymają-
cych nas ram, otworzyć się na drugiego człowieka, aby zo-
baczyć, że to co obce nie zawsze oznacza inne i wszędzie 
można poznać nowych przyjaciół.

Wystawa fotografii zrobionych przez uczestników wy-
miany była zwieńczeniem całego przedsięwzięcia, a także 
miłym wspomnieniem wspólnie spędzonego czasu zarówno 
w Polsce jak i w Rosji. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło 
się w sobotę 12 października br. w Szkole Średniej w Ga-

vriłowie. Gospodarzami wystawy byli 
dyrektorzy szkół biorących udział w 
projekcie – Natalia Niekrasowa i Ma-
rek Góryński, którzy dokonali jej uro-
czystego otwarcia.

Najbardziej oczekiwanym przez 
uczniów punktem uroczystości było 
rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą 
fotografię. Po burzliwych naradach jury 
ex aequo przyznało  I miejsce Lizie Ta-
rasowoj (Szkoła Średnia w Gavriłowie) 
oraz Krzysztofowi  Bokuniewiczowi 
(ZST Olecko). II miejsce zajęli ucznio-
wie ZST Olecko – Adrian Markowski 
i Karol Nietubyć, natomiast III miejsce 
przyznano uczniom z Rosji – Kristinie 
Gindemit oraz Nikitie Tishakov. 

Mimo, iż projekt oficjalnie się za-

kończył, to w sercach uczniów i nauczycieli nadal trwa. 
Pozostało wiele wspólnych wspomnień, nawiązały się 
nowe przyjaźnie, które będą kontynuowane. Obie szkoły 
będą dalej współpracować. Żegnając się nie mówiliśmy 
sobie „do widzenia”, lecz „do zobaczenia”, gdyż mamy na-
dzieję , że wkrótce znowu się spotkamy. 

A. Truchan, M. Gogacz

Gmina zawarła akty notarialne
... na sprzedaż lokalu i budynku w Ślepiu oraz na sprzedaż 
działki gruntowej w Babkach Oleckich.

UMwrg
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Oszust
Tak mnie oszukać ! Bezczelnie! A był taki miły, serdecz-

ny, przyjaciel prawie. Rzec można na własnej piersi wycho-
wany. Uwierzyłem mu. Zaufałem. 

I co ? Zawiódł, oszukał. 
A już miałem tyle planów. Wszystko miało się zmienić. 

Oczywiście na lepsze. Trudno dojść do siebie po takim cio-
sie. 

Sytuacja była prosta i jednoznaczna. 
Zrobiłem to, co mi radził. Na pewniaka. Sześć liczb. Wy-

słałem, a jakże, nawet grubo. I co? Piiiiiiiiiiii: „Przeprasza-
my, brak wygranej”

Ech czasy. O zgrozo, dzisiaj nie można wierzyć nawet 
własnym... snom... 

                                                                              jerzyk

Lia (ma równo tydzień) w pucharze Stanleya (dla najlep-
szego zespołu hokejowej ligi amerykańskiej) i szczęśliwi 
rodzice Inga i Bartosz.

Pogoda w dzisiejszy wtorek 22 paź-
dziernika fatalna. Deszcz zacina moc-
no. Chmury zasłoniły słonko, a w domu 
ciemno jakby zapadał wieczór. Zdaje się 
fatalnie. A ja jak ten skowronek...

 Biłem się z tą myślą od 3 września: 
czy się z Państwem tą wiadomością po-

dzielić? W końcu doszedłem do wniosku, że przecież 
wszyscy, którzy czytają ten felieton, to tak jakby moi 
przyjaciele. Więc jest powód, żeby podzielić się i wiado-
mością i pokazać, Wam Moi Drodzy zdjęcie...

Już piszę! Już, już... Od 3 września jestem dziadkiem! 
A co!?
Ta mała istotka, która się urodziła tak daleko ode 

mnie ma na imię Lia. Ma i drugie imię, jak to wypada 
w szlacheckiej rodzinie, brzmi ono Scarlett. Urodził się 
ten pulchniutki brzdąc w dalekim Chicago. Rodzicami 
są Inga i Bartłomiej.

Muszę Państwu powiedzieć, że długo czekałem na ten 
dzień. Do tej pory byłem tylko „dziadoskim wujkiem”, 
bo w naszej rodzinie jedynie moja bratanica Maja miała 
dziecko, syna Aleksandra. I tak, z braku laku, nazwano 
mnie jak wyżej: w skrócie „DW”. Ale teraz już jestem 
„dziadkiem”. 

Wiem! Niektórzy z Państwa, określając stopień po-
krewieństwa z tą malutka osóbką powiedzą, że jestem 
tylko „mężem babci”. Ale to jest szowinistycznie i sek-
sistowskie stwierdzenie. Jest przecież równouprawnie-
nie, a ono działa w obie strony. Więc „babcia” wnuczka 
jest też babcią, a „dziadek” wnuczki jest też dziadkiem. 
Howg!

Tak więc, proszę Szanownych Czytelników, rozpo-
czął się nowy etap mego życia. Prawdopodobnie bar-
dziej poważny i jak na „jesień” przystało bardziej me-
lancholijny i zarazem „dojrzały”... Że w cudzysłowie? 

Bardzo nie lubię tego słowa. Szczególnie podtek-
stów, który ono niesie. Bo odpowiedzialny, zdaje się je-

stem. Tak przynajmniej myślę... co do reszty?
Tak więc zostałem dziadkiem. I tego trzymać się 

trzeba!
Dużo by o stanie duszy (mojej) mówić. Posłużę się 

jednak cytatem. Naturalnie! Będzie to fragment „Co-
lasa Breugnon” Romain Rolland w tłumaczeniu Fran-
ciszka Mirandola (wydanie z 1983).

„Czyż nie dziwna to zaiste rzecz, że człowiek tak 
przywiązuje się do takiego maleństwa? Bez niego ży-
cie traci znaczenie, z nim nawet najgorsze jest dobre. 
Mogę nawet umrzeć, cóż mi na tym zależy. Byle ono 
żyło, kpię z reszty. Ale koniec końcem (...) wszakże ist-
nieję, u licha, żyję, zdrów jestem, władam pięciu zmy-
słami i kilku jeszcze ponadto, z których najpiękniejszy 
jest imć pan zdrowy rozum. Nie boczyłem się nigdy na 
życie. (...) Mimo wszystko oddałbym się cały za to ma-
leństwo, którego nie znam nawet dobrze! Bowiem w 
gruncie rzeczy czymże jest? Mały skrzacik, zabawecz-
ka śliczniutka, papużka próbująca gadać, istota nie bę-
dąca na razie niczym, mogąca dopiero czymś zostać, i 
to tylko może. Czy dla owego „może” mam się oddać 
z bebechami? (...) i dlaczego miałoby być więcej warte 
od mego obecnego ja? 

Oto dlatego, że wlezie mi na plecy i więcej doj-
rzy z góry, która wyłoni się za mnie, otworzy oczy na 
światłość niedostrzegalną oczom moim, mimo że ją 
tak kochały, stanie do zbiórki plonów dni i nocy przy-
szłości. Widzę płynące lata i wieki i raduje się tym, co 
przeczuwam, i tym, czego nie znam. Wszystko wkoło 
mnie przemija, a właściwie to ja posuwam się coraz 
dalej (...) Poza widnokręgiem życia, poza moim polem 
snują się długie zagony, płyną przez ziemię, ogarniają 
przestrzeń, niby Droga Mleczna pokrywają pajęczyną 
całe lazurowe niebo. Jest to nadzieja moja, pożądanie, 
ziarno, które sieję pełna dłonią po rozłogach nieskoń-
czoności”.

Wzruszony i rozczulony
B. Marek Borawski
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ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY           

1. instruktor fitness
2. kelner
3. magazynier
4. kierowca samochodu ciężarowego
5. kierownik zakładu drzewnego
6. pracownik przygotowujący posiłki typu 

fast food 
7. stolarz galanterii drzewnej
8. technik masażysta
9. instruktor fitness
10. dietetyk
11. magazynier
12. operator urządzeń produkcyjnych
13. księgowy
14. drwal / pilarz
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Biała Sobota - Profilaktyka jamy ustnej 
26 października 2013 r. zapraszamy na „Białą 

Sobotę – profilaktykę jamy ustnej”. Będzie to dzień, 
podczas którego mieszkańcy powiatu mogą w pro-
fesjonalnym gabinecie stomatologicznym skorzystać 
z bezpłatnego przeglądu oraz konsultacji z zakresu 
stomatologii, stomatologii dziecięcej i protetyki. Ko-
nieczna wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja od godz. 7.30 do 15.30:
- osobiście w Starostwie Powiatowym w Olecku, 

pok. nr 3,
- lub telefonicznie  87 520-22-94  w. 40.
Regularne przeglądy stomatologiczne w zdecydo-

wanym stopniu ograniczają występowanie próchni-
cy, a także zmniejszają ewentualne koszty leczenia. 
Wczesny pozbawiony bólu kontakt dziecka ze stoma-
tologiem, rozmowa w miłej atmosferze oraz wzbudze-
nie wzajemnego zaufania pozwoli na oswojenie się 
dziecka z wizytami i przygotuje do ewentualnego le-
czenia zębów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prowadzi to 
do utrwalania właściwych nawyków pozwalających 
na zachowanie zdrowego i pięknego uśmiechu.

Każdy uczestnik otrzyma upominek od Firmy 
Ziaja!

Organizatorzy: Powiat Olecki, Indywidualna Spe-
cjalistyczna Praktyka Stomatologiczna  Leszek Sty-
pułkowski.

Patronat medialny: 
Tygodnik Olecki, Gazeta Współczesna.

Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć!

Wycieczka integracyjna na Litwę
28 września uczestnicy projektu Instytut Ciekawej Ro-

boty, który realizowany jest w Zespole Szkół Licealnych i 
Zawodowych, wzięli udział w dwudniowym integracyjnym 
wyjeździe na Litwę. 

Podróż zaczęła się bardzo wcześnie, jednak minęła miło 
i przyjemnie. Po niedługim czasie dojechaliśmy do Szkoły 
Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych 
Trokach, gdzie poczęstowano nas kibinami, czyli dużymi 
pierogami nadziewanymi farszem. Tego samego dnia spo-
tkaliśmy się z naszymi rówieśnikami z Litwy, którzy reali-
zują bardzo podobny projekt. Dzięki czemu mogliśmy wy-
mienić się naszymi doświadczeniami. Następnie wspólnie 
braliśmy udział w różnych grach i zabawach integracyjnych, 
które prowadziła Marzanna Krajewska – pedagog, eduka-
tor, trenerka i autorka wielu publikacji dla dzieci i młodzie-
ży. Naszym zadaniem było także opracowanie logo projektu, 
którego jesteśmy uczestnikami. Po miło spędzonym, ale i 
pracowitym dniu zjedliśmy pyszną kolację, którą sami sobie 
przygotowaliśmy. Noc spędziliśmy w szkolnych klasach. 

W niedzielę udaliśmy się do zamku w Starych Trokach, 
który położony jest na wyspie jeziora Galwe. Jest jednym z 
najpotężniejszych zamków we Wschodniej Europie, został 
wzniesiony, aby bronić Wilno od napadów krzyżackich z 
zachodniej strony. Obecnie na zamku znajduje się Muzeum 
Zamku Trockiego. 

Bardzo miło wspominamy nasz pobyt na Litwie, chętnie 
wrócilibyśmy tam jeszcze raz. Cieszymy się, ze mogliśmy 
poznać tylu ciekawych ludzi. Mamy nadzieję, że w niedale-
kiej przyszłości będziemy mogli ugościć ich u nas, w naszej 
szkole.               Klaudia Jóźwiak

Starosta Powiatu Oleckiego wraz z Prezesem Stowa-
rzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. 
Łukasza zapraszają na Konferencję pt. 

„Sens i cel konsultacji społecznych”,
 która rozpocznie się 28 października o 11.00 w restau-

racji „ASTRA” ( ul. Partyzantów 7)

26 października, godz. 13:00, sala kina „Mazur” Regionalny 
Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku zaprasza na 
koncert zatytułowany 

„SWOJSKIE SPOTKANIA”.
 W koncercie wystąpią zaproszone zespoły śpiewacze z Au-
gustowa, Kętrzyna, Ełku i Kalinowa oraz zespół „Oleckie 
Echo” Usłyszymy między innymi piosenki z repertuaru; Ire-
ny Santor, Piotra Szczepanika, Heleny Majdaniec, zespołu 
Filipinki, No to Co itp. Wstęp wolny

Czarni w finale Wojewódzkiego 
Pucharu Polski w piłce ręcznej!

Remis i wygrana wystarczyły w sobotnim półfinale na 
awans z pierwszego miejsca do finału Wojewódzkiego Pu-
charu Polski w piłce ręcznej seniorów.

Na parkiecie hali oleckiej Legi zmierzyły się Czarni 
Granit Olecko, Szczypiorniak Ełk oraz Skorpion Rudka.

Wyniki spotkań:
Czarni Granit Olecko - Szczypiorniak Ełk 26:26

Szczypiorniak Ełk - Skorpion Rudka 34:23
Czarni Granit Olecko - Skorpion Rudka 37:22

Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski odbędzie trzy-
dziestego października w... Olecku. Przeciwnikiem pod-
opiecznych Marka Strzyżewskiego oraz Dariusza Dźwi-
lewskiego będą szczypiorniści Szczypiorniaka Dąbrowy 
Białostockiej.     pp

Dwukrotnie zatrzymany
tego samego dnia za jazdę po pijaku

W minioną sobotę policjanci zatrzymali dwukrotnie 
tego samego nietrzeźwego kierowcę. 71-letni Zbigniew N. 
z Olecka najpierw kilka minut po godzinie drugiej został 
zatrzymany przez patrol drogówki. Następnie po godzinie 
dziewiątej ponownie wpadł w ręce mundurowych.  

W sobotnią noc 12 października policjanci drogówki 
podczas patrolowania ulicy Wodnej zatrzymali do kontroli 
osobowego mercedesa. Po wylegitymowaniu kierującym 
okazał się 71-letni Zbigniew N.  mieszkaniec Olecka. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało blisko 1.5 promila alko-
holu w organizmie. Po wykonaniu czynności procesowych 
mężczyzna został zwolniony do domu. Nic jednak nie robił 
sobie z tego, że popełnił poważne przestępstwo drogowe. 
Kilka godzin później na ulicy Środkowej policjanci po-
nownie zatrzymali do kontroli pojazd za kierownica które-
go siedział 71-latek. Tym razem alkomat wskazał ponad 1 
promil alkoholu. Zbigniew N. w relacji z interweniującymi 
policjantami stwierdził, że się na niego uwzięli.

Teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości będzie odpowia-
dał przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara nawet 2 lat 
pozbawienia wolności  i utrata prawa jazdy do 10 lat.

rzecznik prasowy KPP asp. Tomasz Jegliński
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

24
października

godz. 1600

 tel. 87-520-23-36B80809

Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czernia-
chowsku Obwod Kaliningradzkie 

zaprasza do współpracy 
i wymiany kontaktów

Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonij-
nego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27 paździer-
nika. Cele inicjatywy to propagowanie kultury polskiej 
poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację śro-
dowiska polonijnego Obwodu Kaliningradzkiego. Forum 
Polonijne w Сzerniachowsku  to coroczna  uroczystość, 
która łączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego 
pochodzenia Obwodu Kaliningradzkiego. 

Prezesem Domu Polskiego w Czerniachowsku jest Pani 
Irena Korol. Kontakt:

tel. 07 921 104 37 36, tel./ fax. 07 401 413 24 17, e-ma-
il: bfirina@mail.ru

Głos eksperta na temat obwodnicy
W związku z wystąpieniem kilku poważnych zdarzeń 

drogowych Komenda Powiatowa Policji w Olecku posta-
nowiła podjąć się akcji mającej na celu przypomnienie 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Miejscem tych zdarzeń jest oczy-
wiście skrzyżowanie drogi krajowej nr 65 z drogą woje-
wódzką 655.

Opinię w tej sprawie przedstawił Jerzy Miliszewski z 
OCSK.

 „Obwodnica Olecka jest wspaniałym pomysłem ,do 
którego uczestnicy ruchu na pewno z upływem czasu do-
stosują się jaki i do coraz nowszych rozwiązań komunika-
cyjnych. 

Kierowcy powinni przestrzegać bezwzględnie zna-
ków „stop” oraz linii bezwzględnego zatrzymania. Jeżeli 
kierowca zatrzyma się bezpośrednio przed nią na pewno 
poprawi się widoczność, którą i tak ograniczają ekrany 
dźwiękochłonne. 

Duża część kierowców próbuje wykorzystywać maksy-
malną prędkość, aby sprawdzić tzw. „możliwości pojazdu 
i obwodnicy. Ta prędkość jest również przyczyną zagrożeń 
dla pojazdów, które zatrzymały się poprawnie przed skrzy-
żowaniem nie spodziewając się rozpędzonego pojazdu z 
lewej lub prawej strony.

Pojazdy, które jadą na obwodnicę od torów w kierunku 
Giżycka i chcą skręcić w kierunku Ełku muszą ten skręt wy-
konać bezkolizyjnie z pojazdem, który chce skręcić z Giżyc-
ka do Gołdapi. Problemem może być wykonanie skrętu z 
samochodem ciężarowym, gdzie potrzebna jest wyrozumia-
łość i kultura uczestników ruchu wykonujących te manewry.

Sytuacja, kiedy wspomniany pojazd wyjeżdżający z 
Olecka jedzie prosto, to ma pierwszeństwo przed skręcają-
cym w lewo (w kierunku Gołdapi).

Wydaje mi się, że sytuacje bardzo usprawniłoby wy-
znaczenie namalowanych pasów ruchu dla poszczególnych 
kierunków ruchu, które lepiej by segregowały i poprawiały 
widoczność dla poszczególnych pojazdów wjeżdżających 
na skrzyżowania. Na pewno zdjęcie przynajmniej jednego 
ekranu poprawiłoby widoczność.

Reasumując, aby poprawić sytuację, kierowcy muszą 
ograniczać prędkość, przestrzegać znaków oraz stosować 
zasadę ograniczonego zaufania. Najwięcej wypadków po-
wstaje z winy człowieka”.

Policjanci ponadto przypominają art. 25 Ustawy Prawo o 
ruchu drogowym, który  brzmi:

„kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania 
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, 
a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciw-
nego na wprost lub skręcającemu w prawo”.

Pijani kierowcy
Od 18 do 20. października 2013 roku na terenie powia-

tu oleckiego policjanci zatrzymali łącznie 4 – nietrzeźwych 
kierujących tj.

18 października o 18.50 na w Dunajku zatrzymano kie-
rującego rowerem Damiana A. lat 22 w stanie nietrzeźwości; 
wynik 1,17 promila alkoholu w wydychanym powietrzu,

19 października o 10.30 w Świętajnie zatrzymano kieru-
jącego samochodem m-ki Opel Astra Krzysztofa O. lat 46 
w stanie nietrzeźwości; wynik – 2.14 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu,

19 października o 15.50 w Wieliczkach zatrzymano kie-
rującego rowerem Bogusława S. lat 50 w stanie nietrzeźwo-
ści; wynik – 2,6 promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu,

19 października o 17.10 w Wólce Kijewskiej zatrzymano 
kierującego rowerem Waldemara O. lat 48; wynik 2,4 promi-
la alkoholu w wydychanym powietrzu

rzecznik prasowy KPP asp. Tomasz JeglińskiGąski
Został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs „Czysta i 

Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2013”, którego orga-
nizatorem był Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. 
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano miejscowości 
z trzynastu powiatów. Z naszego powiatu zgłoszona była 
wieś Gąski, która ostatecznie zajęła ósme miejsce. 

„Przypomnę, że po raz pierwszy miejscowość z naszej 
gminy i powiatu wzięła udział w tym konkursie. Sądzę, że 
w następnej edycji sołectwo ma szansę na osiągnięcie lep-
szego wyniku, biorąc pod uwagę realizowane i planowane 
inwestycje. Podlegają one ocenie komisji konkursowej. 
Pani sołtys Alicji Stefanowskiej należy  pogratulować za-
pału i chęci do pracy, także mobilizowania mieszkańców 
sołectwa” –  powiedział podczas ostatniej Sesji Rady Miej-
skiej Burmistrz Wacław Olszewski.

Umwrg /bmb
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Międzynarodowy Dzień Głuchego
7 października o 16.30 w Ośrodku Szkolno–Wycho-

wawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smalone ob-
chodzono Międzynarodowy Dzień Głuchego.

Uczniowie  wraz z dyrektorem, wychowawcami i za-
proszonymi gośćmi - wychowankami Domu Dziecka, 
uczestniczyli we wspólnej zabawie integracyjnej. Impre-
za odbyła się przy zaangażowaniu pedagogów: Tomasza 
Filona, Daniela Kozłowskiego, Grażyny Kuczyńskiej, 
Elżbiety Łapuckiej, Andrzeja Makarewicza i Radosła-
wa Wiśniewskiego.  

Spotkanie rozpoczęło się  spektaklem pt.: „ Pozor už ne-
môžem” Teatru „Delikates” Wiktora Malinowskiego. Był 
to interaktywny teatr jednego aktora i nietypowo użytych  
rekwizytów. Piosenki, wiersz, żywe słowo, improwizacja 
oraz wspólna zabawa spowodowały, że występ był nie-
zwykle wciągający i emocjonujący. Formę przedstawienia 
zdominował ruch, plastyka oraz improwizacja, do której 
aktor zaangażował wychowanków: Pawła Karpińskiego, 
Ewelinę Piszczak, Monikę Wierzchowską i Magdalenę 
Woźniak.

Wychowankowie z gośćmi Domu Dziecka zagrali 
w „dwa ognie”, a następnie spotkali się przy ognisku na 
poczęstunku. Były kiełbaski, zapiekanka ziemniaczana, 
a na deser każdego poczęstowano słodyczami.

Po zabawach na powietrzu, odbył się pokaz mul-
timedialny o „Międzynarodowym Dniu Głuchego” 
-  obejrzeliśmy  zdjęcia i powspominaliśmy minione 
imprezy organizowane z tej okazji.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskoteka.
Grażyna Kuczyńska

Zdjęcia Radosław Wiśniewski i Grażyna Kuczyńska
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, 

która odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. (czwartek) 
o godzinie 10.00 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 mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działa-

niach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświa-

towych w roku szkolnym 2012/2013.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Analiza finansowa centrum sportowo – rekreacyjno – 

kulturalnego – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią – 
referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

8. Ocena sezonu letniego w aspekcie turystycznym, kultu-
ralnym i sportowym – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku 
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Re-
kreacji Rady Miejskiej w Olecku.

9. Podsumowanie akcji „Masz Głos, Masz Wybór” – pre-
zentacja radnego Macieja Juchniewicza.

10. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
dotyczące projektów uchwał. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 r. 

Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla części przebiegu napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap – 

Olecko na terenie Gminy Olecko,
d) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
e) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskie-

go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
f) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskie-

go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści,
h) uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2013 – 2022,
j) zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
14. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Mam przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie olec-
kiego klubu „Gazety Polskiej”. Tym razem, w dniu 25 
października br. o godz. 18. w siedzibie klubu w kawiarni 
„Rarytas” przy ul. 11 Listopada w Olecku gościem klubu w 
ramach nowego cyklu spotkań pt. „Zasłużeni dla Olecka” 
będzie b. dyrektor biblioteki miejskiej w Olecku, Ryszard 
Demby. Znawca dziejów Ziemi Oleckiej, autor wielu ksią-
żek o tematyce regionalnej, po blisko 3,5 letniej przerwie 
spotka się ze swoimi czytelnikami.            Dariusz Josiewicz

Razem, osobno czy przeciw sobie – 
spotkanie z Jarosławem Szlaszyńskim

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-
bate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają na spotkanie z 
Jarosławem Szlaszyńskim  pt. Razem, osobno czy przeciw 
sobie. Relacje ludności na pograniczu polsko-pruskim - na 
podstawie źródeł historycznych, które odbędzie się 24 paź-
dziernika, jak zwykle w czwartek,  o godzinie 16:00 w Olec-
kiej Izbie Historycznej (główny budynek ROK, II piętro).

Jarosław Szlaszyński jest wicestarostą Augustowa, ale 
do Oleckiej Izby Historycznej na spotkanie z Państwem 
przyjeżdża jako historyk, autor kilku książek, m.in. o dzie-
jach Augustowa, Kanału Augustowskiego, Ziemi Augustow-
skiej. Jego zainteresowania badacza obejmują także pogra-
nicze polsko-pruskie. Tereny przygraniczne dzielą i łączą 
jednocześnie dwa państwa, ludzi, którzy tam mieszkają. 
Jakie były te stosunki gospodarcze, społeczne, polityczne 
będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się na czwartkowym 
spotkaniu. 

Zapraszamy.  

Pijani kierowcy, to śmierć na drodze
W ubiegłym roku w powiecie oleckim w okresie styczeń 

– wrzesień policjanci zatrzymali 156 nietrzeźwych kierują-
cych. W tym roku oleccy funkcjonariusze zatrzymali już 198 
nietrzeźwych kierujących tj. aż o 42 więcej niż w roku ubie-
głym. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach 
powiatu oleckiego w tym eliminowanie z drogi nietrzeźwych 
kierowców, którzy potencjalnie stwarzając największe zagro-
żenie dla życia innych uczestników ruchu drogowego w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Olecku zwiększono o 2 etaty 
obsadę Zespołu Ruchu Drogowego.

Od początku tego roku doszło na naszym terenie do 22 
wypadków drogowych, w których 27 osób zostało rannych, 
a 4 poniosły śmierć. Pijani kierowcy byli sprawcami co naj-
mniej 2 wypadków drogowych. W jednym z tych zdarzeń 
była ofiara śmiertelna.

Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ja-
kie zagrożenie na drogach stwarzają pijani kierowcy. Mimo 
to, wciąż wiele osób decyduje się usiąść za kierownicę po 
spożyciu alkoholu. 

Eliminowanie z ruchu kierowców, którzy prowadzą auto 
na tzw. „podwójnym gazie” od lat stanowi jeden z prioryte-
tów policjantów drogówki. Funkcjonariusze  przeprowadzają 
badania stanu trzeźwości nie tylko podczas rutynowych kon-
troli drogowych, ale także podczas zorganizowanych działań 
ukierunkowanych na ujawnianie kierujących pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. 

Policjanci coraz częściej kontrolują stan trzeźwości kieru-
jących za pomocą szybkich testerów elektronicznych typu Al-
coblow. Dzięki temu, podczas każdej służby, policjanci  ruchu 
drogowego mogą  sprawdzić stan trzeźwości kilkunastu lub 
nawet kilkudziesięciu kierowców. Działania te jak widać dają 
efekty w postaci większej ilości zatrzymanych nietrzeźwych 
kierujących.

Obok działań prewencyjnych policjanci organizują spo-
tkania min. w szkołach jazdy oraz prowadza kampanie eduka-
cyjne, których celem jest przeciwdziałanie nietrzeźwości kie-
rowców. Podczas spotkań funkcjonariusze mówią o tym, jak 
niebezpieczna dla życia i zdrowia jest jazda „po pijanemu”, 

a także jazda z pijanym kierowcą. I choć treści te wydawać 
się mogą oczywiste, nadal zdarzają się  przypadki, kiedy do 
auta prowadzonego przez pijanego kierowcę wsiadają osoby 
trzeźwe nie zdające sobie sprawy, że podróż taka może za-
kończyć się tragicznie.

Nieuchronnie zbliża się okres zimowy i warunki na 
drogach znacznie się pogorszą. Zmieni się czas, wcześniej 
zapadnie zmrok dlatego policjanci apelują o zachowanie 
szczególnej ostrożności, maksymalnej koncentracji podczas 
jazdy. Dodatkowo pamiętajmy o zmianie opon na zimowe, a 
także korzystaniu z fotelików ochronnych podczas przewo-
żenia dzieci i zapinaniu pasów bezpieczeństwa. 
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Bolesława Słomkowskiego
c.d. za tydzień
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Burmistrz Olecka Wacław Olszewski w elitarnym gronie 
wyróżnionych  Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej 
Niemiec

Prezydent RFN, Joachim Gauck przyznał Wacławowi 
Olszewskiemu Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi 
Republiki Federalnej Niemiec. 17 października w Warszawie 
Ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch wręczył Burmistrzo-
wi Olecka to wyjątkowe wyróżnienie.

Warto podkreślić, że jest ono przyznawane niezwykle 
rzadko samorządowcom. Według obowiązujących przepisów 
od odznaczonych Krzyżem Zasługi wymaga się wykazania 

szczególnymi zasługami dla dobra społecznego.
Ambasador w swoim wystąpieniu podkreślił, że  Wacław 

Olszewski  od czasu pełnienia swojej publicznej funkcji czy-
li od 1998r. starał się zachować wśród polskich mieszkań-
ców pamięć o niemieckiej historii i kulturze miasta, a także 
pielęgnować wspólne – zarówno niemieckie jak i polskie – 
dziedzictwo kultury.

Doceniono bliskie kontakty ze stowarzyszeniem „Kreis-
gemeinschaft Treuburge.V.”, zrzeszającym dawnych miesz-
kańców dzisiejszego Olecka oraz ich potomków. Wskazano 
na wspólnie odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym 
dawny niemiecki cmentarz ewangelicki z pomnikiem wznie-
sionym ku czci żołnierzy poległych w wojnach prusko-au-
striackiej (1866) i prusko-francuskiej ( 1870/71). To przykład 
pierwszej w powojennej historii miasta, polsko-niemieckiej  
inwestycji. W 2000 r. w centrum Olecka odsłonięty został 
obelisk z napisem w dwóch językach, wzniesiony w hołdzie 
wszystkim  byłym i obecnym mieszkańcom miasta, którzy 
przyczynili się do jego rozwoju.

Burmistrz Olszewski w swoim wystąpieniu serdecznie 
podziękował za docenienie jego pracy. Zaznaczył, że do tego 
sukcesu przyczynili się ludzie, z którymi pracuje i rodzina, 
która od lat go wspiera.

Warto dodać, że wśród odznaczonych tym najwyższym 
stopniem Krzyża Zasługi RFN Polaków znajdują się m.in. 
Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Daniel Olbrychski, 
Andrzej Wajda, Adam Michnik, prof. Władysław Barto-
szewski, Krzysztof  Penderecki.             inf. UM

Piłka ręczna
17 października na hali „Lega” odbyły się Powiatowe za-

wody piłki ręcznej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.
Organizatorem był olecki MOSiR. Sędziowali Tomasz 

Karniej, Karol Warsewicz i Robert Markowski.
WYNIKI:

Dziewczęta: 
Gimnazjum Wieliczki -  Gimnazjum 1 Olecko          11:2
Gimnazjum 1 Olecko – Gimnazjum2 Olecko            2:6
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum 2 Olecko           18:3   

Chłopcy:
Gimnazjum Babki Oleckie - Gimnazjum 2 Olecko    4:17
Gimnazjum 2 Olecko - Gimnazjum Wieliczki            10:10
Gimnazjum Babki Oleckie - Gimnazjum Wieliczki   3:19

Kolejność końcowa:
Dziewczęta:

I miejsce Gimnazjum Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
II miejsce Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Beata Kozłowska)
III miejsce Gimnazjum 1 Olecko (opiekun Renata Janusz-
czyk)

Chłopcy:
I miejsce Gimnazjum Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)
II miejsce Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk)
III miejsce Gimnazjum Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski)

Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt z gimnazjum Wie-
liczki (opiekun Karol Warsewicz): Barbara Szczecina, 

Justyna Matwiejuk, Wioletta Domel, 
Julia Iber, Aleksandra Bokuniewicz, 
Aleksandra Zalewska, Karolina Gie-
łazis, Barbara Jasińska, Julia Łaciń-
ska, Karolina Warsewicz.

Skład zwycięskiej drużyny chłop-
ców z gimnazjum Wieliczki (opie-
kun Tomasz Karniej): Jakub Putra, 
Aleksander Babiński, Jakub Domel, 
Szymon Sienkiewicz, Tomasz Skow-
ron, Gabriel Szczecina, Karol Karaś, 
Dawid Erpszt, Jarosław Dec, Maciej 
Famulak, Radosław Żukowski. 

Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. 

W zawodach uczestniczyło 66 za-
wodników.

Robert Markowski – MOSiR Olecko
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Andrzej Malinowski

Pomnik i Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach

Dojazd: Olecko - Suwałki
Maria Stanisława Konopnicka (ur. 23.05.1842 r. w Su-

wałkach, zm. 8.10.1910 r. we Lwowie) – polska poetka i 
nowelistka, prozaik, krytyk literacki, publicystka i tłu-
maczka. Autorka m.in. wierszy i bajek dla dzieci: „O Jan-
ku Wędrowniczku”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, 
„Na jagody”, „Co słonko widziało”, „Dym”, „Nasza szka-
pa”, „Jaś nie doczekał” oraz najsłynniejszej pieśni patrio-
tycznej „Rota”.

Na placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach znaj-
duje się pomnik poetki wykonany z brązu (odlew) i odsło-
nięty w 2010 r. w setną rocznicę jej śmierci. Ma około 3 
m wysokości. Przedstawia dwie postaci: poetkę w długiej 
sukni z epoki i dziecko. Pomnik stanął w miejscu poprzed-
niego – ustawionego w 1962 r., wykonanego z piaskowca 
i przeniesionego do ogrodu przy Muzeum im. M. Konop-
nickiej w Suwałkach. Autorem obu projektów pomnika jest 
Bohdan Chmielewski.

Przy ulicy Kościuszki 31 znajduje się Muzeum im. Ma-
rii Konopnickiej (Oddział Muzeum Okręgowego w Suwał-
kach) eksponujące wystawę stałą „Za zamkniętymi drzwia-
mi”. W niedziele wstęp do pomieszczeń muzeum (wystawa 
poświęcona M. Konopnickiej) jest bezpłatny. Wystawę 
urządzono w domu, w którym urodziła się słynna poetka. 
Zgromadzono tutaj książki oraz materiał ikonograficzny 
(obrazy, fotografie, dokumenty, medale) uzupełniony cyta-
tami pochodzącymi z jej utworów i korespondencji. Maria 
Konopnicka (z domu Wasiłowska) spędziła w Suwałkach 
siedem pierwszych lat swojego życia. Przy wejściu do mu-

zeum usytuowana jest niewiel-
ka Ławeczka Konopnickiej, 
przy której stoi ... sama poetka. 
W Suwałkach, do końca kwiet-
nia 2014 r. zostanie wytyczony 
szlak krasnoludków imienia 
Marii Konopnickiej.

W niektórych utworach po-
etka nawiązywała do okresu 
swego wczesnego dzieciństwa, 

zwłaszcza w nowelach „Z cmentarzy” i „Anusia”. „Pierw-
szym cmentarzem, jaki poznałam w moim życiu, były tak 
zwane „Mogiłki” w Suwałkach. Znajomość to wszakże 
była z widzenia tylko, bo ojciec nie pozwalał chodzić dzie-
ciom na cmentarz. [...] kiedy w mieście zaczęły bić dzwo-
ny, nie takie jak na mszę, jasne i wesołe, ale takie, co jęczą, 
wołając: „O!... O!... O!...” - biegło się co tchu przez ogród 
na sam dół, nad Hańczę, i patrzyło, patrzyło, aż po drugiej 
stronie ukazały się światełka i zaczęły się posuwać równo, 
równo, jakby kto gwiazdy nanizał i różaniec odmawiał na 

nich. [...] W wieczory wiosenne podnosiły się z Hańczy 
mgły białe i płynęły w powietrzu leciuchne, powiewne, 
Marynka pokojówka mówiła, że to są „duszyczki”. 

W słoneczne i rześkie niedzielne popołudnie, 29 wrze-
śnia 2013 r. Pomnik i Muzeum Marii Konopnickiej widzie-
li i zwiedzali: Marta Kiejdo, Wiktoria Artiemowa, Je-
lena Daniłowa, Oleg Nawołokin i Andrzej Malinowski.
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Kamil Orłowski

Pakistan
część 5

Gotuj z Khizarem
Przed przyjazdem do Karachi wiele czytałem na temat 

kuchni pakistańskiej. Bogaty wybór przypraw, różnorodność 
smaków, kultywowany od wieków sposób przyrządzania oraz 
spożywania posiłków. Wydawało się to mi dość egzotyczne. By-
łem podekscytowany możliwością spróbowania rozmaitych dań. 
A wybór ich był naprawdę ogromny.

Dosłownie każda z dzielnic Karachi posiadała miejsca, gdzie 
można było spróbować unikatowych potraw. Jedno z nich się 
wyróżniało. Najdłuższa ulica z jedzeniem w Azji znajdowała się 
właśnie w Karachi. 

Na wybrzeżu Morza Arabskiego – Port Grand. Deptak zbli-
żony do zakopiańskich Krupówek powalał ilością restauracyjek i 
knajp z tradycyjną kuchnią Pakistanu. Jednak dla przywiązanych 
do zachodnich standardów też coś się znalazło. Obecna była piz-
za i hamburgery. Jednak też z pakistańskim wyrazem. Większość 
z lokali przyrządzała potrawy na oczach klientów. Było to dość 
ciekawe. Ogień z grilla buchał wprost na przechodniów. A zapa-
chy posiłków oszałamiały. Jakkolwiek można to rozumieć.

Rewelacyjne były specjały przyrządzane z kurczaka na gril-
lu. Był on serwowany w postaci szaszłyka, w różnych smakach, 
z pikantnymi sosami. Dodatkowych doświadczeń dostarczał 
sposób jedzenia, mianowicie przy użycia płaskich chlebków 
zamiast sztućców. Przypominały placki na tortille. Każdy mógł 
zamówić swój ulubiony rodzaj. Najpopularniejsze są smażone w 
głębokim oleju lub pieczone.

Listy dań były niesamowicie długie. Pomimo tego można 
wyróżnić jeden łączący wszystkie potrawy element – pikant-

ność. Wszystko było pikantne. Mięsa były pikantne, warzywa 
były pikantne, nawet niektóre słodycze paliły w język. Do-
dawano mnóstwo przypraw. Kurkuma, kminek, carry, imbir i 
oczywiści chilli.

Poniżej znajduje się przepis na jedno z moich ulubionych 
dań. Chicken Handi, przyrządzany na żywym ogniu i serwo-
wany w ręcznie robionych, glinianych kociołkach z prowin-
cji Sindh. Jeżeli ktoś jednak takiego nie posiada, można użyć 
metalowego gara i kuchenki gazowej. Smak może nie będzie 
ten sam, ale satysfakcja ze zrobienia pakistańskiego żarcia nie-
porównywalna. 

Przed rozpoczęciem, muszę podkreślić, że w pakistańskich 
przepisach nie ma co przejmować się dokładnymi ilościami 
składników, czy też czasem. Znajomy kucharz, Khizar stwier-
dził, że wszystko najlepiej robić na wyczucie i niczym się nie 
ograniczać.

Zaczynamy!
Kostkę masła rozpuścić w garnku. 
Kawałki osolonego kurczaka lekko podsmażyć. Wyciągnąć 

je z garnka. Na pozostałym maśle zeszklić grubo pokrojoną 
cebulkę. Dodać rozgnieciony czosnek z imbirem. Następnie 
wrzucić pokrojone pomidory oraz drobno posiekane papryczki 
chilli. 

Dusić około 10 -15 minut na małym ogniu. Dodać usma-
żonego kurczaka oraz kurkumę i śmietanę. Po kilku minutach 
wsypać ziarenka kminku. 

Gotować wszystko jeszcze 15-20 minut. Podawać w garn-
ku z chlebkiem Paratha lub Naan.

Kurczak jednak jest zbyt ordynarny. Dla prawdziwych po-
szukiwaczy smaku polecam w szczególności gulasz z mózgu 
wielbłąda lub też sałatkę z jądrami kozła. 

Z całą pewnością Karachi jest jednym z ciekawszych 
miejsc na świecie pod względem kulinarnym. Niska popular-
ność pakistańskiego jedzenia gwarantuje niespotykane wraże-
nia smakowe.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V35005

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
78

03

PIZZA NA TELEFON

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33007

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  V38901

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V33107

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L81503

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V34006

US£UGI

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V3
18

08
V3

32
07

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V34306

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V34106

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V01541

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31109

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88504

V22618

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V30350

V3
87

01

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...

* AUTOCZĘŚCI; 
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K88304

V37203

K
89

20
3

* Naprawa pojazdów: ciężarowe, dostawcze, naczepy, 
przyczepy, ciągniki siodłowe, busy, tel. 606-113-276 
K89403

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34735

* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 
K88404

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33117

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V34316

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34725

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B82204

* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660 
V30120

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B81407

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660 
V30130

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V34016

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B83301

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B82503

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B82304

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B83002

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

B83101

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80510

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33906

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34206

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B82602

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31818

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L81404

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B81008

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L81602

* 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



15
Tygodnik olecki 43/823 - r. 2013

to@borawski.pl

V3
75

03   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

V30010

KUPIĘ

PRACA
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SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V29510b

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V37713

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V30310

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
88
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V31019
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V39001

V35405

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V30330

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, tel. 
87-520-22-07 V31508

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V37813

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V38312

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

V34715

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B81208

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L81107

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkołado-
warka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem ruszto-
wań, tel. 504-919-923 K88604

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B82802

* stary traktor, tel. 602-235-182 V30340

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B82403

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K89003

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B82006

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17235

* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V34815

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B79201a11

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B82105

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17225

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a11

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V34326

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B83201

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  
K79301a11

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504-
041-857 V22628

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V30320

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V30020

* kawalerka do wynajęcia, tel. 508-247-483 K88704

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V39011

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V37823

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88205

kradzież z bankomatu
Oleccy policjanci ustalili i zatrzymali 63 letnią miesz-

kankę Olecka , która wykorzystując znalezioną w portfelu  
kartę bankomatową z kodem PIN dokonała kradzieży 500zł 
z bankomatu przy Placu Wolności w Olecku.

16 września mieszkaniec Olecka zgłosił  w KPP Olecko, 
iż zagubił portfel wraz z dokumentami oraz kartą bankoma-
tową a osoba która znalazła go wykorzystując zapisany  na 
karcie kod PIN w dniu 15 września wybrała z bankomatu 
500zł.

Policjanci pracujący nad tą sprawą na podstawie wize-
runku osoby z nagrania monitoringu w bankomacie wyty-
powali sprawcę, którym okazała się  63 letnia mieszkanka 
Olecka. Zatrzymanej  Bożenie D. w 18 września przedsta-
wiono zarzut włamania się na konto bankowe przy użyciu 
znalezionej karty z kodem PIN i kradzieży 500 zł. 

Kobieta w złożonych wyjaśnieniach przyznała się do 
kradzieży pieniędzy w kwocie 500 zł przy użyciu znalezio-
nej kart bankomatowej. 

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na 
przedstawienie jej zarzutu za usiłowanie kradzieży jeszcze 
2500 zł z tego konta bankowego, których nie udało się jej 
ukraść z uwagi na brak środków na koncie. Teraz za popeł-
nione przestępstwo odpowie przed sądem za co grozi jej do 
10 lat pozbawienia wolności.

rzecznik prasowy KPP asp. Tomasz Jegliński
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Witamina B1

Leczy rozchwianie emocjonalne. Znajduje się w po-
drobach, produktach zbożowych i ciemnym chlebie. 

Cera tłusta
Skóra tłusta jest błyszcząca, ma odcień szarawy i często 

rozszerzone pory. Jest odporna na zmiany atmosferyczne, 
na mydło i wodę, jednak bardzo podatna na infekcje i za-
każenia ropne. Skórę tłustą należy myć dwa razy dziennie 
mydłem oro lub glicerynowym i ciepłą wodą, a następ-
nie spłukać chłodniejszą. Wieczorem mycie powinno być 
szczególnie dokładne. Twarz należy kilkakrotnie namydlić 
i spłukać. Do płukania można dodać soli kuchennej (1 ły-
żeczka na litr wody). 

Od czasu do czasu można zmywać twarz ciepła ser-
watką, spłukać ciepłą woda i przetrzeć watą umoczoną w 
płynie do cery tłustej lub płynie ściągającym. Skórę tłusta 
o zabarwieniu żółtawym należy przemywać płynem ogór-
kowym, który można samemu przygotować (umyty, świe-
ży ogórek cienko pokroić i zalać szklanką wódki; po 10 
dniach zlać płyn do butelki). Skórę z drobnymi zaskórnia-
kami można zmywać zsiadłym mlekiem lub robić z niego 

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 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange
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okłady (dwa razy w tygodniu przez 6-8 tygodni).

Listopadowe depresje
W listopadzie dni stają się coraz krótsze, jednocze-

śnie na niebie coraz więcej chmur. Również liczne mgły 
i wilgoć nie wpływają korzystnie na nasze psychiczne 
samopoczucie. Teraz właśnie częściej dręczyć mogą nas 
depresyjne nastroje. Uchronić się zaś przed nimi można w 
najprostszy sposób, spacerując sporo na świeżym powie-
trzu. I warto to robić najlepiej codziennie, a więc również 
wtedy, gdy za oknami jest niezbyt przyjemnie.

Wody mineralne
Oprócz leczniczych wód mineralnych, zalecanych przy 

różnych schorzeniach, mamy dziś na rynku duży wybór 
wód stołowych gazowanych (czyli z dodatkiem dwutlen-
ku węgla) i nie gazowanych. Wody stołowe są idealnym 
napojem dla odchudzających się, gdyż nie dostarczają or-
ganizmowi żadnych kalorii, uzupełniają natomiast niedo-
bory składników mineralnych. Woda z zawartością żelaza 
pomaga w leczeniu anemii, wody magnezowe korzystnie 
działają na system nerwowy, a wody magnezowo -wapnio-
we wskazane są dla alergików.

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

K
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BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO W OLECKU

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
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.

DRODZY PAŃSTWO!
Wszyscy wiemy jak niezręcznie jest prosić o jakąkolwiek pomoc 

materialną niezbędną do życia. Są jednak losowe sytuacje kiedy jeste-
śmy bez wyjścia. O ile spełnimy określone warunki - mamy prawo do 
zasiłku pielęgnacyjnego, który funkcjonuje od lat. W ostatnim okresie 
wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy (specjalny).

Ze specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać osoby zo-
bowiązane do alimentacji  pod warunkiem że nie pracują zarobkowo 
(alimentacją obciążone są dzieci wobec rodziców, wnuki wobec dziad-
ków, rodzeństwo wobec siebie). Łączny dochód rodziny sprawującego 
opiekę oraz rodziny podopiecznego nie może przekroczyć 623,00 zł 
na osobę. Przy nieznacznym przekroczeniu limitu dochodów upraw-
niających do zasiłku, zasiłek można otrzymać . Kwota przekroczenia 
limitu dochodów uprawniających do zasiłku jest zmienna, uzależniona 
od wysokości najniższego zasiłku 

w danym okresie. 
Ponadto z zasiłku nie mogą skorzystać :
• osoba sprawująca opiekę,
• emeryci i renciści,
• osoby korzystające z renty rodzinnej z powodu śmierci małżonka,
• osoby mające ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńcze-

go lub świadczenia pielęgnacyjnego,
• osoba wymagająca opieki jest w rodzinie zastępczej.
Aby ustalić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prze-

prowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu sprawdzenie 
warunków uprawniających do przyznania tego świadczenia. Wywiad 
aktualizowany jest co 6 m-cy.

Jest to tylko zarys zagadnień związanych z możliwością korzysta-
nia ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli macie Państwo potrze-
bę poznania szczegółów dotyczących poruszonego zagadnienia – z a p 
r a s z a m y. 

Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad 
prawnych i obywatelskich 

w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przy ul. Woj-
ska Polskiego 13 oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich 
, Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie 
pod numerem 876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl. 

Serdecznie z a p r a s z a m y!       
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  Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

23 października
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety, 
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta, 
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna, 
Sylwestra, Teofila, Teodora, Właścisła-
wa, Żegoty
24 października
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, 
Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa, 
Marcina, Rafaela, Rafała
25 października (Dzień Pracownika 
Łączności)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury, 
Wilhelminy
Bonifacego, Dariusza, Hilarego, Inga, 
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teodo-
zego, Teodozjusza, Wojmira
26 października
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmiły, 

Ludomiły, Lutosławy, Łucji
Albina, Bonawentury, Damiana, Dy-
mitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana, 
Lucjana, Lutosława, Łucjana, Rustyka
27 października
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy, 
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, 
Stoigniewa, Wincentego
28 października
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, 
Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, 
Tadeusza, Wszeciecha
29 października
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii, 
Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalisława, Felicjana, 
Franciszka, Gintera, Jacka, Longina, 
Lubogosta, Narcyza, Serafina, Teodora, 
Zdenka, Zenobiusza

... piękno jest najwyższą war-
tością każdej całości estetycznej, 
w której niczego nie można zmie-
nić. Piękno rodzi w duszy ludzkiej 
czystą radość, jest źródłem niczym 
nie zastąpionej harmonii pomiędzy 
człowiekiem, a światem. 

André Chastel, 
Sztuka włoska

Jeśli mówisz o kobietach, myśl 
wówczas o swojej matce.

Gdzie pieniądz jest bogiem, tam rzą-
dzą ci, którzy mają go najwięcej.

Każdy się skarży na swoją pamięć, 
nikt na rozsądek.

Kłamcy nie wierzymy, nawet gdy 
mówi prawdę.

Od Marcina (24 października) słota 
się zaczyna.

Kiepski rok się zapowiada, gdy na 
Szymona nie pada. (28 października)

Na św. Szymona i Judy spodziewaj 
się śniegu albo grudy. (28 października)

Pierwszy śnieżek w błoto pada słabą 
zimę zapowiada.

Gdy październik ciepło chadza, w 
lutym mrozy naprowadza.

Gorszy jeden diabeł domowy aniż 
dziesięć dzikich.

I prosię jak młode to ładne.
Jak Lach, tak Rusin po szkodzie się 

mądrzeje, niechże się jeden z drugiego 
nie śmieje.

Smaczna zupa jarzynowa
40 dag marchwi, 30 dag pora, 15 dag 
cebuli, jedna czerwona papryka, pół 
litra bulionu mięsnego, ząbek czosnku, 
sól, pieprz, 2 łyżki mąki, 2 łyżki masła, 
250 ml mleka, 4 łyżki posiekanej natki 
pietruszki

Warzywa oczyszczamy, płuczemy i 
kroimy w cienkie paski. Czosnek obie-
ramy. 

Do gotującego się bulionu dodajemy 
czosnek, sól i pieprz. Następnie dodaje-
my marchew, cebulę i gotujemy dalej na 
małym ogniu. Po pewnym czasie doda-
jemy por i paprykę wraz z mąką wymie-
szana z masłem.

Całość dokładnie mieszamy i gotuje-
my przez około 10 minut i zestawiamy 
z ognia.

Czosnek wyjmujemy, a dodajemy 
mleko i pietruszkę. 

Zupę podgrzewamy i doprawiamy do 
smaku.

Do zupy dla odmiany możemy dodać 
gotowane ziemniaki, zielony groszek, 
kalafior, szpinak, fasolkę szparagową lub 
pomidory.

Omlet z owocami, orzechami 
i bitą śmietaną

3 jajka, pół szklanki mąki pszennej, pół 
szklanki śmietany 12%, szklanka śmieta-
ny 30% do ubicia, 2 łyżki cukru, 3 łyżki 
masła, 20 dag brzoskwiń lub ananasów, 
2 łyżeczki mielonych orzechów, torebka 
cukru waniliowego, sól

Z jajek oddzielamy żółtka i ucieramy 
z łyżką cukru. Dodajemy do nich śmieta-
nę, mąkę, solimy i mieszamy.

Z białek ubijamy pianę i ostrożnie łą-
czymy ją z ciastem.

Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, 
wylewamy na niego ciasto i smażymy 
pod przykryciem z jednej strony. Gdy 
wierzch omletu się zetnie, zsuwamy go 
na talerz.

Śmietanę ubijamy. Pod koniec ubija-
nia dodajemy łyżkę cukru i cukier wani-
liowy.

Na omlet nakładamy owoce, skła-
damy go i dekorujemy bitą śmietaną i 
posypujemy orzechami.

Śledzie w papilotach
4 solone śledzie, mielony pieprz, 
pieprz, olej do wysmarowania perga-
minu

Śledzie myjemy, moczymy i spra-
wiamy. Oczyszczamy nie odcinając 
głów jednocześnie przycinając ogon 
i usuwając płetwy. Tak przygotowane 
oprószamy pieprzem. 

Papier pergaminowy kroimy w od-
powiedniej wielkości prostokąty, które 
z obu stron smarujemy olejem. 

Śledzie dokładnie zwijamy w papier 
tak, aby nie dopuścić do wycieknięcia 
soku.

Układamy je na blaszce i pieczemy 
w gorącym piekarniku około pół godzi-
ny.

Zawinięte w papier układamy na 
półmisku.

Podajemy z ziemniakami w mundur-
kach z surówką z kwaszonej kapusty.

Sałatka owocowa z lodami
Pół lita lodów waniliowych, 3 poma-
rańcze, 2 banany, 2 czerwone jabłka, 
15 dag jasnych winogron, 40 dag 
ananasa z puszki, 30 dag mandarynek 
z puszki, 3 łyżki likieru

Lody przekładamy z zamrażalnika 
do lodówki aby zmiękły. Szklana sala-
terkę schładzamy w lodówce.

Pomarańcze obieramy i kroimy w 
kostkę i usuwamy z nich pestki. Jabłka 
i banany obieramy i kroimy w plasterki. 
Umyte winogrona przekrajamy na pół 
i usuwamy z nich pestki. Z ananasa i 
mandarynek odlewamy sos.

Tak przygotowane owoce miesza-
my i ewentualnie dodajemy do nich 
trochę sosu z kompotu. Schładzamy je 
w lodówce.

Schłodzona sałatkę wkładamy do 
salaterki. Na niej układamy pokrojone 
w plasterki lody i  skrapiamy dowol-
nym rodzajem likieru.

JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI
Był postacią niekonwencjonalną. Wstąpił do 
zakonu, będąc niewierzącym. Studiował fi-
lozofię marksistowską Napisał „Zarys etyki 
wojskowej” - jedyną tego typu rozprawę w li-
teraturze światowej. Pasjonowały go szybkie 
samochody i samoloty. Latanie fascynowało 
go tak bardzo, że w 1972 mając 70 lat, uzy-
skał dyplom pilota. Jako filozof oddany był 
bez reszty swojej wielkiej pasji - logice.
Urodził się 30 października 1902. W roku 
1927 wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie 
spędził wiele dziesiątków lat. Odbył studia fi-
lozoficzne we Fryburgu (Szwajcaria) i teolo-
giczne w Rzymie. W czasie II wojny świato-
wej był kapelanem wojsk polskich na froncie 
włoskim. Brał udział w bitwie o Monte Cas-
sino. Po wojnie powrócił na uniwersytet we 
Fryburgu, obejmując katedrę historii filozofii 
XX wieku. Zafascynowała go logika matema-
tyczna, czego efektem było dzieło jego życia: 
Historia logiki. To on zapoczątkował na Za-
chodzie systematyczne badania nad radziecką 
filozofią marksistowską, którą interesował się 
przez całe życie, mimo że był zdeklarowanym 
wrogiem komunizmu. Założył we Fryburgu 
pierwszy ośrodek badawczy poświęcony tym 
problemom - Instytut Europy Wschodniej.
Dla Bocheńskiego podstawą wszelkiej myśli 
filozoficznej był rozum i precyzyjne formu-
łowanie tez. Twierdził, że nie ma sprzeczno-
ści między rozumem, a wiarą, a więc logika i 
wiara również nie mogły być ze sobą sprzecz-
ne. Postać zakonnika zajmującego się logiką, 
którą na katolickich uniwersytetach długo 
utożsamiano z herezją, budziła sporo kon-
trowersji. Naraziło to Bocheńskiego na wiele 
nieprzyjemności, a nawet szykan.
Józef Maria Bocheński zmarł we Fryburgu 8 
listopada 1995.
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Zapowiedzi imprez sportowych 
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 24.10.2013r. (czwartek), godz. 10.00, hala 
LEGA w Olecku.

Otwarty Turniej tenisa stołowego
Termin i miejsce: 26.10.2013r. (sobota), godz. 10.00, hala LEGA 
w Olecku.

Mecz piłki nożnej trampkarzy: „Czarni” Olecko - „Granica” 
Kętrzyn
Termin i miejsce: 26.10.2013r. (sobota), godz. 11.00, Stadion 
MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.

Mecz piłki nożnej B klasy: „Unia” Olecko - „Pogoń” Banie 

Zapraszamy do udziału w 
Amatorskiej Lidze Squasha!

Squash będący grą w Polsce stosunkwo nową zdobywa 
coraz wiekszą popularność. Podobnie jest i w Olecku. By 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej fanów i przyciągnąć 
nowe osoby MOSiR Olecko inauguruje rozgrywki Ama-
torskiej Ligi Squasha. Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Obchody rocznicy powstania 
Komisji Edukacji Narodowej w ZSLiZ

Życzenia satysfakcji i sukcesów w pracy usłyszeli z 
okazji swojego święta nauczyciele Zespołu Szkół Lice-
alnych i Zawodowych. Jak co roku 14 października kil-
kunastu reprezentantów Rady Pedagogicznej ZSLiZ za swoją 
pracę otrzymało wyróżnienie dyrektora szkoły. Tradycyjnie 
już z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodo-
wej młodzież różnych klas podziękowała nauczycielom za 
trud włożony w ich wychowanie i naukę. 

W tym roku, żyjąc w przekonaniu, że nic nie cieszy na-
uczyciela tak bardzo jak sukcesy podopiecznych, uczniowie 
zademonstrowali umiejętności, które zdobyli, kształcąc się 
w ZSLiZ. Młodzież ucząca się w drugiej klasie w zawodzie 
technik logistyk ze specjalnością wojskową przedstawiła 
gościom marsz defiladowy. Reprezentanci trzeciej klasy li-
ceum profilowanego o specjalności policyjno-pożarniczej za-
śpiewali piosenkę przy akompaniamencie gitary. Na koniec 
uczniowie trenujący w ZSLiZ oraz w OSSWKK pod okiem 
Wojciecha Rejterady przedstawili kilkuminutowy pokaz ka-
rate kyokushin. 

W trakcie uroczystości odbyła się ceremonia ślubowania 
klas pierwszych. Ponadto uczniom, którzy w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskali najlepsze wyniki w nauce, wręczone 
zostały stypendia Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Olecku. Nagrodę pieniężną otrzymali: Bo-
żena Bazylewicz, Klaudia Jóźwiak, Wojciech Luberecki, 
Wioletta Barwińska, Kamila Kozłowska, Łukasz Motu-
lewicz, Artur Kozakiewicz, Damian Czarniecki, Seba-
stian Barabasz. 

W święcie nauczycieli i uczniów klas pierwszych wzięli 
udział liczni goście. Wśród zaproszonych był major Grze-
gorz Łapiński z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotni-
czego, który przekazał Marzannie Pojawie-Grajewskiej, 
dyrektor ZSLiZ, podpisane przez płka dra Bogusława Mu-
siała porozumienie regulujące warunki współpracy oleckiej 
szkoły z jednostką wojskową w Gołdapi. 

Przemysław Michniewicz

Mazurskie
Termin i miejsce: 26.10.2013r. (sobota), godz. 14.00, Stadion 
MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.

Otwarty Turniej „siatkarskich czwórek” dla kobiet i męż-
czyzn
Wpisowe: 50 zł od drużyny.
Termin i miejsce: 27.10.2013r. (niedziela), godz. 12.00, hala 
LEGA w Olecku
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Piłkarskich „6” chłopców
15 października na stadionie MOSiR ze sztuczną murawą 

odbyły się Powiatowe zawody piłkarskich „6” chłopców szkół 
gimnazjalnych. Organizatorem imprezy był olecki MOSiR, a

sędziowali Robert Markowski, Dominik Gałązka.
WYNIKI:
Grupa A

Gimnazjum Wieliczki -  Gimnazjum 1 Olecko 11:1
Gimnazjum 1 Olecko - Gimnazjum Judziki  0:4
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Judziki  4:2 

Grupa B
Gimnazjum 2 Olecko - Gimnazjum Świętajno 6:0
Gimnazjum Świętajno - Gimnazjum Babki Oleckie 4:1
Gimnazjum 2 Olecko -  Gimnazjum Babki Oleckie 8:1      

Półfinały:
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Świętajno       5:2 
Gimnazjum 2 Olecko - Gimnazjum Judziki         11:0

Mecz o III miejsce:
Gimnazjum Świętajno - Gimnazjum Judziki          3:2          

Finał:
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum 2 Olecko         2:9

Kolejność końcowa:
I miejsce Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Adam Wy-
szyński)            
II miejsce Gimnazjum Wieliczki (opiekun Tomasz 
Karniej)
III miejsce Gimnazjum Świętajno (opiekun Elżbieta 

Rudnik)
IV miejsce Gimnazjum Judziki  (opiekun Paweł Zdanio)             
V-VI miejsce Gimnazjum Babki Oleckie (opiekun Michał 
Smokowski), Gimnazjum 1 Olecko (opiekun Marzena 
Jasińska)            

Skład zwycięskiej drużyny z gimnazjum 2 Olecko (opie-
kun Adam Wyszyński): Hubert Brogowski, Krystian 
Dors, Maciej Fiećko, Kamil Gryglas, Piotr Lis, Szymon 
Rozmysłowicz, Michał Wargala, Jakub Wądołowski, Ka-
mil Januszczyk, Piotr Wiktorzak.

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Zespół Gimnazjum 2 Olecko uzyskał awans do dalszych 
rozgrywek. W zawodach uczestniczyło 55 zawodników.

Robert Markowski – MOSiR Olecko

Wilczek pokonany!
Zwycięstwem 3:1 dla Czarnych zakończył się mecz za-

mykający trzynastą kolejkę piątej ligi pomiędzy Wilczkiem 
Wilkowo, a Czarnymi Olecko. Dzięki temu zwycięstwu olec-
czanie zajmują czwarte miejsce tracąc do trzeciego Startu 
Kozłowo cztery punkty. Za tydzień olecczanie zmierzą się na 
wyjeździe z Błękitnymi Pasym.            pp

Wilczek Wilkowo - Czarni Olecko 1:3
Jakub Kozłowski (dwie), Szymon Karkusz

Remis Unii
Bezbramkowym remisem zakończyło się wyjazdowe 

spotkanie B-klasowej Unii Olecko z Pogonią Ryn. 
Już w pierwszej minucie olecczanie mogli wyjść na pro-

wadzenie, ale dobrej okazji nie wykorzystał Michał Mły-
narczyk. Pierwsza połowa to wyrównana gra obu zespołów, 
a w drugiej części gry podopieczni Karola Sobczaka zaczę-
li przeważać w spotkaniu wykorzystując zmęczenie gospo-
darzy. 

Unia w swojej grupie B-klasy zajmuje pierwsze miejsce 
razem z Kowalakiem Kowale Oleckie. Za tydzień (26 paź-
dziernika o 14:00) olecczanie rozegrają ostatni mecz. przed 
własną publicznością zmierzą się Pogonią Banie Mazur-
skie.             pp

Otwarty Turniej Tenisa 
o Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku

20 października w hali „Lega” został rozegrany Otwarty Turniej 
Tenisa o Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku. Organizatorem był 
olecki MOSiR. Sędzią głównym Dariusz Karniej.Do zawodów 
przystąpiło tylko trzech zawodników. Tenisiści ci zagrali systeme-
m,,każdy z każdym” (do dwóch wygranych setów).
WYNIKI:
Robert Popławski - Bogdan Frydrych 2:0 (6:2, 6:2)
Robert Popławski - Paweł Czernialis  2:0 (7:6, 6:4)
Bogdan Frydrych - Paweł Czernialis  2:0 (6:3, 6:2)
KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA:
1. Robert Popławski (Gołdap) 2 pkt 4:0
2. Bogdan Frydrych (Sejny) 1 pkt 2:2
3. Paweł Czernialis (Żegary) 0 pkt 0:4
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięzca otrzymał również Puchar, ufundowany przez Dyrekto-

ra MOSiR w Olecku Andrzeja Kamińskiego.
Tylko szkoda, że frekwencja na zawodach nie dopisała. Za-
brakło zwłaszcza zawodników miejscowych, którzy często 
narzekają (głównie w sezonie letnim), że nie mają gdzie grać 
i trenować. A jak nadarza się okazja, to niestety często bywa 
tak jak w wyżej wymienionym przykładzie.

Dariusz Karniej
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Zapiski (cz. 2)
20 czerwca. JESTEŚ!!! Niech zagrają wszystkie dzwony, 

niech niebiosa usłyszą moje: „HOSANNA!” Cud się spełnił. 
Jesteś, nasza Wielka niespodzianko! Nasze marzenia, ocze-
kiwania, prośby, błagania spełniły się! Ba! Leżą i krzyczą. 
Nasze trzy sześćset pięćdziesiąt dekagramów szczęścia.

Dzień był zwyczajny, raczej pochmurny, jak na ostatni 
wiosny, ale na Twoje przyjście, zaświeciło na chwilę piękne 
słońce – może znak? Nie mogłam uwierzyć, kiedy położna 
powiedziała, że urodziłam… córeczkę. Jak to, córeczka? 
Przecież miał być syn?! 

To nieważne, nawet i lepiej. W skrytości ducha marzyłam 
o córeczce, ale wszyscy wokoło powtarzali inaczej, łącznie  
z maszyną z ultrasonografem, to nie śmiałam się sprzeciwiać. 
Zapytałam tylko, czy masz rączki i nóżki, i to mi wystarczyło. 

Położyli mi Ciebie – taką mokrą żabę na brzuchu; by-
łaś cichutko, a ja marzyłam o tym, żeby móc cię przytulić. 
Dostałaś dziesięć punktów. Za chwilę przynieśli mi ciebie w 
różowym węzełku, położyli w przeźroczystym kojcu i po-
stawili obok mnie. Widać było tylko Twoją słodką buźkę i 
te oczy, które przez cały czas patrzyły tak przytomnie, jakby 
testowały, co też ci się za matka trafiła. Chciałam dotknąć cię, 
pogładzić, ale łóżeczko było za wysokie.

Jakimś sposobem, czyli drugim wejściem, został prze-
mycony na salę. Położne ubrały go w biały fartuch i byli-
śmy całą trójką. Razem. Nie pytałam, czy jest szczęśliwy. 
Niestety, nie miał na tyle odwagi, by wziąć Cię na ręce. Stał 
tak i patrzył, i patrzył. Przytuliliśmy się wszyscy do siebie  
i wiedzieliśmy, że nic złego nas nie spotka, jeśli będziemy 
razem.

Ciągle patrzyłam na Ciebie i nie mogłam się nadziwić, 
ze jesteś, że jesteś moją, naszą, córką. Jakaś Ty śliczna… Od 
czasu do czasu brałam swój węzełek na ręce i nosiłam, przy-
tulałam i nie rozwijałam, bo bałam się, że już tak nie zawi-
nę. Jeszcze ciało doskonale pamiętało ból, ale było niczym 
wobec tego różowego zawiniątka. Cudowności moje. Moja 
Nadziejo.

22 czerwca. Jeszcze w szpitalu. Śpimy razem, bo nie 
mogę się Tobą nacieszyć. Tata, Twój tata, przyniósł mi obiad 
i w ogóle dogadza nam, tzn. mnie, jak może i jest przy tym 

taki wzruszony. Wczoraj odebrał tyle telefonów, że nie 
pamięta nawet od kogo. Połowa znajomych dzwoniła. To 
miłe.

Jest południe, Śpisz, moje złotko, tak cichutko, że na-
słuchuję, czy żyjesz. Zrobiłam sobie małą drzemkę, by 
mieć siły w nocy.

Nie ma piękniejszego widoku, niż sale pełne mam i 
obok nich malutkie zawiniątka. Każda schyla się nad swo-
im Cudem z taką miłością i czułością, że czuje się obec-
ność anioła. Całej chmary aniołów.

Tak bardzo chcę karmić piersią, ale Ty ciągle płaczesz 
tak mocno. Mam wrażenie, że pokormu jest mało i po pro-
stu denerwujesz się z tego powodu. Denerwuję się i ja, że 
go nie mam, Ty – że mało i koło się zamyka. Musze się 
uspokoić i uwierzyć, że tak będzie, ale to takie trudne.

16 – ta. Przestraszyłaś mnie, córeńko, okrutnie. Spałaś 
smacznie sześć godzin. Sądziłam, że to po glukozie, którą 
dostałaś w nocy i rano, ale coś mnie tknęło. Zaczęłam Cię 
budzić, a ty nic. Tarmoszę, potrząsam, szczypię za policzki 
– nic. Boże!! 

Nie słyszę oddechu. Boże, moje dziecko umiera! Je-
stem w szpitalu, dookoła pełno lekarzy, a moje dziecko nie 
chce się obudzić. Dziewczyna, które leży obol mnie pobie-
gła po położną. Ta rozwiązała węzełek, ciąga za rączki, sa-
dza – a ty nie dajesz znaku życia, główka Ci opada. Widzę 
przestrach w oczach położnej. 

Boże, nie czyń mi tego, błagam… Zważyła. Waga uro-
dzeniowa bardzo spadła, dlatego, że tak długo spała. Napo-
iła glukozą i powiedziała, że tak może być podczas żółtacz-
ki, którą przechodzi. 

Żółtaczka?! Dlaczego ja nic o tym nie wiem?
W nocy budziłaś się i nareszcie (!!) płakałaś. Bogu 

niech będą dzięki za Twój płacz.
25 czerwca. W samo południe byłam gotowa. Położna 

ubierała mojego Skarba, tata czekał za drzwiami z pękiem 
róż, a ja próbowałam cokolwiek zapamiętać z tego, co mó-
wiła pani doktor. Za chwilę zawiniątko powędrowało do 
taty. Och, gdybyś widziała jego minę. Jechał tak ostrożnie 
i ciągle pytał, czy wygodnie. Ty byłaś cichutka, za to ja 
czułam wszystkie szwy, ale to mało istotny szczegół, bo 
jechaliśmy do domu. A dom – błyszczał w każdym kącie! 
Spałaś sobie smacznie, a ja… znowu zaczęłam płakać, że 
sobie z tym wszystkim nie poradzę, że to za trudna rola, 
zbyt odpowiedzialna. Zupełnie tak, jak w noc poślubną.

Marusia


