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Zebrane w czasie spotkania środki
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miasta i gminy Olecko
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Andrzejki w bibliotece

27 listopada w bibliotece Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika koło łączników bibliotecznych pod kierunkiem
Doroty Włodarskiej, nauczycielki bibliotekarki korzystając
z literatury przygotowało zgodnie z tradycją „Andrzejki”.
Dzień wcześniej przygotowano plakat informujący o imprezie, gazetkę.
Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła ludziom przez wieki, żeby zrozumieć siły przyrody,
stosowano wróżby, zabiegi magiczne i zaklęcia.
W ten dzień zainteresowanie wróżbami, przepowiednia-

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

mi cieszyło się ogromnym powodzeniem. Pomysłowość
łączników i ich aktywność dostarczyła wiele pozytywnych
emocji. Najaktywniejsi łącznicy: Klaudia Wiśniewska,
Angelika Jarmołowicz, Agata Smokowska, Olaf Sujata,
Roksana Gawryś, Jolanta Walencewicz, Patrycja Motulewicz, Agnieszka Nawrocka, Gabryjela Sokalska.
yj

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wsparcie organizowanej
przez naszą szkołę akcji, która ma na celu niesienie
pomocy najbiedniejszym dzieciom z terenu naszego
miasta i gminy. W tym celu organizujemy XI Koncert
Charytatywny „Czar Bożego Narodzenia”, z którego
dochód przeznaczymy na świąteczne prezenty ubogim
dzieciom.
Pracując na co dzień z dziećmi, mamy świadomość
jak wiele z nich potrzebuje naszego wsparcia. Sprawienie radości, zwłaszcza w tym przedświątecznym okresie, to najlepsze, co można tym dzieciom uczynić. Bez
wątpienia każdy prezent, a szczególnie ten od Świętego
Mikołaja, wywoła uśmiech na ustach każdej pociechy.
Mamy nadzieję, że wśród Państwa znajdzie się wielu wrażliwych ludzi, a Wasza hojność sprawi, że wiele
serduszek zabije mocniej.
Społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku

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

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
15 listopada od 20.24 trzy zastępy JRG PSP
Olecko, jeden OSP Gąski, trzy zastępy JRG Ełk oraz jeden
OSP Straduny gasiły w Kukowie pożar opału w piwnicy budynku mieszkalnego.
16 listopada od 10.11 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
naderwaną rynnę w budynku Ratusza.
17 listopada od 10.20 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
18 listopada od 20.32 jeden zastęp OSP Mazury usuwał
drzewo powalone na drogę w Leśnym Zakątku.
18 listopada od 22.48 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał
drzewo powalone na drogę w Szczecinkach.
19 listopada od 4.26 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
ulicy Kolejowej wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
19 listopada od 13.37 jeden zastęp JRG PSP usuwał z
jezdni ulicy Gołdapskiej plamę oleju pozostałą po kolizji drogowej.
19 listopada od 22.31 dwa zastępy JRG PSP usuwał usuwały skutki wypadku drogowego w Sokółkach. Samochód
uderzył w drzewo.
20 listopada od 11.58 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie gasiły w Kowalach Oleckich pożar samochodu ciężarowego.
22 listopada od 0.45 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Szeszkach.
23 listopada od 5.42 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy
ulicy Przemysłowej pożar samochodu osobowego.
24 listopada od 8.54 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
naderwaną blachę na dachu szkoły podstawowej w Gąskach.
25 listopada od 9.30 dwa zastępy JRG PSP usuwały z
jezdni ulicy Gołdapskiej powalony na nią konar drzewa.
25 listopada od 15.46 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
26 listopada od 12.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z domu mieszkalnego w Dunajku. Nieszczelny przewód kominowy.
26 listopada od 21.42 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
27 listopada od 6.14 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie gasiły pożar belki stropowiej w budynku inwentarskim w Wężewie.
29 listopada od 8.59 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania przy placu Wolności.
informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,29 zł
ON Arctic ................. 4,49 zł
Pb 95......................... 4,39 zł
PB 98......................... 4,59 zł
LPG............................ 2,09 zł
Olej opałowy............... 2,60 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

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

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Sztuka Jadalna, 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, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
2 grudnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
3 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - I Mikołajkowe Integracyjne Zawody Pływackie
hala Lega
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18.00 - Spotkanie Koła Miłośników Ziemi Oleckiej, Olecka
Izba Historyczna
4 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
15.00 - Sawa. Mały wielki bohater - film, kino Mazur
17.00 - Igrzyska śmierci: Kosogłos, część 2 - film, kino Mazur Mazur
19.40 - Listy do M, 2 - film, kino Mazur Mazur
5 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Warmia i Mazury pływają, pływalnia przy hali Lega
15.00 - Sawa. Mały wielki bohater - film, kino Mazur
17.00 - Igrzyska śmierci: Kosogłos, część 2 - film, kino Mazur Mazur
19.40 - Listy do M, 2 - film, kino Mazur Mazur
6 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Sawa. Mały wielki bohater - film, kino Mazur
17.00 - Igrzyska śmierci: Kosogłos, część 2 - film, kino Mazur Mazur
17.00 - Mecz III ligi piłki ręcznej MLKS „Czarni” Olecko MOKS „Słoneczny Stok” Białystok, hala Lega
19.40 - Listy do M, 2 - film, kino Mazur Mazur
7 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
8 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9 grudnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Czar Bożego Narodzenia, spektakl „Piotruś Pan”, sla
kina Mazur
11 grudnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Święty Mikołaj dla wszystkich - film, kino Mazur
Mazur
19.00 - Most szpiegów - film, kino Mazur Mazur
12 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Football Festival - Winter Cup, Turniej piłki nożnej
chłopców, hala Lega
17.00 - Święty Mikołaj dla wszystkich - film, kino Mazur
Mazur
17.00 - Spotkanie Autorskie, Agata Tuszyńska, Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Most szpiegów - film, kino Mazur Mazur
13 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Football Festival - Winter Cup, Turniej piłki nożnej
chłopców, hala Lega
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Wspólne ćwiczenia strażaków
z Olecka i Ełku

23 listopada w ramach międzypowiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych, strażacy z Olecka i Ełku doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa chemicznego na pozorowanej awarii instalacji z amoniakiem w Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Olecku.
Ćwiczenia były okazją do doskonalenia współdziałania
między jednostkami straży pożarnej. Strażacy ćwiczyli podMiejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy na
Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul.
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

Ukończono projekt budowlany

... budynku socjalnego. Wykonała go za kwotę 12,3 tysięcy złotych firma ze Strzelec Opolskich.
Zakres prac przewidywał zaprojektowanie budynku o
dwunastu lokalach mieszkalnych. Termin ukończenia projektu upłynął 9 października b.r. W związku z niedotrzymaniem
terminu gmina olecka naliczyła karę umowna w wysokości
580 złotych.
UM

stawowe elementy z ratownictwa chemicznego między
innymi: odpowiednie ustawienie pojazdów pożarniczych,
obsługę urządzeń wykrywczych, podział terenu akcji na
strefy, pracę w ubraniach gazoszczelnych oraz uszczelnianie uszkodzeń instalacji. W działaniach brały udział 4 zastępy strażaków po dwa z Olecka i Ełku.
st. kpt. Tomasz Jagłowski
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Wnioski Radnych

Maciej Juchniewicz (OKO) złożył podczas Sesji Rady
Miejskiej 27 listopada wnioski:
1. Powiększenie i wiaty przystankowej na stacji PKS.
Chodzi o lepszą ochronę oczekujących na połączenia podróżnych;
2. Wyłączenia czasu na przebieranie z czasu przeznaczonego na pływanie. Chodzi oczywiście o pływalnię
Lega. Dotyczy to czasu zarówno przebierania się przed jak
i po wyjściu z basenu
3. Kompleksowego rozwiązania zalegania psich kup na
chodnikach i miejscach spacerów w mieście. Wskazał jednocześnie kierunki postępowania: edukacja dzieci i dorosłych, zamontowanie koszy i torebek na psie odchody oraz
zakup specjalnego odkurzacza przez zakład gospodarki
miejskiej.

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:

K14407

• Iwona Dobrak
• Andrzej Kalisiak
• Mariusz Marcińczyk
• Jakub Omilianowicz
• Robert Wyganowski
• Henryk Zaniewski

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ 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
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Co by to była za zima, gdyby zamiast deszczu padał śnieg?
Tak rozmarzył się licealista, którego rozmowę z dziewczyną niechcący podsłuchałem w restauracji.
Cóż? Kiedyś to były zimy? Był
i śnieg i mróz, a i jeziora zamarzały
tak szybko, że lód na nich był taflą
na której bojery osiągały całkiem
niezłe szybkości.
Mieszkałem w Świętajnie i prowadziłem jednocześnie drużynę harcerską. Była to drużyna wielopoziomowa
skupiająca harcerzy od lat 9 do dwudziestu kilku lat. Były
wycieczki, obozy, a w zimie zimowiska. Najbardziej , gdy
czasami spotkam byłe harcerki lub byłych harcerzy, wspominamy ferie zimowe w Ogonkach pod Węgorzewem.
Ze Świętajna pojechała tam spora grupka dzieciaków
i też (jak zawsze) o znacznym rozstrzeleniu wieku. Były
maturzystki z oleckiego ogólniaka i uczniowie pierwszych
klas szkół podstawowych. Najważniejsze było to, że wszyscy opiekowali się wszystkimi.
W dzień były zajęcia z prac harcerskich i z teorii żeglarskiej, w południe, kiedy było najcieplej, czyli temperatura
spadała do np. minus 22°C, śmigaliśmy na bojerach.
W obozie tym uczestniczyli również policjanci, którzy
jednocześnie byli harcerskimi instruktorami. Mieli radar i
sprawdzaliśmy nim szybkość przelatujących bolidów. Największa na prostym odcinku wynosiła około 85 km na godzinę. Potem był obiad. Wieczorem zaś zbierali się wszyscy
przy kominku i uczyli się i harcerskich piosenek i żeglarskich szant.
Po kolacji kilku instruktorów zabierało chleb w plecaki,
brało wiadra z resztkami żywności i szło nad ujście kanału, który zaczynał się w Ogonkach i prowadził do jeziora
Gołdapiwo. Tam na skrawku odmarzniętego jeziora oraz na
brzegu lodowatej tafli zebrało się kilkaset, a może nawet
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ponad tysiąc łabędzi z całych Mamr. W nocy mrozy dochodziły do minus 31°C i wszystkie jeziora zamarzły. Zamarzły też prawie w całości kanały na Wielkich Jeziorach.
Kaczki, łabędzie i inne ptactwo wodne gromadziło się
więc w tych nie zamarzniętych miejscach. Turystów już
nie było. Głodne, przyzwyczajone do dokarmiania ptaki
zamarzały po kilkadziesiąt dziennie.
Schodziliśmy ze stromej skarpy i powoli zagłębialiśmy się w białą masę. Wewnątrz było gorąco. Naprzeciw
mojej twarzy wyciągnięte łby łabędzi. Nie syczały, patrzyły mi w oczy z wyrzutem, że się wpycham w sam środek.
Najpierw rozlewało się resztki z wiader. Potem powoli
zdejmowaliśmy plecaki i idąc wśród ptaków rozkruszaliśmy chleb. To nie był taki normalny marsz. Trzeba było
się wśród nich rozpychać. Wyczuwały kiedy chleb znalazł
się na ziemi. Głowy chowały się i po chwili znów wychylały się z ciasnoty ku górze by przełknąć zdobyty kęs.
Chodziliśmy tam każdego wieczoru.
Później, codziennie rano, na obrzeżach stada leżały lub
wyglądały jak śpiące zamarznięte najsłabsze ptaki.
Dlatego od tamtej pory krzyczę na turystów karmiących latem ptaki. „Przyjedźcie tutaj zimą. Wtedy nie ma
komu je dokarmiać” – tłumaczę.
Tak! Wtedy to były zimy. Tamtego roku mróz przyszedł nagle i bez śniegu. Jeziora zamarzły i lód wyglądał
jakby pokryto jezioro tafla szkła. Pod nogami widziało się
piaszczyste dno, ryby przy samym dnie. Opadłe zielsko,
kamienie i zgubione przez ludzi przedmioty. Jeden z harcerzy wypatrzył miecz zgubiony latem podczas wywrotki
przez „Omegę” z ośrodka, w którym byliśmy.
Potem spadł śnieg, a że było nadal zimno, przysypał
jedynie lód i dawał się łatwo zgarniać.
Tej zimy wiało też nieźle. Harcerze opatuleni szalikami, ubrani w cieplutkie kombinezony z nałożonymi na
głowę kominiarkami pędzili bojerami po lodowej tafli.
Nie pamiętam dokładnie, ale wytrzymywało się na lodzie
w bojerze około 15 minut. Później zaczynało się zamarzać.
Bojery były zaparkowane jakieś sto metrów od plaży.
Ze sto metrów za nimi paliło się cały czas wielkie ognisko. Drzewo codziennie dowoził traktor. Płomień strzelał
na kilka metrów w niebo. Świeciło słońce. Stało się ciasno
wokół ognia i z przodu było ciepło i miło, a plecy zamarzały. Należało więc cały czas równomiernie się obracać.
I podczas zimowiska i po powrocie nikt nie zachorował. Nawet przysłowiowe chorebsdy nie załapały się nawet na katar.
To były zimy! Harcerskie zimy.
A słynna zima stulecia?
Do Olecka ze Świętajna była tylko jedna droga, ta na
Giżycko. Najpierw trzeba było piechotą dojść do Dunajku (trzy kilometry). Potem łapało się okazję bo autobusy
nie jeździły. Jechało się w tunelu śnieżnym o wysokości
od jednego do trzech metrów. Co jakiś czas była mijanka.
Tunel rozszerzał się by dwa ciężarowe samochody mogły
się minąć. Samochody osobowe też nie jeździły.
Samochód wjeżdżał na plac Wolności w Olecku, wysiadało się i szło do pracy. Powrót wyglądał podobnie, tyle
tyko, ze oczywiście w drugą stronę.
A teraz?
Co by to była za zima, gdyby zamiast deszczu padał
śnieg? Zamiast? Niby ilość związku chemicznego H2O
się zgadza... ale jakość zabawy w zimę nie ta. Co prawda
od pewnego czasu wody nam brakowało i przydała się ta
wilgoć. Ale jak ma przyjechać do nas Mikołaj? Czy zdąży
bez śniegu rozwieść prezenty?
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl

Dołącz online
do Karty Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na www.rodzina.gov.pl i www.
empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak
się zgłosić? Wystarczy wypełnić e-deklarację poprzez wskazanie między innymi jakie zniżki chce się zaoferować. Po
uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki
Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Nowy
moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces i usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.
Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak
wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych
klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a
prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w
Polsce jest 3,4 osób w rodzinach
wielodzietnych.
Dodatkowo
partnerzy mogą posługiwać się
znakiem „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny” w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy
już ponad 1.000 firm i instytucji,
które oferują zniżki dla rodzin w
ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
Do programu dołączyli już między innymi sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki
Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli
w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply
Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw
LOTOS i ORLEN.
Nie trzeba być dużą firmą, by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także między innymi
PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne
„Krasnal” w Olsztynie.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu człon-

EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

B27202

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie odnosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie
musi być koszmarem.
Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i młodzieży.
Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwierdzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce.
Większość trudności w nauce można wyeliminować
lub zminimalizować.
Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem.
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do
lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem
lęku.

Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale
łodzi motorowych) ; wymagania : staż na danym
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wynagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony,
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34

K14307
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kowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio,
dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez
względu na dochód.
Deklarację można złożyć na https://empatia.mpips.gov.
pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

21 listopada br. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olecku zakończył się kurs dla osób bezrobotnych
„Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta
z nowoczesnymi technikami sprzedaży”
zlecony przez Powiatowy Urząd Pracy w
Olecku w ramach projektu „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie oleckim (I)” dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W trakcie 200-godzinnego kursu uczestniczki nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi
klienta z nowoczesnymi technikami sprzedaży oraz uzyskały certyfikaty ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Życzymy naszym absolwentkom, aby trud włożony w
zdobycie wiedzy przyczynił się do znalezienia atrakcyjnej
i satysfakcjonującej pracy.
Lucyna Zaniewska

Olecczanka weszła w skład sejmiku

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym
terminie.

25 listopada na Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego ślubowanie złożyła olecczanka Teresa
Krajewska. Zastąpiła ona w samorządzie wybranego do
Sejmu RP VIII kadencji W. Kossakowskiego. T. Krajewska
będzie pracować w komisji rewizyjnej oraz ochrony zdrowia, polityki społecznej, rodziny i sportu.
Drugim radnym jest Edward Adamczyk.
(j.b)

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K14809

to@borawski.pl

Policja apeluje o rozwagę
i zwracanie uwagi
na zwierzęta leśne

24 listopada w godzinach wieczorowych doszło do
dwóch zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej.
Do pierwszego doszło o godz. 20.20 na trasie Olecko
- Dąbrowskie na łuku drogi nagle przed jadący samochód
osobowy marki Renault wybiegła sarna. Zwierzę uderzyło
w bok auta.
Niespełna pół godziny później w miejscowości Rosochackie na prostym odcinku drogi w jadącą w kierunku
Świętajna mazdę uderzył dzik uszkadzając drzwi pojazdu.
W związku z tym, że szybko zapada zmrok i warunki
do jazdy z każdym dniem stają się niekorzystne apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas jazdy przez zalesione rejony gdzie
może nagle przed nasz pojazd wybiegać zwierzyna leśna.
podkom. Tomasz Jegliński

Kronika policyjna

Wypadek drogowy, dwie
kolizje oraz dwóch nietrzeźwych kierujących – weekend
na drogach powiatu
Do wypadku drogowego doszło 29 listopada przed godziną 13:00 na szosie do Świętajna. Jak ustalili pracujący
na miejscu policjanci kierujący samochodem osobowym
marki Toyota, na łuku drogi, nie dostosował prędkości do
warunków drogowych, zjechał na przeciwległy pas ruchu
i zderzył się z prawidłowo jadącym osobowym seatem, a
następnie uderzył w przydrożny hydrant. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosła pasażerka toyoty, która została
przetransportowana do szpitala w Olsztynie.
Kierujący toyotą przed przybyciem funkcjonariuszy
zbiegł z miejsca zdarzenia. policjanci natychmiast ustalili
dane kierującego i wkrótce został zatrzymany zatrzymanie.
Rafał C. trafił do policyjnej celi, a badanie alkomatem
wykazało w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.
Teraz funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Kolizje

Do pierwszej kolizji drogowej doszło w miniony piątek
przed godz. 14:00 w miejscowości Ślepie. Jak ustalili
policjanci z pojazdu marki Renault w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia ładunku spadły deski, które uszko-
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dziły dwa przejeżdżające pojazdy. Janusz Z. został ukarany
mandatem karnym w wysokości 250 zł.
Druga kolizja miała miejsce 29 listopada około godz. 16:40
w Kukowie. Kierujący samochodem osobowym marki
Renault podczas manewru wymijania z osobowym volkswagenem przekroczył oś jezdni w wyniku czego doszło do
zderzenia bocznymi lusterkami. 26-latek został ukarany
mandatem karnym w wysokości 250 zł.

Nietrzeźwy kierujący

Nietrzeźwego rowerzystę policjanci ruchu drogowego
zatrzymali w minioną sobotę w Olecku. Wojciech M. prowadził rower mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
28 lisopada po godz. 16:00 na terenie gminy Kowale
Oleckie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego osobowym volkswagenem. Okazał się
nim być Karol S. Od mężczyzny funkcjonariusze wyczuli
woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie
29-latka ponad 2 promile alkoholu.
Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania
pojazdami.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Uwaga - Konkurs Młodych
Zespołów FEST MUZA
5 tys. złotych (i nie tylko) czeka na zdobywcę głównej
nagrody w konkursie dla młodych muzyków, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Konkurs
Młodych Zespołów „Fest Muza” to konkurs dla kapel z regionu, niezwiązanych kontraktem płytowym z wytwórnią,
w których średnia wieku muzyków nie przekracza 25 lat.
Udział jest bezpłatny.
Potencjał młodych twórców jest ogromny. Osób chcących pokazać swój talent nie brakuje. Młode kapele, natchnione sukcesem choćby grupy Enej, marzą o wyjściu z
sal prób i klubów. Fest Muza wychodzi im naprzeciw. Starcia zespołów odbędą się w comiesięcznych eliminacjach, z
których jury wyłoni pięć najlepszych kapel. Podczas finału,
który odbędzie się 11 czerwca 2016 r. na scenie w Amfiteatrze im. Czesława Niemena, jury zdecyduje, która z nich
otrzyma główną nagrodę.
Uwaga!
Zgłoszenia do 15 grudnia br.
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony
http://mok.olsztyn.pl/konkursy.html

B22504

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.

L95001

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.
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Zesłowić siebie

1. Z Nowej Rudy do Olecka jest około 700
km. Miasto leży pomiędzy Górami Kamiennymi, a
Górami Sowimi, nad rzeką Włodzicą. Herb miasta
nawiązuje do nazwy pierwotnej Neuroda, co oznacza karczowisko (od roden – karczować). W herbie
miasta jest wykarczowany/wykopany/ wytrzebiony
z ziemi żółty pień na tle czerwonej tarczy. Można napisać, że to miasto
karczunek. Mam słabość do tego słowa, ponieważ Las Lesznowolski,
co jest nieopodal Kopany, okoliczna ludność zwała Karczunek. Nieraz
tam się zapuszczałem do cioci Cecylii i wujka Tadeusza Tomeckich,
którzy już dawno przekroczyli 90. rok życia. I to jest cudowne i cieszy.
W Nowej Rudzie pani Apolonia Maliszewska wydaje wysmakowane tomiki poetyckie, zaś pan Karol Maliszewski pisze teksty, że
dech zapiera w piersiach. Czyta to się tak, że nie można się od tego
oderwać. Piszę o tym na wstępie, żeby było jasno w ciemnym świetle
druku.
2. Apolonia Maliszewska (z d. Piórkowska) szefuje wydawnictwu Mamiko, które wydaje głównie książki poetyckie. Nazwę MaMiKo tworzą pierwsze litery imion moich dzieci Magdaleny, Mileny,
Kornela, wyjaśnia. Lapidarnie opowiada o początkach działalności
edytorskiej: Pierwsza myśl o wydawaniu książek zrodziła się w czasie deszczu, na werandzie Piastów 5/1, w Nowej Rudzie, w Sudetach
Środkowych. Motywacją był deszcz. (…) - Początek był trudny, mąż był
przeciwny. (POCZĄTEK BYŁ TRUDNY, MĄŻ BYŁ PRZECIWNY, Z Apolonią Maliszewską, właścicielką oficyny Mamiko rozmawia Przemysław Witkowski, ÓSMY ARKUSZ
ODRY NOWA RUDA JAKO MIEJSCE NA
ZIEMI, Odra 2012, nr 9)
3. Karol Maliszewski ( 27 VII 1960) - poeta,
prozaik, krytyk literacki, mieszka w Nowej Rudzie. Magister filozofii. Uczył języka polskiego,
historii. Doktor nauk humanistycznych, adiunkt
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Felietonista literacki i pocztomistrz w miesięcznika Odra
(POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO), i redaktor kolumny pod szyldem w oficynie, w której zajmuje się książkami
niszowymi. Jeżeli już tak przyszywam łatki, to
jeszcze jedną dołączę - kartograf literackiej mapy
Polski.
Pan Karol nie należy do surowych krytyków, którzy wymądrzają
się. Potrafi przez palce spojrzeć na to, co wyszło w cieniu ręki poetów.
Czyni to z taktem i dystansem: (…) nie ma szkół dla poetów. Najlepszą
szkołą jest życie i dojrzewanie. I albo życie wybije pani z głowy pisanie, albo wzmocni na tyle, że będzie się miało coś do powiedzenia. A
formę szlifuje się, podpatrując innych poetów. Czytać, czytać i jeszcze
raz czytać. Ciekawe, czy za dwa lata coś pani przyśle.
Oto kolejna próbka: (...) Na początek jedna mała rada. Po napisaniu schować do szuflady i po miesiącu rzucić okiem. Połowę skreślić, a
nad resztą pracować. Zaś żeby pracować, trzeba mieć jakieś podstawy.
(...). Zdarza się, że z noworudzkiej wyroczni słychać takie westchnienie jak: Że też ja muszę ludziom takie przykre rzeczy mówić, chyba
nie jestem do tego stworzony. (...). Innym razem napisze: (...) Musimy
być bardziej odporni na czynione wokół gesty i nie wpadać w histerie
z lada powodu. Szczególnie gdy mieszkamy na prowincji. Ja tam do
nikogo nie mam żalu, gdy mówi, że moja proza czy wiersz niedobre,
bo dziesiątki innych osób mówią, że dobre. I tak to idzie. (...) (Odra
2012, nr 9).
O tym, że ma znaczący dorobek książkowy, nie będę pisał. Ciekawi niech posurfują w wirtualnych przestrzeniach, gdzie jest sporo o
nim linków. Póki co napiszę, że to spec ds. wierszy (czytaj: poezji). Juroruje, pisze wstępy i notki na skrzydełko i plecy tomików. Rozszerza
treścian. Obcuje ze słowem tak, jak rzemieślnik, majster i sztukmistrz.
Tworzy wedle zaleceń krawca - strój ma leżeć, nie pić pod pachami i
lekko ściskać w pasie.
Pan Karol to jest dobrze rozpisany gość, który trzyma w cuglach
myśli, co nie znają granic. Świetny ma skrót, choć potrafi zdanie leciutko zapętlić jak filozof. Zaciemnia i rozświetla. Wyciąga z tła, żeby
wyszło; nieraz w tło pakuje, co było w pierwszym szeregu. Koniunkturalizm i schlebianie gawiedzi, to nie jego sposób na życie. W tego
typu pisaniu nie ma miejsca na puste-słowa klucze, jakie pobrzękują
w kieszeni niejednego dziennikarza. Bycie w ciągłej dyspozycji chyba
go leciutko wkurza. No bo ile można pełnić literacki dyżur? Jest więcej
tych, co piszą niż tych, co czytają. Życie za krótkie, żeby li tylko bawić
się słowami ułożonymi w rządki niewywołujące żadnego poruszenia,
zaciekawienia. Wóz albo przewóz. (Czy fantom istnieje?)
Nie będę wyliczał jego antenatów, bo to jest za łatwe i chyba nie
na miejscu. Paluchy mam po to, żeby nimi wystukiwać spod klawisza

komputera teksty, a nie wskazywać osoby, które jeszcze tak niedawno były opiniotwórcze.
Ma swój gust i smak, i słabości do poetów, którzy zaistnieli po
1989 roku. Na brudno i na czysto. Potrafi też świetnie pisać o poetach z podręczników i szkolnych lektur. Można napisać, że bywa
wagowym historii literatury pięknej. Mówiąc wprost - komentator
poetycki.
Bardzo głęboko zakopuje znaki zapytania. Za pomocą poezji
przemyca nieprzyjemne prawdy, które otrząsają się z kłamstwa. Potrafi obcować z wierszem, który jest nieraz ostatnią deską ratunku
dla słowa.
Poza tym ma szacunek do wspomnień, które bywają jak rodzynki, co się na słodko marszczą. Przypomina, że od najmłodszych lat w
Nowej Rudzie był zauroczony inną literaturą, nieznaną paniom od
polskiego, nieobecną w programach szkolnych i rozmowach oczytanych kolegów. Poważne obcowanie z literaturą zaczyna się chyba
wtedy, gdy dojrzewamy do stwierdzenia, że ona nie jest monolitem
dokładnie opisanym przez znawców, lecz żywą, dynamiczną przestrzenią do własnego odkrycia i nazwania. (Sublimując rzeczywistość w apokryf)
Twardo stoi na ziemi i nie przecenia swojej pracy. W tekście pt.
Być poetą uczula: W moim małomiasteczkowym świecie powiedzieć,
że jest się poetą, to ani żadna rewelacja, ani też obciach. „Ach, to
ten, co wiersze pisze i mieszka koło tego, co rury przepycha, pod
trójkę”. Nie ma w tym żadnej atencji, nie wyczuwam pogardy. Normalka.
To że cytuję, nie znaczy, abym sobie ułatwiał sprawę. Wypisy
niech będą próbkami jego talentu. Cytuję,
żeby ktoś wiedział, jak pisać, a nie żonglować słowami. Słowa to nie są pestki, którymi się strzela po zjedzeniu czereśni. Zdania
to nie obierzyny i ogryzek jabłka. Pan Karol
we wtrętach przypomina o swoich początkach, jak z poety narodził się prozaik, a z
prozaika krytyk literacki: (…) lokalny poeta
przedzierzgnął się w dyżurnego krytyka, nie
zapominając jednak o swoich korzeniach i
podstawowym talencie. Pisanie o książkach
stało się szkołą czytania i rozumienia nie
tylko literatury, a przede wszystkim człowieka i jego miejsca w świecie. Poezja tak czy
inaczej ostała się jako znaczące medium,
sposób komunikowania się. Tak więc poeta uczący się rzemiosła recenzenckiego stawał się powoli krytykiem literackim. A to wszystko
po to, by wyzwolić w sobie dyspozycje prozaika. (…) (Z notatek /6/)
Karol Maliszewski nie ukrywa, że ma wolność czytania i pisania
– kontakt z zeszytem i długopisem uspakaja, wreszcie jestem u siebie,
w sobie. Nie używam, że to jest radość pisania, bo to jest wytarte jak
klamka. Twórczość literacka to jest straszliwy zapieprz. W sztuce
nie ma demokracji. Literatura piękna opowiada na ogół o brzydkich
sprawach, z rysą, co zwiastuje pęknięcie. W zdaniu widać, czy słowo jest pełne, czy puste jak orzech. Łatwe czy trudne do zgryzienia?
Czy jak ziarno obumiera w tobie, czy leci jak plewa?
Z przyjemnością czytam pana Karola, i nie odpadam. Nałóg
czytania wyostrza zachwyt. Dzięki niemu nasze oczy słabną, ale …
coś jest zawsze za coś, niestety..
To, co drukuje, uderza do głowy. Się pamięta.
Dla mnie to spec ds. wierszy, który potrafi zesłowić siebie, choć
Słowa nie są nieodzowne, żeby być. Być inaczej. Bez słów. Na przecięciu różnych intencji powszechnego języka. Także języka wody czy
gałęzi (…).
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Grażyna Szczepaniak, Jabłko z sadu Instytutu Praktycznego Sadownictwa (IPSAD) Roberta Sasa z Kopanej, co leży między
Tarczynem a Grójcem, po wschodniej stronie okolic „Kwitnącej
Jabłoni”. Pani Jolanta Sas ( z d. Mendel, z wykształcenia felczer)
obdarowała mnie skrzyneczką jabłek i 5-litrowym kartonem soku
naturalnego z jabłek, kwintesencja tego, co najlepsze. Taki mocniejszy gryz jabłka. Jabłko niby powszedni owoc w moich stronach, a ile
w sobie kryje sekretów, które kwitną w owocach. Pani Jolanta mieszka w tzw. Starej Kopanie. Dzięki jej wspomnieniom, ci co odeszli
„zaczynają żyć w naszej pamięci”, jak pisze w jednym ze skomprymowanych listów. W innym dodaje: „Sad do dziś sprawia mi wiele
radości. Lubię w nim pracować”. Cenię sobie jej dyskretny humor
i narrację, która nie nuży. Ujmuje mnie szacunek, jaki ma do czasu
przeszłego i sąsiadów z dawnego powiatu grójeckiego, przeciętego
trasą E77. Listy z papeterii pani Joanny Sas są okrasą w mojej korespondencji, która drzemie w archiwalnych teczkach z długimi wstążeczkami, zawiązanymi w dwie pętle, czyli w kokardę.

to@borawski.pl

Barbara Grąziewicz-Chludzińska,
Feliks Jordan-Lubierzyński,
Pasjonaci i piękno życia

Przy okazji przyznawania honorowego tytułu „Pasjonatki
Przypisanych Północy”, który otrzymała w tym roku Barbara
Grąziewicz-Chludzińska, dotychczasowi Laureaci i Laureatki oraz przybyli goście wzięli udział we wspólnej debacie pt.:
Gdzie tkwi piękno życia? Inspiracją do poszerzenia dotychczasowej formuły spotkań była postać Feliksa Jordana-Lubierzyńskiego - jednego z pierwszych po wojnie burmistrzów
Olecka.

12 grudnia – spotkanie z pisarką
godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna
Zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką, poetką i reportażystką -

Agatą Tuszyńską

Reportażystka, historyk literatury i teatru, poetka, prozaiczka, wyróżniona nagrodą im. Ksawerego Pruszyńskiego
przyznawaną przez polski PEN Club, absolwentka Wydziału
Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Urodziła się w 1957
w Warszawie.
Podczas spotkania będzie opowiadać o swojej najnowszej
książce „Narzeczona Schulza”. Będzie też możliwość zakupienia książek i otrzymania autografu autorki.
Spotkanie organizuje Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury „Na Mazurach”.
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Z zachowanych przekazów wyłania się obraz Feliksa
Jordana-Lubierzyńskiego jako nie tyle nawet sprawnego
i szanowanego lokalnego polityka, ile człowieka, który w
swym działaniu i myśleniu zastanawiał się nad potrzebą zrozumienia życia, nad ludźmi i nad ich wzajemnymi relacjami,
nad prawem przyczyn i skutków.
Zainteresowany światem wiedział, że ludzie widzą piękno w wielu jego aspektach: w spełnieniu drogi życia, relacjach z drugim człowiekiem i także w tym, co wokół tworzy
się ze splotu rozmaitych wydarzeń i wyborów. W małym
mieście na Mazurach widział potencjał w możliwościach
ludzkich i refleksjach. Prowadzący spotkanie: Ewa Kozłowska i Wojciech Łukowski założyli, iż Feliks Jordan-Lubierzyński zadałby obecnie mieszkańcom Olecka również takie
pytania: Gdzie tkwi piękno życia, w czym się przejawia, jak
je sobie wyobrażamy?
Pytania te nie są łatwe, bo chociaż odczuwamy intuicyjnie piękno życia to poddawane jest ono subiektywnym
i estetycznym ocenom, zamykane w podkategoriach materialnych i duchowych, w przyjemnościach i zabawie lub powadze, w humanizmie i humanitaryzmie, a czasem w przyzwyczajeniach.
Pytanie o piękno życia prowokuje także kolejne pytania
o sposób dostrzegania tego piękna, czy jest obecne w życiu
codziennym, czy jest obecne na Mazurach?
W publikacji autorstwa Tadeusza Gicgiera „O człowieku, któremu wystarczał ogarek” zamieszczony został fragment listu Feliksa Jordana-Lubierzyńskiego do swojej córki,
w którym Feliks Jordan-Lubierzyński wypowiada się w kontekście piękna życia pisząc na temat potrzeby zrozumienia
samego życia, o konieczności wypracowania doskonałości
wewnętrznej, o rozmyślaniu nad stosunkiem do życia.
Rozmowy na temat piękna życia to pierwsza tego rodzaju próba zaproszenia różnorodnej publiczności i Przypisanych Północy do rozmowy na tematy niezwykle istotne i potrzebne, jednak najczęściej pomijane w ogólnych debatach.
Cieszy fakt, iż pierwsza taka próba miała miejsce, że
zgromadzeni ludzie ciepło wypowiadali się na temat piękna
życia. Cieszy też fakt, iż w debacie wzięła udział również
Hanna Jacewicz, powiązana z rodziną Feliksa Jordana-Lubierzyńskiego, która niezwykle interesująco przedstawiła jego sylwetkę, opowiadając o ważności jego refleksji w
swoim życiu.
Podsumowując wspólne rozmowy: na piękno życia
przedkłada się przede wszystkim otwartość i mądrość, równość, akceptacja, pasja i umiejętność poświęcania przede
wszystkim uwagi sprawom ważnym. Piękno życia to także
podświadoma obawa przed jego utratą, nawet jeśli nie potrafimy do końca tego piękna zdefiniować.
Barbara Grąziewicz-Chludzińska jeszcze tego samego
dnia zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w projekcie
„Żywa Biblioteka” w Giżycku – jest to projekt walczący ze
stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Prowadzący debatę bardzo serdecznie podziękowali
wszystkim, którzy wzięli w niej udział, mając nadzieje, iż
to nie ostatnia taka wspólna rozmowa, bo ludzie powinni ze
sobą rozmawiać.

Barbara Grąziewicz-Chludzińska
Działaczka Kultury, założycielka Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Urodziła się w Krzemieńcu na Wołyniu.
Stworzyła przy muzeum Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł
Tradycyjnych i Artystycznych. Jest ponadto organizatorką Przeglądów Zespołów Folklorystycznych i Jarmarków,
współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych,
prezeska Fundacji „Dziedzictwo Nasze”.
Zajmuje się od wielu lat Polakami z Kazachstanu, którzy
osiedlają się za naszą północną granicą w Obwodzie Kaliningradzkim.
oeo
fot. Katarzyna Kaczor
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Mazurski Dwór w Siejniku (2)

F. Fähser przejął wzorcowe gospodarstwo rolne o powierzchni 334 hektarów. O zakresie produkcji gospodarstwa świadczą wymienione w jej wspomnieniach liczby.
Łąki o powierzchni 90 hektarów były na wiosnę przeznaczane do spasania chudych wołów, źrebiąt oraz młodego
bydła przeznaczonego do dalszego zarodowego chowu.

Sad liczył 1000 jabłoni i 3500 tysiąca drzewek moreli cienistej. Uprawiano też truskawki, maliny, porzeczki
i rabarbar.
Prowadzono też zarodową hodowlę kur rasy leghorn.
Liczyła ona od 500 do 600 niosek. Każdego roku wylegało się 11 tysięcy piskląt. 10 tysięcy było sprzedawanych, a pozostałe zastawały na potrzeby gospodarstwa.
Kontrole jakości hodowanych zwierząt przeprowadzała centralna uniwersytecka Komisja Rolnicza.

Zima podczas pierwszej wojny światowej.
Pracują jeńcy rosyjscy.

Frida Fahser

Podstawowe stado hodowlane liczyło 60 krów mlecznych.
W chlewni trzymano 20 macior i jednego knura. Rocznie sprzedawano około 200 tuczników.
W gospodarstwie był też jeden zimnokrwisty ciężki
ogier oraz kilkanaście klaczy. Przychówek był przeznaczany do sprzedaży albo wymiany.
W 1930 powstaje 11 hektarowy ogród warzywny. W
nim 200 metrowa szklarnia na pomidory oraz 60 metrowa hala przeznaczona na rozsadnik, w której na początku
roku uprawiano ogórki. Było też ponad 200 okien inspektowych.

Lata 20. XX wieku. Zwózka siana

Mapa niemiecka z 1940
Ponadto gospodarstwo przyjmowało praktykantów
ze szkół rolniczych i było uważane za jedno z najlepszych miejsc tego typu nauki. Stale przebywało 4 praktykantów. Dzięki wszechstronności produkcji otrzymywali oni gruntowne wykształcenie. Częste też były
wizytacje szkół i związków rolniczych. Na miejscu odbywały się egzaminy i testy praktykantów.
W 1945 po wejściu sowietów cały majątek gospodarstwa został albo zniszczony albo rozgrabiony. Nie
wiadomo też co stało się z ewakuowanymi wcześniej,
jeszcze w 1944, zwierzętami.
Na początku roku 1945 utworzono we dworku obóz
przejściowy dla Niemców i Mazurów.

Budynek administracyjny w 1890
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Po wyjściu żołnierzy sowieckich z Olecka gospodarstwo przejmuje Białostocka Izba Rolnicza. 7 sierpnia 1946
roku administratorem (nazywanego od tamtej chwili)
majątku Elżbietki zostaje Adam Kamiski. Administrator
trafił na całkowicie zdewastowaną i ograbioną do szczętu
przez Rosjan placówkę. Mimo to po pewnym czasie udało
się zorganizować Zootechniczny Zakład Doświadczalny z
prawdziwego zdarzenia. Działał on w dziedzinach takich
jak: produkcja roślinna, zwierzęca, sadownicza, pszczelarska i ekonomia rolnicza.
Słynny szczególnie był sad znajdujący się po przeciwnej stronie drogi do Ełku. Rosły w nim jabłonie, grusze,
śliwy, a w pewnym okresie hodowano tam drzewa morwowe i brzoskwinie. Cały Zakład Doświadczalny, a szczególnie prowadzący doświadczenia z dziedziny hodowli trzody
chlewnej dorobił się kilkunastu doktorantów. Jednak jeszcze przed przemianami ustrojowymi dotacje na działalność
przestały wystarczać. Zredukowano załogę i ograniczono
badania.
W roku 1989 Zakład zlikwidowano.
W 2005 roku niszczejący zespół budynków wraz z zaniedbanym parkiem kupili Barbara i Dariusz Kowalewscy
i postanowili zaadoptować obiekt na restaurację z miejscami noclegowymi. Opowiadają, że„Kupiliśmy ruinę, na
której kupno nie było odważnych”.
Remont od podstaw całego budynku z nadzorem konserwatora zabytków rozpoczęto już w 2005. Na nowo były
wyprowadzone wszystkie elementy konstrukcji łącznie z
kominami. Nadzór konserwatorski dotyczył tylko wyglądu zewnętrznego. Zaraz więc po położeniu dachu rozpoczęła się adaptacja wnętrza. Funkcjonowanie oraz wygląd

wszystkich pokoi i sal został zaprojektowany według
koncepcji Barbary Kowalewskiej.
Podział wewnętrzny budynku był od 1945roku bardzo
często zmieniany. Ze starej budowli zostały tylko ściany
nośne. W budynku, gdy mieścił się tutaj Doświadczalny Zakład Rolniczy znajdowały się biura i laboratoria.
Układ wewnętrzny został więc podzielony ścianami na
mnóstwo pokoi i pokoików. Wszystko to zostało wyburzone.
Właściciele wprowadzili się do zamkniętej prywatnnej część budowli już w 2006 roku.
W 2008 „Mazurski Dwór” przyjął pierwszych gości i
zaczął działać jako hotel i restauracja.
W 2015 cały budynek jest do dyspozycji gości. Do
odrestaurowania pozostały jeszcze piwnice ale już trwają
w nich prace adaptacyjne. Również budynki gospodarcze
okalające wielki plac dawnego gospodarstwa czekają na
adaptacje. Projekt rewitalizacji tych budynków powstał
2012. Przewiduje on przeznaczenie na cele inwestycyjne
następnego budynku.
Swoją dawną reprezentacyjną rolę odzyskał park, który pięknieje z roku na rok.
Na jesieni 2014 roku miasto położyło nową nawierzchnię na drodze dojazdowej do osiedla Siejnik I i
w tej chwili aleją lipową obsadzoną ponad 150 letnimi
drzewami można dojechać bezpośrednio do „Dworu Mazurskiego”.
Obecnie „Dwór Mazurski” prowadzi działalność restauracyjną i hotelową. Dobra kuchnia przyciąga i olecczan i turystów, a odległość od miasta i drogi pozwala na
rzadkie w naszych czasach rozkoszowanie się ciszą.
Dużym zainteresowaniem cieszy się działalność cateringowa, a restauracja organizuje imprezy okolicznościowe i przyjęcia wszelkiego typu. Obiekt przygotowany
jest również na organizacje wszelkiego rodzaju szkoleń.
Ostatnio z gościny Mazurskiego Dworu korzystał najznamienitszy gość, prezydent RP.
W Mazurskim Dworze nocują goście nie tylko z Polski. Tutaj odpoczywają podróżni i turyści z różnych stron
świata.
Tak więc zabytkowy obiekt zaczął nowe życie. Jak za
dobrych starych lat tętni gwarem podróżnych, kuchnia
nęci wykwintnymi potrawami, a dyskretna obsługa w restauracji pozwala gościom zagłębić się w rozmowie.
opracował Bogusław Marek Borawski
materiały archiwalne Józef Kunicki, B. M. Borawski
dobór map, starych fotografii oraz fotografie współczesne Józef Kunicki

Mazurski Dwór 2015

Hol główny Mazurskiego Dworu

Mapa polska z 1950 roku
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Wyróżnienie
dla powiatu oleckiego

24 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas uroczystości na ręce Komendanta Powiatowego
Policji w Olecku insp. Rafała Klauza oraz Oleckiego Mariana Świerszcza przekazano wyróżnienie za najwyższy
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie
warmińsko – mazurskim w roku 2014.
W wyniku inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w
2012 r. otwarto pierwsze obserwatorium regionalne. Obserwatorium to organizacja, w której prowadzi się systematyczne obserwacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz, na ich podstawie, formułuje projekty zaleceń dla instytucji odpowiadających za wdrażanie strategii i programów
prewencyjnych. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w regionie.
Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dostarczanie wiarygodnych informacji i obiektywnych analiz stanu bezpieczeństwa
w regionie i poszczególnych powiatach. Dane wyjściowe
do analiz pochodzą z Komendy Głównej Policji, Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Analizy opierają się na standardowych wskaźnikach wykorzystywanych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego
zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe.
Zaproponowano również własną metodykę oceny umożliwiającą porównywanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach w sposób kompleksowy i niejednostronny.
Jak wynika z raportu Warmińsko–Mazurskiego Obserwatorium BRD w 2014 r. najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego osiągnęły dwa powiaty: olecki i bartoszycki.
Z raportu wynika, iż w powiecie oleckim w 2014 r. doszło do 27 wypadków, w których zginęły 2 osoby oraz było
35 rannych. Ponadto doszło do 282 kolizji drogowych. Największą część, bo 39 % z zaistniałych wypadków stanowiły
wypadki z udziałem pieszych.
W raporcie podsumowano 4 wskaźniki tj. liczba wypadków/100 tyś. mieszkańców, zabici/100 tyś. mieszkańców,
ciężkość wypadków oraz gęstość wypadków. Na tej podstawie powiat olecki osiągnął ogólna ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie 4,25. Był to najlepszy wynik w
województwie.

Niepokojące zdarzenia

Na ostatniej Sesja Rady Miejskiej radny Wojciech Leonarczyk opowiedział jak od pewnego czasu walczy bezskutecznie o powstanie przy Radzie Miejskiej komisji, która
zajęłaby się nazewnictwem ulic.
Pierwsza jego inicjatywa i zebranie kontrolne, na którym
przedyskutowane byłoby ewentualne nadanie nazw ulicom
na osiedlu Siejnik zostało ustalone.
Zjawili się jednak na nim wzburzeni mieszkańcy z informacją, że radny Wojciech Leonarczyk chce nadać nazwy
ulicom, a kosztami, łącznie z obciążeniem kosztami notarialnymi, chce obarczyć mieszkańców Siejnika.
Zamiast więc dyskutować musiał tłumaczyć, że informacja która dotarła do mieszkańców jest nieprawdziwa, i że jest
to plotka stworzona w celu zdyskredytowania radnego. Nawiasem, jednego z najbardziej pracowitych członków Rady.
Drugie wydarzenie związane z działalnością radnych
zdarzyło się podczas samych piątkowych obrad.
Radny Maciej Juchniewicz stał się celem ataku olec-

W związku z tak dobrą oceną Komendant Powiatowy
Policji w Olecku insp. Rafał Klauza w obecności Starosty Oleckiego Mariana Świerszcza z rąk Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
insp. Adama Kołodziejskiego otrzymał wyróżnienie dla
powiatu oleckiego za najwyższy poziom bezpieczeństwa
ruchu drogowego w województwie warmińsko–mazurskim w roku 2014.
Insp. Rafała Klauza tak skomentował to wyróżnienie:
„ Na ten niewątpliwy sukces złożyło się wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest profesjonalna i pełna
zaangażowania służba wszystkich funkcjonariuszy pionu
prewencji, a w szczególności policjantów ruchu drogowego
naszej komendy oraz systematyczna polityka informacyjna
w tym zakresie. Ważne są oczywiście wszystkie przedsięwzięcia prowadzone w ramach krajowych, wojewódzkich i
lokalnych działań oraz akcji skoncentrowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym to niemniej jednak
bez profesjonalnego czynnika ludzkiego ten sukces byłby
niemożliwy”.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
czanki. Zarzuciła mu, ni mniej, ni więcej, że chce zlikwidować jej wędzarnię, która jest jej jedynym źródłem utrzymania. Kobieta była mocno poruszona.
Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie komisji, na którym Maciej Juchniewicz poinformował uczestniczących w
niej radnych i pracowników Ratusza, że wpłynęła do niego skarga na działalność w/w wędzarni i że ma zamiar to
sprawdzić. Natomiast następnego dnia, przed Sesją, ktoś
powiadomił właścicielkę, że radny Maciej Juchniewicz
chce zlikwidować jej zakład. Dlatego przyszła na Sesję i
była tak wzburzona.
Maciej Juchniewicz starał się wyjaśnić jak było naprawdę i dopiero po pewnym czasie udało mu się olecczankę uspokoić.
Te dwa zdarzenia pokazują, że wśród radnych lub pracowników Ratusza są osoby, którym zależy na dyskredytacji poczynań innych. Plotka i potwarz, to ich forma działalności w naszej małej polityce.
Poza ty, tak się składa, że obiektami ich ataków są zawsze najbardziej kreatywni radni.
Bogusław Marek Borawski
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II olecka kampania
Białej Wstążki
25 listopada w sali widowiskowej ROK „Mazury Garbate”
odbyła się konferencja w ramach II kampanii Białej Wstążki” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Współorganizatorami była Komenda Powiatowa
Policji, Regionalny Ośrodek Kultury oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej. Zaś patronat nad akcją objęło Starostwo Powiatowe. Tegoroczna kampania odbyła się pod hasłem „Wyjść
z cienia przemocy”.
Akcja jest najważniejszą na świecie kampanią skierowaną przeciw przemocy wobec
kobiet. Jej głównym celem
jest wsparcie działań zapobiegających przemocy oraz
propagowanie dyskusji społecznej o problemie.
Kampania
prowadzona jest w ponad 50 krajach
świata, a rozpoczęła się w
1991 r. w Kanadzie. Jej początek dały tragiczne wydarzenia z Montrealu, gdzie 6
grudnia 1989 r. na politechnice mężczyzna zastrzelił 14
kobiet, a 13 innych osób ranił, bo - jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć

tatów Terapii Zajęciowych. Następnie gości przywitał Starosta Marian Świerszcz, który krótko przybliżył cel kampanii.
Głos zabrał m.in. Komendant Powiatowy Policji insp.
Rafał Klauza. Mówił on, że policja, jest służbą, której
głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi. Zawsze podejmuje on działania zmierzające do ograniczenia
przemocy. Zauważył, że policjant niejednokrotnie stanowi pierwsze ogniwo w systemie pomocy osobom uwikłanym w „piekło domowego życia w agresji”. Stąd potrzeba
wśród funkcjonariuszy szczególnej wiedzy i wrażliwości,
na skrajne emocje i często nieracjonalne zachowanie u
osób doświadczających przemocy. Dodał, że owa wrażliwość, takt i „subtelność” cechują podległych mu policjantów w sytuacjach związanych z przemocą wobec kobiet,
niezależnie czy jest to sprawa dotycząca gwałtu, znęcania
się, czy też zgłoszenia interwencji w sytuacji zagrożenia.
Kolejnym punktem konferencji było nagrodzenie laureatów konkursu „Stop przemocy w powiecie oleckim”,
a także podsumowanie przez dyrektorkę PCPR Wiesławę
Szymczyk realizacji projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów w powiecie oleckim”.
Spotkanie zakończył referat dr Jacka Szczepkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nt. „Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w
podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

studiów technicznych. Na znak sprzeciwu grupa kanadyjskich mężczyzn przypięło sobie do piersi białe wstążki. Po
kilku tygodniach ten biały symbol nosiło już 100 000 Kanadyjczyków jako znak osobistej deklaracji, że nigdy nie będą
sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc
przemoc wobec kobiet.
Spotkanie otworzył krótki spektakl uczestników Warsz-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B23303

Rozpoczęcie
kursu

19
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L94803

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V27102

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

V27002

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

V26204

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V22709

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V25136

SERWIS OGUMIENIA

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V26703

OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20708
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22510
V02343

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B23103
K15606

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

B21307

V23009

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22719
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27112
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V25316
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23003
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B23403

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21913

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V24907

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B22604
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B22105
* „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
V27301
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20409
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V27212

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

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

V23309

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L94902
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22903
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V27222
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23418

V26902

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 L94704
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V26414
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B22704
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B27102
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B27002

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V25905

V22410

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B20807

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26813
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891

V26404

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25126
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V23339

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V25007

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
V25206
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26113
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B22205
K14709

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B26902a

V25306

V23209

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V26005

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B23203
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K15009

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21207
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V23359
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K14728

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B22404
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b27
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B21506
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K14507
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K14607
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SPRZEDAM
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b29
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B22803
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V25406
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27122
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B22005
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B22304
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b25
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K14909
* 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 V25116
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V26114
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 V25216
* 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.

WYNAJEM

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V25017

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V23329

* wynajem mieszkań, apartament, Zielona 33, tel. 502264-901 K15106
* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel.
721-643-708 K15305

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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16 pomników przyrody we Wronkach
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Dunajek - Wronki.
We Wronkach (powiat olecki, gmina Świętajno, Nadleśnictwo Olecko) znajduje się aż 16 pomników przyrody. Są
nimi pojedyncze drzewa i aleja drzew.
Większość z nich znajduje się przy kaplicy w dawnym
parku pruskim: 1 jesion wyniosły (obwód w pierśnicy 486
cm, wysokość 41 m); 3 wiązy polne (226-256 cm, 23-25 m);
2 klony zwyczajne (284-340 cm, 20-27 m); 1 grab (210 cm,
27 m); 3 tuje /żywotnik zachodni/ (102 cm, 15 m); 1 wiąz
szypułkowy (227 cm, 25 m); 2 dęby czerwone (302 cm, 30
m) – byłe torowisko kolejowe, 1 km w kierunku wsi Orłowo;
aleja daglezji zielonej (285 cm, 17-28 m) – teren byłego torowiska, około 700 m na wschód od wsi; 1 sosna pospolita (290
cm, 13,5 m) oraz 1 choina kanadyjska (208 cm, 18 m w parku
przy Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej).
W Nadleśnictwie Olecko znajdują się 24 pomniki
przyrody – 67% z nich na terenie wsi Wronki.
Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych. W brzmieniu ustawy o ochronie
przyrody z 2004 r. pomnikami przyrody są pojedyncze twory
przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów,
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych
lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary,
głazy narzutowe oraz jaskinie.
Oprócz miejscowych pomników przyrody na uwagę
zasługuje też miejscowa kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego, należąca do kościoła parafialnego w Świętajnie. Została ona wybudowana w latach 80 XX w. przez parafian pod
przewodnictwem proboszcza ks. Henryka Kondraciuka
(poświęcenia dokonał bp Julian Wojtkowski w 1984 r.).
Kaplica jest budynkiem murowanym o układzie jednonawowym z wieżą i wymiarach 12 x 6 x 13 m. Nawa kaplicy
nakryta jest dachem dwuspadowym i pokryta dachówką ceramiczną, tak samo i wieża.
Miejscowość Wronki została założona około roku
1600. Na przełomie XVIII i XIX wieku Wronki były wsią
królewską. W 1875 r. otwarto szkołę. W 1933 r. w miejscowości mieszkały 342 osoby, obecnie około 190.

W wietrzną i chłodną sobotę, 28 listopada 2015 r. we
Wronkach byli i pomniki przyrody widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
1) Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny m.in. ze względów naukowych,
zabytkowych i kulturowych.
2) Według danych z 2013 r. liczba pomników przyrody w Polsce wynosiła 36353. Najwięcej z nich znajduje
się w województwie mazowieckim (4249), a najmniej w
opolskim (682); w warmińsko-mazurskim jest ich 2562.
3) Pomniki przyrody oznaczane są zielonymi tabliczkami.
4) Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy (miara stosowana w opisie drzew uzyskiwana w wyniku pomiaru drzewa na wysokości 1,3 metra
nad poziomem gruntu) powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku np. jesion
– 250 cm, wiąz szypułkowy, wiąz polny i klon zwyczajny
– 225 cm, grab – 200 cm, żywotniki – 100 cm, dąb czerwony – 300 cm, sosna – 275 cm, daglezja – 280 cm, choina
– 200 cm.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki,
Bibiany, Bibianny, Bibiany, Blanki,
Budzisławy, Pauliny, Wiwiany
Budzisława, Hipolita, Ksawerego,
Paula, Piotra, Rafała, Sulisława,
Zbyluta
3 grudnia (Dzień Osób Niepełnosprawnych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii,
Ksawery, Łucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza, Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia (Barbórka - Święto Górnika i Naftowca)
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumiły,
Chrystiany, Ciechosławy, Krystyny,
Lubomiły
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Ciechosława, Edmunda, Hieronima, Jana,
Krystiana, Krystyna, Piotra
5 grudnia (Światowy Dzień Wolontariusza)
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny,
Pręcisławy, Sabiny, Saby, Wilmy
Abla, Anastazego, Geralda, Gerarda,
Henryka, Kryspina, Krystyna, Norbert,

Sawina
6 grudnia (Mikołajki)
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Abrahama, Emila, Emiliana, Jaremy,
Jeremiago, Jeraemiasza, Jarogniewa,
Jeremiego, Jeremy, Mikołaja, Zenona
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy,
Lili
Agatona, Ambrożego, Marcina, Nimomysła, Polikarpa, Siemirada, Sobiesława, Teodora
8 grudnia (Niepokalane Poczęcie
NMP)
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii, Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klemensa, Klementa, Makarego, Romaryka, Rozmaryna,
Światosława, Światozara, Wirgiliusza,
Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny,
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii, Wiesławy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza,
Joachima, Leokadiusza, Wiesława

Nasz przepis
Sernik z wiśniami
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Cytaty na ten tydzień
Del Andrea i jego rzeźby meble-akty zostały przyjęte wręcz
entuzjastycznie przez męską część
krytyki, a że „damska” krytyka sztuki prawie nie istnieje, a
jak istnieje to stoi po stronie tej
pierwszej, więc zaprotestowały
przeciw tym aktom organizacje
feministyczne. Zresztą w Polsce
zdarzały się podobne demonstracje. Chociażby, słynne swego
czasu, zniszczenie przez jedną z
„Matek Polek” kilku fotografii na
krakowskiej „Wenus”.
BMB
Narzucanie sztuce z zewnątrz
moralności podobnie jak ideologia niszczy w istocie organiczne
związki między zasadą indywidualności i solidarności.
Stefan Morawski, w posłowiu do
II wydania „Sensu sztuki” H.
Read’a
Sztuka narodu jest jego językiem,
a język nie tylko wybiera i oznacza rzeczywistość, ale organizuje
świat. Inny od innych, narodowy.
Język jest związany z narodową
wizją świata i skoro istnieje jeden
język dla jednego narodu, to
studium tego języka, czyli sztuki,
może nam dać poznanie „ducha”
danego narodu, [...] Można też
uznać sztukę jako sposób zachowania, „comportenent”.
Ela i Andrzej Banach,
Odkrycie Amsterdamu

nia dodajemy mąkę i pojedynczo jajka.
Następnie dodajemy śmietanę, esencję
Spód: 20 dag kruchych czekoladowaniliową oraz sok z wiśni. Składniki
wych ciasteczek, 10 dag migdałów bez bardzo dokładnie miksujemy.
skórki, 5 dag masła, 4 krople esencji
Teraz należy przygotować sernik.
migdałowej (nie olejku), sól
Masą serową wypełniamy spód i
Nadzienie: 60 dag białego kremowego wstawiamy do piekarnika nagrzanego do
sera, 3 jajka, 20 dag cukru, 2 łyżecz170°C. Pieczemy około 50 minut.
ki esencji waniliowej, 3 łyzki mąki
PRZYS£OWIA
Ciasto wyjmujemy z pieca i studzimy.
pszennej, 20 dag śmietany 18-22%,
Wiśnie z żelatyną mieszamy łyżką i
Jak grudzień się zaczyna, taka będzie
pół szklanki soku z wiśni
wstawiamy do lodówki. Kiedy galaretka cała zima.
Galaretka: 45 dag mrożonych wiśni,
zacznie tężeć równomiernie rozprowaGrudzień ziemię grudzi, a izdebki
5 łyżeczek cukru, niepełna łyżeczka
dzamy ją na powierzchni ciasta.
studzi.
żelatyny, jedna łyżka soku z cytryny, 2
Ciasto przykrywamy folią aluminioKto w adwencie ziemię pruje, ten siekrople esencji migdałowej
wą i wstawiamy do lodówki aż do całko- dem lat choruje.
Migdały i ciasteczka miksujemy. witego stężenia.
Gdy Barbara się rozdeszczy, na Gody
Dodajemy do tego roztopione masło,
(Boże Narodzenie) mocny mróz trzeszcukier, szczyptę soli i esencję migdałoczy.
wą. Chwilę ponownie miksujemy.
Paluszki francuskie
Kiedy na św. Barbarę (4 grudnia)
Tortownicę o średnicy około 20 cm 30 dag mrożonego ciasta francuskiego,
błoto, będzie zima jak złoto.
wykładamy papierem do pieczenia. 2 żółtka, 10 dag sera Gouda, świeżo
Na Barbórkę mróz, szykuj chłopie
Przekładamy do niej masę ciasteczko- zmielony pieprz, sezam, mak, kminek,
wóz, a jak odtajanie, to szykuje sanie.
wą. Rozkładamy ja tak, by uformował sól morska
W święto barbarki najlepsze tarki
się brzeg o wysokości około 3 cm.
Ciasto francuskie rozwijamy i ukłaWstawiamy do piekarnika nagrzanego damy tworząc arkusze o bokach 40 na 40 (owoce tarniny). Przemrożenie dzikich
owoców poprawiało w tradycji ludowej
do 170°C i zapiekamy 10 minut. Po centymetrów.
ich jakość.
tym czasie wyjmujemy i studzimy. Nie
Ser ścieramy drobno.
Gdy zamarznie pierwszego grudnia,
wyjmujemy z formy.
Żółtka rozprowadzamy z dwoma łyż- wyschnie niejedna studnia.
W międzyczasie przygotowujemy wiśnie. kami wody.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
Żelatynę moczymy w 2-3 łyżkach
Przygotowane arkusze ciasta układa- pogoda stała będzie zima długo biała.
zimnej wody.
my jeden na drugim. Polewamy je żółtJeżeli cały grudzień suchy i mroźny,
W rondelku podgrzewamy mrożo- kami, a potem posypujemy żółtym serem
to całe lato będzie suche i upalne.
ne wiśnie razem z cukrem i sokiem z i pieprzem.
Ile śniegu przy św. Mikołaju (6 grudcytryny. Mieszamy od czasu do czasu.
Tak przygotowane płaty ciasta skła- nia) tyle trawy da drugi Mikołaj w Maju.
Kiedy wiśnie puszczą dużo soku, damy na pół i mocno ściskamy.
Na święty Ambroży (7 grudnia) porondel zdejmujemy z ognia i odlewaTeraz ciasto kroimy na paski o szeromy pół szklanki soku. Do wiśni w ron- kości 1 cm. Skręcamy je w loki. Układa- prawią się mrozy.
Gdy nierychło liść opada zima ostra
delku dodajemy teraz esencje i żelaty- my na blaszce do pieczenia i smarujemy
nę. Dokładnie mieszamy i odstawiamy ponownie żółtkiem. Posypujemy je ma- bywa rada.
Gdy tęga zima nastanie w pierwotka
do wystudzenia.
kiem, sezamem i kminkiem.
Adwentu osiemnaście tygodni nie spoPrzygotowujemy nadzienie. MikPieczemy około 20 minut w tempera- cznie ani momentu.
serem ubijamy ser z cukrem na gład- turze 180°C.
ką i puszystą masę. Pod koniec ubija-
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„Kanada - Republika Burjacji”
– spotkanie
z Andrzejem Malinowskim
Kanada – Kraj Klonowego Liścia, który ma do zaoferowania zdecydowanie wiele, przede wszystkim wspaniałe krajobrazy, niezwykłą naturę i wielokulturowość.
Kojarzy się nam z syropem klonowym, ogromną przestrzenią i niezłą drużyną hokeja. Natomiast o Burjacaji wiemy
raczej niewiele. Stanowi autonomiczną republikę w składzie
Federacji Rosyjskiej, ze stolicą w Ułan Ude. Znajduje się we
wschodniej Syberii przy granicy z Mongolią. Zamieszkują ją
głównie Rosjanie oraz Buriaci – nacja zbliżona etnicznie do
Mongołów. Oba miejsca pełne kontrastów, różnych kultur i
fascynującej przyrody. Mimo, że to zupełnie dwa różne geograficznie kraje, oddalone od siebie o setki tysięcy kilometrów, jednak łączy je to, że niewątpliwie zachwycają.
Urok tych miejsc można było podziwiać na kolejnym już
spotkaniu z Andrzejem Malinowskim – nauczycielem i pasjonatem podróży, które odbyło się 27 listopada w PCWE/

Minisiatkwka „czwórek”

24 listopada w hali Lega odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce „czwórek” dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły następujące drużyny ze Szkoły
Podstawowej w Gąskach, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły
Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4.
WYNIKI:
Dziewczęta:
SP Gąski - SP 1 Olecko 0:2 (5:25, 6:25)
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko 1:2 (16:25, 25:12, 14:16)
SP Gąski - SP 3 Olecko 0:2 (11:25, 13:25)
Chłopcy:
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko 1:2 (25:11, 24:26, 15:17)
SP 4 Olecko - SP 1 Olecko 2:1 (11:25, 25:4, 15:5)
SP 3 Olecko – SP 1 Olecko 2:0 (25:19, 25:19)
Kolejność końcowa - dziewczęta:
1. SP 3 Olecko (opiekun: Artur Szarnecki)

Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku.
Było to dziesiąte seminarium z A. Malinowskim, na
którym zebrało się liczne grono sympatyków jego opowieści.
Nasz gość przedstawił relację z wypraw, które odbył
na przełomie 2014 i 2015 r. Opowiadał – jak zawsze - z
pasją i poczuciem humoru o zwyczajach, historii i kulturze mieszkańców. Spotkaniu towarzyszyły: wystawa pięknych fotografii i pamiątek z podróży, losowanie nagród
oraz degustacja tradycyjnych potraw kuchni kanadyjskiej
i buriackiej. Oryginalne potrawy zyskały uznanie gości, a
przygotowane zostały przez współpracowników Andrzeja
Malinwskiego - pracowników Zespołu Szkół w Judzikach.
Wystawę „Kanada – Buriacja” będzie można oglądać
do końca grudnia. Zapraszamy!
Agnieszka Makarewicz
Składamy serdeczne podziękowania panu Andrzejowi za wyjątkowe spotkanie. Jak zawsze, było to
ważne wydarzenie tylko w naszej placówce, na
które z niecierpliwością czekaliśmy i mamy nadzieję na kolejne. Dziękujemy również wszystkim
uczestnikom spotkania, którzy za każdy razem tak
licznie odpowiadają na zaproszenie pana Andrzeja i nasze.
2. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Zaniewski)
3. SP Gąski (opiekun: Wiesław Zalewski)
Kolejność końcowa - chłopcy:
1. SP 4 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk)
2. SP 3 Olecko (opiekun: Artur Szarnecki)
3. SP 1 Olecko (opiekun: Kamil Szarnecki)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Kinga Kuklińska, Alicja Szarnecka, Anna Januszczyk, Oliwia Ignatowicz, Julia Surażyńska, Gabriela Putra, Wiktoria
Daniłowicz, Julia Kulczyniec, Pola Bagińska, Melania
Reszuta.
Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Adam Dłuski,
Mariusz Zaręba, Kacper Wróblewski, Paweł Łuszczyński, Maciej Olszewski, Emil Miezianko, Korneliusz
Onufryjenko, Kacper Stawicki, Jakub Maciejewski,
Jakub Gościewski.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy,
natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
W zawodach uczestniczyło 60 zawodników.
Paweł Maksimowicz

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.(proszę dzwonić). 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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Mistrzostwa Powiatu

25 listopada w hali Lega zostały rozegrane Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego SZS w halowej piłce nożnej dziewcząt ze
szkół podstawowych. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz.
Kolejność końcowa: 1. SP 3 Olecko
9 pkt
34:0
2. SP Gąski
6 pkt
10:9
3. SP 1 Olecko 3 pkt
8:16
4. SP Judziki
0 pkt
1:28
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięski zespół puchar, ufundowany przez Starostwo Powiatowe
w Olecku. W zawodach uczestniczyło 40 zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

20

Tygodnik olecki 48/931 - r. 2015

to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (246)

Rozmowa z Mikołajem.
Świętym Mikołajem
Kubuś siedział w oknie już od dobrego kwadransa i
co chwilę wzdychał. Jak się nie martwić, kiedy resztki
śniegu rozpływały się, a ludzie przeskakiwali kałuże.
- Mamo, a mówiłaś, że w zimie jest śnieg… - powiedział z żalem nie odrywając nosa od szyby.
- Bo powinien, ale wszystko się zmieniło, pogoda
też.
Nagle zadzwonił telefon. Mama miała ręce w mące,
brat oczywiście siedział w komputerze, więc jedyna
wolna osobą był on, Kubuś.
- Dzień dobry. (...) Święty Mikołaj? Mój starszy brat
mówi, że nie ma św. Mikołaja, ale ja mu nie wierzę.
Mówił, że nie ma duchów, a ja kiedyś widziałem na korytarzu i potem bałem się iść do łazienki.
- Kubusiu, z kim ty rozmawiasz? - zainteresowała
się mama.
- Z Mikołajem – wykrzyknął, a potem po cichu dodał, że ze „świętym”, bo uznał, że dorośli nie o wszystkim muszą wiedzieć.
– Przepraszam, ale nie mogłem głośno powiedzieć,
że jesteś święty i prawdziwy, bo usłyszałby to starszy
brat i znowu by się z niego wyśmiewał, że jestem mały
i wierzę w Mikołaja.
Z drugiej strony słuchawki padło zapewnienie, że
rozumie.
- Jesteś św. od książek, aha. Nigdy o takim nie słyszałam i mama też mi nie mówiła, że tacy są, a może
mówiła, tylko zapomniałem…(...) Czy lubię książki?
(...) Muszę ci się do czegoś przyznać… nie umiem czytać. Mama mi czyta. (...) Czasami, kiedy jest bardzo zajęta, prosi Bartka, mego starszego brata, żeby mi poczytał, ale ja tego nie lubię, bo kiedy jest śmieszny wiersz,
to on specjalnie czyta go tak, żeby nie był śmieszny,
albo coś przekręca, albo czyta tak szybko, żebym nie

zrozumiał i jeszcze grozi, żebym nie poskarżył mamie, bo nie będzie się ze mną bawił, a i tak każe mi
wychodzić z pokoju, kiedy przyjdą do niego koledzy. (...) Dlatego nie wiem, czy to się liczy, skoro nie
umiem czytać, ale lubię książki. (...) Ale najbardziej
to chciałbym mieć takie o pociągach. Wsiadłbym do
wagonu
i jechał z nimi po całym świecie. Będę poznawał
ludzi i nowe kraje i na pewno będę miał dużo przygód. A kiedy nauczę się czytać, to sam będę czytał i
wtedy się dowiem, czy mój brat mnie oszukiwał.
Zapadła cisza, ale na krótko.
- Panie Mikołaju święty, ale u nas nie ma śniegu,
więc jak ty do nas przyjedziesz? (....) A renifery jaką
rozwijają prędkość? (...) Tata ma pod maską konie,
a nie renifery, to one wyciągają nawet 140 na godzinę. Renifery też tyle potrafią? (...) To dobrze, bo do
nas jest daleko. (...) A memu bratu przynieś rózgę,
może wtedy uwierzy, że jesteś prawdziwy. I na nic
więcej nie zasługuje. (...) Nie przynoś mu książek, bo
on twierdzi, że książki są już niemodne, bo można
wszystko znaleźć w Internecie, albo na e-bookach, ale
ja mu nie wierzę. (...) Mówił, że nie ma św. Mikołaja,
a ty jesteś święty i prawdziwy prawda? (...) Dać słuchawkę mamie? (,,,) Mamo, św. Mikołaj do ciebie.
Mama wzięła słuchawkę i popatrzyła jakoś dziwnie. Dorośli też się dziwnie czasami zachowują.
- Haloo! – powiedziała, ale Kuba już nie słuchał i
poszedł do swojego pokoju. Po chwili wpadł jak bomba do kuchni.
- Mamo! – krzyczał – Powiedz Mikołajowi, gdzie
my mieszkamy, bo zapomniałem – i nagle zamarł, bo
zobaczył, że mama skończyła już rozmowę. Stał jak
wryty i łzy same napłynęły mu do oczu.
- Ale ja nie zapomniałam…
- Całe szczęście.
Marusia
Ps. To na Mikołajki małym i dużym dzieciakom. A
ile w nas z tych dzieciaków zostało…?

