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Kiedy następnym razem będziesz spędzał 
kilka godzin w podróży, wyciągnij dziecięcą 
książeczkę do kolorowania oraz pudełko kredek 
i zabierz się do roboty. Twój sąsiad będzie opo-
wiadał tę historię przez lata. 

H. Jackson Brown, Jr.
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pizza na telefon, 87-520-31-32
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Zebrane w czasie spotkania środki 
zostaną przeznaczone      

na przygotowanie świątecznych paczek 
dla najbiedniejszych dzieci z terenu 

miasta i gminy Olecko 

„Kto wierzy w obecność dobra w drugim 
człowieku, rozbudza je w nim” 

      Jean-Paul Sartre 
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34. rocznica wprowadzenia sta-
nu wojennego w Polsce
13 grudnia br. o godz. 10. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. mszą św. w intencji Ojczyzny rozpoczną się oleckie obchody 
34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Potem w 
Izbie Historycznej OSA „Zamek” przy pl. Zamkowym 1 odbę-
dzie się spotkanie z Marcinem Zwolskim z IPN-u w Białymsto-
ku i działaczami NSZZ „S” nt. powstawania „Solidarności” na 
Ziemi Oleckiej. 

jod

Warmia i Mazury pływają
wyniki na s. 12-13

Zwyczajni - 
niezwyczajni

s. 10-11
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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Tytuł „Pasjonata Przypisanych 
Północy” przyznany po raz XV

W Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie z okazji przyznania Tytułu „Pasjonata Przypi-
sanych Północy”. Tym razem za swoją działalność została 
nagrodzona Prezeska Fundacji „Dziedzictwo Nasze”, zało-
życielka i dyrektorka węgorzewskiego Muzeum Kultury Lu-
dowej oraz twórczyni Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgo-
rzewie, Barbara Grąziewicz–Chludzińska. 

Współpracuje ona z Zarządem Głównym Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych przy organizacji warsztatów dla Eks-
pertów Organizacji Pozarządowych o ochronie niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. B. Grąziewicz–Chludzińska 
od kilku lat zajmuje się Polakami z Kazachstanu, osiedlony-
mi w Obwodzie Kaliningradzkim. Patronuje również kilku-
nastu pracowniom rękodzielniczym propagującym tradycyj-
ne zawody. Barbarę Grąziewicz–Chludzińską wielokrotnie 
wyróżniano i nagradzano za jej działalność i osiągnięcia. 
Otrzymała między innymi Nagrodę im. Oskara Kolberga za 
zasługi dla kultury ludowej.

Ta „Kobieta Sukcesu roku 2002” całe swoje życie za-
wodowe i społeczne związała z mazurską krainą, szczegól-
nie z ziemią węgorzewską. Z niesłabnącym optymizmem 
podejmuje szereg działań i inicjatyw na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego Mazur. Właśnie dlatego Kapituła 
Nagrody Honorowej postanowiła wyróżnić ją z grona no-
minowanych. 

Nagrodę otrzymała między innymi za pasję odkrywa-
nia i tworzenia miejsc 
kultury materialnej na 
Mazurach, za dbałość i 
niezłomne staranie o za-
chowanie w pamięci tra-
dycji wiejskiej codzien-
ności i obrzędowości, za 
nieustający optymizm  i 
talent do wspólnotowe-
go działania.

Podczas spotkania 
wspomniano wcze-
śniejszych Pasjona-
tów, między innymi: 
Z. Fałtynowicza, W. 
Żurowskiego, M. Ra-
tasiewicza, R. Dębego, 
K i Z. Waraksów, M. 
Gałązkę, W. Kota, A. 
Andryszczyka, A. Ka-
mińskiego, D. Morsz-
tyna, E. Kozłowską, 
M. Słapika, W. Łukowskiego, J. Krajewskiego i innych. 
Uświetniły je również narodowe tańce uzbeckie, wykona-

ne przez uroczą 
Kamilę Mucha-
metbaevą. Można 
było podziwiać nie 
tylko taniec, ale i 
piękne stroje naro-
dowe Uzbekistanu.

Gra tu lu jemy 
serdecznie Barba-
rze Grąziewicz – 
Chludzińskiej za 
wejście do grona 
wyjątkowych ludzi 
Warmii, Mazur i 
Suwalszczyzny.

Ewa Omilian
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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 Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,25 zł
ON Arctic ................. 4,45 zł
Pb 95 ........................4,35 zł
PB 98 ........................4,55 zł
LPG ...........................2,05 zł
Olej opałowy ..............2,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

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
10.00 - Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego: 
msza św. w kościela pw. Podwyższenia Krzyża, odczyt M. 
Zwolskiego z IPN w Izbie Historycznej OSA „Zamek”
17.00 - Święty Mikołaj dla wszystkich - film, kino Mazur 
Mazur
19.00 - Most szpiegów - film, kino Mazur Mazur
14 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
16 grudnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - posiedzenie komisji rewizyjnej RM
17 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
17.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
19.30 - Kochajmy się od święta - film, kino Mazur Mazur
19 grudnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
17.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
19.30 - Kochajmy się od święta - film, kino Mazur Mazur
20 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
15.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
17.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
19.30 - Kochajmy się od święta - film, kino Mazur Mazur

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi

MSZE I NABOŻEŃSTWA
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

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. Sprawie-
nie radości, zwłaszcza w tym przedświątecznym okre-
sie, 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 wie-
lu wrażliwych ludzi, a Wasza hojność sprawi, że wiele 
serduszek zabije mocniej.

Społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Ewelina D. Borawska

• Beata Brodowska
• Roberta Lotkowska

• Hanna Tanewska
• Magdalena Walejko

• Angelika Wróblewska
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, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić 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

Świąteczna Zbiórka Żywności 
W dniach 4 i 5 grudnia wolontariusze oleckich placówek oświatowych 

(Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum dla Dorosłych, Dom im. Ja-
nusza Korczaka, Warsztaty Terapii Zajęciowej) oraz świetlicy socjoterapeu-
tycznej Puchatek uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizo-
wanej przez Federację Polskich Banków Żywności. 

Koordynatorem akcji na terenie Olecka było Stowarzyszenie „Otwarte 
Drzwi”. 

Udało się nam zebrać 1577 kg żywności – mówi Wojciech Bojar, prezes 
stowarzyszenia. Zebrana żywność zostanie przekazana dzieciom ze świetlic 
socjoterapeutycznych. Przygotujemy wigilię oraz paczki bożonarodzeniowe 
najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta. Składam serdeczne podzię-
kowania wolontariuszom i nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę oraz dar-
czyńcom, którzy kupując produkty żywnościowe włączyli się do akcji. Życzę 
wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Warto dodać, iż 5 grudnia z inicjatywy ONZ obchodzony jest na całym 

świecie jako Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza.  

wojeg 

Powstała Wojewódzka Rada 
Dialogu Społecznego

W środę 9 grudnia odbędzie się pierwsze posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego powołanej dwa 
dni wcześniej przez marszałka województwa Gustawa Mar-
ka Brzezina, który wręczy jutro nominacje jej członkom.

W skład nowej rady wchodzą przedstawiciele organizacji 
zrzeszających pracodawców, związków zawodowych, repre-
zentanci rządu i samorządu. Rada będzie opiniowała sprawy 
z pogranicza zadań czterech stron wchodzących w jej skład.

Ustawa z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecz-
nego i innych instytucjach dialogu społecznego weszła w 
życie 11 września. Dokument stanowi, że marszałkowie wo-
jeództw mogą tworzyć Wojewódzkie Rady Dialogu Społecz-
nego.         Biuro Prasowe MW
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W ostatnią niedzielę na Ryn-
ku w centrum miasta odbyła się 
wspaniała impreza. Mikołajki 
przyciągnęły setki olecczan. Było 
gwarnie, świątecznie i mikołajko-
wo. Bawili się świetnie wszyscy: i 
widzowie i organizatorzy. 

Impreza zorganizowana w do-
słownie „kilka chwil” przez gru-
pę kilku zaledwie osób stała się 

przebojem. Czyś integrującym naszą społeczność. Moje 
niskie ukłony dla organizatorów za pomysł, za realizację 
i za ideę. 

Bo przecież w tym co robił św. Mikołaj działający 
gdzieś na terenie dzisiejszej Turcji, Syrii i Iranu moż-
na by podnieść do rangi wielkiego przesłania. Pomagaj 
bliźnim, dbaj o to by byli szczęśliwi i żeby uśmiech za-
gościł na ich twarzy. Święty Mikołaj pomagał wszyst-
kim: niezależnie od wiary, statusu czy miejsca, gdzie po-
trzebujący pomocy żyli. Był przykładem idei równości 
wszystkich ludzi. 

W czasie tej imprezy zbierano podpisy pod petycją 
przeciwko otwarciu ośrodka dla uchodźców. 

Olecko jest wyjątkowym miastem emigrantów i 
uchodźców, którzy tu przybyli po drugiej wojnie świato-
wej. W Olecku mieszka zaledwie niewielka grupa auto-
chtonów. Wielu olecczan ma w licznych krajach Świata 
swoich bliskich, którzy są tam emigrantami i uchodźca-
mi z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. 

Wśród nas żyje co najmniej kilkunastu Czeczeńców, 
kilkudziesięciu Ukraińców, Niemców, Chińczyków, Ro-
sjan, Holendrów, Peruwiańczyków i pewnie innych na-
cji, o których nie wiem. Są wśród nich ludzie wszelkich 
wyznań. Są to też ludzie o różnym statusie społecznym. 

Czy wiecie Państwo co się działo na granicy polsko-

-węgierskiej we wrześniu 1939. Dante opisujący Piekło 
to pryszcz. Ale Węgrzy wiedzieli co się dzieje. Przyj-
mowali naszych rodaków dziesiątkami tysięcy. Już za-
pomnieliśmy, że i nasz naród musiał kiedyś uciekać.

Jest jeszcze obawa naszych współmieszkańców, że 
uchodźcy zabiorą im pracę. Praca, którą uchodźcy z 
Syrii dostaną czeka na olecczan od kilku lat i nikt jej 
nie chce. 

Wiem, że olecczanie boją się terroryzmu. Ja też się 
boję. Ale wiem jedno, że to Polak zamordował siekierą 
dziecko w księgarni, to Polak chciał wysadzić budynek 
Sejmu razem z posłami. To Polak wjechał w spacerują-
cych ludzi w Słupsku czy w Sopocie. Brewik, który za-
mordował ponad siedemdziesiąt osób był Norweskim 
nacjonalistą. 

Największą chorobą psychiczną Amerykanów jest 
powszechne mniemanie o tym, że broń palna służy 
do obrony. W tym ledwie rozpoczętym XXI wieku od 
broni palnej zginęło w tym kraju pół miliona ludzi, w 
atakach terrorystycznych kilka tysięcy. Taka jest ska-
la problemu. Nasz problem z uchodźcami ma te same 
przesłania. Zapominamy o otwartości, o humanitary-
zmie i dajemy podpuścić się politykom. Zapominamy 
o wierze, za którą moglibyśmy oddać nawet życie. A 
przecież to nasza wiara mówi o tym, że życie może-
my oddać w obronie innego człowieka, poświęcić je 
tak jak Maksymilian Kolbe. Nie walka na wojennym 
froncie i imię wiary, ale walka za drugiego człowieka 
czyni nas chrześcijanami. Prawdziwy chrześcijanin, to 
humanista. 

Gdy premier Wielkiej Brytanii w jednym z wystą-
pień stwierdził, ze Polacy zabierają pracę Brytyjczy-
kom było Wam przyjemne? A przecież na tę wyspę 
wyjechało pół miliona naszych rodaków! 

A tak nawiasem, to Polacy zorganizowali w Bryta-
nii jedną z największych siatek handlu ludźmi, narko-
tykami i czym się tylko dało. Czy Anglicy mają prawo 
uogólniać, że wszyscy Polacy to przestępcy? 

Polska nie przeżyła takiej traumy jak krucjaty prze-
ciw Albigensom w średniowiecznej Francji czy holo-
kaust ludu Szuanów podczas rewolucji francuskiej. Na 
naszym terytorium nie było wojen religijnych, które 
spustoszyły szesnastowieczne Niemcy. Nie było bra-
tobójczej wojny takiej, gdy wyzwalały się spod pa-
nowania hiszpańskiego Niderlandy. Nie mieliśmy też 
waśni religijnych tak wielkich jak hekatomba waśni w 
henrykowskiej Anglii. Tamte narody pamiętają, że naj-
straszniejszą wojną jest taka, którą prowadzi się w imię 
religii lub przeciw bratu. 

Nie przeżyliśmy traumy wojny domowej. Nasze 
konfederacje (powstania szlacheckie) zakładane w 
obronie czy przeciw Ojczyźnie w porównaniu ze stra-
tami w ludziach z wojnami religijnymi w Niemczech 
lub dobie rewolucji francuskiej były nic nie znaczący-
mi „ruchawkami”. 

Część olecczan wypowiedziała się przeciwko 
utworzeniu w naszym mieście ośrodka dla uchodźców. 
Szanuję demokratycznie podjęte decyzje. Ale okażmy 
szacunek należny innym ludziom. Powstrzymajmy 
się od dyskryminujących, krzywdzących i zadających 
ból, stereotypowych określeń dotyczących uchodźców. 
Bądźmy Chrześcijanami. 

Bogusław Marek Borawski
Ps. Pamiętajmy, ze za wszystkie wojny tego świata 

odpowiedzialni są nieodpowiedzialni politycy i rady-
kalni duchowni wszystkich wyznań.
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K14810
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EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie od-
nosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie 
musi być koszmarem. 

Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i mło-
dzieży.

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwier-
dzoną 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.

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej at-
mosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym 
terminie. 

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

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, wy-
nagrodzenie 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
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Szukamy domu
Olecki Klub Wodny pilnie szuka domu dla dwóch pięk-

nych kotków. Kontakt u bosmana w klubie, 
lub pod nr: 608 467 268. 

Jak to jest?
Swego czasu na placu Wolności od strony ratusza, zo-

stały ustawione znaki „Zakaz handlu”. Znaki stoją sobie, a 
handel kwitnie sobie. 

Z pasażu, który jest jedynym przejściem dla pieszych 
z bloku nr 5jak też bloków przy ulicy Środkowej zrobiono 
targowicę. Osoby z Olecka i z Krupina uważają, że ich ten 
zakaz nie obowiązuje, a wręcz lekceważą ten zakaz. 

W pasażu ustawia się stary rower, tobołki i to wszystko 
czym się handluje. Dodatkowo stoją osoby handlujące, a 
przy nich grupy osób zbierających się na ploteczki. Cały 
pasaż, jedyny ciąg pieszy jest zajęty.

Przejście, zwłaszcza matek z wózkami, nie do pokona-
nia. Chyba że ustąpią miejsca dla przejazdu.

Dziwi mnie jako kierowcę, stosunek policji do tego 
stanu rzeczy. Miasto milczy. Przecież, to w gestii policji 
aby jedyny ciąg pieszy nie był tarasowany , a zakaz handlu 
respektowany. 

Kierowca jeśli złamie jakiś przepis karany jest natych-
miast. 

Dlaczego nie traktuje się jednakowo osób łamiących 
przepisy?

Mieszkanka Olecka
Nazwisko i adres do wiadomości redakcji

21 grudnia - konferencja 

„Streetworking Elementem 
Profilaktyki Systemowej”

Miejsce: sala kina ROK Mazury Garbate, ul. Plac Wolności 
22, 19-400 Olecko 
Rozpoczęcie Konferencji: 14:00
Zakończenie Konferencji: 16:00 

Zaproszenie
Szanowni Państwo,
Na całym świecie coraz bardziej zwraca się uwagę na 

efektywność działań związanych z profilaktyką prowadzo-
nych przez instytucje rządowe oraz organizacje pozarządo-
we. Jedną z metod, która szybko zyskuje szacunek ze wzglę-
du na swoje możliwości jest streetworking.

Olecko jako jedno z niewielu miast w województwie 
warmińsko-mazurskim od roku 2014 wdraża metodę stre-
etworking jako element spójnej profilaktyki systemowej 
skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej problematy-
ką uzależnienia oraz innymi sytuacjami, które utrudniają im 
rozwój społeczno-zawodowy. 

Fundacja Human Lex Instytut ma zaszczyt zaprosić Pań-
stwa na innowacyjną konferencję dotyczącą realizowanych 
działań na trenie miasta Olecka, w której główne role ode-
grają dzieci i młodzież współpracujące z fundacją w ramach 
streetworkingu. W ramach konferencji zostaną zaprezento-
wane osiągnięcia dzieci i młodzieży oraz wyniki badań doty-
czące poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Olecka.

Program:
14:00 Otwarcie Konferencji przez władze miasta oraz 

Fundację Human Lex Instytut 
14:20 Osiągnięcia Oleckiego Streetworkingu
14:40 Prezentacja w wykonaniu dzieci i młodzieży 
15:00 Prezentacja wyników badań dotyczących poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców Olecka 
15:30 Prezentacja w wykonaniu dzieci i młodzieży
15:45 Występ artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzie-

ży
16:00 Pożegnanie Gości w formie warsztatowej 
Udział w konferencji jest bezpłatny
Fundacja Human Lex Instytut
Konferencja współfinansowana z budżetu Urzędu Gminy 

Miasta Olecka w ramach projektu
„Streetworking metodą profilaktyki i promocji zdrowia 

wśród dzieci i młodzieży z Gminy Olecko”
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

Policjanci 
zatrzymali sprawców pobicia

W wtorek 1 grudnia do policyjnego aresztu trafiło 4 
mężczyzn podejrzanych o pobicie 19-latka. Ponadto pod-
czas rewizji policjanci znaleźli narkotyki. 

W przed godz. 10:00 policjanci patrolujący miasto otrzy-
mali informację, że na jednej z ulic został pobity oleccza-
nin, a sprawcy uciekli. Funkcjonariusze natychmiast podjęli 
czynności zmierzające do ustalenia sprawców i tak po kilku-
nastu minutach zatrzymali 4 młodych mężczyzn. 

Policjanci u jednego z zatrzymanych, Dominika J. zna-
leźli narkotyki. Chłopak w swoim plecaku oraz w mieszka-
niu posiadał łącznie blisko 5,5 grama marihuany. 

16-latek usłyszał zarzuty posiadania i uprawy konopi.
Pozostali zatrzymani trafili zaś do policyjnego aresztu. W 

toku podjętych czynności kryminalni ustalili kolejnego męż-
czyznę mogącego mieć związek ze zdarzeniem, który także 
trafi do policyjnej celi.

Policjanci pracujący nad tą sprawą po analizie zebranych 
materiałów ustalili, że sprawcami pobicia byli 17-letni Pa-
tryk K., 17-letni Michał P. oraz 18-letni Jakub K.. Mężczyźni 
wspólnie uderzali pięściami i kopali pokrzywdzonego po ca-
łym ciele. Wczoraj cała trójka usłyszała zarzuty.

Za pobicie grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. 
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kronika policyjna
W minioną niedzielę po godz. 14:00 na ul. Kościuszki 

policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierującego osobowym audi. 

Okazał się to być Eugeniusz W. Policjanci wyczuli od 
62-latka alkohol. Badanie alkomatem wykazało w jego 
organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze 
zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. 

Drugiego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci 
zatrzymali także w minioną niedzielę około godz. 20:00 w 
Lenartach. 

Tomasz W. kierował samochodem osobowym mar-
ki Volkswagen mając blisko 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych 
okazało się, że 35-latek posiada aktualny zakaz prowadze-
nia pojazdów wydany przez sąd. 

Kolizja drogowa miała miejsce w minioną sobotę po 
godz. 14:30 Doszło do niej w Imionkach. 

Jak ustalili policjanci kierujący samochodem osobo-
wym marki Audi gwałtownie zahamował widząc wbiega-
jącego pod pojazd kota. Kierujący osobowym renaultem 
jadący za tym pojazdem także zatrzymał się, zaś kolejny 
kierujący samochodem osobowym marki Ford w wyniku 
nie zachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego 
pojazdu uderzył w tył renaulta. Bartłomiej D. został ukara-
ny mandatem karnym w wysokości 250 zł. 

O pierwszej interwencji domowej oficer dyżurny olec-
kiej komendy został powiadomiony 5 grudnia około godz. 
1:00. Policjanci ustalili, że Marek J. będąc pod wpływem 
alkoholu wszczął awanturę z żoną i córką, wyzywał je sło-
wami wulgarnymi oraz szarpał za ręce. W obecności funk-
cjonariuszy mężczyzna nadal był agresywny, nie reagował 
na polecenia do uspokojenia się w związku z czym trafił 
do policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało w orga-
nizmie 44-latka ponad 2 promile alkoholu. Rodzina została 
objęta nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Drugi nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu 
trafił w minioną sobotę przed północą. Mieszkaniec Olec-
ka powiadomił o zakłóceniu ciszy nocnej. Funkcjonariu-
sze, którzy pojechali pod wskazany adres zastali dwóch 
nietrzeźwych awanturujących się braci. Jeden z mężczyzn 
nie reagował na polecenia policjantów do uspokojenia się, 
twierdził, że nadal będzie prowokował brata do bójki. W 
związku z tym policjanci zatrzymali Roberta R. Badanie 
alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny blisko 2,5 

promila alkoholu.  

Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej oleccy poli-
cjanci otrzymali w niedzielę przed godz. 3:00. Mieszkanka 
Olecka powiadomiła funkcjonariuszy, że jej mąż będąc pod 
wpływem alkoholu wszczął awanturę, wyzywał ją słowami 
wulgarnymi oraz groził jej pozbawieniem życia. 

Zgłaszająca obawiała się pozostać z mężem w mieszka-
niu, w związku z czym Janusz Z. został zatrzymany. Badanie 
alkomatem wykazało w jego organizmie ponad  promil alko-
holu. Rodzina została objęta nadzorem w ramach procedury 
Niebieskiej Karty.

Jako ostatni do policyjnego aresztu trafił Patryk B. Męż-
czyzna pod wpływem alkoholu wrócił do domu, twierdził, że 
będzie robił porządki i groził rodzicom pozbawieniem życia. 
W obecności funkcjonariuszy 27-latek nadal był agresywny 
i nie reagowała polecenia do uspokojenia się. W związku z 
tym został on zatrzymany. Ta rodzina również została objęta 
nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Zesłowić siebie
Pani Kreseczka - Pan Kredka – Rysownik z 

Sejn

1. Wanda Chotomska z ilustratorem Boh-
danem Butenko stworzyli cykl przygód Panny 
Kreseczki. W latach 1958-1959 na łamach ty-

godnika „Świerszczyk” ukazywały się ich wierszowane bajki. W 
2015 roku odcinkową bajkę sprzed lat połączył i przeniósł na sce-
nę warszawskiego Teatru Lalka reżyser Jacek Popis, a pani Wan-
da przy okazji dopisała kilka piosenek. Kim jest Pani Kreseczka? 
Najlepiej wie Autorka: Panna Kreseczka opowiada o istocie, która 
urodziła się na płocie. I ma najrozmaitsze przygody. Jest dzielna, 
nie załamuje się, potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji, mimo że 
nie jest to proste. Ma duże poczucie humoru i wplątuje się w wiele 
zabawnych historii. (…) A ja cieszę się, że wreszcie Panna Kre-
seczka ujrzała światło dzienne w formie książki. (…). Pan Bohdan 
Butenko dopowie: (…) „Panna Kreseczka” nie urodziła się jako 
książka, tylko jako okładka do „Świerszczyka”. Wanda dostarczała 
mi historię w kawałkach, a ja ilustrowałem i zawsze truchlałem. 
Bo jeśli ma się od razu całość książki, to wiadomo, jak postaci wy-
glądają. (…) (ROZMOWA Z WANDĄ CHOTOM-SKĄ I BOH-
DANEM BUTENKO, TWÓRCAMI „PANNY KRESECZKI”, 
rozmawiała Katarzyna Bednarczykówna, Gazeta Co Jest Grane z 
20-26 marca 2015 roku, nr 12, Gazeta Wyborcza z 20 marca 2015 
roku, nr 66)

2. Kredka to ołówek z kolorowym grafitem albo szminka do 
malowania ust; ołówka kobiety  używają do malowania brwi i po-
wiek. Nie wiedziałem o tym, że we Wleniu, powiat Lwówek Ślą-
ski, woj. dolnośląskie, jest Pan Kredka. Zachodzę w głowę i pytam: 
kto się kryje za tą sympatyczną ksywką?  Zaglądam na witrynę 
internetową Wlenia, konkretnie OKSiT  (Ośrodka Kultury, Sportu i 
Turystyki we Wleniu, ul. Chopina 2) i 
sprawa się wyjaśnia, że chodzi  o An-
drzeja Góreckiego. Tak mówią dzieci 
i młodzież na prowadzącego na zaję-
cia plastyczne,  Andrzeja. Przypomnę, 
że dawniej plastyki uczył dzieciaków 
Michał Fluder, wychowawca z sana-
torium dziecięcego PKP Leśny Dwór. 
11 lutego 1984 roku m.in. pisał, że 
dzieci potrafią rozumieć lepiej ode 
mnie, są bardziej wrażliwe, a potem w 
naszym domku będziemy odpoczywać, 
pisać listy do domu, odrabiać lekcje, 
a jeśli będzie czas, to może ktoś przyj-
dzie do mnie, poprosi o farby, ołówek, 
akwarele i znowu będą tworzyć przez 
nikogo nie zmuszane, i będą wypo-
wiadać swoje uczucia do pejzażu ry-
sunkiem lub barwą. Poza tym Michał opowiadał z entuzjazmem i 
zawsze chwalił dzieci (chore i zdrowe). Dla nich miał zawsze czas, 
z którym się nie liczył.  Jak znam Andrzeja, to idzie tym Micha-
łowym śladem i doskonale sobie radzi, chociaż dorośli przeszka-
dzają, niestety. Wleń po 1989 roku jest nie do poznania. Szkoda, 
że miasteczko wpadło w zapomnienie. Nie wyobrażam sobie, żeby 
ktoś, kogo zwą Pan Kredka, zapomniał Michał, co odszedł tam, 
gdzie nie ma zegarów, kalendarzy i słów.

Kredka to nie ołówek, który, jak się wypisze, trzeba go za-
temperować, żeby był ostry. Kredka tak  szybko się nie zdziera. A 
zresztą, kredek jest wiele, bo każda ma swój kolor. 

Pan Kredka jest tylko jeden. We Wleniu.  
Przygoda z malarstwem zaczyna się od ołówka, kredek, a po-

tem pojawiają się guziczki z farbami. 
Z przyjemnością piszę na temat Pani Kreseczki, którą naryso-

wała niewidzialna ręka na płocie i z tych szczebelków zeskoczyła. 
Wspominam Pana Kredkę, mojego starszego kolegę z Góry 

Zamkowej, który rozpisuje kolory i lubi skomprymowane narra-
cje. Dzięki Andrzejowi wleńskie dzieciaki wędrują nie tylko po 
szlaczkach w szkolnych zeszytach. Żyją pastelowo. W delikatnych 
i jasnych kolorach. 

3. Marek Karpowicz urodził się w 1946 roku, „pod cmenta-
rzem” w Sejnach, które leżą na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, 

nad Marychną (lewy dopływ Czarnej Hańczy). Sejn w ję-zyku 
jaćwieskim oznacza trawy, które porastają zbiorniki wodne. 
Dziadek zbudował jego dom, w którym mieszka z Zofią: (…) Ro-
dzice, doświadczeni dwoma wojnami, mimo że ojciec był cenio-
nym rzemieślnikiem – szewcem, „trzymali” krówkę i wieprzka. 
Stąd w skład obejścia wchodziła stodółka i obórka z chlewkiem. 
Do tego ostatniego przyklejony niewielki kurniczek na kilka kur i 
oczywiście „sławojka”. To wszystko w otoczeniu ogrodu – sadu, 
z którego jabłoni, posadzonych w latach 40. ubiegłego wieku, 
rośnie do dziś i pięknie owocując, daje schronienie wszystkim 
chętnym, którzy przysiądą w ich cieniu na ławeczce, by powspo-
minać z gospodarzem „stare dobre Sejny”. (…) (Marek Karpo-
wicz, Sejny Drugi sentymentalny spacer po mieście,  Wydawca: 
Agencja Wydawniczo-Reklamowa FORMAT, Sejny 2010, ss. 
40) Ojciec Marka, o czy jeszcze nikt nie wie, był głuchoniemy, 
porozumiewał się z rodziną za pomocą rysunku. Albo z ust czytał 
słowa i śpiew. Marek  wyjechał z miasteczka tylko po naukę w 
Studium Nauczycielskim, by wrócić z bagażem i pracować w 
szkołach, świetlicach, domu kultury, jako instruktor wychowa-
nia plastycznego. Robotę, którą lubiłem robić, to zajmowanie się 
plastyką. Był lubiany, bo nigdy nie musiał stawać stopni, oceniać 
i pouczać. Z podopiecznymi prowadził zajęcia w Pracowni Pla-
stycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Powołał Dziecięcą 
Oficynę Wydawniczą, która wydawała niszowe zwarte publika-
cje, do których linoryty wykonywały dzieci i młodzież. O takich 
ludziach, jak mój starszy kolega z północy na Suwalszczyźnie, 
mówią, że potrafią ugadać.

I pomyśleć, że wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Rodzice 
kupowali Markowi książeczki, w formacie pamiętnika, zszyte 
metalową zszywką, z serii Poczytaj mi mamo. Marek czytał od 
deski do deski, po lekturze kartki uwalniał z zszywek, bo brako-
wało mi ilustracji. Następnie wolne miejsca na stronach malo-
wał, żeby nie były gołe. 

Marek Karpowicz z dzieć-
mi  z Sejn przez długie lata dbał, 
żeby tekst miał szatę graficzną. 
Niejeden druczek oblinorycił. 
Książeczki z Sejn były jak cy-
melia. Dla bibliofili Białe Kruki, 
które popijają z kielonka światło 
druku, zakąszając kolorami. 

Czesław Mirosław Szcze-
paniak

Postscriptum
Fot. Ireneusz Szczepaniak, 

Płot u Mętka w Pawłowicach, 
sąsiada mojego dziadka Szcze-
pana i babci Zofii (z d. Niewia-
domska), lata 80. XX w.

Kartka  
W weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej z 5-6 grudnia 

2015 roku, nr 284 ukazała się kartka prof. Władysława Barto-
szewskiego z wersalikiem: WARTO BYĆ PRZYZWOITYM. 
Wewnątrz MAGAZYNU ŚWIĄTECZNEGO zamieszczono skom-
prymowany wykład o tym, że nawet w najgorszych czasach trze-
ba robić wszystko, żeby w nas nie zagasało człowieczeństwo.

Jaka to nas nauka. Ano taka, że kraj, o którym drzewiej tyle 
śpiewano ukochanych pieśni i recytowano wiersze, z bezprawia 
stacza się w bezwstyd. Teraz możemy pochwalić się bańkami 
wydmuchanymi z błota. Przed tym uczulał nas Mikołaj Rej, kal-
win, pisząc Żywot człowieka poczciwego. Profesor Tadeusz Ko-
tarbiński nieraz przypominał o spolegliwości w czasach PRL-u. 
Mówiąc o nim i pisząc po polsku, choć to taki miły bohemizm. 
Tym tropem peregrynował pan prof. Władysław Bartoszewski, 
który ponaglał do przyzwoitości. Że takt, umiar, też się w życiu 
liczy, jak inne imponderabilia. Żeby nie zamazywać definicji. 

Słowem, gdy nas nerwy ponoszą, rąbek tajemnicy też prze-
staje milczeć.

Czesław Mirosław Szczepaniak
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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, pro-

zaiczka, 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 najnow-
szej książce „Narzeczona Schulza”. Będzie też możliwość 
zakupienia książek i otrzymania autografu autorki.

Spotkanie organizuje Fundacja Wspierania Rozwoju 
Edukacji i Kultury „Na Mazurach”.

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir” 
ogłasza nabór na

 warsztaty dziennikarskie 
dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia rozpoczną 
się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się razy w tygo-
dniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr 601-152-454.

Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.

Stanowcze NIE 
w sprawie ośrodka 

dla uchodźców 
w Olecku

8 grudnia Rada Miejska w Olecku na sesji nadzwy-
czajnej podjęła rezolucję w sprawie możliwości lokali-
zacji w Olecku ośrodka dla uchodźców. Po emocjonu-
jących wystąpieniach radnych i przybyłych licznie na 
sesję mieszkańców, większością głosów, przyjęta zosta-
ła poniższa treść rezolucji:

(skan dokumentu niżej)

Sprawa związana z lokalizacją w Olecku ośrodka 
dla uchodźców rozpoczęła się od pisma, które wpłynę-
ło do Urzędu Miejskiego w Olecku 1 grudnia 2015r. od 
firmy PZ Capital sp. z o.o. z Warszawy. W lakoniczny 
sposób firma informowała o przystąpieniu do przetargu 
na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubie-

gających się o nadanie statusu 
uchodźcy w Rzeczpospolitej 
Polskiej w obiekcie przy ul. 
Parkowej 11 w Olecku. Za-
niepokojeni pismem zrobi-
liśmy rozeznanie w tej spra-
wie. Okazało się, że to Urząd 
do Spraw Cudzoziemców w 
Warszawie ogłosił  przetarg, 
a jednym z jego warunków 
było poinformowanie gminy 
o przystąpieniu do przetargu. 
Z dokumentów przetargowych 
wyczytaliśmy m.in., że  taki 
ośrodek może zakwaterować 
minimum 120 osób. W tak 
małym mieście jak nasze to 
znacząca ilość. Nie wiemy kto 
będzie ponosił koszty funkcjo-
nowania tej grupy wynikające 
np. z edukacji czy leczenia. 
Nie mamy wystarczającego 
zaplecza policji by zapewnić 
zarówno mieszkańcom jak i 
uchodźcom elementarne po-
czucie bezpieczeństwa. Pytań 
bez odpowiedzi jest znacznie 
więcej w tej sprawie. Władze 
samorządowe gminy i miesz-
kańcy miasta są zbulwersowa-
ni działaniem instytucji rządo-
wej, które  jest zaprzeczeniem 
idei współpracy i dialogu spo-
łecznego.

newsletter UM
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Bogusław Marek Borawski - Jest pan rodowitym olec-
czaninem. Widział pan jak on się zmienia. Co pan pamięta i 
z czym kojarzy się panu nasze miasto z czasów dzieciństwa?

Jacek Matwiejczyk - Jestem olecczaninem. Tutaj uczy-
łem się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Słowiańskiej, 
gdzie obecnie mieści się Gimnazjum nr 2. Szkołę średnią 
skończyłem w Augustowie. Było to Technikum Elektryczno-
-budowlane. 

Czas szkoły podstawowej i pierwsze wspomnienie, które 
przychodzi, to lodowisko „Bajka” i naturalnie, postaci pana 
Władysława Żurowskiego i mego trenera pana Jerzego 
Wojnowskiego.

BMB - W gazetach z tego czasu: „Lega-rytmach” i „Ga-
zecie Oleckiej” jest pan często wymieniany jako zawodnik 
Drużyny Złotego Krążka. 

JM – Szkoła podstawowa, to głównie sport. Pan Jerzy 
Wojnowski potrafił nas zmobilizować. To nie tylko drużyna 
łyżwiarska, to lekkoatletyka, piłka nożna.

Zimą trenowaliśmy dyscyplina sportowe na lodzie, a w 
lato pozostałe. Wtedy cały mój świat kręcił się wokół sportu. 

BMB – W szkole średniej nie przerwał pan uprawia-
nia sportu.

JM – Wtedy przez pięć lat trenowałem piłkę ręczną. Wte-
dy cały wolny czas wypełniał mi ten sport.

BMB – Co zrobił pan, gdy skończyła się szkoła średnia?
JM –Wraz z żoną wróciłem do Olecka. Żona kończyła tu-

taj Studium Nauczy-
cielskie. Tutaj mie-
liśmy mieszkanie, a 
więc rzeczą natural-
ną stał się powrót do 
rodzinnego miasta.

BMB – Wróćmy 
do szkoły podsta-
wowej i do drużyny 
łyżwiarskiej. Jak 
trenowaliście?

JM – Podczas 
przygotowań do 
zawodów Złotego 
Krążka trenowali-
śmy dwa, trzy razy 
dziennie. Był to 
wielki wysiłek, ale 
nie czuło się go. To, 
jak patrzę teraz, było 
przyjemne. Tworzy-
ła się drużyna. 

Byliśmy pierwszym chyba rocznikiem, który zaczął star-
tować w tych zawodach. Co prawda, nie zaszliśmy tak daleko 
jak nasi następcy, którzy zdobyli złoto w Nowym Targu, ale 
zapewne na doświadczeniach z nami bazował pan Jerzy Woj-
nowski trenując naszych następców. 

Mój rocznik walczył praktycznie w naszym regonie. Są to 
jednak naprawdę miłe wspomnienia. 

BMB – Podczas startów w zimowych zawodach łyżwiar-
skich zwiedził pan kilkanaście co najmniej lodowisk w in-
nych miastach. Jak nasza „Bajka” prezentowała się na ich 
tle?

JM – Nasze lodowisko było lodowiskiem naturalnym. 
Przygotowanie lodowiska było perfekcyjne. Pan Władysław 
Żurowski był w tej dziedzinie mistrzem nad mistrzami. Wa-
runki meteorologiczne, do tworzenia lodowisk pod gołym 
niebem były wyśmienite. Wtedy były prawdziwe zimy. Za-
czynaliśmy trenować na lodowisku z początkiem grudnia, a 
raz było nawet tak, że kończyliśmy sezon na początku kwiet-
nia. 

BMB – Po szkole średniej wrócił pan do Olecka. Za-
czął pan pracować. Gdzie podjął pan pierwszą pracę?

JM – Trafiliśmy do Olecka w czasie, kiedy to miał po-
wstać Warsztat Terapii Zajęciowej. Znaleźliśmy więc szyb-

ko pracę. Wraz z żoną należeliśmy do grupy pierwszych 
pracowników WTZ. Ja pracowałem jako kierowca, ona zaś 
była terapeutką. Był to jedyny epizod w moim życiu. Całe 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe wiąże się z pro-
wadzeniem własnego przedsiębiorstwa. 

W zasadzie, to od początku chciałem pracować na wła-
sne konto. Po dwóch latach pracy w WTZ założyłem dzia-
łalność gospodarczą i od początku lat dziewięćdziesiątych 
ją ciągnę. 

Od razu postanowiłem, że moja branża, to gospodarka 
surowcami wtórnymi. 

Firma powstawała powoli. 
Najpierw kupiłem za 500 złotych samochód dostawczy 

„Żuk”. Wtedy pieniądze i ceny samochodów miały trochę 
inną wartość niż teraz. Razem z moim ojcem, który bar-
dzo mi pomagał, zaczęliśmy zbierać karton ze sklepów w 
mieście. Właściciele byli zdziwieni czemu to robię. Wtedy 
w mieście nie było firmy, która zajmowałaby się tego typu 
surowcami. Taki był początek mojej działalności. 

BMB – Firma zaczęła się rozrastać.
JM – Tak. Najpierw kupiłem dwie belownice. To jest 

urządzenie do pakowanie kartonu w kostki. Plac i hala, w 
której obecnie znajduje się firma najpierw dzierżawiłem. 
Teraz jest moją własnością. Gdzieś po roku czasu rozsze-
rzyłem działalność o skup metali. 

BMB – Jak się ustala ceny na surowce wtórne?
JM – Ceny 

ustala giełda kra-
jowa. Wyznaczają 
ją też giełdy świa-
towe. 

Sam skup zło-
mu w takim ma-
łym mieście jak 
Olecko jest mały. 
Nie ma u nas dużo 
złomu. Większość 
tego co wysyłamy 
pochodzi z kasacji 
pojazdów. 

Normą wysył-
ki jest codzienny 
transport surowca 
dla hut. 

BMB – Nie 
prowadzi pan sku-
pu odpadów elek-

tronicznych. Dlaczego?
JM – Mając doświadczenie z zakładania działalno-

ści gospodarczej związanej z recyklingiem pojazdów nie 
chciałem obarczać siebie dodatkowym chodzeniem po 
urzędach i załatwianiem tysięcy papierów. Dwa lata zajęło 
mi chodzenie po urzędach w przypadku aut. Nie mam teraz 
na to czasu. Po prostu!

BMB - Wróćmy do sportu. Jest pan czynnym zawod-
nikiem.

JM – Tak. Sportem, który w tej chwili rozwija się w 
Olecku jest hokej na lodzie. Olecczanie wspomagają klub 
Masters Giżycko. Bardzo silna ekipa z naszego miasta sta-
nowi trzon tamtejszej drużyny. W drużynie są również za-
wodnicy z Olsztyna.

Giżycko posiada piękną halę ze sztucznym lodowi-
skiem i tam trenujemy. Hala prócz czasu okresowego prze-
glądu technicznego jest dostępna przez cały rok. 

BMB – Jakie osiągnięcia ma klub?
JM – W tej chwili jest w drugiej lidze. Olecko ma w 

tym klubie bardzo silną reprezentacje. Stało się tak dlate-
go, że wcześniej, w szkole podstawowej nauczyliśmy się 
wyśmienicie jeździć i nie mamy problemu z graniem w 
hokeja. Te przygotowanie dał nam pan Jerzy Wojnowski. 

BMB – Drużyny z jakich miast są w tej lidze?

zwyczajni - niezwyczajni
wywiad z Jackiem Matwiejczykiem

Drużyna Masters Giżycko, w której grają olecczanie. 
Jacek Matwiejczyk stoi drugi od lewej
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JM – W lidze jest sześć drużyn: z Białegostoku,  Lublina, 
dwie drużyny z Warszawy, z Siedlec i my, czyli Giżycko. Wa-
runkiem uczestniczenia w lidze jest amatorski status wszyst-
kich zawodników. Od tego roku w drużynie będzie mógł grać 
jeden zawodowiec ale jeśli przedtem przez kolejnych pięć lat 
nie będzie uprawiał hokeja zawodowo. 

BMB - Jak idzie wam w lidze?
JM – W tamtym roku skończyliśmy ligę na czwartym 

miejscu. Nasze wyszkolenie zawdzięczamy temu, że naszym 
trenerem jest Vladimir Buril. Był on członkiem drużyny 
hokejowej Słowacji z olimpiady w Lillehamer. W tej chwili 
wspomaga nas swoją wielką widzą i pomaga również grając z 
nami w drużynie. 

BMB – Jak pan odpoczywa?
JM – Wakacje spędzam z rodziną nad naszym jeziorem. 

Jestem nawet w ten sposób patriotą lokalnym. Lubimy z żoną 
podróżować ale musi to być krótko. Są to raczej wypady niż 
wypoczynek. Lubię to miasto i to tutaj mam najwięcej przy-
jaciół...

BMB – Dziękuję za rozmowę.

VII POWIATOWY QUIZ WIEDZY O TYTONIU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olec-

ku – Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna w ramach 
działań związanych z obchodami Światowego Dnia Rzuca-
nia Palenia, który w tym roku obchodziliśmy 19 listopada 
(czwartek), zorganizowała „VII Powiatowy Quiz Wiedzy o 
Tytoniu”.

Konkurs został skierowany do uczniów kl. V-VI szkół 
podstawowych oraz kl. I-III szkół gimnazjalnych. 

W rywalizacji o nagrody wzięło udział 137 uczniów z 10 
szkół powiatu. 

Rozstrzygnięcie quizu polegające na rozlosowaniu trzech 
nagród głównych wśród autorów prac, którzy odpowiedzie-
li prawidłowo na 10 pytań (100%) przyniosło następujące 
wyniki: Wiktoria Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 
4 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Michał Kamiń-
ski z OSW dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w 
Olecku, Elwira Gudanowska z Publicznego Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie otrzymali grę plan-
szową Rummikub, folder „Jesienią o zdrowiu” oraz dyplom. 
Ponadto dwudziestu pięciu autorów quizów dopuszczonych 
do losowania otrzymało pamiątkowy dyplom oraz folder 
„Jesienią o zdrowiu”. 

Nagrodzenie dzieci i młodzieży możliwe było dzięki 
fundatorom, którym serdecznie dziękujemy. 

Katarzyna Krasnoborska

„Dla Ciebie Polsko”
Niepodważalny sukces odniosła młodzież Gimnazjum nr 

2 im. Mikołaja Kopernika startująca w tegorocznej edycji XI 
Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Dla 
Ciebie Polsko”. W konkursie wystartowali soliści oraz zespół 
wokalny Andante. W kategorii gimnazjów zwyciężył Karol 
Jasiński kl. 3a, który powiedział: - „Jestem bardzo szczęśli-
wy, że udało mi się wygrać Konkurs Pieśni Patriotycznej śpie-
wając piosenkę Marka Grechuty „Ojczyzna”, która doskonale 
pasowała do tonacji mego głosu. Dziękuję rodzinie za wspar-
cie oraz nauczycielom przygotowującym mnie do występu’’.  

II miejsce zdobyła Weronika Mogilska kl. 3c za wyko-
nanie utworu Ireny Santor „Powrócisz tu”. Udany występ 
Weronika skomentowała: - „Piosenka, którą zaśpiewałam 
jest bardzo trudna, ale pasowała do mego głosu. Oczywiście 
przygotowanie jej zajęło dużo czasu, przez próby wracałam 
nieraz późno do domu. Warto było ciężko pracować, cieszę 
się bardzo z mego wyniku”. III miejsce przypadło zespoło-
wi wokalnemu Andante, który wykonał na dwa głosy słyn-
ną żołnierską pieśń „Piechota” napisaną w 1918 roku przez 
pułkownika Wojska Polskiego Leona Łuskino. Renata Lau, 
opiekunka przygotowująca naszych gimnazjalistów podsu-
mowując konkurs, powiedziała: - „Jestem dumna z naszych 
wokalistów. Trafiliśmy idealnie z repertuarem. Nasza wspólna 
praca, poparta ich nieprzeciętnymi uzdolnieniami muzyczny-
mi, zaowocowała olbrzymim sukcesem. Każdy, kto mnie zna 
wie doskonale, że jestem pasjonatką śpiewania. Cieszę się, że 
mogę dzielić się swoim entuzjazmem i wiedzą                      w 
tej dziedzinie z młodzieżą. Szczególnie bliski mojemu sercu w 
tym roku był nasz zespół Andante, którego przygotowanie oraz 
zorganizowanie prób wymagało wielu wyrzeczeń                       i 
kompromisów. Pomimo to udało się  i nasza interpretacja  
„Piechoty” na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Dosko-
nale spisali się również nasi soliści, którzy zdobyli pierwsze i 

drugie miejsce. Muzykalność i oryginalna barwa ich głosów 
oraz bezbłędna interpretacja przyczyniły się do zwycięstwa. 
Wielkie brawa!”

Skład zespołu Andante: 
Nikola Kempisty kl. 1a, Kinga Leonarczyk kl. 1d, Ga-

briela Wiszowata kl. 1c, Zuzanna Kabak kl. 1e, Monika 
Liburska kl. 1e, Maria Głębocka kl. 2d, Klaudia Domel 
kl. 2d, Sara Szrajbert kl. 2d, Wiktoria Płazińska kl. 2d, 
Urszula Kamińska kl. 2d, Joanna Kozłowska kl. 3b, Julia 
Skowrońska kl. 3c, Beata Trocka kl. 3c, Julita Milewska 
kl. 3c, Anna Chajęcka kl. 3c, Daria Jurewicz kl. 3c, Pauli-
na Kamińska kl. 3d, Paulina Jankowska kl. 3d. 

Wojciech Jegliński



Tygodnik olecki 49/932 - r. 2015
12 to@borawski.pl

Cykl Warmia i Mazury Pływają - 
Olecko i okolice pływają 
Eliminacje III - 5 grudnia

Organizator: MOSiR Olecko
Patronat regionalny - Marszałek Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin
Patronat lokalny - Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski
Prowadzenie: Jarek Bagieński Sędzia startowy: Janusz Ro-
mańczuk

Kobiety 6 lat i poniżej dystans 15 m
1. Amelia Gajewska 00:17:48
2. Martyna Kaszkiel 00:18:57
3. Magdalena Wyszyńska 00:19:49
4. Zofia Chmielewska 00:20:19
5. Karolina Niedziejko 00:22:16
6. Marysia Ostrowska 00:22:58
7. Zuzanna Wasilewska 00:23:55
8. Zosia Łapucka  00:26:00
9. Lena Czaplejewicz 00:29:35
10. Hania Masianis 00:31:86
11. Antonina Masianis 00:33:10

Mężczyźni 6 lat i poniżej dystans 15 m
1. Piotr Witkowski 00:15:35
2. Wiktor Czarniecki 00:22:71
3. Wiktor Kochanowski 00:23:20
4. Kuba Wieloch  00:25:19
5. Kacper Pietrzyk 00:25:56
6. Łukasz Wiński  00:25:95
7. Filip Kopeć  00:36:91

Kobiety 7-9 lat dystans 25 m
1. Anna Kramkowska 00:18:32
2. Marianna Jeżewska 00:19:28
3.Marta Chołod  00:21:25
4. Ada Adamska  00:21:37
5. Dominika Kosakowska 00:22:17
6. Malwina Parchimowicz 00:24:28
7. Anna Chmielewska 00:24:53

8. Nina Szyłkiewicz 00:30:20
9. Julia Chorąży  00:30:52
10. Karolina Ciszewska 00:32:43
11. Emilia Szczech 00:32:76
12. Nikola Wiktoria Drobiszewska 00:33:43
13. Oliwia Kowalewska 00:36:24
14. Zofia Zaborowska 00:36:38
15. Oliwia Szczerbińska 00:39:56
16. Julia Masianis 00:49:39

Mężczyźni 7-9 lat dystans 25 m
1. Antoni Witkowski 00:17:42
2. Kamil Gryko  00:19:98
3. Kornel Romotowski 00:21:53
4. Michał Stankiewicz 00:23:04
5. Janusz Krajewski 00:23:85
6. Konrad Miszkiel 00:25:03
7. Ernest Zagacki  00:25:15
8. Rafał Życzkowski 00:25:32
9. Patryk Sawicki  00:26:51
10. Daniel Kamiński  00:31:55
11. Julian Zaborowski 00:33:36
12. Patryk Stelmachowski 00:36:99

Kobiety 10-12 lat dystans 25 m
1. Maja Lenkiewicz 00:16:37
2. Natalia Hatalska 00:16:62
3. Rebeka Kasprzak 00:17:47
4. Gabriela Biszewska 00:17:50
5. Maja Bagieńska 00:17:72
6. Aleksandra Rudzińska 00:17:92
7. Ewa Łapucka  00:18:09
8. Dominika Stasiak 00:20:82
9. Daria Dźwilewska 00:20:87
10. Daria Machnacz 00:22:50
11. Joanna Jankowska 00:23:06
12. Nadia Szyłkiewicz 00:23:64
13. Amelia Ropel  00:24:55
14. Wiktoria Leszczyńska 00:24:59
15. Natalia Chołod 00:24:71
16. Zuzanna Kieczeń 00:25:47
17. Karina Leonarczyk 00:25:67
18. Kamila Domel 00:25:94
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B23304

19
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L9
48

03
a

19. Aleksandra Plaga  00:27:71
20. Natalia Kopeć 00:29:81
21. Karolina Kopycka 00:30:66
22. Wiktoria Biehunik 00:30:87
23. Wiktoria Jankowska  00:40:87
24. Gabriela Góralczyk 00:46:87

Mężczyźni 10-12 lat dystans 25 m
1. Dawid Mitin  00:15:90
2. Wiktor Żenda  00:16:73
3. Filip Szmyt  00:17:18
4. Kamil Milczarek 00:17:54
5. Tomasz Kaszkiel 00:18:56
6. Igor Wieloch  00:20:35
7. Tymoteusz Malinowski  00:21:02
8. Eryk Czaplejewicz  00:23:40
9. Daniel Bogdan  00:24:11
10. Hubert Waluś  00:24:30
11. Oskar Olszewski 00:26:57
12. Filip Rubin  00:26:79
13. Jan Warywocki 00:26:85
14. Bartosz Jasiński 00:28:83
15. Kacper Tylman 00:30:16
16. Karol Sieniawski  00:33:85 

Kobiety 13-14 lat dystans 50 m
1. Aleksandra Kaszkiel 00:31:38
2. Wiktoria Płazińska 00:33:65
3. Magdalena Żukowska 00:33:81
4. Julia Łapucka 00:36:15

Mężczyźni 13-14 lat dystans 50 m
1. Jakub Milewski 00:30:20
2. Paweł Masalski 00:31:11
3. Bartosz Biszewski 00:31:59
4. Mateusz Mitin  00:32:17
5. Nataniel Zaniewski 00:32:54
6. Hubert Wiński  01:17:29

Kobiety 15-16 lat dystans 50 m
1. Wiktoria Kasprzak 00:34:08
2. Anna Omilian  00:37:74
3. Julita Domoracka 00:54:86
4. Gabriela Pokora 01:02:51

Mężczyźni 15-16 lat dystans 50 m
1. Daniel Mitin  00:32:45
2. Wojciech Hodana 00:39:49
3. Marcin Nawrocki 00:40:86

Kobiety 17-19 lat dystans 50 m
1. Marcela Wojciechowska00:36:00

Kobiety 30-39 lat dystans 50 m
1. Wioletta Czaplejewicz 01:07:58
2. Izabela Życzkowska 01:08:64

Mężczyźni 30-39 lat dystans 50 m

1. Tomasz Wieloch 00:40:95
2. Andrzej Jankowski 00:43:48

Kobiety 40-49 lat dystans 50 m
1. Joanna Kaszkiel 00:56:12

Mężczyźni 40-49 lat dystans 50 m
1. Jerzy Mitin  00:33:53
2. Adam Łapucki  00:34:58
3. Jacek Malinowski 00:52:71

Mężczyźni 50-59 lat dystans 50 m
1. Stanisław Kopycki 00:53:32

Mężczyźni +60 lat dystans 50 m
1. Ryszard Zabolewicz 00:42:10 

Kampania „HIVokryzja. 
Wyleczmy się!”

HIVokryzja to hipokryzja wobec osób zakażonych wi-
rusem HIV. Czym się ona objawia? Z pozoru akceptujemy 
osoby zakażone, jednak nasze zachowanie zmienia się, gdy 
dowiadujemy się, że znajdują się one w naszym otoczeniu. 
Wtedy wykonujemy przysłowiowy krok w tył. Nagle oka-
zuje się, że nie chcemy z nimi pracować, korzystać z tych 
samych sztućców, podawać ręki. Wynika to oczywiście z 
niewiedzy. Boimy się tego, czego nie rozumiemy.

Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się.” chce-
my zmienić to zachowanie. Celem  projektu jest wyleczenie 
ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. 
Główny przekaz kierowany jest do osób zdrowych - uświa-
damiamy, że największym problemem zakażonych wirusem 
HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze 
strony ludzi zdrowych.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdą 
Państwo na stronie: www.hivokryzja.pl oraz na fanpage’u: 
facebook.com/hivokryzja

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olec-

ku
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V27302

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
33

10

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24908

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B21308

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V26903

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2

64
05

V2
67

04

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

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

AUTO LAND                                           V27103

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27003

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02344

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V25906

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27601

V26205

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25137

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
23

01
0

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22720

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27113

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V25317

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23004

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B23404

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B22605

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B22106

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20410

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V27213

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L94903

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22904

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V27223

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23419

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

B20808

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26814

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20709

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B23104

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

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 L94705

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26415

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B22705

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B27103

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B27003

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25127

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V23340

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V22710

V
27

70
1
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10   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V25207

V2
53

07

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26006

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V26115

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V25407

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

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V25008

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26114

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B22206

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B26903

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nie-

świadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem 
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościo-
wych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po so-
bie 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 sło-
wach 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 prze-
stępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje 
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejo-
nowego.

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

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B23204

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K15010

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L95101

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V23360

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K14810

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B22405

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b28

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B21507

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K14508

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K14608

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b29

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B22804

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27123

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B27401

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B22305

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b28

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: 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 K14910

* 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 V25117

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V25217

* 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 orga-
nizacji transportu. 600936589.

* Lokal użytkowy 90 m2 , ul Targowa 10, tel. 508 945 732
B27601

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V25018

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V23330

* mieszkanie + garaż gratis do wynajęcia, Zielona 33, 
tel. 502-264-901 K15107

* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel. 
721-643-708 K15306
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Szestno - średniowieczna wieś
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Kętrzyn - Szestno 
Miejscowość Szestno położona jest w województwie 

warmińsko-mazurskim w gminie Mrągowo, w powiecie mrą-
gowskim i liczy około 830 mieszkańców. Znana jest z ruin 
gotyckiego zamku krzyżackiego, późnogotyckiego kościoła i 
dziewiętnastowiecznego budynku na fundamentach najwięk-
szego w państwie krzyżackim młyna wodnego. 

W latach 1325-1360 w zakolu rzeki Młynówki Krzyżacy 
wznieśli drewniany zamek (Sestes), w późniejszym okresie 
(1350-1360) rozbudowany w zamek murowany. Od zamku 
nazwę przyjęła osada, która rozwinęła się na podgrodziu w 
postaci tzw. liszki, jako osada rzemieślnicza. 

W 1371 r. zamek został spalony przez Litwinów (w latach 
późniejszych odbudowany). Od 1401 do 1525 r. rezydowali 
w nim prokuratorzy krzyżaccy, a po sekularyzacji Zakonu 
(1525) stał się siedzibą starostów do roku 1752. Później za-
mek został opuszczony i popadł w ruinę. 

Wygląd zamku w Szestnie nie jest znany. Jego układ funk-
cjonalny odtworzono na podstawie badań archeologicznych. 
Do dzisiaj zachowały się fragmenty skrzydła północnego i 
piwnice ze sklepieniem kolebkowym oraz głęboka fosa po-
łączona ze strumieniem młyńskim. W latach 1985-1986 w 
skrzydle wschodnim odkryto pomieszczenie z resztkami ce-
glanego kominka i bruk kamienny na dawnym dziedzińcu. 
Zamek w Szestnie jest jedynym zamkiem krzyżackim w po-
wiecie mrągowskim. 

Szestno jako pierwsza parafia katolicka na Mazurach 
przeszła na protestantyzm. Dopiero na początku lat 80. XX 
w. kościół (obecnie św. Krzyża) został wydzierżawiony od 
ewangelików dla kultu katolickiego, a w 1996 r. stał się wła-
snością Kościoła Rzymskokatolickiego. Jego historia sięga 
XV w. Wystrój kościoła ma charakter barokowy z zachowa-
nym ołtarzem głównym manierystycznym z 1630 r. Przy ko-
ściele od roku 1648 istniał nieduży szpital i funkcjonowała 

szkoła parafialna.  
W Szestnie zacho-

wał się także zespół 
dworsko-parkowy z II 
połowy XIX w., który 
zajmuje dawne centrum 
gospodarcze folwarku 
krzyżackiego, niegdyś 
stanowiącego przedzamcze miejscowego zamku oraz fun-
damenty młyna wodnego, istniejącego już za czasów krzy-
żackich (w XIX w. postawiono na nich budynek – obecnie 
mieści się tam zajazd).

Samo Szestno rządziło się w sposób typowy dla małego 
miasteczka, chociaż nim nie było. Nie było więc we wsi 
burmistrza, rady i ławy, był natomiast sołtys. Zabudowa 
osady miała kształt ulicówki, ale z placem na środku, cha-
rakterystycznym dla miasteczka, który pełnił funkcję ryn-
ku miejskiego – targowiska. Prawdopodobnie w miejscu 
obecnej wsi istniała pruska osada – odkryto pozostałości 
kultu czaszek. 

W wietrzną i 
chłodną sobotę, 28 
listopada 2015 r. w 
Szestnie byli i jego 
zabytki zwiedzali: 
Cezary Lasota i An-
drzej Malinowski.

Sekularyzacja 
(zeświecczenie) – ze-
spół działań zmie-
rzający do znaczne-
go ograniczenia lub 
wręcz całkowitego 
wyeliminowania roli 
religii w społeczeń-
stwie; rok 1525 – se-
kularyzacja państwa 
krzyżackiego prze-
kształconego później 
w świeckie Prusy 
Książęce.

Manieryzm – ter-
min, jakim określa 
się zjawiska w sztuce 
europejskiej XVI w.; 
styl, występujący w 
okresie od ok. 1520 
do końca XVI w. i 
charakteryzujący się 
dążeniem do dosko-
nałości formalnej i 
technicznej dzieła, a 
także wysubtelnie-
niem, wyrafinowa-
niem, wykwintnością 
i swobodą form.

Kult czaszek – 
forma kultu religij-
nego polegająca na 
oddawaniu czci czasz-
kom ludzkim bądź 
zwierzęcym.  
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Pierwszy śnieżek w błoto wpada sła-

bą zimę zapowiada.
Kto się zaleca w adwent ten będzie 

miał żonę na święta.
Grudzień daje się we znaki, tym co 

późno kopią ziemniaki.
Od Łucji (13 grudnia) licz 12 dni. A 

w jakim po sobie toku słonko we dnie, 
pod noc gwiazdy, światłem tuż po sobie 
lśni, takim będzie miesiąc każdy, w nad-
chodzącym tobie roku.

Zima czas ziemi na spoczynek dany.
Święta Łucja (13 grudnia) dnia przy-

króca.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w 

marcu i kwietniu plucha.
Dobra zima, dobre lato.
Suchy grudzień, sucha wiosna i suche 

lato.

Camembert zapiekany
25 dag sera camembert, pół szklanki 
konfitur z borówek, pieprz cayenne

Dojrzały camembert przekrajamy 
wzdłuż do połowy. Podpiekamy w pie-
karniku około 3 minut, a następnie po-
sypujemy pieprzem cayenne. Dekoruje-
my listkami zielonej pietruszki.

Podajemy na gorąco z grzankami 
lub słonymi paluszkami.

Śledzik pod buraczaną 
pierzynką

2 płaty śledziowe, sok z cytryny, 2 łyżki 
musztardy, paczka mrożonych buracz-
ków (mogą być starte na tarce), oliwa, 
sól, pieprz, łyżeczka cukru, 2 ogórki 
kwaszone, cebula, 3 czubate łyżki 
majonezu, 3 łyżki jogurtu, 2 jajka na 
twardo, drobno pokrojony szczypior

Śledzie skrapiamy sokiem z cytryny 
i smarujemy musztardą. Kroimy w ka-
wałki i odstawiamy na pół godziny.

Na patelni smażymy lekko rozmro-
żone warzywa. Doprawiamy je solą, 
pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. 
Następnie studzimy. 

Ogórki i cebulę drobno siekamy. 
Majonez i jogurt mieszamy.
Śledzie i warzywa układamy war-

stwami, smarując sosem majonezo-
wym.

Jajka ścieramy na grubej tarce i po-
sypujemy nimi sałatkę po wierzchu. 

Przed podaniem sałatkę posypujemy 
drobno pokrojonym szczypiorkiem.

Danie przed podaniem należy schło-
dzić.

Sałatka z serem
Sałatka: 20 dag bobu, sól, ser 20 dag, 
rukola, jedna cebula pokrojona w piór-

ka, 2 duże pomidory obrane ze skórki, 
oliwki zielone lub czarne

Sos: Filiżanka jogurtu, 3 łyżki tartego 
chrzanu (można użyć chrzanu ze słoika 
przyrządzonego z kwaskiem cytryno-
wym), jajko utarte na drobnej tarce, ły-
żeczka miodu, łyżeczka soku z cytryny, 
sól do smaku.

Sos: składniki dobrze mieszamy. 
Sałatka: bób gotujemy w osolonym 

wrzątku około 20 minut. Studzimy i 
obieramy. 

Ser zawijamy w folię aluminiową i 
wstawiamy na 10 minut do piekarnika 
nagrzanego do 170°C. 

Rozkładamy rukolę na talerzu. Na 
rukoli kładziemy bób, piórka cebuli oraz 
oliwki. 

Przygotowanym sosem polewamy sa-
łatkę i posypujemy kawałkami gorącego 
sera. 

Danie podajemy z chrupiącą bagiet-
ką. 

Pierś indyka z owocami
Kilogram piersi indyka, 3 owoce kiwi, 
małą puszka ananasa, pięć goździków, 
sól, pieprz, szczypta gałki muszkatoło-
wej, szczypta świeżego startego imbiru, 
dwie łyżki masła

Mięso płuczemy, osuszamy i nacie-
ramy przyprawami. Szpikujemy goździ-
kami. 

Wkładamy do żaroodpornego naczy-
nia z łyżką masła. 

Wstawiamy do gorącego piekarnika 
(około 180°C) i pieczemy około 90 mi-
nut. Polewamy od czasu do czasu wrząt-
kiem, a potem wytworzonym sosem. 

Ananas odcedzamy od zalewy i kro-
imy w kostkę. Owoce kiwi odbieramy i 

9 grudnia 
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny, 
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii, 
Wiesławy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzego-
rza, Joachima, Leokadiusza, Wiesława
10 grudnia (Światowy Dzień Ochro-
ny Praw Człowieka)(Światowy Dzień 
Praw Zwierząt)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty, 
Marii, Radzisławy
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Brajana, 
Daniela, Dawida, Eulaliusza, Eustache-
go, Eustachiusza, Grzegorza, Mirona
11 grudnia (Światowy Dzień Astmy)
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Da-
niela, Stefana, Waldemara, Wojmierza, 
Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, 
Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gościsława, Kaliksta, 
Konrada, Konstantego, Łazarza, Prze-
mysława, Suliwoja

13 grudnia (Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego)
Dalidy, Edeltrudy, Elżbiety, Julii, Lidy, 
Lucjany, Lucji, Łucji, Otylii, Roksany, 
Włodzisławy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra, 
Włodzimierza, Włodzisława, Wyszomira
14 grudnia 
Alfredy, Dory, Flory, Liwii, Zoriki, 
Zoriny
Alfreda, Arseniusza, Gorzysława, Izydo-
ra, Jana, Pawła, Sławobora, Spirydiona, 
Spirydona, Wenancjusza, Wenecjusza
15 grudnia 
Celiny, Drogosławy, Fortunaty, Krystia-
ny, Krystyny, Marii, Niny
Drogosława, Ignacego, Ireneusza, Karo-
la, Krystiana, Maryna, Mścigniewa, Wa-
lerego, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
16 grudnia 
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Beaty, 
Euzebii, Zdzisławy
Adolfa, Albina, Androna, Dietera, Euze-
biusza, Sebastiana, Zdzisława

Każda gałąź sztuki powinna mieć 
swoje prawidła określone charak-
terem tworzywa i funkcją, które 
skończone dzieło sztuki powinno 
spełniać. 

Herbert Read, Sens sztuki
Ostatecznie wartości sztuki wy-
kraczają poza jednostkę, poza jej 
czasy i warunki istnienia. Wyra-
żają idealne proporcje czy har-
monię, które twórca może pojąć 
dzięki twórczej intuicji. 

Herbert Read
Piękno sztuki, tak samo jak pięk-
no natury, ma siłę ocalającą. 
Irena Majewski, Ipsa intermina-

bilis est vita – Jarosław Iwasz-
kiewicz

Człowiek, który stoi wobec 
wszechświata, wobec życia i 
śmierci jak my i przybiera pewną 
postawę, nie „dobrą jak na nie-
go”, ale nieraz szlachetniejszą, 
mądrzejszą, który osiąga dosko-
nałość w swojej rewerencji dla 
istnienia, dzięki czemu wszystko 
czego dotknie przetwarza w dzie-
ło sztuki. 

Czesław Miłosz, zaczynając od 
moich ulic

kroimy w kostkę. 
Na 10 minut przed końcem pieczenia 

dokładamy do mięsa owoce i chwilę je 
podgrzewamy zmniejszając systema-
tycznie ogień. 

Filtry do kawy
Jeśli ich zabraknie możemy zastąpić 

je kawałkiem papierowego ręcznika.

W orzechach włoskich, 
białym serze, żółtkach, selerze i pomi-
dorach jest zawarta siarka, oczyszczają-
ca organizm ze szkodliwych substancji. 
Zaleca się ją przy leczeniu trądziku, 
łojotoku i łupieżu.
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„Nad Wigrami płynie, 
nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotograficznego
26 listopada 2015 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Fotograficzny 
pt. „Nad Wigrami płynie, nie płynie czas?”. Konkurs został 
przeprowadzony wśród uczestników projektu z zakresu dzia-
łalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie prezen-
tujące przyrodę lub dziedzictwo kulturowe Wigierskiego 
Parku Narodowego. Spośród zgłoszonych prac, w konkursie 
wyłoniono następującą kolejność:

I miejsce – Gabriela Olszewska 2d  Oaza spokoju,  
Oczami robaka, W cieniu drzew

II miejsce – Hanna Kempisty 1e  Jesienny spokój, Przy-
roda w lustrze, Żółte szaleństwo

II miejsce – Łukasz Chojnacki 1c  Mały mieszkaniec 
Wigier, Suchar z ukrycia, Wigierski las jesienią 

III miejsce – Amelia Żylińska 1c  Perspektywa z lotu 
ptaka, W stronę słońca, Z drugiej strony

Wyróżnienia:

Hubert Dąbrowski 1a  Niezapomniany leśny szlak, 
Poranna cisza nad Sucharem, Dzień w szarej mgle 

Filip Drażba 1e  Miejscowy folklor … nad Wigrami, 
Za drzwiami … kryje się historia, Suchary jesienną porą 
…  

mgr Wojciech Jegliński

I miejsce, Gabriela Olszewska (2d), Oaza spokoju

„Nie daj szansy AIDS”
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 3 grudnia 

w siedzibie Zespołu Szkół w Olecku zorganizowany został 
XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS „Nie Daj 
Szansy AIDS”. W konkurencji wiedzy na temat zakażeń wi-
rusem HIV i chorych na AIDS udział wzięło 18 uczniów z 6 
szkół gimnazjalnych powiatu oleckiego.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicielek 
oleckiej stacji sanitarnej przyznała 3 nagrody główne za zaję-
cie miejsc od I do III oraz 7 wyróżnień. Pozostali uczestnicy 
konkursu odebrali dyplomy za udział oraz drobne nagrody 
pocieszenia.

Za najlepszą znajomość zagadnień dotyczących m.in. 
działania wirusa HIV, dróg i przebiegu zakażenia, form bez-
piecznych kontaktów z osobami zakażonymi oraz zachowań 
ryzykownych miejscem pierwszym uhonorowana została 
Karolina Skarżyńska z Publicznego Gimnazjum w Ko-

walach Oleckich, drugim Krzysztof Zduniak z Zespołu 
Szkół w Babkach Oleckich, zaś trzecim Marcel Makal. 

Wyróżnienia otrzymali:
1. Weronika Skorupska z Zespołu Szkół w Olecku
2. Karolina Fedeńczuk z Zespołu Szkół w Babkach 

Oleckich
3. Magda Wojciechowska z Zespołu Szkół w Babkach 

Oleckich
4. Zuzanna Osińska z Publicznego Gimnazjum w Ko-

walach Oleckich
5. Karolina Szaraszewicz z Zespołu Szkół w Sokół-

kach
6. Izabela Krzymińska z Zespołu Szkół w Sokółkach
7. Karolina Wargala z Zespołu Szkół w Sokółkach
Sponsorami nagród było Starostwo Powiatowe w Olec-

ku oraz Zespół Szkół w Olecku, którym serdecznie dzię-
kujemy.

Katarzyna Krasnoborska
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Dwie prace Waldemara Rukścia wyróżnione w konkursie „Straż pożarna w krzywym zwierciadle”
Organizatorem konkursu była  Szkoła Główna Straży Pożarnej w Warszawie.

List do Wolontariuszy
Szanowni Państwo,

z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składam 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego 
dnia poświęcają swój czas, siły i zaangażowanie na rzecz naj-
bardziej potrzebujących.

Cieszę, że wśród nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść 
pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, 
są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o do-
bro innych. Działalność wolontariuszy to także wyraz współ-
tworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można 
kupić za największe nawet  pieniądze. Osoby dobrej woli słu-
żą rozmową, dobrym słowem, wspierają pracowników szpita-
li, hospicjów, ośrodków pomocy, angażują się w działalność 
organizacji pozarządowych.

Ideę wolontariatu warto więc wspierać i propagować 
wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebują-
cym powinniśmy doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób 
działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy 
uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca 
obie strony – nie tyklo tego, kto korzysta z pomocy, ale także 
tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi 
i dla ludzi.

Drodzy Wolontariusze, życzę, by nie zabrakło Wam 
wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mam nadzieję, że 
swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyja-
ciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający 
nas świat będzie stawał się lepszy.

Życzę Wam jak najwięcej pozytywnej energii, którą 
przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także suk-
cesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam 
wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili bezinteresow-
nie pomagać innym.
z wyrazami szacunku

Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)



Tygodnik olecki 49/932 - r. 2015
20 to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (247)

Sanatorium - odsłona I

Siedzę nad klawiaturą laptopa i wsłuchuję się w ciszę. 
Przemknęła mi myśl i zaczynam się zastanawiać, czy to na-
prawdę się dzieje? Czy ja na pewno jestem tu, gdzie jestem? 
Wierzchołki gór, śnieg za oknem, cisza w pokoju… Prawda. 
Krynica Zdrój zwana Górską, sanatorium, czyli comeback po 
ćwierć wieku. 

Strasznie bałam się podróży. Nie dość, że trzeba pokonać 
całą mapę, to pociągiem i nocą. Odzwyczaiłam się, zapomnia-
łam przesiadając się przez lata na samochód. Kiedyś to się po-
dróżowało pociągiem, bo inne warianty były drogie. Teraz w 
głowie roiło mi się od złodziei, zboczeńców, innych przygód 
itp. Dojechałam cało i zdrowo, na szczęście, choć ze ściśnię-
tym sercem. Czy polska kolej się zmieniła, tzn. jej jakość? 
Trochę - na pewno. Więcej jest też ochroniarzy. W barze w 
Krakowie o trzeciej rano wypiłam herbatę za 7zł.

Sanatorium, które mi przydzielono po 18 miesiącach, oka-
zało się schludne i ciepłe, a to jest warunkiem koniecznym. 
Udało mi się dostać pokój jednoosobowy z oddzielnym wę-
złem sanitarnym, czyli jestem sama dla siebie sterem, żegla-
rzem, okrętem. Nie wiem tylko, czy wytrzymam sama ze sobą 
trzy tygodnie. Jeszcze na tak długo nie zostawałam ze sobą.

Zabiegi są w tym samym budynku. Wystarczy włożyć 
kapcie i coś na górę, zejść dwa piętra i już – masaż, kąpiele 
borowinowe, solankowe masaże wirowe rąk i nóg, a w bu-
dynku obok – basen i ćwiczenia z instruktorem. I tak przez 
trzy tygodnie, oprócz niedziel. Nie wiem, czy po takiej dawce 
dobroci dla ciała, pozna mnie rodzina. Jak będzie dobrze, to 
zabawię do Trzech Króli, jak ten baca, co to w środę wybrał 
się do burdelu. Zaczepił go sąsiad: ”Rozumiem, że idziesz do 
tego przybytku, ale dlaczego z książeczką do nabożeństwa?”. 
A baca na to: „Jak będzie piknie, to do niedzieli zostanę”. 

Dzisiaj, poza spacerami, odkryłam niesamowitą Księ-
garnię Dziecięcą. Taka niemal dziupla z książkami tylko dla 
dzieci. Niesamowita! Przytulne wnętrze z małymi latarniami 
zawieszonymi na suficie. Na środku stoi duża zielona kanapa, 
dwa nietypowe fotele i stolik – wprost do czytania dla dzieci. 
A właścicielka okazała się być sympatyczną osobą i bardzo 
kompetentną w dziedzinie dziecięcej literatury. 

Już od samego wejścia poczułam się jak w innym świecie – 
takim dobrym, z marzeniami, fruwającymi duszkami. Trochę 

mi to wszystko przypominało amerykański film z Tomem 
Hanks’em i Meg Ryan w rolach głównych. W filmie głów-
na bohaterka dziedziczy małą księgarnię po matce. To taka 
magiczna księgarnia, w której czytało się książki dzieciom 
na głos i sprzedawcy wiedzieli, co polecić małym czytelni-
kom. Niestety, w pobliżu otworzył swój oddział największa 
nowojorska sieć wydawnicza. Tyle film. W polskich realiach 
to jest empik, czy Matras. Empik sprzedaje też przez Inter-
net foteliki samochodowe, garnki, czyli wszystko, co idzie. 
Ciekawam, jak długo uda się właścicielce robić to, co kocha 
i walczyć o swoje marzenia?

Zaczepiłam panie, które na oko wydawały mi się sympa-
tyczne i chętne do spacerowania za mną, a raczej ja z nimi, 
bo one mieszkają razem w pokoju. I skierowałyśmy swoje 
pierwsze kroki na krynicki deptak zdrojowy. Puściutko… 
Ani to sezon, śniegu brak, więc i turystów mało, to tubyl-
ców to tylko około dwunastu tysięcy. Niektóre kawiarnie są 
zamknięte, bo pewnie czekają na klientów „z portfelem”, a 
w pozostałe świecą pustkami. Spadnie śnieg, to i tłoczno się 
zrobi. Wszędzie można znaleźć ulotki z propozycją świąt, 
ale nie są tanie.

Oj, zmieniła się Krynica, wypiękniała. W centrum do-
szły duże, wzorowane na zabytkowe, altany. Przybyło wiele 
nowych, wielogwiazdkowych hoteli, które już „straszą” luk-
susem od zewnątrz, są luksusowe mieszkania na sprzedaż.

Oczywiście, jak typowe kobiety, zaszłyśmy do kilku 
sklepików z tzw. pamiątkami. Pomacałyśmy, pooglądały-
śmy i zadowolone z siebie, że nie wydałyśmy ani grosza, 
wróciłyśmy do naszego locum. Po drodze ugięłyśmy kolana 
w „białym kościółku” w centrum z przepięknym ołtarzem. 
Nie spotkałam nigdzie więcej takiego – ściana wyłożona ko-
lorowymi szkiełkami z dominacją jasnozielonego, a na niej 
zawieszony figura Matki Bożej (kościół jest pw. Wniebo-
wzięcia NMP) na głównym ołtarzu i  drewniane figury na 
bocznych ołtarzach. Wszystkie sprawiają wrażenie „fruwa-
jących”, jakby dopiero oderwały się od ziemi trochę zdzi-
wione tym faktem.

Dzisiaj przy śniadaniu odkryłam, że był pewien zamysł 
w przydzielaniu miejsc na stołówce. Przy każdym stoliku 
jest ulokowany jeden pan. Nam w udziale przypadł jeden 
z młodszych (nawet młodszy od nas), ale jakiś nieśmiały, 
odizolowany, więc o „fajfach” z nim to mowy nie ma. A o 
nich szerzej w kolejnej odsłonie.

Z niedowierzaniem zauważam, że brakuje mi czasu. 
Żadnej pracy, żadnych obowiązków, a czasu brak. I o tym 
braku czasu też kolejnym razem.

Marusia


