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SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
V12907

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K10908

V13805

V14804

OLECKO, UL. TARGOWA 10

K12302

fotoreportaż Józefa Kunickiego, s. 6 - 7

V15812

V15902

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

L92408

Program s. 12

pizza na telefon, 87-520-31-32

V11740
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Zarząd LOT ZO dziękuje dyrektorowi ROK
„Mazury Garbate
Radosławowi
Skrodzkiemu
za umożliwienie wystawienia się lokalnym
rękodzielnikom podczas
Podczas 22 Przystanku Olecko Lokalną 22 Przystanku Olecko.

Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej
reprezentowali lokalni rękodzielnicy m.in. Monika Chmielewska, Cecylia Truchan, Zofia Nowikowska, Barbara i Zdzisław Skuza.
Stoisko z wiejskim, zdrowym jadłem i pamiątkami cieszyło
się bardzo dużym zainteresowaniem. Można było skosztować
kartacze, chleb na zakwasie ze smalcem i ogórkiem, pierogi
smażone, ser podpuszczkowy, rybę w occie , sernik, ciasto drożdżowe z sezonowymi owocami, mrowisko (chrusty), mrożoną
kawę i lemoniadę.
Wśród pamiątek znalazły się pięknie zdobione
kwiaty z drewna, drzewka szczęścia, mazurskie
MSZE I NABOŻEŃSTWA
bociany i łabędzie oraz biżuteria.
Wioletta Żukowska
Parafia pw. Krzyża Świętego,

Budynek socjalny

Na 11 września został ustalony termin ukończenia projektu budynku socjalnego. Gmina za 12,3 tysięcy złotych zleciła
zadanie firmie architektonicznej ze Strzelec Opolskich.
Budynek ma mieć 12 mieszkań. UM

ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża

V13107

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K11804a

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V15802

V11910

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

CASTING

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 8-12
lat na CASTING do filmu studenckiego WRiTV Martyny Jakimowskiej. CASTING odbędzie się 23 lipca, godz.
16:30 w sali kina „Mazur”. Dzieci powinny zgłaszać się
wraz z rodzicem lub opiekunem. Zdjęcia do filmu są planowane na 8-12 sierpnia, pod Oleckiem.

OLECKI TERMINARZ

18:00 - ,,System kroków” Teatr ReAkcji (Gdańsk)
19.00 - Między Niebem, a Ziemią, koncert muzyki barokowej,
Konkaterdra NMP Matki Kościoła, Gołdap
19.00 - Idol, film, kino Mazur
19:30 - ,,Ja Ediczka” Michał Kasprzak WYSTĘP FINAŁOWY
20:20 - Zakończenie V OFTA CHiMERA, podanie
wyników oraz pokaz warsztatowy
21.00 - Poszukiwany, poszukiwana”, kino letnie, park miejski,
Gołdap
22.00 - Wilki z Wall Street, film, kino letnie, Rynek
27 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
28 lipca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
29 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
30 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
19.00 - Taxi - Teheran, film z cyklu KADR, Kino Mazur
31 lipca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Minionki, film, Kino Mazur
17.00 - Minionki, film, Kino Mazur
19.00 - Taśmy Watykanu, film, kino Mazur
1 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - V Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka,
korty miejskie
12.00 - XXIII Olecki Maraton Pływacki, plaża miejska
15.00 - Minionki, film, Kino Mazur
17.00 - Minionki, film, Kino Mazur
19.00 - Taśmy Watykanu, film, kino Mazur
2 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
XV Zawody okoniowe (Koło Wędkarskie „Okoń”), jezioro
Mieruniszki z łodzi
10.00 - XIX Turniej o „Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego”, korty miejskie
12.00 - Kartaczewo, park miejski, Gołdap
15.00 - Minionki, film, Kino Mazur
17.00 - Minionki, film, Kino Mazur

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,74 zł
Pb 95......................... 4,99 zł
PB 98......................... 5.09 zł
LPG............................ 1,79 zł
Olej opałowy............... 3.30 zł (powyżej 1000 litrów)
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

WYSTAWY STAŁE
• Niemiecka sztuka współczesna, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
22 lipca (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.30 - Casting do filmu, sala kina Mazur, szczegóły wewnątrz nr
18.00 - pokaz sumo, plaża miejska „Skocznia”
24 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
V Olecki festiwal Teatrów Amatorskich „Chimera”
10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe życie
starych rzeczy”, kuglarskie dla dzieci
15.00 - W głowie się nie mieści, film, kino Mazur
16:00 - Rozpoczęcie V OFTA CHiMERA
16:15 - Pokaz krótkich animacji studentów ASP w Gdańsku
16:30 - ,,Śnienie” Teatr Amalgat (Olecko)
17.00 - W głowie się nie mieści, film, kino Mazur
17:30 - ,,Warlikowski noob” Teatr Pomarańcze W Uchu Na
Skarpie Bez Kartki (Poznań)
18:30 - ,,Poszukiwany P. M” Teatr Ło/Men (Lubawa)
19:30 - ,,Czerwona sukienka” Teatr Okoliczności (Kraków/
Ostrów Wielkopolski)
19.00 - Idol, film, kino Mazur
21:00 - Recital Olgi Grzędy (Skocznia)
25 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
V Olecki festiwal Teatrów Amatorskich „Chimera”
10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe życie
starych rzeczy), kuglarskie dla dzieci
15.00 - W głowie się nie mieści, film, kino Mazur
16:30 - Wykład na temat odnawialnych źródeł energii
17:00 - ,,Smok” Teatr Bełchatowskich Uciekinierów (Bełchatów)
17.00 - W głowie się nie mieści, film, kino Mazur
18:00 - ,,Koniec” Teatr KOD (Dębno)
19:00 - ,,Sad Hesperyd” Teatr Hesperydy (Chełm)
19.00 - Między Niebem, a Ziemią, koncert muzyki barokowej, kościół NMP Królowej Polski, Olecko
19.00 - Idol, film, kino Mazur
19.00 - XII Nocny Turniej o Puchar „Przystanku Olecko” rywalizacja deblowa, korty miejskie
19:30 - ,,Fakeryzm” Teatr Brama (Goleniów)
21:00 - ,,Liza” Marta Jaszewska WYSTĘP GOŚCINNY
26 lipca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
V Olecki festiwal Teatrów Amatorskich „Chimera”
9.00 - VIII Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej o
Puchar Burmistrza Olecka
10.00 - XXII Turniej tenisowy o Puchar „Przystanku Olecko”, korty miejskie
10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe życie
starych rzeczy), kuglarskie dla dzieci
15.00 - W głowie się nie mieści, film, kino Mazur
16:00 - ,,Kotoloty” Teatr Pierwiastek z Dwóch (Olecko)
17:00 - ,,Glory” Teatr HAM (Chełm)
17.00 - W głowie się nie mieści, film, kino Mazur
c. d. w kolumnie obok
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

„Między Niebem a Ziemią”

to wyjątkowy koncert muzyki barokowej wykonywanej na instrumentach historycznych przez
zespół Capella Imperialis, na czele z wybitną
sopranistką Marelize Gerber. Organizowane
przez Fundację „Na Mazurach” przedsięwzięcie
ma na celu promocję muzyki poważnej na Mazurach w najlepszych wykonaniach.
Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i
Kultury NA MAZURACH wraz ze współorganizatorami - Regionalnym Ośrodkiem Kultury
MAZYRY GARBATE w Olecku oraz Parafią
p.w. NMP Królowej Polski w Olecku serdecznie
zapraszają na czwarty już - w ramach cyklu Koncerty muzyki dawnej - koncert muzyki barokowej.
W tym roku myśl przewodnia koncertu brzmi
„Między Niebem a Ziemią”. W programie pojawią się zatem utwory zarówno religijne, jak i świeckie kompozytorów, takich jak Georg Friedrich Haendel, Antonio
Vivaldi i Antonio Caldara.
Niezwykle barokowy nastrój zapewnią wyjątkowi artyści: Marelize Gerber i Capella Imperialis - dziesięcioosobowy zespół muzyków grających na instrumentach historycznych założony w Wiedniu przez śpiewaczkę Marelize

Gerber. Zrzesza on młodych artystów międzynarodowego
pochodzenia (m.in. z Węgier, Słowacji, Bułgarii, Japonii).
Muzyków łączy wspólny cel, którym jest
interpretacja kompozycji barokowych w
sposób wyjątkowy i autentyczny zgodny z
niepowtarzalnym idiomem praktyki wykonawczej poprzednich stuleci. Siłą napędową
w doborze repertuaru jest dla Capelli Imperialis odkrywanie zapomnianych i nieznanych kompozytorów i prezentowanie ich
muzyki szerokiej publiczności.
Marelize Gerber - austriacki sopran koloraturowy, jako jedna z najbardziej cenionych głosów w Austrii koncertowała niemal
w każdym zakątku tego kraju, w większości
krajów Europy, a także w USA, w Chinach,
Hong Kongu, Syrii, Turcji i Meksyku.
Koncert „Między Niebem a Ziemią” odbędzie się w tym roku:
OLECKO, 25 lipca 2015, godz. 19.00, Kościół pw.
NMP KP, pl. Wolności 18.
GOŁDAP, 26 lipca 2015, godz. 19.00, Konkatedra
NMP Matki Kościoła, ul. Żeromskiego 2.
Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie:
http://www.fundacja-namazurach.pl/

Burmistrz ogłosił,
że Dożynki Gminne odbędą
się 20 września

W ramach Dożynek Gminnych odbędzie się:
- prezentacja stoisk z rzemiosłem ludowym
- lekcja folkloru
- wystawa maszyn rolniczych
- stoiska promocyjne firm i organizacji działających w
obszarze rolnictwa
- stoiska z jadłem chłopskim
newsletterUM

Burmistrz Olecka

... ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Judzikach.Oferty należy składać w terminie
do dnia 5 sierpnia 2015r. do godz. 15.30 na adres: Urzędu
Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19 – 400.
newsletterUM

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:

K10808

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Maciej Kowalewski
• Roman Łazarski
• Krzysztof Okół
• Jan K. Szaciłło
• Alina Zodryk

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

to@borawski.pl
22. Przystanek Olecko mamy
już za sobą... i nawet burza i rzęsisty deszcz nie potrafiły ciągowi
imprez przeszkodzić. Olecki Rynek wypełniony po brzegi tak, jak
go na przedwojennych zdjęciach
przedstawiano. Jakby wróciły
nowe czasy i nowe życie. Teraz
co prawda jego część, ta w dół od
wzgórza kościelnego, pokrywa zieloność parku, ale nadal Olecko ma
się czym i wielkością pochwalić.
Tak więc Rynek znów był pełen. A proszę Szanownych Czytelników, żeby wyobrazili sobie, że w tym samym czasie w innych położonych wokół Olecka miejscowościach i miejscach też się coś działo.
W Gołdapi trwały Dni Miasta (też trzy dni), w Grądzkich Wietrzne Spotkania z Poezją, w Republice Ściborskiej zlot końcowy Akcji Dzikie Mazury, w Giżycku
coroczny Piknik Lotniczy, w Kowalach Memoriał Piłkarski im. Zbyszka Nowickiego oraz wernisaż wystawy
poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, w Ełku zwody balonowe.
... i wszędzie był komplet uczestników, miejscowych
i turystów.
I (jak relacjonują mi bywalcy), gdy w niedzielę wieczorem rozpętała się burza nikogo zbytnio to nie przestraszyło ani nie zmusiło do powrotu do domu. Bawiono
się świetnie.
Trzy dni koncertowego szaleństwa w Olecku upłynęły szybciutko i bezproblemowo. Nagłośnienie działało z
małym wyjątkiem, gdy jakiś chochlik wyłączył pierwszego dnia prąd. Ale i tak Rynek był pełny aż do drugiej
w nocy, kiedy to zakończyły się koncert „Elektryczne gitary”. Chociaż i później na okolicznych ławkach rozmowy i śmiechy trwały do białego rana. Działały również
warsztaty, nad jeziorem przy starym PTTK-u.
W tym tygodniu weekend zapowiada się znowu równie malowniczo. Przede wszystkim będzie Chimera. Pełne trzy dni teatru w sali AGT przy ulicy Partyzantów. W
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kościele p.w. NMP Królowej Polski w sobotę koncert
muzyki barokowej „Między Niebem, a Ziemią” . W sobotę również Olecki Maraton Pływacki. Tego samego
wieczoru kino nocne na Rynku. Jest w czym wybierać
lub pójść na całość i obejrzeć wszystko!
Lato, tato... prawie takie jak to kiedyś, dawniej bywało. Tak o tym pisałem w poprzednim felietonie. Nie
ma co się jednak oglądać za siebie. Trzeba patrzeć za
horyzont, bo natura ludzka jest taka, że zawsze znajdzie
przed sobą coś ciekawszego, jakiś nowy szczytny cel
bez względu na poprzednie marzenia i dokonania. Jesteśmy zbyt ciekawi aby nie spróbować znowu ruszyć
ku tęczy choć przecież wiemy, że tam nie da się dojść.
Nie brońmy też naszej młodzieży wyjeżdżać za
granicę. Taki już jest los młodych. Kiedyś wyfruwali
z gniazd do innych miast, lepszych posad, ciekawszej
pracy, za nauką i za chlebem. Teraz, gdy w zasadzie
nie ma granic, a jedyną granicą jest znajomość języka,
przesuwają się te wyjazdy na rozleglejszy teren. Tylko tyle. Nie ma co też doraźnie leczyć gospodarki żeby
młodzież w „domu” została. Politycy powinni przestać
myśleć politycznie, a zacząć myśleć społecznie. Tego
zaś nie uprawia żadna partia poza Partią Kobiet.
Tylko takie postawienie sprawy może (ale nie musi)
uczynić z Polski kraj mlekiem i miodem płynący, w
której pracy będą szukać młodzi ludzie z innych krajów, czyli wspomagać nasz chory system emerytalny.
Bez tego za kilka lat lub najpóźniej kilkanaście klops
totalny.
Tutaj wydaje mi się na czasie zamieszczenie wypowiedzi jakiegoś rolnika z programu telewizyjnego:
„Tam gdzie jest chleb, tam jest Ojczyzna. Nie ma
chleba, nie ma Ojczyzny” ...
i słowa jakiegoś robotnika:
„Jak mi Państwo chce zaglądać do łóżka, do domu,
mówić czy jestem patriotą czy nie, to się nazywa faszyzm”.
To są dwa główne powody emigracji młodych: brak
pracy i powietrza do oddychania.
Ci dwaj obywatele RP zrozumieli już, że wytyczanie ponowne granic, to tylko polityka. Dążenia ludzkie
i tak rozerwą je na strzępy.
Ścierają się dwie wersje świata. Widać to jak na
dłoni. Świata zamkniętych, ogrodzonych drutami kolczastymi enklaw i świata otwartego, który pozwala żyć
pełniej i jaśniej. Świata, który pozwala więcej ogarniać,
osiągać ale i więcej wymaga od swych obywateli. Nie
chce pokory wobec władzy ale samodyscypliny, odpowiedzialności, prawości i zera tolerancji dla fałszu,
zdrady, oszustwa i życia tylko dla siebie. Ten pierwszy
świat będzie bronił się do upadłego, ale mam nadzieję,
że w końcu upadnie.
Bogusław M. Borawski

V13705

Ps. Wszyscy politycy proszą młodych, by wracali do
Polski. Ja chce tutaj przypomnieć (stary) dowcip na ten
temat:
- Czym różni się polski robotnik od IT?
- IT zna angielski, ma rower i chce wracać do domu.
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Nowy dyrektor na pokładzie.
Wywiad z Grzegorzem Studziżbą
Od 1 kwietnia tego roku stanowisko Dyrektora Produkcji
Delphia Yachts objął Grzegorz Studziżba. Jest to osoba z
wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji oraz zarządzania organizacją, a także doskonały żeglarz i kapitan.
Z dyrektorem Grzegorzem Studziżba rozmawia Ewa
Kot.
Już na pierwszym spotkaniu z pracownikami Delphia
Yachts zaproponowałeś, żebyśmy wszyscy mówili sobie na
„Ty”. Dlaczego?
Uważam, że szef nie buduje swojego autorytetu każąc
mówić do siebie „Panie Dyrektorze”. Jest to tylko i wyłącznie autorytet formalny. Staram się być ze wszystkimi
na “Ty”. Niestety nie wszyscy na to idą. Jest to pozornie
spoufalanie się i ludzie tego nie lubią. Niektórzy myślą
też, że będą mieli przez takie „Ty-kanie” fory. Nic bardziej
błędnego. To zobowiązuje.
Kolegi – przyjaciela nie wolno zawieźć. Tego też wymagam od współpracowników. Ja
również staram się ich nie zawieść.
Nie znaczy to ulgowego traktowania. Myślę, że jestem wymagający
(zarówno wobec siebie jak i swoich
współpracowników), ale również
otwarty na problemy innych.
Takie „Ty-kanie” zobowiązuje.
Nauczyło mnie tego zarówno harcerstwo i żeglarstwo, jak również
koncern “Valeo”, w którym wcześniej pracowałem. Tam ze wszystkimi byliśmy na “Ty”. To bardzo
skraca dystans.
Ilu pracowników Delphii znasz
z imienia?
Myślę, że co najmniej 50. Są to
kierownicy, mistrzowie, konstruktorzy, monterzy, stolarze, szlifierze,
laminatorzy, okuwacze… Jest to
według mnie wciąż stanowczo za
mało, ale obiecuję, że się poprawię.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z żeglarstwem?
Harcerstwo. Obóz żeglarski na jeziorze Jeziorak.
Jacht otwarty, pokładowy, klasy „Omega”. Padało cały
rejs, ale jakoś mnie to nie zraziło, wręcz przeciwnie. Żeglowanie to dla mnie przygoda. Rejsy wiążą się z poznawaniem nowych ludzi i miejsc.
Zawsze uwielbiałem i uwielbiam być w nowych
miejscach i odkrywać dla siebie kolejne porty.
Kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z Delphia Yachts
i co skłoniło Cię do pracy w tej firmie?
Żeglując po Mazurach trudno było nie zauważyć
jachtów produkowanych przez firmę Sportlake. W harcerstwie budowaliśmy jachty i byliśmy z nich bardzo
dumni, ale jak zobaczyliśmy na Mazurach te produkowane w Olecku, to wpadaliśmy w kompleksy i marzyliśmy
o tym, że fajnie byłoby tam pracować.
W 1998 roku już jako kapitan
„Zawiszy Czarnego” widziałem
się z Piotrem Kotem w Olecku
i oglądałem produkcję jeszcze
na ul. Lipowej. Z Wojciechem
Kotem widziałem się tylko przelotnie, a dopiero rok temu poznaliśmy się bliżej, gdy zwiedzałem
firmę Delphia. Wtedy też poznałem Macieja Kota.
24 grudnia o 9.00, czyli Wigilię nie tylko Bożego Narodzenia, podpisałem z Piotrem Kotem
umowę przedwstępną... czyli była
to wigilia zmian w moim życiu.
A co mnie skłoniło? Delphia
to fajna, duża firma. Największa
stocznia jachtowa w Polsce i do
tego z polskim kapitałem, co dla
mnie jest bardzo ważne. Nie tylko
spełniły się dawne marzenia, ale
też otworzyła się duża możliwość
osobistego rozwoju. Trzeba łapać
okazję. Carpe diem.

Masz duże doświadczenie w
produkcji. Czy mógłbyś opisać swoByłeś etatowym kapitanem
ją drogę zawodową?
„Zawiszy Czarnego”. Nadal płydyrektor Delpha Yachts
Zaraz po szkole średniej prawasz czasami jako kapitan ZawiGrzegorz Studziżba
cowałem w Elektromontażu nr 2 w
szy Czarnego, jak również PogoKrakowie. Półtora roku jako doradca handlowy odpowie- rii. Czy bycie kapitanem pomaga w zarządzaniu ludźmi?
dzialny za elewacje, dwa i pół roku w firmie Valeo (duży Czy może raczej zarządzanie ludźmi pomaga w byciu
koncern francuski z szeroko rozumianego Automotivu). kapitanem?
Tam byłem najpierw kierownikiem zmiany produkcyjnej
Zarządzania nauczyłem się przede wszystkim w har(najpierw jednej, a po roku dwóch równocześnie), potem cerstwie. To bardzo dobra szkoła. A kapitanowanie na
dodatkowo trenerem odpowiedzialnym za wewnętrzne dużych żaglowcach („Zawisza Czarny”, „Pogoria” czy
szkolenia specjalistyczne z komunikacji i systemów pro- statek nurkowy „Harpooner”), to jest dopiero prawdziwy
dukcyjnych. Szkolenie to mój ”konik”, więc pewnie dlate- poligon doświadczalny. Cały czas, nawet 2,5 miesiąca na
go się też tym zająłem.
pokładzie z tą samą załogą. Trzeba naprawdę lubić ludzi.
Od 2008 roku pracowałem w firmie ES System Wil- Zamknięta społeczność. Duża autonomia. Problemy, rakasy: pół roku jako Szef Centrum Logistycznego i Pełno- dości i smutki i znowu przygoda.
mocnik Prezesa do spraw produkcji, kolejne półtora roku
Zarządzanie blisko 50 osobową społecznością w
jako Dyrektor Produkcji. Przez kolejne 3 lata jako Dyrektor trudnych warunkach z dala od Polski. Miałem szczęście.
Generalny zarządzałem następującymi działami: produkcji, Choć bywało różnie. W życiu codziennym, „normalnym”
logistyki, konstrukcji i technologii oraz utrzymanie ruchu. po pracy każdy z nas idzie do domu i odreagowuje, a na
2 ostatnie lata byłem V-ce Prezesem ds. Organizacji pro- statku nie ma za bardzo gdzie się schować. Trzeba wydukcji i zajmowałem się dodatkowo strategią firmy.
kazywać się dużą tolerancją i zasadami. Wspólna praca

to@borawski.pl
jednak łączy.
Pracujesz w Delphii już ponad miesiąc. Powiedz proszę, jak oceniasz ten czas?
Dobrze. Jestem zadowolony, ponieważ poznałem firmę
i nawiązałem kontakt ze wszystkimi swoimi bezpośrednimi
podwładnymi oraz z większością ich podwładnych. Poznałem ich sukcesy oraz problemy. To fajni ludzie.
W większości bardzo zaangażowani i można się od nich
dużo dobrego nauczyć.
Jedna z pierwszych refleksji jaka mi się nasuwa to potrzeba poprawy komunikacji i standardów współpracy.
Co się do tej pory wydarzyło? Czego się nauczyłeś?
Przede wszystkim skupiałem się na poznawaniu ludzi,
specyfiki ich pracy, procesów. Starałem się jak najwięcej nauczyć i zrozumieć, jak funkcjonuje firma. W dużym stopniu,
mi się to udało.
Były też trudne momenty, kiedy w kwietniu miała miejsce bardzo duża absencja na „laminatach” spowodowana
podejrzeniem zatrucia nową żywicą.
Sytuacja ta na szczęście jest opanowana, dzięki bardzo
dużemu zaangażowaniu kadry oraz pracowników wydziału,
a także dodatkowych nakładów finansowych.
Teraz myślę bardziej strategicznie, a kolosalnym doświadczeniem i wyzwaniem jest sytuacja realizowania produkcji w akordzie. To dla mnie nowa sytuacja. Pogodzić
duże tempo z wysoką jakością, to duże wyzwanie. Nasze
produkty to jednak dobra luksusowe i wysoka jakość jest
konieczna, a akord to nie tylko terminowość ale przede
wszystkim możliwość większego zarobku dla pracowników.
To bardzo ciekawa i innowacyjna praca stawiająca duże
wyzwania.
Czy coś już udało Ci się zmienić?
To jeszcze za wcześnie, natomiast myślę, że pokazałem
kolegom i koleżankom, jak bardzo zależy mi na BHP, jakości oraz terminowości.
Mam nadzieję, że zobaczyli też, że ważny jest dla mnie
człowiek i partnerstwo oraz praca w zespole.
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Nowa usługa „Sprawdzenie
statusu podmiotu w VAT”
Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę dzięki której
podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi
podatnikami VAT.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest
dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich
kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących
mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci
są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole
identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status
podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP
nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP
jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP
jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.
Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej
możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z
urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest
dostępna na Portalu Podatkowym www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl zakładka: Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT.

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K12203

Co postawiłeś sobie za cel?
Moim celem krótkoterminowym jest „nie zepsuć tego,
co jest”. Później zamierzam skupiać się na wprowadzeniu
standardów pracy oraz zbudowaniu dobrze pracującego, ciągnącego w jednym kierunku i z dobrym zwrotem, zespołu.

tekst i zdjęcie z Delphia True Yachts, newslatter 2015
(kwiecień - czerwiec)
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Jakie są Twoje marzenia? Te zawodowe, związane z żeglarstwem, czy życiem osobistym?
Jeszcze zobaczyć parę miejsc. Azory. Arktyka i Antarktyka (pomimo zimna, którego bardzo nie lubię) i Australia.
Dziwne, wszystko na literę A. A gdzie dalsze abecadło?
Sprawdzić się w nowym środowisku, czyli w firmie. Nie
zawieść ludzi, zarówno szefów jak i współpracowników.
Dom i takie tam przyziemne sprawy.
Zarzucić kotwicę, czyli znaleźć swoje miejsce... Jak na
gościa mającego już 53 lata to chyba i tak już trochę późno.
Dziękuję za bardzo ciekawy wywiad.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
b15103

Rozpoczęcie
kursu

23
lipca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Widły
z
Zimbabwe
Latem 1982 roku nadesłano do
Redakcji Tygodnika Kulturalnego zaproszenie wystawione
na moje dwa imiona i jedno nazwiska. Pisałem na odwrotną stronę „TK” felietony na maszynie walizkowej, z krótkim
wałkiem, marki Łucznik z Radomia. W Fabryce Broni Łucznik ludzie z zewnątrz mogli zamówić części i sobie złożyć
sami … maszynę do pisania. W myśl zasady – Polak potrafi.
Po ziemi polskiej krążył dowcip. Do zakładów napisał zdesperowany klient: „Jak to jest? Zamówiłem części do maszyny do pisania, i kiedy je złożyłem, to skręciłem Kałasznikowa”. Ale wracajmy do organu, przepraszam, tygodnika
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Szefowi, czyli sekretarzowi redakcji, powiedziałem, że Olecko czeka, a wraz
nim las i okoliczne jezioro i rzeka, i niebieskie chłopaki z
gitarami, i rozkołysane balladami dziewczęta i kobiety. Po
prostu, lud. Do olecka dojechałem pociągiem osobowym po
12. Mam pociąg do pociągów, więc odnotowuję. Najpierw
spalinową lokomotywą, a potem parowozem na węgiel. O
tym, jak było, można przeczytać w dwóch oddzielnych kawałkach dziennikarskich: Było głośno ..., Tygodnik Kulturalny 1982, nr 24 oraz SZTAMA-82, Sztandar Młodych 1982,
nr 133; zamieszczono fotografie Wacława Klejmonta.
W felietonach pominąłem pewne wydarzenie, jakie miało miejsce na placu Wolności. Było to w samo południe. W
upalny dzień stanu wojennego. Idę sobie z grupą osób, która
nie ukrywała, że należy do PZO (Poetycki Zakład Ogrodniczy), z siedzibą na Sławiku w Lublinie. Podjąłem decyzję,
żebyśmy zlustrowali okoliczny sklep GS-u, w który zaopatrywał rolników sprzęt niezbędny do pracy w polu. Ogrodnicy powinni wiedzieć, jaką ma ofertę Olecko.
Weszliśmy hurmem. Dziewczęta i chłopcy. Poprosiłem
panią zza lady, żeby poprosiła kierownika sklepu, bo przyprowadziłem prezesa PZO wraz z jego najpiękniejszym
kwiatem. Jako niedoszły sadownik chętnie bym podał imię i
nazwisko szefa Poetyckiego Zakładu Ogrodniczego, ale na to
mi nie zezwala Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Nie puszczę pary z ust, gdyby mnie o to
prosił Boguś Borawski, który żyje z pracy rąk, głowy i nóg,
a nie jak stonoga.
Ale wracajmy do sklepu Gminnej Spółdzielni. Po dłużej
chwili przybiega zgrzany pan kierownik i pyta: „Czym mogę
służyć?” Odpowiadam, że w ramach rekonesansu terenowego, zaglądamy do sklepu, żeby się zorientować, czy nie ma
towaru, który nie schodzi, leży i zawadza. Kierownik macha
głową, że wie, co mam na myśli. I za chwilę przynosi z zaplecza dziwne widły z podpórką.
Prezes PZO bierze sprzęt na plecy i wychodzimy przed
sklep, żeby nam zaprezentował działanie, bo takiego cudactwa jeszcze nie widzieliśmy. Na chodniku zatrzymuje się
przechodnie. Kierownik peroruje, że widły wyprodukowano
w Afryce, poprawia, że w Zimbabwe. Wiadomo, Afryka jest
duża. Widły są mechaniczne, tj. przytwierdzone do ramki,
najpierw trzeba je mocno wbić w gnój, potem nacisnąć mocno stopą w dół, i jeszcze raz przekręcić, żeby wyleciało w
górę. Praca przy nich wymaga nielada krzepy. Ludzie z chodnika próbują wczuć się w rolnika z Zimbabwe, który takimi
widłami rozrzuca gnój. Jedni się śmieją, drudzy kręcą głową.
Z taki ciężarem nie ma żartów. W ramach narracji przypominam mieszczuchom, że widły kuł kowal, podobnie jak inne
narzędzia, które były potrzebne do pracy w polu (pługi, brony) i w domu (noże). W Zimbabwe, do wideł zagoniono jeszcze ślusarza i w ten oto sposób wyszły widły mechaniczne.
Oczywiście, że nie zaskoczyli nas mieszkańcy Afryki

Południowej, bo W Wąchocku skrzyżowano szpaka z żyrafą i otrzymano kombajn do zrywania czereśni. (Prosto z
Wąchocka). Mówiąc nieco subtelnie: Żyrafa jest koniem
wydłużonym przez ciekawość. (Ramón Gómez de la Serna, Myśli rozbrykane. Wybrał, przełożył, opatrzył wstępem
Janusz Strasburg, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979)
Pokazem wideł zrobiliśmy Zimbabwe taki PR , jak nikt
w ówczesnej Polsce. Piszę o tym nie dlatego, że oczekuję
po latach coś od Zimbabwe. Proszę się nie sumitować, i
nie przesyłać kła słonia ani zęba krokodyla, czy skóry ze
słonia.
O tych widłach Wacław przypominał, pisząc: (…)
Skoro już jesteśmy na placu Wolności: Ty pamięcią, Gałązka ulatniającym się jestestwem i ja z duszą na ramieniu
oraz przemyślnym sprzętem fotograficznym, to przystępuję do rzeczy kolejnej. Owe superwidły! Wcześniej już coś
takiego wynaleźliśmy w kabarecie „Legalnym”, tylko że
były nie-machaniczne, a importowane, posrebrzane z nalepką „Made in Zimbabwe”. To się działo, naszym Głowom Państwa ani w głowie było przyjmować dostojników
owego mocarstwa. A dziś? Sam nie tak dawno widziałeś
w TV. Chodziliśmy za gminnych proroków. Jesteś bliżej
Rządu, więc może wysuń zza węgła moją kandydaturę na
doradcę. Ładnie być doradcą: „Siedzą, jedzą, kawę piją.
„Syrena”, „Veto”, swawole! Gospodarkę rozwalają, czując taką ludu wolę. A lud przycupnął pod stołem, zauroczon
tą miłością. To go ktoś dyskretnie kopnie, to znów poczęstuje kością …” I zanim się spostrzegł, a zaczynam improwizować. Tfu na psa urok (po rosyjsku: „lekcja”)! Gdzie
mi do Naszych Wielkich Improwizatorów Współczesnych!
Wsiadam na widły, a raczej chyłkiem, ciszkiem zakradam
się do ogrodniczej antykwarni spod znaku Siedmiu Braci
Śpiących z pytaniem, które zadałeś mi w liście. Pani od
tego interesu pamięta to do dziś i wnukom opowiada Twój
reklamowy pokaz na placu Wolności. Na drugi dzień masowo wykupiono rewelację i tyle je widziała. Nowych dostaw
nie było, choć usilnie o nie zabiegała, bo interes stać w
miejscu nie może. Dokumentacji też odtworzyć się nie da.
Widły sprzedano z papierami, na których zostały zrobione.
Tak więc wchodziłem do sklepiku z nadzieją, a wyszedłem z
niczym. Dość podobna to sytuacja do Polski, która weszła
w socjalizm. Przez czterdzieści lat chodzi, klęka i pracuje
ostrożnie, by nie przetarły się ostatnie paradne portki. (…)
(Olecko, 29 marca 1987 roku).
8 września 2009 roku, przed odpustem Matki Boskiej
Siewnej w Przerośli, z Olecka skreślił piórem wiecznym:
(…) Ziarno Prawdy? Kto je zasiał, wiemy. A kto bezlitośnie
je ściera na miazgę i propagandowo miksuje? Czy z takiej
mąki może być zdrowy chleb? Chleba naszego powszedniego … Pogody dla rolników, którzy nie grają roli, ale
ją nawożą i pielęgnują, że wiatr w widłach gra! I nie diabelski to instrument … „Nie położysz kaku – nie weźmiesz
papu” – mawiała śp. babka moja – Bronisława, jeśli ktoś
nosem pociągnął i krzywił się na wonie od obór i chlewów
płynące. (…)
To jeszcze nie koniec. W widowisku-rykowisku pt.
CZAR PÓŁNOCY czyli „TYLE MI OPOWIEDZIAŁ
ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ”, napisanego dla potrzeb Kabaretu „Legalnego”, w didaskaliach, w nawiasie, jest napisane: „(Chłopiec porwany przez Ruchomy Przystanek PKS
znika w sinej dali. Markotna dziewczyna powiewa mu małą
błękitną chusteczką. Wchodzi Samotny Rolnik wyposażony w posrebrzane widły Made in Zimbabwe).” (Tygodnik
Olecki 2010, nr 35).
Wacław Ewaryst pisał: „Remanenty wrażeń / bliźnich
znów kłują w oczy. / Gdy wracamy z Północy, / wieje prosto
w oczu …”
A ja piszę łopatologicznie, bo rzecz dotyczy wideł.
Czynię to świadomie, żeby było jak na widelcu. Przepraszam, na widłach, które służą także do innych prac niż rozrzucanie gnoju, np. rozrzucania skoszonej trawy, żeby nie
zaparowała, a także nadziewania snopków i rzucanie ich
na wóz, nimi się nosiło słomę ze stodoły, żeby zwierzęta

to@borawski.pl

W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących. Doszło także do 3 kolizji drogowych.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci oleckiej
komendy zatrzymali w miniony piątek przed północą w miejscowości Cimochy. Kamil M. kierował osobowym volkswagenem mając blisko 0,7 promila alkoholu w organizmie.
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W minioną sobotę około godziny 15.00 oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Olecku w rejonie
sklepu Biedronka kierujący osobowym Citroenem podczas
wykonywania manewru cofania uderzył w zaparkowany pojazd marki Audi po czym odjechał. W trakcie podejmowanej
interwencji oficer dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie, że
kierujący Citroenem na trasie Olecko – Wieliczki porusza się
z nadmierną prędkością, zjeżdżając na pobocze.
Po ustaleniu właściciela pojazdu funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania.
Na miejscu ustalili, że Bogusława B., kilka minut przed
przyjazdem policjantów wrócił do domu swoim samochodem,
zaparkował go w garażu i poszedł w nieznanym kierunku.
Funkcjonariusze podczas patrolowania miejscowości napotkali 40-latka, który był pod wyraźnym działaniem alkoholu.
Mężczyzna w rozmowie z policjantami przyznał, że kierował swoim samochodem pod wpływem alkoholu oraz, że na
parkingu uderzył w inny zaparkowany pojazd. W związku z

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.
nie taplały się w gnojówce. Tak drzewiej bywało. Dzisiaj widły coraz mniej mają pracy. Starałem się, żeby to miało ręce i
nogi, choć nieraz jest tak, jak mówią Ślązacy, cinżko.
Postscriptum
W czerwcu br. Reuters poinformował, że Bank Centralny
Zimbabwe odchodzi od dolara Zimbabwe, ponieważ jest bezwartościowy. Powodem tego jest hiperinflacja w 2008 roku,
która osiągnęła 500 procent. Mieszkańcy Zimbabwe mogą
wymieniać walutę na dolary amerykańskie. Oto jaki obowiązuje przelicznik: za 175 biliardów dolarów Zimbabwe, można
dostać w łapę 5 dolarów USA. Za każde dodatkowe 35 biliardów dolarów można otrzymać jako bonus – 1 dolara amerykańskiego. Przy okazji denominacji przypomniałem sobie, że
pewnie widły kosztowały ponad 150 biliardów dolarów Zimbabwe. Zatem na terenie Olecka mieszka człowiek, posiadacz
wideł wartych biliardy dolarów. Z Zimbabwe. Oby go tylko
nie wypatrzył tropiciel afer, Zbigniew Stonoga, biznesmen z
przeszłością kryminalną, albo kelnerzy z restauracji Sowa&Przyjaciele albo Amber Room. Po dobroci radzę widły z
Zimbabwe zakopać głęboko w sianie. W sytuacji, gdy co rusz
słychać, jak ktoś puszcza bąka, spokojne mogą być tylko grabie, a nie widły. W III RP dobrze się roztrząsa i gnoi. Ludzi.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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powyższym Bogusław B. został zatrzymany w policyjnym
areszcie do wyjaśnienia sprawy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.
40-latek będzie odpowiadał za kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Zaś za spowodowanie
zagrożenia bezpieczeństwa poza drogą publiczną został ukarany mandatem karnym.
Kolejnego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze zatrzymali 18 lipca przed godzina 19.00 w Szczecinkach. Jerzy
S. kierował ciągnikiem rolniczym mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Ostatni nietrzeźwy kierujący został zatrzymany również
w miniona sobotę po godzinie 22 w Olecku na ul. Kościuszki. Karol J. kierował samochodem osobowym marki Opel
mając blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Do pierwszej kolizji drogowej doszło w minioną sobotę
przed godziną 12:00 na ulicy Grunwaldzkiej. Kierująca osobowym oplem podczas manewru cofania nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w zaparkowany pojazd marki
Toyota. 63-latka została ukarana mandatem karnym.
Druga kolizja drogowa miała miejsce w minioną niedzielę przed 19.00 w Gryzach. Kierująca samochodem osobowym marki Suzuki wyjeżdżając z dogi gruntowej na drogę
twardą nie zachowała bezpieczne odległości od omijanego
pojazdu w wyniku czego uderzyła w samochód marki Opel.
Renata D. została ukarana mandatem karnym.
Ostatnie zdarzenie drogowe miało miejsce w minioną
niedzielę około 15:00.
Oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany, że do miejscowego szpitala zgłosiła się kobieta z dwójka dzieci, którzy uczestniczyli w zdarzeniu drogowym. Jak
ustalili policjanci kobieta podróżowała z dziećmi samochodem osobowym marki Volkswagen. W miejscowości Nory
prawdopodobnie pękła opona w pojeździe w wyniku czego
kierująca straciła panowanie nad samochodem, dachowała i
zatrzymała się w przydrożnym rowie. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
rzeczniczka prasowa KPP Olecko,
sierż. szt. Justyna Sznel

Biała Olecka

Firma z Rudy (okolice Miłek) za ponad 4,6 tysiąca złotych
wykonała projekt budowy oświetlenia w Białej Oleckiej.
UM

Zabytkowa altana

Firma Leszka Paukszt z Olecka za kwotę 2 tysięcy złotych ma wykonać projekt przebudowy altany zabytkowej
znajdującej się obok restauracji „Colloseum”. Obiekt jest
wpisany do księgi zabytków. UM

L93002

weekend na drogach powiatu
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Przystanek 20
fotoreportaż

Józef
Kunicki
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W piątek zapraszamy

Program
V Oleckiego Festiwalu Teatrów
Amatorskich CHiMERA:
24 lipca (piątek):

10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe
życie starych rzeczy”, kuglarskie dla dzieci
16:00 - Rozpoczęcie V OFTA CHiMERA
16:15 - Pokaz krótkich animacji studentów ASP w
Gdańsku
16:30 - ,,Śnienie” Teatr Amalgat (Olecko)
17:30 - ,,Warlikowski noob” Teatr Pomarańcze W
Uchu Na Skarpie Bez Kartki (Poznań)
18:30 - ,,Poszukiwany P. M” Teatr Ło/Men (Lubawa)
19:30 - ,,Czerwona sukienka” Teatr Okoliczności
(Kraków/Ostrów Wielkopolski)
21:00 - Recital Olgi Grzędy WYSTĘP GOŚCINNY (Skocznia)

25 lipca (sobota):

10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe
życie starych rzeczy), kuglarskie dla dzieci
16:30 - Wykład na temat odnawialnych źródeł energii
17:00 - ,,Smok” Teatr Bełchatowskich Uciekinierów
(Bełchatów)
18:00 - ,,Koniec” Teatr KOD (Dębno)
19:00 - ,,Sad Hesperyd” Teatr Hesperydy (Chełm)
19:30 - ,,Fakeryzm” Teatr Brama (Goleniów)
21:00 - ,,Liza” Marta Jaszewska WYSTĘP GOŚCINNY

26 lipca (niedziela):

10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe
życie starych rzeczy), kuglarskie dla dzieci
16:00 - ,,Kotoloty” Teatr Pierwiastek z Dwóch (Olecko)
17:00 - ,,Glory” Teatr HAM (Chełm)
18:00 - ,,System kroków” Teatr ReAkcji (Gdańsk)
19:30 - ,,Ja Ediczka” Michał Kasprzak WYSTĘP
FINAŁOWY
20:20 - Zakończenie V OFTA CHiMERA, podanie
wyników oraz pokaz warsztatowy
Teatr AGT; wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY!

na recital
wyjątkowej osoby- Olga Grzęda, która wspiera Festiwal od samego początku, do tej pory pojawiała się
jako wolontariuszka, a tym razem zaśpiewa dla nas
na ,,Skoczni”.
Mówi o sobie: ,,studentka III roku Ekonomii na
UW. Śpiewam od kiedy pamiętam, pierwsze kroki na
scenie stawiałam w wieku 7 lat.
Wiele osób chciałoby, żeby ich życie miało soundtrack. Tak się składa, że moje ma. Co prawda nie został skomponowany przeze mnie ani dla mnie, jednak
nie przeszkadza mi to w utożsamianiu się z utworami,
z których się składa. Zaprezentuję kilka z nich, autorstwa różnych artystów, mniej lub bardziej związanych z moim życiem. Momentami będzie zabawnie,
po chwili może bardziej poważnie, jednak z pewnością będzie bardzo prywatnie.”

Kolejny występ

gościnny podczas V
OFTA CHiMERA to monodram Marty Jaszewskiej
pod tytułem „Liza”.
O spektaklu: Monodram oparty jest na tekstach
G.B.Shawa, a w głównej mierze na sztuce „Pigmalion”.
Kulisy bycia sławnym, ale czy do końca szczęśliwym? Jaką cenę płaci za to człowiek?
Uniwersalizm epoki wiktoriańskiej, w której żył i
tworzył Shaw jest aktualny do dziś. Obłuda, fałszywe pozory i wreszcie demaskacja. Gdzie są w tym
wszystkim emocje, uczucia? Widzimy tylko
opakowanie, a nie to co w środku. Dążymy do
bycia „Kimś”, ale tak naprawdę kim? Człowiekiem czy zabawką?
„Amerykański sen”, czy jest tylko w różowym kolorze?

W niedzielę

Michał Kasprzak (absolwent
Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy i
Macieja Ślesickiego) zaprezentuje swój spektakl „Ja
Ediczka”, będzie to występ finałowy.
O spektaklu: Eduard Limonow, awangardowy poeta ze Związku Radzieckiego, przyjeżdża do Nowego
Jorku. Dosyć prędko przekonuje się, że jeśli coś jest
w Ameryce potrzebne, to nie jego talent, ale raczej
uroda żony Jeleny.
W Moskwie był kimś, tutaj jest nikim. Wkrótce traci pracę w gazecie emigracyjnej, piękna żona
opuszcza go dla bogatego Amerykanina, a on trafia
do hotelu dla podobnych sobie, gdzie żyje z zasiłku.
Włóczy się po Nowym Jorku, oddaje przygodom erotycznym z przypadkowo spotkanymi osobami i pełen
nienawiści do establishmentu, wiedzie życie wyrzutka społecznego. I w tym momencie spotykamy go.
Eduard Limonow swoje gorzkie, bolesne rozczarowania tym co zobaczył i przeżył zawarł w powieści
„To ja Ediczka”. Drobny fragment tej książki stanowi
monodram „Ja Ediczka”.
Michał Kasprzak bardzo starannie i z wielką autentycznością wcielił się w postać Eduarda Limonowa nie przebierając w naturalistycznych środkach
pokazując desperację człowieka wrzuconego w różnokulturowy tygiel stolicy świata. Jest to niewątpliwie obraz człowieka tragicznego, nie znajdującego
pozytywnego wyjścia z zaistniałej sytuacji pomimo
komediowych fragmentów literackich i zabawnych
zagrywek scenicznych. „Ja Ediczka” to spotkanie z
mocną naturalistyczną literaturą i mocnym naturalistycznym graniem scenicznym.

to@borawski.pl

Hańcza

Wędkarstwo to najzdrowszy z nałogów”. Tak mawia Antoni Remiesz. Znakomity wędkarz, podróżnik, świetny felietonista, pisarz, pasjonat i miłośnik przyrody, dziennikarz i wychowawca młodzieży. A przede wszystkim ciepły, serdeczny
Pan Tosiek. I w dodatku zakochany w jeziorach Suwalszczyzny. A wśród tych jezior, Hańcza zajmuje miejsce szczególne.
Nad to szczególne jezioro, 5 lipca zjechało 17 wędkarzy,
aby rozegrać spinningowe zawody, zorganizowane przez Koło
Okoń Olecko. Tegoroczne lato nie rozpieszcza piękna pogodą,
jednak w dniu zawodów było ciepło, bardzo ciepło. Hańcza
przywitała nas całkowitą flautą. Ciszą.
Po sygnale łodzie podzieliły się na dwie grupy. Jedna,
większa skierowała się w stronę prawą , na tzw. ogrody, a dalej na starą Hańczę, druga grupa łodzi popłynęła w lewo, w
kierunku ujścia Czarnej Hańczy. Tylko Krzyś z Piotrem, wypływający z miejsca startu jako ostatni, zatrzymali się na …
40 metrowej wodzie. I tak dryfowali.
Dostrzegłem ich zbyt późno. Zanim dopłynąłem, okonie
żerujące właśnie w tych okolicach, gdzieś odpłynęły. Krzyś i
Piotr zdążyli złowić po kilka pięknych sztuk. Początek mieli
więc znakomity. Inni wędkarze, różnie, ale raczej słabo. Po
trzech godzinach ci co popłynęli w prawo, byli już przy starej
Hańczy, ci z lewej przy ogrodach, inni przy kamieniach tak
dalej i tak dalej.
Dwa kilometry wschodniego brzegu jeziora, to jedno długie „nurkowisko”. Płetwonurkowie również od wczesnych
godzin rannych korzystali z przyjaznych, czystych wód jeziora. Nie wszystkie miejsca zanurzenia były oznakowane, jednak generalnie do żadnych sprzeczek wędkarsko nurkowych
nie dochodziło. Podzieliliśmy się jeziorem.

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem
internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na
podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji,
w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie
lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione
publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła.
Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swo-
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Niestety. Słońce przypiekało solidnie, co niektórzy z nas
„docenili” śpiąc najbliższą noc chyba na stojąco. Ryby najczęściej skubały, gdy wiatr chłodził nieco rozgrzane głowy i
powodował lekkie falowanie wody.
Czas, jak to czas, płynął nieubłaganie. Pora kończyć zawody.
Komisja sędziowska przedstawiła takie wyniki:
1. Gryniewicz Krzysztof
2785g
2. Gojlik Mieczysław		
1660g
3. Trocki Piotr		
1660g
4. Przekop Marek		
1495g
5. Galicki Renisław		
1445g
6. Hościłło Arnold		
1095g
7. Krajewski Krzysztof
910g
8. Makowski Józef
790g
9. Sznurkowski Edward
780g
10. Gawroński Tomasz
625g
Startowali na Hańczy również: Danielczyk Bazyl, Iszkuło Tomasz, Rynkowski Jerzy, Hodana Krzysztof,
Chodnicki Robert, Iwaniuk Mirosław, Iszkuło Grzegorz.
Zwycięzca, Krzysztof Gryniewicz bardzo rzadko zaszczyca swoja obecnością na zawodach Koła Okoń, a jak już
przyjechał, to widać po wynikach . Można rzec, „ veni, vidi,
vici” …. I jak Go nie lubić? Kolejna impreza Koła Okoń, to
okoniowy puchar Mieruniszek, 16 sierpnia, a już za kilka
tygodni, w dniach 18-20 września duża, trzydniowa impreza, z okazji jubileuszu 20 lecia Koła, na jeziorze Łaśmiady.
Zapraszamy serdecznie.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Arnold Hościłło

ich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują
się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

to@borawski.pl

AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

AUTO LAND

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

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V11810
V13037

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

V15503
V13905

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B16001
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17001
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V03224

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15932
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11820
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15613
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15922
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V12717
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B15702
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

K11107

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B15801

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

L92804

V11410

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

K14904

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09113

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

GEODETA, tel. 500-299-313

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V12408

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14107
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14306
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V16002

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V11710

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B15901
* kuchnia domowa, bar przy stacji paliw, Ełcka 4, tel.
516-442-550 K12402
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V15713

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K12502
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15602
* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI,
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12005
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B15303
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990
V15723
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11920

USŁUGI

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

K12601

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

V12508

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy 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...

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

V15403

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B14405
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V14015
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L93101
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B12909
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B15203

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K11008
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13406

V17101

B14505

B14804

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

V15603

V14005

14

Tygodnik olecki 29/912 - r. 2015

to@borawski.pl
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13007
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V11720
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12308

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
V13307
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14814
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V15912

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K06710

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B15003

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

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

V11620

V12707

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B14604

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V14106

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L92210

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14704
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11750
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06810

SPRZEDAM

* brama przesuwna 3m, przęsło 3 m, bramka 98 cm. Stal,
teownik. W komplecie rolki, zawiasy, rolka najazdowa, rolka
trzymająca ze słupkiem, listwa zębata (moduł zęba 4mm - napędy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B15402
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b08
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B14206
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10818
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10828
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K12303
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b08
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B15403
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V12807
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V15623
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B14007
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B14904
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b08
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw., tel. 602-345-477 V13327
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13027
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V13715
możliwość montażu
DWORZEC PKP
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 V12317
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw.,
bardzo ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel.
600-953-143 K06910

WYNAJEM

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V11904a
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12318

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V11730

* mieszkanie, 28 m.kw., tel. 695-602-891 K12203
* pokoje, tel. 500-708-095 K07009

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie.
Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często
pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają
jej dobra osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez
Komendę Powiatową Policji w Olecku, gdzie internauci umieszczając w
Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili
osoby publiczne z naszego powiatu.
Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z których zostały
umieszczone obraźliwe treści.
Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała
tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co robimy w
sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo,
to nie możemy czuć się bezkarni.			
KPP Olecko
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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

Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia 22 Przystanku Olecko
W dniach 17-19 lipca funkcjonariusze oleckiej komendy
oraz policjanci Oddziałów Prewencji w Olsztynie zabezpieczali obchody 22 Przystanku Olecko. Głównym celem działań, prowadzonych w tym roku w ramach prewencyjnej zasady 3x Tak – troska, tolerancja, tłumienie było zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz zapewnienie jej
prawidłowego przebiegu.
Policjanci szczególna uwagę zwracali na bezpieczeństwo
uczestników imprezy oraz na to, aby na terenie miasta nie
doszło do żadnych zakłóceń porządku publicznego.
Do działań skierowano w sumie aż 60 policjantów. Podczas trwania imprezy funkcjonariusze wylegitymowali 110
osób, skontrolowali 63 pojazdy. Policjanci nałożyli 12 man-

datów karnych za zakłócenie porządku publicznego, zaśmiecanie, używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym oraz spożywanie alkoholu wbrew zakazom. Główny
nacisk w trakcie działań położono jednak na czuwanie nad
bezpieczeństwem uczestników „Przystanku Olecko” stąd
większość podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji kończyła się pouczeniem i rozmowami profilaktycznymi. Ostrzejsze środki represji stosowane w wyjątkowych przypadkach.
Ponadto policjanci biorący udział w zabezpieczeniu
przeprowadzili 16 interwencji.
Oceniając przebieg tegorocznej imprezy należy stwierdzić, że przebiegła ona w spokojnej atmosferze. Mimo dużej liczy uczestników odbyła się ona bez większych utrudnień. Policjanci nie odnotowali żadnych poważniejszych
zdarzeń kryminalnych.
rzeczniczka prasowa KPP Olecko,
sierż. szt. Justyna Sznel

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Tonik domowy

Wyciśnij sok z polowy cytryny oraz połowy pomarańczy. Przecedź przez gazę, dolej pół szklanki
przegotowanej wody lub mineralnej wody. Przemywaj twarz rano i wieczorem.
Od czasu, kiedy w sklepach zielarskich pojawiły się
zestawy nasion do wysiewania w domu, dieta kiełkowo-siewkowa stała się bardzo popularna. Dla zwolenników
tej diety podajemy dwa najzdrowsze ze zdrowych przepisy.

Sałatka Hipokratesa:

po pół szklanki posiekanych siewek gryki i słonecznika, pół szklanki lucerny tub soi, szklanka kiełków fasoli lub soczewicy, surowa papryka pokrojona w kostkę, 2
surowe pomidory pokrojone w ćwiartki, pół szklanki posiekanej zieleniny, najlepiej wieloskładnikowej. Całość
doprawiamy do smaku.
Mleczko młodości: miksujemy po dwie łyżki kiełków
pszenicy i kiełków słonecznika z 10 łyżkami wody źródlanej, po czym przesączamy przez gazę i wypijamy.

Migdały przy nadkwasocie

Należy przez trzy dni zjadać codziennie przed posił-

kami po dwa migdały, a przez następne dziesięć dni – tylko rano – trzy migdałyJad kiełbasiany

Jad kiełbasiany

to jedno z najsilniejszych trucizn. Zatrucie następuje
po spożyciu pokarmu, przeważnie konserwy mięsnej lub
jarzynowej, w którym znalazły się laseczki jadu kiełbasianego.
Objawy zatrucia: suchość w jamie ustnej, ból i zawroty głowy, silne osłabienie oraz podwójne widzenie,
Często pojawia się opadanie powiek Temperaturo ciała
jest normalna. Wymioty nie muszą wystąpić, biegunki
przeważnie nie ma.. Jest to bardzo ciężka, często śmiertelna choroba. Bardzo ważne dla życia chorego jest jak
najszybsze wezwanie lekarza. Leczyć należy wyłącznie
w szpitalu.
Przed zatruciem zabezpiecza dokładne oglądanie puszek z konserwami oraz weków. Puszki wzdęte z obu
stron, szczególnie, gdy po otwarciu wydobywa się z nich
gaz, oraz weki, które same uległy otwarciu, nie nadoją
się absolutnie do spożycia nawet po ugotowaniu czy przesmażeniu. Lepiej niepewną konserwę wyrzucić, niż narazić się na ciężką, często śmiertelną chorobę.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
22 lipca (dawne święto PRL, które
ś.p. Andrzej Legus po 1989 obchodził
pasjami)
Bolesławy, Magdaleny, Magdy, Marii,
Mileny, Stoisławy
Albina, Bolesława, Laurencjusza, Laurentego, Pankracego, Stoisława, Teofila,
Wawrzyńca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, Sławy, Żaliny, Żelisławy
Apolinarego, Bolesława, Jana, Lubosława, Ludwika, Sławosza, Zdzisława,
Żelisława
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Ludwiki, Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesimira, Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olimpii,
Świętosławy, Walentyny, Walii, Żakliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Michała,
Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, Sławosza, Walentego, Walentyna

26 lipca
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Grażyny, Hanny, Mirosławy
Bartłomieja, Dawida, Joachima, Krystyna, Laurentego, Mirosława, Mojsława, Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany,
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomisławy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Celestyna, Cezarego, Dionizego, Jerzego,
Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora,
Samsona, Sylwiusza, Święcimira,
Świętomierza, Świętomira, Walentego,
Wiktora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpisławy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmiły, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpisława, Konstancjusza, Konstantego, Konstantyna, Olafa,
Serafina, Urbana

Nasz przepis
Indyk w sosie pizzaiola

Mięso myjemy i osuszamy.
Szpinak również myjemy i osuszamy.
Na rozgrzanej patelni podsmażamy
kotleciki z obu stron po 2 minuty. Następnie dolewamy bulion. Czekamy aż
odparuje i wtedy dolewamy ocet balsamiczny i dodajemy miętę.
Ocet wygotowujemy aż otrzymamy
konsystencję sosu. Wtedy doprawiamy
go solą.
Na drugiej patelni dusimy przez
dwie minuty liście szpinaku. Nie dolewamy wody, gdyż szpinak sam puści
sok. Na koniec dolewamy oliwę i dodajemy pokrojony w plasterki czosnek.
Dusimy kolejną minutę, a na koniec doprawiamy solą.
Szpinak i kotleciki rozkładamy na
talerzykach i dekorujemy listkami mięty.

12 sznycelków (ok. 60 dag) z filetu z
indyka, 6 filecików anchois w oliwie,
12 kaparów w soli, 60 ml oliwy, 50 ml
bulionu warzywnego lub gorącej wody, 1
ząbek czosnku, 20 dag pomidorów (najlepiej cherry), oregano, natka pietruszki,
bazylia, sól do smaku
Mięso, pomidory i zioła myjemy i
następnie osuszamy. Kilka listków natki
pietruszki odkładamy do dekoracji. Pomidorki (jeżeli cherry) przekrajamy na
pół, jeżeli normalne pomidory, to kroimy
w kostkę. Czosnek kroimy w cienkie plasterki. Zioła siekamy. Anchois odsączamy z oliwy.
Patelnie rozgrzewamy i dopiero na
nagrzanej podsmażamy mięso po 2 minuty z każdej strony. Dodajemy bulion,
pomidorki, czosnek, zioła, anchois i kapary. Całość dusimy około 5 minut.
Ogólne zasady łączenia
Gotowe danie układamy na talerzu,
win z potrawami:
skrapiamy oliwą, dekorujemy natką i po• zakąski - wina białe wytrawne lub lekdajemy.
kie różowe i czerwone,
• sery miękkie typu brie - wina czerwoPoncz
... napój mrożony lub gorący, pochodzą- ne ciężkie,
cy z Indii. W oryginalnej wersji robiono • sery zielone typu rokfor - wina czergo z pięciu składników: herbaty, cukru, wone lekkie,
cytryny i jeszcze jakiegoś owocu oraz • sery suche prasowane typu edam wina. Od XVI wieku poncz znany jest wina czerwone wytrawne,
także w Europie. Sporządza się go z her- • sery topione i świeże - wina białe i róbaty, cukru, przypraw, owoców, soków żowe półwytrawne,
owocowych oraz alkoholu (rumu lub • dania mięsne: baranina i wołowina,
wódki), a czasem z samego rumu i soku. królik, ptactwo i dziczyzna - wina czerwone mocne,
• dania mięsne: baranina z rusztu - wina
Kotleciki jagnięce
czerwone lekkie,
12 kotlecików jagnięcych z kostką, 40 ml • dania rybne - wina białe wytrawne,
oliwy, 120 ml octu balsamicznego, 80 ml • dania rybne ze śmietaną oraz zupy bulionu mięsnego, 60 dag świeżego szpi- wina białe półwytrawne,
naku, ząbek czosnku, 5 listków świeżej
• dania z jarzynami i grzybami - wina
mięty, sól
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Cytaty na ten tydzień
Symbol przedstawiający kobiecą twarz z trzema nogami.
Obecnie znajduje się etykietach
piwa, na pięknych szklankach i w
herbie miasta (Trinakria).
A. i E. Babach,
Podróż na Sycylię czyli koniec
świata
... samo trwanie to ostatni,
niezmienny wizerunek prastworzenia w świecie coraz bardziej
deformowanym przez ludzkie
pragnienie osiągnięcia korzyści.
Marion Dönhoff,
Nazwy, których nikt już nie
wymienia
Przepaść ubóstwa w krajach
tak zwanego trzeciego świata wyraża się w coraz niższym poziomie edukacji.
Carlos Fuentes,
W to wierzę
Myślę, że tą wyłączną wartością filmu jest nic innego, jak
ludzka twarz, kryjąca tysiące tajemnic, pokazana w zbliżeniu, w
rozmaitych kontekstach – w chwili, gdy rodzą się w niej i zmieniają
na naszych oczach uczucia, myśli
ulegają metamorfozie... tę twarz
potrafi pokazać tylko kino.
Istvan Szabó,
Film na świecie

PRZYS£OWIA
Gdy w lipcu słońce dopieka, burza
niedaleka.
W lipcowej porze łowią raki, piskorze.
Lipiec – starego chleba z nowym
przypiec.
Gdy mgła o Babią Górę podczas żniw
zaczepi, uciekajmy ze zbożem, bo się
wszystko zlepi.
Na św. Wincentego będziem jedli chleb
z nowego.
Gdy się grzmot w lipcu od południa
poda, drzewom się znaczy szwank i
nieuroda.
W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar
Boży, a najpierwsza Małgorzata (20
lipca) sierp w zboże założy.
Na Marię Magdalenę (22 lipca) pogoda
– pszczółek wygoda, a jak słota – to
lichota.
W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
lekkie białe, różowe i czerwone,
• desery - wina białe słodkie i półsłodkie. Wina białe podaje się przed winami
czerwonymi, wina lekkie przed winami
mocnymi, wina zimne przed winami o
temperaturze pokojowej.
Wina bardzo szlachetne należy podawać
w oryginalnych butelkach, a nalewać je
trzeba delikatnie, aby nie strącić osadu,
który zebrał się na ściankach.

18

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 29/912 - r. 2015

Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Burmistrza

19 lipca rozegrany został Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Burmistrza Olecka. Sędzią głównym był Bartosz Cieśluk.
Kategoria do lat 10
1. Damian Lewandowski - KS Tennis Life Brwinów
2. Olaf Wiśniewski - Sieradz
3. Szymon Ciećko - KS Tennis Life Brwinów
Kategoria do lat 16 - dziewczęta
1. Sylwia Sadłowska - Olecko
2. Pola Masłowska - Sieradz
3. Maja Radziszewska - Sieradz
Kategoria do lat 16 – chłopcy
1. Krzysztof Pietruszka – Score Elbląg

Grand Prix Olecka

19 lipca odbył się IV Turnieju Siatkówki Plażowej z cyklu
Grand Prix Olecka 2015. Sędzią głównym był Robert
Markowski.
Do IV turnieju zgłosiło się 5 par.
Wyniki:
Bogdan/Opanowski – Topór/Hodana
2:0
Haponik/Leszczyński – Górski/Burba
2:0
Bogdan/Opanowski – Matusiak/Matusiak 2:0
Topór/Hodana - Haponik/Leszczyński
2:1
Górski/Burba - Matusiak/Matusiak
0:2
Bogdan/Opanowski - Haponik/Leszczyński 2:0
Topór/Hodana - Górski/Burba		
2:0
Haponik/Leszczyński - Matusiak/Matusiak 2:0
Bogdan/Opanowski - Górski/Burba		
2:0
Topór/Hodana - Matusiak/Matusiak		
2:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA I PUNKTY ZA TURNIEJ
1. Bogdan/Opanowski
12pkt.
2. Topór/Hodana		
9pkt.
3. Haponik/Leszczyński 7pkt.
4. Matusiak/Matusiak
5pkt.
5. Górski/Burba		
3pkt.
Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a

2. Błażej Szynal – Sieradz
3. Mateusz Tydman – Sejny
OPEN
1. Przemek Kwiatkowski - Score Elbląg
2. Przemysław Lewandowski KS Tennis Life Brwinów
3. Bartosz Kazubek - Score Elbląg
W turnieju zagrało 32 zawodniczek i zawodników. Najsilniej obsadzona była kategoria OPEN. Ciekawe mecz
obfitowały w efektowne wymiany i wspaniałe zagrania.
Na tryumfatora każdej z kategorii czekał pamiątkowy
puchar, a zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymali również
dyplomy. Turniej rozgrywany w aż czterech kategoriach
został przeprowadzony sprawnie dzięki wsparciu trenerów
klubów tenisowych goszczących w Olecku. Szkoda, że
w rywalizacji Olecko reprezentowała tylko jedna osoba.
Bartosz Cieśluk
zwycięzcy komplet koszulek.
W zawodach uczestniczyło 10 zawodników.
KLASYFIKACJA PO IV TURNIEJACH
1. Bogdan/Opanowski
2. Haponik/Leszczyński
3. Topór/Hodana		
4. Matusiak/Matusiak
Masłowski/Masiul
Jasnos/Zawistowski
7. Janos/Sajnaga 		
Szwejkowski/Zaborowski
9. Mendak/Waszkiewicz
10. Wrzyszcz/Wrzyszcz

31pkt.
22 pkt.
20 pkt.
12 pkt.
12 pkt.
12 pkt.
9 pkt.
9 pkt.
7 pkt.
5 pkt.

Bartosz Cieśluk

Przebudowa ulic

Olecka firma Krzysztofa Sawczuka zrealizowała zamówiony przez gminę olecką projekt przebudowy ulic
Moniuszki, Kiepury, Wieniawskiego i Szymanowskiego.
Koszt projektu, to ponad 22,7 tysiąca złotych. Dokumentacja dotyczy przebudowy jezdni, instalacji sanitarnej oraz
oświetlenia. UM

„Fotosesja dzikich żubrów”
– rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

18 czerwca w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku rozstrzygnięto Szkolny
Konkurs Fotograficzny pt. „Fotosesja dzikich
żubrów”. Konkurs został przeprowadzony wśród
uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej Tropami żubra.
Gimnazjalistki zgłosiły bardzo ciekawe fotografie prezentujące popołudniowy odpoczynek
żubra - króla Puszczy Boreckiej.
Publikujemy kolejne zdjęcia z konkursu.
wojeg
Gabriela Jeglińska (1d) „Leniwe popołudnie”
III nagroda
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Szkoła dobrych
praktyk

Wakacje powitały wszystkich słoneczną aurą, a do Szkoły Podstawowej
im. M.J.Piłsudskiego w Gąskach zawitali liczni goście.
Już w pierwszych dniach wakacji na
wypoczynek przyjechało 72 uczniów i
harcerzy z I Drużyny Harcerskiej przy
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. To szkoła, w
której uczy się 632 uczniów w 32 oddziałach. Od klasy czwartej w każdym
ciągu są po dwa oddziały sportowe i jeden integracyjny.
Dzieci z Bytomia co roku w Gąskach
wypoczywają już od 10 lat. W dużej
mierze to zasługa Komendanta Obozu Żeglarskiego inżyniera
hm Damiana Gawła.
Harcerze przywieźli ze sobą łodzie do zajęć na Jeziorze
Przytulskim: optymisty, omegi i kanadyjki. Co ciekawe, zajęcia na obozie pod czujnym okiem dh hm Jagny Świętochowskiej prowadzili studenci uczelni w Katowicach. Zuchy
mieszkały w szkole, a harcerze starsi w namiotach nad jezio-

była dyrektor Szkoły w Gąskach Janina Rękawek. W przyjemnej atmosferze rozmawiano o rozwijaniu współpracy
między placówkami. Dzielono się doświadczeniami i sukcesami w pracy pedagogicznej i harcerskiej. J. Świętochowska
mówiła o tym, jak w pracy wykorzystuje techniki harcerskie
atrakcyjne dla uczniów. Dyrektor Krzysztof Przybysz dzielił
się rozwiązaniami co zrobić, by osiągnąć wysokie wyniki
z egzaminów zewnętrznych. Wspólnie ustaliliśmy obszary
pracy dydaktyczno–wychowawczej, w których szkoły będą
ze sobą współpracować: edukacja wczesnoszkolna, konkursy – j. polski, j. angielski, gazetka szkolna, harcerstwo
– uczenie dzieci kreatywności i wykorzystania technik harcerskich, wspólne pisanie projektów, organizacja wycieczek
i wypoczynku letniego. Tym samym przyszły rok szkolny w
Gąskach obfitować będzie w wydarzenia interesujące dla
dzieci i inspirujące dla kadry.
Iwona Grabek

Centrum Edukacji i Rozwoju
Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Batorego 14 A
tel. 87-520-27-30
Zaprasza do:

LICEUM Ogólnokształcącego dla Dorosłych

POLICEALNEGO Studium Zarządzania Biznesem
Technika Administracji (cztery semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dwa razy
w miesiącu (soboty, niedziele)
Absolwenci szkół zawodowych bezpośrednio przyjmowani są na semestr trzeci!!!

K12103

na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły
zawodowej

Zapraszamy
Jarosław Bańkowski

V15703

V15104

rem.
W tym samym okresie w formie półkolonii odpoczywały dzieci z Gąsek wraz z opiekunami – Beatą Grzęda, Teresą Pieślak i Wojciechem Tatarczukiem. Odbywało się to
w ramach świetlicy z elementami socjoterapii. Nasze dzieci
wspólnie z gośćmi zorganizowały ogniska, zajęcia nad jeziorem, kąpiele.
Wakacje, to też doskonała okazja, na poszerzanie horyzontów, wymianę doświadczeń. 10 lipca obyło się spotkanie
„robocze” w którym uczestniczyli inż. D. Gaweł i J. Świętochowska z Bytomia oraz Dyrektor SP w Ostrowitem w gminie
Biskupiec – Krzysztof Przybysz z małżonką. Naszą szkołę
reprezentowali nauczyciele: Iwona Grabek, Agnieszka Poświata, ks. Waldemar Barnak. Organizatorem spotkania
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PO KOKARDĘ (229)

Wakacyjne remonty
Uwielbiałam remonty!
Przeglądam stosy gazet z nowinkami, chodzę
po sklepach, wybierałam kolory, glazury i wszelkie dodatki. Mogłam tak co pięć lat. Słowo.
Najbardziej z remontu lubiłam, jak pewnie
każdy, ten efekt końcowy. Ręce urobione po łokcie, mieszkanie odgruzowane, każda rzecz na swoim starym miejscu i ten zapach i błysk w oku.
Kiedy już na nic nie miałam, a mieszkanie
błyszczało, siadałam w fotelu z zaparzoną kawą
i wszystkimi zmysłami chłonęłam to piękno, na
które wydałam jak zawsze za dużo pieniędzy. Ale
lubiłam, bo miałam wrażenie, co zmieniam swoją
rzeczywistość, że coś się dzieje.
Lubię takie zmiany.
Tak twierdziłam do niedawna, czyli do czasu
ostatniego, obecnie trwającego remontu. Nadal lubię zmiany, ale nie za taką cenę!
Dom do góry nogami. To tylko remont jednego pokoju, a nie ma chyba rzeczy, która byłaby na
swoim miejscu. O, rety! W każdym mieście powstało mnóstwo sklepów z ogromnym asortymentem i mnóstwem ekspedientów, którzy natychmiast osaczają, doradzają.
Narzekać się nie da, bo różnorodność towarów
bogata, a żeby je wszystkie objechać i zapamiętać,
co w którym i za ile, to nie lada wyzwanie. A kiedy już je się wszystkie objedzie, zobaczy, to i tak
człowiek ma zagadkę jak przed: co kupić?
Majster lub majstrzy, to oddzielny temat. Najlepsi są ci z polecenia znajomych. Koleżanka na
jednego czekała pół roku, ale nie żałuje, bo to taki

z typu „złota rączka”. Potrafił wszystko: układał
glazurę, podłogi, malowanie, podwieszane sufity, szafy, przeróbki, itd., a wszystko czyściutko
i szybko.
I kiedy już cały dom unieruchomiłam i nie
wiem na jak długo, bo majster się spóźnia, bo
stwierdzam, że nie lubię remontów. Jestem przerażona!
Nie, nie tym, że czeka mnie tyle sprzątania,
tylko tą wielością rzeczy i ubrań, które posiadam, które tak mozolnie przez lata gromadziłam.
I co ja z tym zrobię?
Oddać nie ma komu, wyrzucić szkoda. I po
co tyle tego wszystkiego?
Ze smutkiem przyznaję, że zaliczam się do
tej grupy ludzi, która otacza się tysiącem niepotrzebnych rzeczy. I na dodatek sama za nie zapłaciłam!
Pozbyłam się części tych rzeczy i… nic. Nadal żyję, czyli wniosek, że nie są mi niezbędne
do życia. I stwierdzam, że sentyment mnie przytłacza na tyle, że nie pozbywałam się jeszcze
większej ilości rzeczy niepotrzebnych.
Czy to nauczy mnie kupowania tylko rzeczy
niezbędnych? Nie sądzę, taka to już kobietca natura.
I jeszcze jedno.
Już nigdy (choć nie lubię tego słowa używać)
nie dam się namówić na remont podczas urlopu.
Nie mam ani urlopu, ani gotowego remontu. Kiedyś robiłam podczas normalnych dni pracy. Uporałam się z nim szybciej i bardziej bezboleśnie.
Remont dopiero w fazie wstępnej, a ja już
mam wysypkę na samo wspomnienie.
Marusia

