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Założony w 1997 r.

Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi
według ich własnego uznania.
Bolesław Prus

Nr 10 (686)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,50 zł

8 marca 2011 r.

warto przeczytać:
* Przystanek Twórczość, (o konkursie), s. 7
* Karnawał to czas harców, psot, igraszek, zabaw, bali, maskarad…, (o balu karnawałowym
w SP 1), s. 8
* Dywagacje literackie, (felieton Ewy Kozłowskiej), s. 10
* Panie Premierze, (felieton Ireny Jasielun), s. 10
* powiedziały, powidzieli o kobietach, s. 11
* Dziennik wyprawy do japonii (Andrzej Malinowski), s. 12-13
* Warto wiedzieć (o Włądysławie Żurowskim), s. 18
* Sportowe tradycje Gimnazjum nr 2, , s. 19
* Po kokardę (felieton Grażyny Serafin), s. 20

SZYBKI PIT
NA WARMII I MAZURACH

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku zaprasza podatników podatku dochodowego na szkolenie:
1.Składanie zeznań podatkowych PIT-37 drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego (prezentacja).
2.Ulgi i odliczenia od dochodu i od podatku w podatku
dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2011 r. (poniedziałek) godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Olecku.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych ww.
tematyką.

Nr 10
(686)

Uwaga na pieszych
W ostatnim czasie na terenie powiatu oleckiego doszło do
trzech potrąceń pieszych. Wstępną przyczyną w dwóch z nich
było niewłaściwe zachowanie pieszych, a w jednym: nie zachowanie należytej ostrożności przez kierującego pojazdem.
O wypadkach wewnątrz numeru.

Wybory sołtysów
Nie wybrano do chwili obecnej sołtysów w Babkach
Oleckich, Dobkach i Giżach. W Babkach Oleckich zebranie
wyborcze odbędzie się w najbliższym czasie, natomiast Giże
chcą się odłączyć od Dobek i utworzyć własne sołectwo.
Oto lista wybranych sołtysów:
Babki Gąseckie – Bernard Burba, Borawskie – Walenty Sejnowski, Borawskie Małe – Romuald Wróblewski, Dąbrowskie – Grzegorz Wróblewski, Dąbrowskie II
– Marian Olszewski, Doliwy – Andrzej Pietkiewicz, Duły
– Agnieszka Słowikowska, Dzięgiele – Grażyna Wasilewska, Gąski – Alicja Stefanowska, Gordejki – Andrzej
Jankowski, Jaski – Krzysztof Rogało, Judziki – Jarosław
Domański, Kijewo – Teresa Michniewicz, Kukowo – Antoni Rydzewski, Lenarty – Stanisław Ciechanowicz, Łęgowo – Andrzej Dzikielewski, Możne – Joanna Jurewicz,
Olszewo – Kazimierz Kołodziński, Plewki – Anna Gajewska, Raczki Wielkie – Walerian Wierzbiński, Rosochackie
– Stanisław Bokuniewicz, Sedranki – Wacław Luberecki,
Szczecinki – Karol Skrocki, Ślepie – Marzanna Siwik,
Świdry – Ryszard Makarewicz, Zabielne – Halina Bielecka, Zajdy – Krzysztof Klimaszewski, Zatyki – Maria
Arciszewska. (m)

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

V52304

WĘGIEL:

K51310

V509

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

V8202

V7703

NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA
WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

14 lutego o 9.12 dwa zastępy JRG
PSP oraz jeden OSP Szczecinki zabezpieczały podtopioną drogę w Babkach
Oleckich.
14 lutego o 13.18 jeden zastęp JRG
PSP wyjechał do fałszywego alarmu.
14 lutego o 17.16 jeden zastęp JRG
PSP usuwał w Sedrankach skutki kolizji
drogowej.
15 lutego o 8.06 jeden zastęp JRG PSP
usuwał w Sedrankach łabędzia przymarzniętego do lodu.
15 lutego o 12.04 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Kasprowicza pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
15 lutego o 16.16 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
15 lutego o 16.51 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie gasił w Kowalach
Oleckich pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
15 lutego o 20.12 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Młynowej pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
16 lutego o 14.20 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
16 lutego o 16.27 jeden zastęp JRG
PSP oraz jeden OSP Świętajno usuwały
w Dunajku skutki kolizji drogowej.
17 lutego o 16.30 jeden zastęp JRG
PSP uwalniał z drzewa przy ulicy Kościuszki uwięzioną na nim kawkę.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

We czwartek 3 marca 18.10 dyspozytor
pogotowia ratunkowego powiadomił
oficera dyżurnego o
potrąceniu pieszego na ul. Lipowej
w Wieliczkach. Na
miejsce
pojechał
dzielnicowy
oraz
policjanci wydziału
kryminalnego. Ze
wstępnych ustaleń
wynika, że pieszy
wtargnął
wprost
pod koła jadącej w
kierunku Olecka Toyoty. 43-letni mieszkaniec Wieliczek w wyniku zderzenia z pojazdem doznał złamania prawego podudzia
i został odwieziony do szpitala w Ełku.
Zaledwie 10 minut później było kolejne
zgłoszenie o potrąceniu kobiety na drodze
krajowej nr 65 w miejscowości Golubki.
Miejsce wypadku zabezpieczył patrol prewencji i strażacy. Wstępnie ustalono, że
kierowca toyoty jadąc w kierunku Gołdapi

Uwaga na pieszych

Wybory dyrektora w SP 1
im. Henryka Sienkiewicza

W bieżącym roku kończy się kadencja
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza. Burmistrz Wacław
Olszewski postanowił nie ogłaszać konkursu, a na podstawie danych mu uprawnień przedłużyć umowę z dotychczasową
dyrektorką szkoły Eligią Bańkowską.
„Ostateczną decyzję podejmę po konsultacji z Kuratorium Oświaty” – stwierdził Burmistrz – „Przez ostatnie pięć lat
szkoła zmieniła swoje oblicze. Opinia
o niej jest też lepsza i poprawił się również poziom nauczania. Byłem 1 marca
na spotkaniu z radą pedagogiczną, która
w tajnym głosowaniu wyraziła pozytywną
opinię o przedłużeniu umowy o pracę pani
Eligii Bańkowskiej. Na 39 głosujących 30
głosów było „za”, 3 były „przeciwne”, a
6 osób wstrzymało się od wyrażenia swej
opinii. 				
(M)

potrącił idącą prawą stroną w tym samym
kierunku 42-letnią mieszkankę gminy
Olecko. Poszkodowana z ogólnymi obrażeniami ciała została odwieziona do szpitala w Suwałkach. Kierowcy w obu tych
zdarzeniach byli trzeźwi. Przeprowadzone
wstępnie badanie alkomatem pieszych
potwierdziło, że byli pod wpływem alkoholu. Ponadto w piątek lekarz dyżurny
suwalskiego szpitala przekazał informację
o zgonie potrąconej kobiety. Jako wstępną
przyczyną śmierci podano zatrucie alkoholem niewiadomego pochodzenia. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która
potwierdzi przyczynę śmierci 42-latki
c.d. na s. 5

Zaproszenie
Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej
odbędzie się 17 marca 2011 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku, ul. Gołdapska 27 (budynek
internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych).

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V7503

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

GRÜNLAND

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:

• Marzena Alicka
• Ewelina D. Borawska
• Dominika Konopka
• Magdalena Okońska
• Urszula Olszewska
• Monika Pajko
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V1309
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V7104

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON..............................4,69 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95..........................4,79 z³
PB98..........................4,99 z³
LPG............................2,55 z³
Olej opa³owy...............3,19 z³

kl S
ka wy ie n ta ł
r d t y
to ty a j o m m
w r em
e! ab y
a-

V6704

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B11208

14
marca
godz.

tel. 520-23-36

1600
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
Historyczna, Stary Ratusz
• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie - wystawa
malarstwa Agaty Prosińskiej
• wystawa prac wychowanków Domu Dziecka - hol kina
„Mazur”
8 marca (wtorek)
Dzień Kobiet w Agacie - plac Wolności 13
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
17.30 - SP Budry - Young Team Olecko - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
9 marca (środa)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w halowej
piłce nożnej chłopców, hala ZST
10 marca (czwartek)
apteka dyżurna:pl. Wolności 25
ostatni dzień zapisywania dzieci do przedszkola (szczegóły
TO 5/681, s. 19)
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Geodezja Olecko - mecz
tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
11 marca (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.30 - IX Regionalny Konkurs Recytatorski „Poeci
Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”, Teatr AGT
13.00 - Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - bezpłatne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności
2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
17.00 - Opowieści z Narni: Podróż wędrowca do świtu, film
- kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film - kino „Mazur”
12 marca (sobota)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
9.00 - Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - bezpłatne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności
2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
9.00 - Puchar TVP Olsztyn i LZS (eliminacje), hala ZS Siejnik
17.00 - Opowieści z Narni: Podróż wędrowca do świtu, film
- kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film - kino „Mazur”
13 marca (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
17.00 - Opowieści z Narni: Podróż wędrowca do świtu, film
- kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film - kino „Mazur”
14 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
10.00 - Szybki PIT na Warmii i Mazurach, szkolenie w Urzędzie Skarbowym, sala konferencyjna
16.00 - rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w szkole Jerzego
Miliszewskiego, aleje Lipowe
16.00 - mija termin składania wniosków konkursie Małych
Grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego (szczegóły
TO 5/681, s. 4
15 marca (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
16.30 - Young Team Olecko - Geodezja Olecko - mecz tenisa
stołowego (Północna Liga Tenisa)
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Usłyszał dwa zarzuty, grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolności

Oleccy policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego
o stosowanie przemocy oraz gróźb karalnych wobec byłej
partnerki. Paweł K. nie dość, że stosował przemoc fizyczną,
to próbował również wypłynąć na jej zeznania. Podejrzany usłyszał dwa zarzuty i za popełnione przestępstwa będzie
odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło na początku lutego br. Wtedy to do
oleckiej jednostki zgłosiła się kobieta i złożyła zawiadomienie o groźbach karalnych. Jako sprawcę wskazała, byłego
partnera. Policjanci pracujący nad ta sprawą ustalili, że 26letni Paweł K. stosował przemoc fizyczną oraz groził pozbawieniem życia swojej ofierze. Ponadto usiłował wpłynąć
na jej zeznania, grożąc pozbawieniem życia. Zebrany w tej
sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26latkowi zarzutu stosowania przemocy i gróźb bezprawnych
oraz zmuszania świadka do określonego zachowania.
Wejście w życie znowelizowanych przepisów zakładających karanie tzw. stalkingu – czyli uporczywego nękania ułatwia ściganie sprawców tych przestępstw. Obecnie Kodeks
Karny przewiduje karę do 3 lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia.
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Policjanci zatrzymali sprawców dwóch
rozbojów.
Sąd zdecydował o ich aresztowaniu
Oleccy policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój. Napastnicy mieli brutalnie pobić i
okraść 43-latka. Do policyjnego aresztu trafił także 21latek, który wszedł zamaskowany do mieszkania starszej
kobiety, pobił ją i zabrał złotą obrączkę oraz zegarek o wartości 400 złotych. Pokrzywdzona z raną głowy i ogólnymi
potłuczeniami trafiła do szpitala. Policjanci wnioskowali o
tymczasowe aresztowanie całej trójki, grozi im kara nawet
do 12 lat pozbawienia wolności.
Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek 1 marca.
Wtedy to w jednym z mieszkań na terenie Olecka Wojciech
S. oraz Jan Ł. mieli dotkliwie pobić 43-letniego mężczyznę.
Napastnicy zadawali napadniętemu ciosy rękami, kopali oraz
uderzali pałką. Potem z kieszeni spodni zabrali mu pieniądze.
Następnego dnia po zdarzeniu poszkodowany zawiadomił Policję. Śledczy pracujący nad tą sprawą, zatrzymali podejrzanych w policyjnym areszcie. Wspólnicy nie przyznali
się do winy, a w trakcie przesłuchania każdy winą obarczał
kolegę zmniejszając tym samym swój udział w przestępstwie.
Kolejne zdarzenie miało miejsce 2 marca w miejscowości
Dunajek na terenie gminy Świętajno. Wtedy to do mieszkania starszej kobiety wszedł zamaskowany młody mężczyzna
i zażądał wydania pieniędzy. Kiedy 84-latka oświadczyła,
że ich nie ma, napastnik uderzył ją w głowę, przewrócił i
kopał oraz groził pozbawieniem życia. Wystraszona poszkodowana zdjęła z palca i wydała napastnikowi złotą obrączkę
oraz zegarek. Kryminalni szybko wpadli na trop podejrzanego. Grzegorz Z. został zatrzymany do wyjaśnienia. Podczas
przeszukania policjanci znaleźli obrączkę, którą zwrócono
właścicielce. Podejrzany 21-latek przyznał się do winy.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olecku wszyscy
podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Wobec Wojciecha S. i Jana Ł. zastosowano areszt na 3 miesiące, natomiast
Grzegoz Z. został aresztowany na okres 2 miesięcy. Za popełniane przestępstwo mogą spędzić nawet 12 lat za kratkami.
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury
Garbate”
przypomina, że

18 marca jest ostatnim dniem zgłoszeń do Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
Do piątku (18 marca) do godz. 15.00 przyjmujemy zgłoszenia do eliminacji powiatowych 56. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, które odbędą się 21 marca (poniedziałek) o
godz. 15.00 w sali Teatru AGT. W konkursie mogą wziąć udział
dorośli i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Do pobrania - regulamin, karty zgłoszenia na stronie www.
przystanek.pl

Inwestycje przy okazji budowy obwodnicy

3 marca Burmistrz Wacław Olszewski spotkał się inwestorem zastępczym w sprawie budowy obwodnicy Olecka.
Inwestora reprezentuje Marian Chmielewski. W przyszłym
tygodniu zostanie przedstawiony harmonogram prac dodatkowych wykonywanych poza samą obwodnicą. Należą do nich:
położenie nowej nawierzchni na ulicy Gołdapskiej, alei Wojska
Polskiego oraz całej trasy do Kukowa, którą po remoncie ma
przejąć gmina Olecko, naprawa chodników na całej trasie, budowa przejścia dla pieszych pod mostem kolejowym na trasie
do Siejnika.
Ustalenie harmonogramu jest istotne dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i kanalizacji, które w momencie rozpoczęcia budowy przejścia dla pieszych chce jednocześnie położyć nową
nitkę wodociągu i kanalizacji w kierunku osiedla Siejnik. W
tym też roku zostanie włączony w nowy system kanalizacji i
wodociągów osiedle Podkowa (Siejnik II). 		
(m)

Pijany i z sądowym zakazem kierowca
trzeźwiał w policyjnej celi
Dzięki szybkiej i
zdecydowanej reakcji jednego z
mieszkańców policjanci zatrzymali
nietrzeźwego kierowcę. Jak się okazało 45-latek posiadał także aktualny
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych obowiązujący do 2017 roku . Za naruszenie
zakazu sądu i jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3
lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w minioną środę, 2 marca około godziny 15.00. Wtedy to oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o
nietrzeźwym kierowcy w miejscowości Kijewo.
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów ruchu
drogowego, którzy zastali w rowie samochód osobowy marki
mitsubishi oraz stojącego obok mężczyznę. Okazał się nim 45letni Marek R. , który znajdował się pod widocznym działaniem alkoholu i zaprzeczył, że prowadził pojazd. Odmówił też
sprawdzenia stanu trzeźwości na alkomacie.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu przesłuchali świadków, przeprowadzili oględziny samochodu i zabezpieczyli ślady. Następnie pojazd został odholowany na policyjny parking,
a podejrzanemu pobrano krew do badana. Podejrzany Marek
R. trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia
sprawy. Po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że posiada także sadowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
obowiązujący do 2017 roku. Po wytrzeźwieniu w trakcie przesłuchania 45-latek przyznał się do naruszenia zakazu sądowego
i jazdy w stanie nietrzeźwym.
Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd , grozi mu kara do
3 lat pozbawienia wolności.
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do
udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W ramach siódmego konkursu projekty o zlecenie realizacji zadań można złożyć do 30 marca 2011 roku w siedzibie
Biura PFRON lub wysłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II Nr 13
00-828 Warszawa
Szczegółowe informacje o wyżej wymienionym konkursie
dostępne są na stronie www.pfron.org.pl .

V8502

Środki PFRON na realizację projektów

Uwaga na pieszych

W niedzielę 6 marca około godziny 17.55 na ul. Aleja Zwycięstwa kierująca mazdą nie zachowała ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia dla pieszych w wyniku czego doszło do
potracenia 59-letniej kobiety. Poszkodowana z obrażeniami ciała została hospitalizowana na oddziale chirurgicznym oleckiego
szpitala.
Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto zachęcają do używania wszelkich elementów odblaskowych, które
zwiększają naszą widoczność na drodze.
Zgodnie z kodeksem drogowym :
Pieszy jest obowiązany do korzystania z chodnika lub drogi
dla pieszych a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania
miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
Pieszy idący poboczem lub jezdnią jest obowiązany iść lewą
stroną drogi
Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze, po
zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane
używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruch

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB
Berlin 2011-03-06

W dniach od 9 do 13 marca 2011 roku w Berlinie będą odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin.
Jest to jedna z największych i najważniejszych imprez turystycznych w Europie i na świecie.
Polska w tym roku będzie krajem partnerskim. W czasie
imprezy Polska Organizacja Turystyczna rozpocznie kampanię
promującą przyjazdy do naszego kraju.
Symbolem Polski jest biała kostka z wysokiej jakości tworzywa, mieszcząca się w dłoni. Przedmiot w każdej szerokości
geograficznej będący elementem zabawy łączącej ludzi. W naszym przypadku ma być ona intrygująca, pełnić rolę swoistego
przewodnika odsłaniającego różne oblicza Polski prezentowane w specjalnie przygotowanych filmach.
Polska zaprezentowana zostanie nie tylko na targach, lecz
również na berlińskich ulicach. Przy czym nacisk położony
zostanie na nowoczesność przekazu zmieniającej się u nas rzeczywistości kraju i regionów, kreowanie nowych, oryginalnych
ofert.
Na targach zostanie także zaprezentowany portal egoturystyka.pl oraz walory turystyczne powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Kraina EGO stanie się rozpoznawalna
dzięki charakterystycznej maskotce - sympatycznej wiewiórce.
Mamy nadzieję, że udział w targach przyczyni się do jeszcze
lepszego wykorzystania potencjału turystycznego tego obszaru
i wzrostu jakości aktualnej oferty turystycznej. Wkrótce w aktualnościach dodamy informacje na temat wyjazdu na targi.
Zapraszamy na stronę: www.itb-berlin.de

J.Kunicki

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646
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Pomagamy
podjąć
decyzję
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
na „I spotkaniu promocyjnym szkół ponadgimnazjalnych” w Filipowie
22 lutego 2011
roku to dzień, który w
Zespole Szkół w Filipowie przebiegł pod
hasłem Weź karierę
w swoje ręce. W spotkaniu promocyjnym
szkół
ponadgimnazjalnych zainicjowanym przez miejscową
placówkę z myślą o
uczniach klas trzecich gimnazjum obok
licznych techników i
liceów z powiatu suwalskiego wystąpili
przedstawiciele samorządu uczniowskiego
i rady pedagogicznej
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Justyna Szeszko i Karolina Luty jako osoby znające
ZSLiZ od podszewki w swojej kilkunastominutowej prelekcji oraz podczas indywidualnych rozmów z młodszymi
kolegami i koleżankami zachęcały wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki do wyboru kierunku kształcenia
w oleckiej szkole. Dla osób ceniących aktywność fizyczną
oraz wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych szczególnie polecały liceum ekonomiczno-administracyjne o specjalności policyjno-pożarniczej. Tym, którzy
zainteresowani są rozwojem mikroregionu i wykorzystywaniem geologicznych walorów coraz chętniej odwiedzanych
przez turystów polskich i zagranicznych Suwalszczyzny oraz
Warmii i Mazur, proponowały takie kierunkami jak: technik
architektury krajobrazu, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik rolnik, technik ochrony środowiska. Tym samym zapewniały, że wskazane profile
i kierunki znajdujące się w ofercie kształcenia ZSLiZ dają
przyszłym absolwentom olbrzymie perspektywy zatrudnie-

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku przypomina o możliwości odliczenia od dochodu:
- Wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem
zamieszkania podatnika (art.26 ust.1 pkt.6a ustawy).
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga jest limitowana.
Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów i usług.
- Wydatków na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy).
Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych
i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie
nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez
okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu odrębnych przepisów. Z kolei, przez nabycie nowej technologii rozumie
się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa wyżej, w drodze umowy o ich
przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczeń
nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego

nia nie tylko w północno-wschodniej Polsce, ale również we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ponadto uczennice poinformowały, że Zespół Szkół Licealnych w Olecku to jedyna
szkoła, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i
w roku szkolnym 2011/2012 uruchamia dwa niespotykane do
tej pory w regionie suwalsko-mazurskim kierunki – technik
geodeta i technik drogownictwa.
Występ uczennic uzupełniła Pani Ewa Urbanowicz, psycholog w ZSLiZ, przedstawiając prezentację multimedialną
ukazującą młodzież oleckiego zespołu szkół w działaniu. W
trakcie eksponowania slajdów uczniowie gimnazjum wraz z
przybyłymi rodzicami mieli przyjemność obejrzeć m.in. przedstawicieli klasy policyjno-pożarniczej podczas próby nurkowania, pływania na motorówce lub strzelania ze sztucera. Nie
zabrakło także fotografii ukazujących techników organizacji
usług gastronomicznych w ich prawdziwym żywiole, czyli w
pracowni żywienia podczas sporządzania potraw. Dodatkowo
każdy z obecnych mógł przekonać się, jak wyglądają przygotowania do pracy przyszłych hotelarzy, rolników, ekspertów do
spraw ochrony środowiska oraz architektów krajobrazu.
Pani Ewa Urbanowicz nie pominęła licznych sukcesów
młodzieży uczącej się w ZSLiZ. Szczególnie wskazała na najwyższy procent zdawalności egzaminów zawodowych w powiecie oleckim. Wspomniała laureatów stypendium Prezesa
Rady Ministrów, a także zwycięzców w konkursie Boże Narodzenie na Pograniczu Kultur i Narodów – Konkurs „Gwiazdka
2010”.
Prezentację Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku zamknięto zaproszeniem wszystkich zainteresowanych
gimnazjalistów do przybycia do ZSLiZ 21 marca 2011 roku na
Dzień Otwarty szkoły, w czasie którego każdy obecny uczeń
będzie miał szansę przekonać się o aktywności dydaktycznej i
kulturalnej placówki.

Przemysław Michniewicz

źródła. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku
poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie
zezwolenia.
Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika
na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została
zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono przedmiotowe
wydatki. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące
po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odliczenia związane z
nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 26c ust.
5 i 6 ustawy.
Uwaga! Wyżej przytoczone informacje nie odzwierciedlają pełnego brzmienia art. 26c ustawy.
Dlatego też przed dokonaniem odliczenia w zeznaniu podatkowym wskazane jest zapoznanie
się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi przedmiotowej ulgi.

to@borawski.pl

happening z gazetami

warsztaty grafitti
akcja „Czuję się...”

L32205
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uczestnicy projektu rozdają olecczanom aforyzmy

INFORMACJA O KONKURSIE DLA MŁODZIEŻY
NA CIEKAWĄ INICJATYWĘ ARTYSTYCZNĄ
Konkurs w ramach projektu „Małe Miasto- przestrzeń
działań twórczych” kierujemy do młodych ludzi z Olecka (w
wieku 15-21 lat), którzy mają pomysły na ciekawe inicjatywy artystyczne.
Do konkursu zapraszamy młode osoby, które mają pomysły, energię i potrzebę aktywnego udziału w życiu artystycznym Olecka. Zapraszamy też grupy osób,
które chcą spróbować samodzielnie zrealizować wymarzone pomysły artystyczne.
Najciekawsze pomysły zostaną dofinansowane przez Fundację Przystanek Twórczość.
Autorzy pięciu najlepszych pomysłów otrzymają wsparcie merytoryczne i dofinansowanie w wysokości 1000 zł.
Formularz konkursowy i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.malemiasto.art.pl
Opisy pomysłów należy przesyłać na formularzu w formie elektronicznej na
adres mailowy:
kontakt@tworczosc.org.pl do 15 marca 2011
Uwaga! Opisy pomysłów przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Realizacja zgłoszonych do konkursu inicjatyw artystycznych powinna być zaplanowana od 21 marca do 30 maja 2011 roku.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Przystanek Twórczość.

8

Tygodnik olecki 10/686- r. 2011

to@borawski.pl

Karnawał to czas harców, psot, igraszek, zabaw, bali, maskarad…
Aby karnawałowej tradycji stało się zadość uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku,
a raczej „barwny tłum” przedstawicieli różnych zawodów,
postaci z bajek, baśni i filmów oddał się beztroskiej zabawie. Kostiumy były czarujące, a więc odbyły się konkursy
na kostium naj…., ale wybór był trudny. Doceniono wysiłek każdego uczestnika balu obdarowując wszystkich chociażby symbolicznymi nagrodami.
Tańce i harce to przyjemne, ale dość wyczerpujące zajęcie. Kiedy zasoby energii młodziutkich ciał zaczęły się
kurczyć, na ratunek pospieszyli rodzice. Kolorowe stoły
pełne przepysznych smakołyków były ukojeniem. Można
było hasać dalej.
Karnawałowy bal klas I-III odbył się 17 lutego 2011r.
To był szalony i pełen wrażeń wieczór.

Renata Bogdan
fot. Agnieszka Tomczyk-Żylińska

to@borawski.pl
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Czym były tutaj trudne czasy?

Kryzys światowy, który napędzają media odbija się, jeśli
nie na rzeczywistej ekonomii, to na psychice ludzkiej. Rozchwiana niepewnością jutra bardziej podatna jest na różnej
maści „–izmy”, obniża życiowe oczekiwania (przy okazji
również odpowiedzialność za własne czyny) i zwiększa frustrację oraz wiarę w cuda.
Aktualnie dzieją się z tego powodu często absurdalne rzeczy i tak na przykład po całej Irlandii biegają ponoć zdziczałe
konie. Takie tam współczesne tarpany, z tym, że wolne nie ze
względu na geny lecz w wyniku zubożenia ich właścicieli,
którzy swój luksus mierzyli na wyrost poprzez ich posiadanie. W każdym bądź razie, kryzys obwieszczany jest ludziom
co pewien czas już od wieków i przejawia się różnorako. Jest
wynikiem pewnych poczynań lub jedynie fantazją, lub też
jej brakiem. A jak to było zawsze w naszym mieście kiedy
nadchodziły trudne czasy?
Kryzysem tutaj były kiedyś pożary, najazdy zbrojne lub
nadmierne obowiązki wobec wojska czy też susze lub choroby. Gdy już sytuacja przerastała mieszkańców pisali do króla i czekali cierpliwie, bo w nim na koniec pokładali swoje
nadzieje. I tak, jeśli potraktował ich przychylnie, to miasto
dostawało ulgi podatkowe i pomoc finansową. Następnie z
powrotem odbudowywano, odsiewano oraz spekulowano i
życie toczyło się dalej. Panujące podziały społeczne i częste nieszczęścia losowe sprawiały, że niestety nie brakowało
tutaj nigdy biednych ludzi. Niemniej jednak w mieście funkcjonowały kasy ubogich oraz przytułek, wspomagano i dawano pracę oraz jako taki wikt i opierunek. Pomoc drugiemu
człowiekowi od zawsze wpajana była jako pożądane etycznie
zachowanie, więc i tutaj była zapewniona, pomijając czasy
prawdziwych kryzysów, kiedy zapewne ujawniała się zwierzęca natura człowieka nastawionego na przetrwanie.
Zezwierzęcenie człowieka ujawnia się niestety przy byle
trudnościach, o czym świadczą konie w Irlandii pozostawione dziś same sobie, a kupione z czystej próżności. „Zezwierzęcenie” nie jest tu trafnym określeniem chyba, że to nie
fakt próżności lecz jej wynik objęty jest definicją, chociaż
już kupno tych zwierząt czyli działanie z niskich pobudek
tę definicję współcześnie powinno poszerzyć. Przyglądając
się naszemu miastu na przełomie dziejów dochodzę do wniosku, że zezwierzęcenie objawiało się być może tak samo, jak
wszędzie kiedyś i dziś na świecie, niemniej prawdziwym objawem kryzysu na Mazurach był zawsze analfabetyzm. Gdy
przychodziły ciężkie czasy, to zawsze najpierw oświata popadała w niełaskę i była przedmiotem cięć budżetowych. Być
może niestety, ten niesłuszny priorytet wpłynął na przełomie
dziejów na taki, a nie inny wizerunek Mazura, ukształtował
jego charakter i życiowe cele.
Dzisiejsza Irlandia jest dobrym materiałem dla nas do
analizy porównawczej ludzkich losów ze względu na właśnie
przeżywany tam kryzys oraz jego ponadczasowość. Całkiem
niedawno przecież zniknęli z jej krajobrazu trawellerzy – irlandzcy nomadzi. Ich wozy, przypominające cygańskie tabory, były symbolem Wielkiego Głodu. Zniknęli, ale być może
znów powrócą, gdyż kryzys jest wpisany na trwałe w irlandzką egzystencję. Wystarczy, zaszyć się na Wyspach Aran, aby
to zrozumieć. Tam perspektywa nie przekłamuje jak u nas
rzeczywistości, jedynie ukazuje ją dobitniej dla całej Irlandii
w postaci kamienia otoczonego oceanem. Uwidacznia fakt,
iż natura, klimat i izolacja odgrywają ważną rolę, jak dawniej
skazując człowieka na zależność (lub niezależność okupioną
skromnym życiem i wyrzeczeniami). Ta zależność i niezależność z niej wynikająca wpisane są być może również i w
naszą egzystencję.

Ewa Kozłowska

Panie Premierze...
Na pewno żadnych rewelacji nie napiszę, ponieważ wiele
już powiedziano na temat, który będzie leitmotivem tego felietonu.
Czas nie stoi w miejscu. Dzień po dniu zbliżamy się do wyborów, do których kampania, tak naprawdę, rozpoczęła się zbyt
wcześnie. A teraz czasu pozostało naprawdę niewiele, zwłaszcza, że do zrobienia jest znacznie więcej, niż można było sądzić.
Zbyt duży odpływ zwolenników Platformy każe szukać
rozwiązań, które skutecznie powstrzymają tę tendencję. Poprzedzić to należy odpowiedzią na dwa zasadnicze pytania:
- co spowodowało tak często wyrażaną niechęć do PO,
- co wymaga zdecydowanej naprawy.
PiS nie traci czasu. Jego elektorat, uzbrojony po zęby w słowa – pełne jadu, nie zostawia na rządzie suchej nitki. Można by
powiedzieć – święte prawo opozycji. Być może. Tylko tyle, że
prawdziwa opozycja winna sięgać po rozwiązania zmierzające do naprawy, a nie sabotować to, co rządząca partia próbuje
zrobić.
Nie potrafimy rozmawiać merytorycznie. Wszystkie partie
prą do przodu, nie bacząc na sprawy, które „wypadają za burtę”. Ważkie sprawy – ważne dla nas wszystkich.
Chciałby Pan, Panie Premierze przekazać władzę innej partii? Której?
- tej, która ma w swoim logo, wbrew nazwie, miecz i szpadę?
- czy tej, której przewodzi człowiek, który uwierzył w swoją wielkość (nie jesteśmy tu bez winy)?
Jest taka grupa zawodowa, którą nazywam „inteligentni
inaczej”. Obawiam się, że gdybym tę nazwę usiłowała „dopasować” do wspomnianego przywódcy - byłby to dla niego nieuprawniony honor.
A co z nami? Narodem? Wybieranie mniejszego zła – proszę
na to nie liczyć. Jesteśmy tym zmęczeni. Nikt nie chce powrotu
rządów lat 2005-2007, ale też pustosłowie nie przystoi.
Platforma Obywatelska, Panie Premierze, doszła do ściany.
Zatem nie mając nic do stracenia, powinna przeprowadzić reformy niezbędne, acz niepopularne i zaprzestać patrzeć przez
pryzmat tego co się opłaca, a co nie. Wszystkie rządy tak czyniły. Pora pomyśleć o wyborcach na serio – nie traktując ich
instrumentalnie.
I rozmawiać. Traktować naród jak wielką rodzinę, z którą
omawia się najważniejsze problemy. Należy mówić o planach,
o zamierzeniach, o przyczynach i skutkach decyzji podjętych i
takich, których podjąć nie można.
Każdy człowiek, każdy wyborca chce być traktowany jako
partner w podejmowaniu ważkich decyzji. Nie chcemy być tylko „głosem” wrzucanym do urny.
Jeśli będzie Pan o tym pamiętał – jest szansa dla kraju i
dla Pana.
Mimo wszystko jest to w mojej ocenie tożsame.
Olecko 25 lutego 2011r.

Irena Jasielun

Panie Redaktorze „Tygodnika Oleckiego” Panie Marku

Miałam nadzieję, iż w ostatnim Tygodniu opublikuje Pan
jakieś króciutkie zdanko na temat braku korekty, co skutkuje
błędami, które trudno jest nazwać „chochlikami drukarskimi”.
Każdy pisze inaczej. Np. ja – na ogół potrafię nadać kształt
słowa swoim myślom, ale wówczas, niestety, w moich tekstach
są dwukropki, średniki, myślniki i Bóg wie co jeszcze. Pominięcie czegokolwiek wypacza treść napisanego słowa, że nie
wspomnę iż Jerzy to nie Józef, a Józef to nie Jerzy.
Zatem przez szacunek dla czytelników TO proszę korygować popełniane błędy, albo zwrócić się o korektę do autorów.
Tak będzie lepiej, na pewno.
4 marca 2011r.
Irena Jasielun

Redakcja serdecznie przeprasza. Z poważaniem Marek Borawski

to@borawski.pl
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu „Szkoła Wiejskiego Animatora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z dniem 1 marca 2011 r.
rozpoczęła jego realizację.
Projekt skierowany jest do rolników i domowników
rolników, osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych
zawodowo z terenu gminy Wieliczki z miejscowości:
Cimochy, Wojnasy, Markowskie, Kleszczewo, Krupin.
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl bezpłatnych szkoleń, dzięki którym uczestnicy nabędą
umiejętności i kwalifikacje w zakresie animowania dzieci i młodzieży oraz podejmowania inicjatyw na rzecz
rozwoju edukacji na terenach wiejskich.
Przeprowadzone zostaną szkolenia o następującej tematyce:
1.Zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe w edukacji małego dziecka;
2.Uczyć lepiej, czyli jak wzmacniać aktywność
uczniów;
3.Tańczymy, śpiewamy i bawimy się razem – zabawa

Powiedziały i powiedzieli
o kobietach:

Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy
mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż
źli mężczyźni. A. Achard
Przyjacielu, pytasz dlaczego przerwałem
dyskusję i obejrzałem się za piękną kobietą? – To było pytanie ślepca! Arystoteles
Kobieta ma tyle lat, na ile zasługuje.
Coco Chanel
Kobiety prowadzą z mężczyznami
wojnę, w której ci mają tę wielką
przewagę, że dziewczyny są po ich
stronie. Chanifort
Kobiety mogą uczynić milionerem
tylko tego mężczyznę, który jest miliarderem. Charles Chaplin
Nie ma w całym piekle furii jak wzgardzona kobieta. William Congreve
Mądra kobieta ma miliony naturalnych
wrogów: wszystkich głupich mężczyzn. Marie von Ebner-Eschenbach
Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od
diabła. Michaił Wasiljewicz Gogol
Miłość to partia kart, w której wszyscy
oszukują – mężczyźni by wygrać, kobiety, by nie przegrać. Alfred Hitchcock
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela,
gdyby była mężczyzną. Joseph Joubert
Każdej kobiecie należy się mężczyzna. Ba, ale skąd wziąć mężczyzn.
Tadeusz Konwicki
Kobiety zawsze były zdania, że mężczyzna może nie mieć ręki i nogi, byle

z fabułą edukacji;
4.Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia
rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży;
5.Przeżyj mój motylku – wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w działaniach ekologicznych.
Każdy uczestnik projektu weźmie udział we
wszystkich z wymienionych wyżej modułów.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zamieszkałe na terenie gminy Wieliczki w
wyżej wymienionych miejscowościach, proszone są o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Biura Projektu w terminie
do 21 marca 2011 r. Formularz jest dostępny w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku,
ul. Plac Wolności 2 i na stronie internetowej www.
fundacja.olecko.pl.
Więcej informacji o projekcie „Szkoła Wiejskiego Animatora” można uzyskać pod numerem tel./fax.
87 520 21 59.
Mamy nadzieję, że udział w projekcie
spełni oczekiwania uczestników.

nie był kaleką. Waldemar Łysiak
Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale
najpiękniejsza jest kochająca kobieta. Mahomet
Gdy kobieta odmawiając miłości ofiaruje
ci przyjaźń – nie traktuj tego jako odmowy:
oznacza to, że chce postępować według kolejności. Molier
Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. Marilyn Monroe
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra
kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem,
druga – skarbem. Napoleon Bonaparte
Każda kobieta jest do zdobycia – wystarczy tylko zastawić sidła. Owidiusz
Każda kobieta uważa się za niezastąpioną,
choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez
trudu każdą inną. Pitigrilli
Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoja sekretarką wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. Robert Platow
Kochająca żona to taka, która dla męża
uczyni wszystko, prócz rezygnacji z krytykowania go i prób ulepszania jego charakteru. John B.Priestley
Niektórzy są aż tak głupi, iż myślą, że może
ich znieważać kobieta. Albert Schweitzer
Niektóre kobiety po 70. są młodsze od
większości kobiet w 17. wiośnie życia.
George Bernard Shaw
Kobiety byłyby niewątpliwie punktualne,
gdyby je zobowiązano do spóźniania. Vittorio de Sica
Żeń się: jeśli masz kobietę, która nadaje się
na dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli źle
wybierzesz, zostaniesz filozofem. Sokrates
Sypiałam wyłącznie z mężczyznami, których poślubiłam. Ile kobiet może się tym

FUNDACJA ROZWOJU
ZIEMI OLECKIEJ

pochwalić? Elizabeth Taylor
Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za
chłopcem. Czy ktoś widział, żeby pułapka goniła mysz? Julian Tuwim
Tragedia: zakochać się w twarzy, a ożenić się z całą dziewczyną. Julian Tuwim
Cokolwiek robią kobiety, muszą to robić
dwukrotnie lepiej od mężczyzn – na szczęście nie jest to takie trudne. Charlotte Whitton
Bardzo niebezpiecznie jest spotkać kobietę, która nas całkowicie rozumie.
Kończy się to zawsze małżeństwem.
Oscar Wilde
Kobieta podobna jest do cienia. Jeśli
ją ścigasz – ucieka, jeśli ty uciekasz –
idzie za tobą. Tennessee Williams
Nie ma znaczenia z kim się ożenisz – nazajutrz i tak stwierdzisz, że to ktoś inny. Wolter
Przysłowia:
Raj na ziemi jest w księgach mądrości, dziełach sztuki i w sercu kobiety. (arabskie)
Chłop robotny, żona pyskata – zdobędą
razem pół świata.
Biada temu domowi, gdzie żona przewodzi mężowi.
Chałupa bez płota, a baba bez chłopa
to jedno.
Jeśli mówisz o kobietach, myśl wówczas o swojej matce.
Kobiety to są ujeżdżacze i pogromcy
męskiego rodu.
Kto wozu i baby nie szanuje, temu oboje nad głową trajkocą.
Na żal po kobiecie jedynym lekarstwem
może być tylko... druga kobieta.
Najprzebieglejszego mężczyznę może
wyprowadzić w pole najzwyklejsza kobieta.
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Andrzej Malinowski

Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 19.

Tokio , 18.08.2008 r.
Kwitnące wiśnie i papierowe żurawie

Poszedłem dzisiaj na słynny cmentarz Yanaka. Pomniki
zwane sobota przypominają spiętrzone figury geometryczne: piramidy, półksiężyce, kule, sześciany; oznaczają ziemię,
wodę, ogień, powietrze i eter. Otaczająca je przestrzeń symbolizuje szósty element - świadomość. Cmentarz to nie tylko miejsce przypominające o końcu życia. Stanowi symbol
przemiany, transformacji i obecności duchów. Na japońskich
cmentarzach zapala się kadzidełka, a nie znicze. Praktycznie
nie ma tu kwiatów.

Kwitnąca wiśnia, sakura, jest w Japonii nieoficjalnym symbolem narodowym silnie umocowanym w tradycji i w kulturze.
W ogrodach uprawia się dziesiątki różnych odmian ozdobnych
tylko ze względu na kwiaty, a drzewka kwitną zaledwie kilkanaście dni. Jednak specyficzne położenie Wysp Japońskich rozciągających się z północy na południe sprawia, że kwitnienie
wiśniowych drzew trwa w sumie pięć miesięcy. Na najbardziej
wysuniętej na południe wyspie - Okinawie - pierwsze kwiaty
wiśni pokazują się w styczniu, następnie na początku kwietnia w rejonie Osaki, Tokio, Kioto i wreszcie w maju na wyspie
Hokkaido. Prognozy kolejnego kwitnienia wiśni w różnych regionach podawane są w Japonii regularnie w wiadomościach
telewizyjnych i prasowych. W tych dniach mieszkańcy wysp
świętują Hanami, czyli dni kwitnących wiśni, urządzając pod
drzewami przyjęcia i pikniki. Niejedno wydarzenie wagi państwowej schodzi wówczas na drugi plan. W okresie kwitnienia
wiśni w Złotym Tygodniu (29 kwietnia -5 maja) wielu Japończyków bierze urlop.

Na cmentarzu Yanaka
Widziałem też słynny posąg Fukurokuju, boga szczęścia, zamożności, długowieczności i roztropności. Ubrany
jest w chińskie szaty, a w rękach trzyma pergaminowy zwój,
na którym zostały zapisane święte prawdy i cała mądrość
tego świata. Przedstawiany bywa także z laską, którą podpiera się ze względu na zaawansowany wiek. Długa siwa broda
to również jego atrybut.
Spacerowałem wąskimi uliczkami w dzielnicy Yanaka, w
której zachowały się stare domy. Znajdują się też tradycyjne
stoiska, gdzie sprzedaje się placki ryżowe i słodycze.

Cmentarz Yanaka

Później wróciłem do Parku Ueno i prawie dwie godziny przesiedziałem po drzewami wiśni. Pierwsze wzmianki o
uprawie tego drzewa pochodzą sprzed 2500 lat; trudno uwierzyć, ale wówczas u tych drzew najbardziej ceniono drewno.
Nie wiadomo, kiedy dokładnie ich kwiaty stały się tak cenną
ozdobą, wiadomo natomiast, że po raz pierwszy zachwycili
się nimi Japończycy.

Drzewa wiśni w Parku Ueno

W kraju, gdzie nie ma tradycji świąt chrześcijańskich, Hanami jest najbliższe naszej Wielkanocy. To dni rozkwitającego
piękna i wiosennej radości, połączonej
z pasującą do japońskiej duszy, melancholią szybkiego przemijania.
Świętowanie wiśniowych kwiatów obchodzi się w Japonii
od stuleci. To symbol samurajskiego kodu bushido, w którym
śmierć młodego wojownika jest najchwalebniejszym zakończeniem kariery. Krótkotrwałe, delikatne kwiaty giną szybko
zdmuchiwane silnymi powiewami wiosennego wiatru. Jest to
najpiękniejszy, według Japończyków, moment Hanami. Osypujące się jak śnieg płatki mówią o przemijaniu i krótkim, ale
pięknym i imponującym życiu.
W czasie II wojny światowej młodzi piloci kamikadze malowali na swoich trumnach torpedach różowe kwiaty, a niektórzy
brali ze sobą gałązki wiśni, jako najpiękniejsze wspomnienia z
rodzinnych świąt oraz jako symbol patriotycznej śmierci. Wirujące płatki wiśni to młodzi wojownicy, którzy woleli zginąć w
kwiecie wieku, w najpiękniejszej jego porze, niż złamać dane
przyrzeczenie. Właśnie dlatego Japończycy sadzili wiśniowe
drzewa, w każdym podbitym przez siebie kraju.
Wiśniowe aleje i parki, pełne tych drzew, są w każdym japońskim mieście i stanowią nieodłączny element japońskiego
krajobrazu. Kiedy tylko zakwitną, są też tradycyjnym miejscem
biesiadowania, które jest główną częścią festiwalu Hanami.
Już od pierwszych dni, pod drzewami i w okolicy, pojawiają się plastikowe płachty rozkładane czasem bezpośrednio pod
wiśnią, lub jeśli nie jest to możliwe, jak najbliżej kwitnącego
drzewa. Takie spotkania są organizowane przez grupy przy-
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Miejsce upamiętniające zrzucenie bomb atomowych
jaciół, rodziny, pracowników. Odbywają się od południa do
późnej nocy. Wieczorem, kiedy robi się ciemno, zapalane są
papierowe lampiony. Kwiaty, ich wirujące płatki, podświetlone w ciemności, wyglądają jak fantastyczne, jasne roje motyli.
Biesiadowanie pod wiśniami trwa kilka godzin i często odbywa się w dużych grupach. Zwykle każdy uczestnik przynosi
własne pudełko, wypełnione ulubionymi daniami oraz oczywiście sake lub inny napój, zwykle alkoholowy.
Najlepsze miejsca pod wiśniami rezerwuje się na kilka godzin przed przybyciem gości. Organizator rozkłada płachtę w
wybranym miejscu i czeka na przybycie innych. Czasem wystarczy tylko rozłożenie plastykowych mat i umieszczenie na
nich nazwiska piknikującej rodziny lub przyjaciół, ale jest to
bardziej ryzykowne, bo najlepsze miejsca są cenne i świadczą
o trosce gospodarza. Imprezy Hanami odbywają się w każdym miejscu pod wiśniami, gdzie tylko jest to dozwolone: na
chodnikach, skrawkach jezdni z rzadka na zielonej trawie, bo
jest to możliwe tylko w parkach, które zapełniają się tłumami.
W okolicach kwitnących wiśni ustawia się tymczasowe toalety, a specjalni pracownicy pilnują porządku i skrupulatnie
zbierają wszelkie śmieci.
Hanami, czyli święta kwitnących wiśni, to początek ważnej w Japonii pory roku – wiosny. To wtedy rozpoczyna się
nowy rok szkolny, pracownicy otrzymują roczne premie i zawiera się najwięcej ślubów. Jest tylko jeden szkopuł – drzewa
wiśniowe w Japonii nie owocują (a jeśli tak, to bardzo rzadko), ale Japończykom to nie przeszkadza.

Otwarty Turniej siatkarskich ,,czwórek”
6 marca w hali Liceum Ogólnokształcącego odbył się
Otwarty Turniej siatkarskich ,,czwórek”
Organizatorami byłi MOSiR i LO Olecko, a sędzią głównym zawodów Robert Smyk.
WYNIKI:
Mężczyźni:
Renifer Gołdap - Ministranci
3:1
Sarna - Renifer Gołdap		
3:0
Sarna - Ministranci		
3:1
Kobiety:
LO I Gołdap - Gim. Gołdap
2:0
LO Olecko - ZSZ Gołdap
2:1
LO I Gołdap - LO II Gołdap
2:0
ZSZ Gołdap - Gim. Gołdap
2:0
LO I Gołdap - LO Olecko
2:0
LO II Gołdap - Gim. Gołdap 2:0
LO II Gołdap - ZSZ Gołdap
2:0
LO I Gołdap - ZSZ Gołdap
2:0
Gim. Gołdap - LO Olecko
2:0
LO II Gołdap - LO Olecko
2:1
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
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Papierowe żurawie na pomniku

W Parku Ueno oglądałem symboliczne miejsce upamiętniające zrzucenie przez Amerykanów w 1945 roku bomb
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.
6 sierpnia 1945 r. bombowiec B-29 zrzucił na miasto
Hiroszimę pierwszą w dziejach ludzkości bombę atomową.
Wybuch nastąpił 580 m nad centrum miasta. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Na skutek choroby popromiennej
zmarły kolejne tysiące osób. Trzy dni później ten sam los
spotkał Nagasaki.
Jedną z ofiar napromieniowania była dziesięcioletnia
Sasaki Sadako. Chora na białaczkę dziewczynka podjęła
trud stworzenia tysiąca żurawi origami, wierząc, że zgodnie
z legendą wyprosi w ten sposób swoje zdrowie i pokój na
świecie. Niestety ciężka choroba nie pozwoliła jej na zrealizowanie marzeń, ostatni wykonany przez nią żuraw był 644.
Po śmierci Sasaki Sadako, jej koleżanki i koledzy z klasy
złożyli pozostałe żurawie, a w Parku Pokoju w Hiroszimie
postawiono pomnik, na którym dziewczynka unosi w górę
złotego żurawia. Każdego roku w rocznicę zrzucenia bomby
na Hiroszimę, ludzie składają na pomniku tysiące papierowych żurawi, wyrażając tym samym pragnienie zachowania pokoju. Układają też papierowe żurawie na każdym pomniku w Japonii upamiętniającym wydarzenia z 1945 roku.
Przy pomnikach płoną znicze, które zgasną wtedy, kiedy na
świecie nie będzie już ani jednej bomby atomowej!
Żuraw, według tradycyjnych japońskich wierzeń żyje
1000 lat, a wykonany z papieru jest wyrazem tęsknoty za
zdrowiem, życiem i pokojem. Jest też symbolem wierności.
Mężczyźni:
1.Sarna (kapitan Jerzy Wrzyszcz) 4 pkt
6:1
2.Renifer Gołdap (kapitan Michał Pruszyński)
			
3 pkt
3:4
3.Ministranci (kapitan Mateusz Ołów)		
			
2 pkt
2:6
Kobiety:
1.LO I Gołdap (kapitan Sandra Siłkowska)
			
8 pkt
8:0
2.LO II Gołdap (kapitan Paula Muszyńska)
			
7 pkt
6:3
3.LO Olecko (kapitan Magda Szulc)		
			
5 pkt
3:6
4.ZSZ Gołdap (kapitan Wioleta Brodowska)
			
5 pkt
3:6
5.Gim. Gołdap (kapitan Klaudia Sztejter)
			
5 pkt
2:6
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, a wszystkie drużyny
pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 32 zawodników, w tym 20
kobiet.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko
– Dariusz Karniej
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K51608
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V9901
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V10001

SERWIS OGUMIENIA

V410

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V10101
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14101
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

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

V8602
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V68610
V8102

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V6804
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51708
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V9911
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V420
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V529
* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660
V6524
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6514

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V5705

„SAMBIA”
Pielgrzymka na beatryfikację Jana Pawła II z Olecka
- 1900 złotych
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B13802
V1508

Biuro Turystyczne

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 20

00

V5615

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B12804
V3007

PIZZA NA TELEFON

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B12604

PUB PIWNICA

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B13502

V1209

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
V1909
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V69010
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B13402
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B12405
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68010
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65112
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B12505
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B13702
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13602
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9901
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V6904
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V68410
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6714
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V3017
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V5505

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
V5605

• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne
Zapraszamy od godz. 1000

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

V68310

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B12704
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V609

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B13203
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B13003
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1108

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212K42810
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B12903

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
czipowanie, paszporty europejskie
V6404
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V7713
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7114

to@borawski.pl

US£UGI
Sklep „DOM” s.c.

Pl. Wolności 5A

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1408
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V519

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B11009

K53002

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K42810
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32305

KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
V6734
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756

B14001

SPRZEDAM
* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200
K52503

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 K52603
* dom wolnostojacy 200 m. od jeziora pow. użytkowa
110m2 ,pow. działki 527m2 cena 350 tyś. do negocjacji,
tel.517-731-383
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B13303
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43219
* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506123-200 K52703
* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki
Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200
K52803

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V6604
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V5515
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B11707
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
V8511

V2208
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V6724

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B13103
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V6814
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1418
WYNAJEM

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604557-693 V1319
* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K53101

V65525

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

V7513

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V2907

V6504

„ WSTĄP DO POLICJI „

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V7619

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Oferujemy ciekawą, interesującą pracę, charakteryzującą się dużą różnorodnością wykonywanych zadań, pozwalającą na sprawdzenie się w nietypowych warunkach, umożliwiającą podnoszenie własnych kwalifikacji i wykształcenia.
Warunki jakie musi spełnić kandydat do służby w Policji są następujące:●
OBYWATEL POLSKI O NIEPOSZLAKOWANEJ OPINII ● NIEKARANY I KORZYSTAJĄCY W PEŁNI Z PRAW PUBLICZNYCH ● POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE ● MĘŻCZYŹNI POWINNI POSIADAĆ
UREGULOWANY STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jeżeli zatem chcesz podjąć pracę lub zmienić tą, którą posiadasz obecnie, jeżeli
jesteś dostatecznie zmotywowany(a/)i nie boisz się nowych wyzwań, jeżeli chcesz
zdobyć nowe doświadczenia - zmierz się ze stawianymi wymaganiami na egzaminach wstępnych i WSTĄP DO POLICJI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji - www.policja.pl
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - www.
warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Z poważaniem:
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OLECKU
				
insp. Rafał Klauza
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K52105

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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Ilość publikacji:
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V8402

Podpis: ......................................................
B11308

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B13901

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Masaż zmęczonych powiek

Jeśli cały dzień spędzasz za biurkiem lub przy
komputerze, twoje oczy narażone są na ogromny wysiłek. Jak sobie z tym radzić?
Po przyjściu z pracy zrób sobie krótki masaż powiek,
który zapobiegnie wiotczeniu skóry wokół oczu i pobudzi
mikrokrążenie krwi.
Kobiety powinny zmyć makijaż – płynem do demakijażu usunąć z powiek cienie i tusz do rzęs i nałożyć cienką
warstwę tłustego kremu pod oczy.
Teraz (zarówno kobiety jak i mężczyźni) wygładzamy
powiekę – ostrożnie dotykamy powieki opuszkami palców
i delikatnie masujemy gałki oczne okrężnymi ruchami. Powoli rozszerzamy pole zataczając koła wokół oczu.
Po tym ćwiczeniu zaczynamy usuwać obrzęki: szczypiemy lekko skórę wokół oczu, zaczynając od wewnętrznego kącika i kierując się na zewnątrz oka.

Herbata

Mini łaźnia parowa przyrządzona z 2 łyżeczek zielonej
herbaty ożywi, wygładzi i rozjaśni suchą cerę. Herbatę zalewamy litrem wrzątku w płaskim dość szerokim naczyniu.

Twarz umieszczamy nad naczyniem i okrywamy się szczelnie ręcznikiem tak aby opary nie uciekały na zewnątrz.

Rzepa na ropne wypryski

Medycyna naturalna poleca następujący sposób: w mleku
gotujemy kawałek obranej rzepy. Wyjmujemy, rozgniatamy i
rozkładamy na twarz. Po 15 minutach zmywamy wodą. Można też użyć wody mineralnej.

Wino

Czy wino zawiera witaminy? Większość dobrych win
gronowych jest uboga w witaminę C, obfituje natomiast w
B1, a także w inne witaminy z tej grupy.
W niewielkiej ilości można się w winie doszukać witamin
A, D i H.
Jeśli chodzi o sole mineralne oraz tak zwane elementy
śladowe, to jest ich w winie sporo. Zawartość ich jest różna
w poszczególnych rodzajach win, zależy bowiem od składu
ziemi, na jakiej hodowano winorośl. Ziemia, na której rosną
krzewy winorośli, decyduje nie tylko o smaku wina, ale i o
bogactwie soli mineralnych. Ilość tę określa się spalając grona i poddając analizie powstały popiół. 40% jego składa się z
potasu, reszta to magnez, wapń, cynk, fosfor, jod i miedź.
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Kalendarz imion
8 marca (Dzień Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mścisławy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, Miłogosta, Mścisława, Stefana, Wincentego
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mścisławy,
Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona,
Dominika, Franciszka, Mścisława, Stoigniewa
10 marca (Dzień Mężczyzn)
Atalii, Bożysławy, Eugenii, Sofronii,
Witosławy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bożysława, Cypriana, Emila, Emiliusza,
Grzegorza, Makara, Makarego, Makariusza, Marcela, Marcelego, Witosława
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy, Drogosławy, Konstantyny, Ludosławy, Rozyny, Sofronii

Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwina, Kandyda, Konstantego, Konstantyna, Ludosława, Nawoja, Prokopa,
Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymysła, Ernesta, Grzegorza, Justyna,
Maksymiliana, Mariusza, Roderyka,
Swatosza, Wasyla
13 marca
Bożeny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety,
Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji,
Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka,
Rodryga, Trzebiesława, Trzebisława
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmiły, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bożeciechy, Fabrycego,
Fabrycjusza, Jakuba, Leona, Łazarza,
Łukasza, Michała, Rościsława,

Nasz przepis
Kawówka

12,5 grama palonej, mielonej kawy, półtora litra spirytusu, kg cukru
Zmieloną kawę zalewamy spirytusem i
zostawiamy na 8 dni w ciemnym miejscu. Z cukru na gorąco robimy syrop.
Odszumowyjemy i wlewamy do syropu
litr spirytusu czystego oraz ten, w którym moczyliśmy kawę. Wymieszać. Postawić, aż się ustoi i wlać do butelek. Po
dalszych dwóch tygodniach nabiera należytego smaku.

Kartoflanka po indyjsku

25 dag pokrojonej w kostkę wołowiny bez
kości, 2 łyżki masła, 2 średnie posiekane cebule, 2 litry wody, łyżeczka curry, 2
średnie ziemniaki pokrojone w plasterki,
łyżeczka soli, liść laurowy
Mięso i cebulę rumienimy na rozgrzanym
maśle i przekładamy do rondla. Wlewamy wodę, dodajemy sól, listek laurowy.
Gotujemy na małym ogniu 45 minut. Po
tym czasie dodajemy ziemniaki i curry i
gotujemy dalej pół godziny.

Ziemniaczane krokiety

Ziemniaki obieramy, gotujemy i dobrze
odparowujemy. Następnie mielimy je
lub wyciskamy przez prasę. Dodajemy
masło, mąkę, sól, gałkę muszkatołową,
tarta bułkę oraz całe jajka i żółtka. Ciasto dokładnie wyrabiamy. Toczymy z
niego wałki i kroimy je na równe kawałki. Z kawałków tych formujemy w
dłoniach kulki. Smażymy je jak pączki,
tuż przed podaniem w głębokim tłuszczu.

Sos majonezowy

Szklanka oliwy, 2 żółtka, sól, pieprz,
musztarda, sok z cytryny
Wszystkie składniki ogrzewamy do
temperatury pokojowej. Żółtka, sól i
musztardę wkładamy do miski. Ucieramy, wlewając cienkim strumieniem
oliwę. Gdy sos zacznie gęstnieć, doprawiamy cytryną, solą i pieprzem ciągle mieszając. Gdy w czasie ucierania
dodamy łyżeczkę przegotowanej wody
zapobiegnie to zwarzeniu się sosu.

Olej czosnkowy

Butelka oleju lub oliwy z oliwek, cztery
Kilogram ziemniaków, 2 jajka, 2 żółtka, ząbki czosnku, szczypta majeranku, 2
2łyzki masła, 2 łyżki tartej bułki, 4 czuba- liście laurowe, 6 goździków, strąk chili
te łyżki mąki, sól, odrobina startej gałki Przyprawy wrzucamy do oleju i odstamuszkatołowej i olej do smażenia.
wiamy na co najmniej dwa tygodnie.

PIERWSZE NA ŚWIECIE
Kobieta - pilot:
pierwszą była Elise Deroche, która
pierwszy lot odbyła w 1909 roku. Przebyła dwupłatowcem Voisin dystans 270
metrów
Kobieta - redaktor naczelny dziennika:
jako pierwsza ten zawód uprawiała
27-letnia Cornelia W. Walter, która w

1842 roku przejęła stanowisko szefa w
„Boston Transcript” po swoim bracie.
Kobieta - minister:
pierwszą była Rosjanka Aleksandra Kołłontaj, która pracowała w 1917
roku w rządzie bolszewickim jako komisarz ludowy ds. opieki społecznej.
Kobieta - pastor:
Antoinette Brown, wyświęcona w
1 853 r. na pastora kościoła kongrecjonalistów w South Butler.
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Cytaty na ten tydzień

Święta praca

Gdy czas po temu ku świętej radzie,
Gdzie święty Grzegorz siedzi w gromadzie,
Biały gołąbek z nieba przyfruwa,
Który nad świętym dzień i noc czuwa.
Na złotym jego ramieniu siada
I coś perłowym słowem powiada,
Po czym się święty podnosi w radzie,
Infułę jasną na głowę kładzie
I pastorałem srebrnym gdy skinie,
Pękają lody i Wisła płynie.
Teofil Lenartowicz (1822 – 1893)

PRZYS£OWIA
Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra
swego zapomina.
Na świętego Grzegorza (12 marca) idą
lody do morza.
Gdy Matylda (14 marca) spotka się z
boćkiem, będzie szczęście za każdym
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje, pole,
łąka wnet zielenieje.
O głodzie koncepty się nie roją.
Pókim grosz miał, to mnie bratem każdy zwał.
Praca, gniew, picie – najzdrowsze w
miarę.
Gdzie tłusta kuchnia, tam testament
chudy.
W złe serce duch boży nie wchodzi.
Zalecał się Maciek Marynie, póki widział kluski w kominie.

Polska Safona

259 lat temu, w 1752 roku, wydane zostały drukiem wiersze najwybitniejszej
poetki czasów saskich - Elżbiety Drużbackiej, przez współczesnych zwanej
muzą sarmacką lub polską Safoną.
E. Druzbacka pisała utwory liryczne, religijne, satyry i wzorowane na utworach
francuskich poematy epickie. Jej wiersze wyróżniały się na tle kultury czasów
saskich prostotą i czystością języka. W
ręcznych odpisach (a od 1752 r. - jako
tomik poezji) krążyły po dworach i pałacach Rzeczypospolitej.
Twórczość Drużbackiej (1698-1765)
wywarła poważny wpływ na rozwój
polskiego piśmiennictwa XVIII wieku.
Jej dorobek literacki wysoko oceniały najwybitniejsze umysły polskiego
oświecenia. Wyróżniali ją tacy pisarze,
jak: Franciszek Ksawery Dmochowski, Ignacy Krasicki czy Hugo Kołłątaj.
Utwory Drużbackiej cechuje głębokie
umiłowanie ojczystego kraju, radość życia, dostrzeganie jego piękna. W swych
strofach głosiła postępowe idee. Był
pierwszą kobietą w Polsce, która tak
odważnie i zdecydowanie domagała się
równouprawnienia dla swojej płci. Samodzielność, śmiałość i nowatorstwo
poglądów Drużbackiej szły w parze z jej
postępowaniem w życiu, co w tamtych
czasach nie było łatwe.
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Z okazji obchodów Święta Szkoły, które Gimnazjum nr 2
obchodzi w urodziny swego patrona MIkołaja Kopernika
została wydana gazetka szkolna. Dzisiaj publikujemy artykuł wstępny z tego wydania.

Warto wiedzieć

Bardzo istotnym momentem dla działalności i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 było przyjście nauczyciela wychowania fizycznego Władysława Żurowskiego.
Urodził się on 8 stycznia 1914r. na Wileńszczyźnie. Po
ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego im. Tomasza
Zana w Wilnie, rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole
Powszechnej nr 2 w Słonimie. W dniu 10 kwietnia 1939r.
powołany został do wojska do jednostki w Brześciu nad
Bugiem, a następnie przeniesiony na Pomorze. Podczas
kampanii wrześniowej (3 wrzesień) dostał się do niewoli
niemieckiej, gdzie spędził okres całej wojny. Po wojnie
w 1945r. rozpoczął pracę w Opolu. Do Olecka przeniósł
się w 1947r., pracując początkowo przez cztery lata jako
instruktor wychowania fizycznego powiatu olecko-gołdapskiego, a od 1 września jako nauczyciel przy ulicy
Słowiańskiej.
Oprócz łyżwiarzy zawodowych z lodowiska korzystało wiele innych osób. Podczas ferii zimowych w 1964
roku odbywał się kurs łyżwiarski dla nauczycieli z całego województwa. Przy lodowisku istniał także zespół
,,Śnieżynki’’, który co roku wystawiał przedstawienia.
Władysław Żurowski odniósł wiele sukcesów jako
nauczyciel wychowania fizycznego. Prowadzona przez
niego młodzież w drużynach ,,Złotego Krążka’’ i ,,Błękitnej Sztafety’’ wielokrotnie triumfowała w zawodach
wojewódzkich, a następnie z powodzeniem reprezentowała województwo na Ogólnopolskich Igrzyskach
Harcerskich min w Nowym Targu, Toruniu, Krynicy. W
1963r. W zawodach w Toruniu województwo białostockie, w skład którego wchodziło Olecko zajęło ,głównie
dzięki uczniom Szkoły Podstawowej nr 2, III miejsce w
Polsce.

Pan Władysław Żurowski na łyżwach

Władysław Żurowski za swoją działalność i poświęcenie kilkakrotnie był nagradzany. W dniu 9 listopada 1967r.
odznaczony został przez Radę Państwa- ,,Złotym Krzyżem
Zasług’’. W dniu 11 listopada 1971r. otrzymał wyróżnienie
,,Zasłużony Białostocczyźnie’’. Natomiast 2 października
odznaczony został medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wreszcie 27 listopada 1978 roku, gdy nie był już czynnym
nauczycielem, otrzymał nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego
za wybitne zasługi położone dla rozwoju sportu szkolnego
ufundowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.
W 1974 roku pan Władysław Żurowski odszedł na emeryturę, lecz nie przeszkadzało mu to nadal współpracować
ze szkołą i udoskonalać lodowisko ,,Bajka’’.
W 1965 roku z lodowiska ,,Bajka’’ przeprowadził w
,,Kronice Filmowej’’ pochodzący z Olecka operator filmowy pan Jerzy Gościk. W 1981 roku ,,Bajka’’ wygrała feryjny konkurs na ,,Najpiękniejsze Lodowisko w Polsce’’.
Kilkakrotnie lodowisko odwiedzała ekipa telewizyjnego
,,Teleranka’’ .

Międzynarodowy Halowy Turniej Orlików o Puchar Starosty Powiatu Oleckiego

26 lutego w hali Zespołu Szkół Technicznych odbył się Międzynarodowy Halowy Turniej Orlików o Puchar Starosty Powiatu Oleckiego. Zorganizowały go: MLKS Czarni Olecko,
MOSiR Olecko i SKS ,,Korab” przy ZST w Olecku.
Sędziowali Daniel Bogdanowicz i Paweł Sadowski.
Wyniki poszczególnych meczów:
Rocznik 2002:
Czarni I Olecko - Rona I Ełk
3:1
Alytus (Litwa) - Czarni II Olecko 3:1
Rona II Ełk - Czarni I Olecko
3:0
Alytus (Litwa) - Rona I Ełk
2:1
Czarni II Olecko - Rona II Ełk
2:1
Czarni I Olecko - Alytus (Litwa) 2:0
Rona I Ełk - Czarni II Olecko
2:0
Rona II Ełk - Alytus (Litwa)
1:0
Czarni I Olecko - Czarni II Olecko 6:1
Rona I Ełk - Rona II Ełk		
0:0
Rocznik 2003 i młodsi:
Rona II Ełk - Czarni Olecko
2:0
Alytus (Litwa) - Rona I Ełk
3:1

Rona II Ełk - Rona I Ełk		
3:1
Czarni Olecko - Alytus (Litwa)
0:0
Alytus (Litwa) - Rona II Ełk
4:1
Rona I Ełk - Czarni Olecko
2:0
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
Rocznik 2002:		
1.Czarni Olecko I		
9 pkt
11:5
2.Rona II Ełk		
7 pkt
5:2
3.Alytus (Litwa)		
6 pkt
5:5
4.Rona I Ełk		
4 pkt
4:5
5.Czarni II Olecko
3 pkt
4:12
Rocznik 2003 i młodsi:
1.Alytus (Litwa		
7 pkt
7:2
2.Rona II Ełk		
6 pkt
6:5
3.Rona I Ełk		
3 pkt
5:6
4.Czarni Olecko		
1 pkt
0:4
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, ufundowane przez Starostę Powiatu Oleckiego, pana Andrzeja Kisiela. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ogółem w zawodach
uczestniczyło 80 młodych piłkarzy
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – Dariusz Karniej

Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce
sportowej.

to@borawski.pl
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
jest szkołą z wieloletnimi tradycjami sportowymi. Liczne
sukcesy zostały zapoczątkowane w Szkole Podstawowej
nr 2, która następnie została przekształcona w
gimnazjum.
Funkcjonowanie klas sportowych jest działaniem zmierzającym do rozwijania ponadprzeciętnych zdolności sportowych uczniów.
Uczniowie tych klas, często reprezentowali naszą szkołę na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Dzięki samodyscyplinie, szkoleniu
sportowemu i pomocy sponsorów młodzi ludzie pragną rozwijać i rozwijają swoje pasje.
Klasa sportowa to nie tylko osiągnięcia
sportowe, to również współpraca w grupie,
wspólne projekty oraz pomoc koleżeńska.
Dzięki współpracy dyrekcji szkoły z różnymi
instytucjami, młodzież naszego gimnazjum ma
dostęp do szerokiej bazy sportowej (obiekty
MOSiR, lodowisko, siłownia szkolna). Oferta
zajęć sportowych pozalekcyjnych jest najbogatsza w naszej okolicy. Uczniowie mają do
wyboru zajęcia z: piłki nożnej, piłki siatkowej,
piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, lekkiej
atletyki, zajęć fitness, rekreacji zdrowotnej, turystyki pieszej oraz nordic walking.
W rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych nasze gimnazjum zajmuje czołowe miejsca w większości rozgrywek. Jest to wynik pielęgnowania tradycji szkoły, sukces młodzieży
i ich rodziców, którzy zaszczepili im bakcyla
sportu oraz kadry nauczycielskiej w większości wywodzącej się z tej szkoły.

Beata Kozłowska,
wychowawca klasy sportowej

Zapisy do przedszkola

Do 10 marca 2011r. będą trwały zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ( ul. Zielona 1 ). Kartę zgłoszenia można otrzymać w przedszkolu lub pobrać
ze strony internetowej www.pzoi.olecko.edu.pl lub
www.olecko.pl ( zakładka aktualności) .
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w
Przedszkolu pod nr telefonu 87 520 32 12.
Ponadto do 10 marca br. będą prowadzone zapisy
dzieci:
- 7 - letnich (dla chętnych rodziców również 6-letnich) we wszystkich szkołach podstawowych
w gminie;
- 6-letnich (ur. w 2005r.), które nie rozpoczną nauki
w klasie I, do oddziałów przedszkolnych zorganizowanym przy szkołach podstawowych;
- 5 - letnich (ur. w 2006r.) do oddziałów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych.
W nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy stanem
prawnym, wszystkie dzieci 5-letnie muszą odbyć
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które pozwoli im na podjęcie nauki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej od 1 września 2012r..
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w
szkołach podstawowych oraz w wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój
nr 5, tel. 87 520 09 67.
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Sportowe tradycje naszej szkoły

Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika
w Olecku
ogłasza nabór
w roku szkolnym 2011/2012 do

KLASY SPORTOWEJ

Szczegółowe informacje
tel. 875202086
www.gim2olecko.edu.pl w zakładce:
Rekrutacja

„Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”

W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie laureatów konkursu fotograficznego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika. Dziś fotografia „Park miejski” Jakuba Kozłowskiego.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, 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, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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PO KOKARDĘ

8 marca - pamiętajcie!

Waldemara Rukścia

Może nie będę oryginalna w tym co powiem, ale nie o szokowanie tu chodzi. Otóż drogie Panie – to w związku z 8 Marca – i
drodzy Panowie – to też w związku z Dniem Kobiet – unifikujemy
się. Ujednolicają się, a raczej zacierają się wyraźne granice między
tak odmiennymi płciami. Od zarania dziejów mężczyzna zapewniał
rodzinie dom i pożywienie a w razie potrzeby szedł na wojnę. Rola
kobiety też była klarowna – rodziła dzieci, wychowywała je i dbała
o ognisko domowe.
A teraz – poza tym, że to kobieta nadal rodzi dzieci – to cała
reszta wymieszała się i nie ma już czystych ról męskich i żeńskich.
Najprościej rzecz ujmując widać to od dziesiątków lat w modzie.
Kobiety już nie wyobrażają szafy bez spodni, garniturów w tym też
krawatów. Nie przyjęło się w naszej kulturze – i całe szczęście –
noszenie przez mężczyzn spódnic, ale fryzury, kolory strojów i w
ogóle kult ciała, dbania o nie i eksponowanie jest równie duży w
przypadkach obu płci. Widać to szczególnie na konkursach piękności, które już nie są zarezerwowane tylko dla niewiast. Unifikacja
jest zgoła o wiele głębszym problemem niż fryzury, pokazy, kremy,
„pilingi”, czy kluby fitnes, w których nie brak męskich osobników.
Mężczyzna musi emanować seksem jak kobieta, co widać na niemalże każdej reklamie – to mężczyzna uwodzi, kusi, zniewala. Co
jest grane? Kobiety i owszem walczyły o prawo do pracy, nauki,
ale dzisiaj często ciężar odpowiedzialności za rodzinę przechylił się
i spadł na kobiety właśnie. Zapewne nie oto chodziło emancypantkom. Mężczyźnie zdjęto ten ciężar z ramion.
Ba, powiem więcej – kobiety wyruszają na wojnę. No tak, bo
jak inaczej można nazwać uliczne protesty, głodówki, w których
kobiety narażają swoje życie pozostawiwszy dzieci z chłopami
w domu? Więcej! Wojsko oferuje kobietom etaty zawodowego
żołnierza, a policjantka w mundurze już nikogo nie szokuje. Mężczyzna też nieco zniewieściał. Już do rzadkości nie należy pranie
przysłowiowych pieluch i widok tatusia z wózkiem w parku. W
dzisiejszych czasach tak się powywracało, że ta krucha istota idzie
do pracy, bo bardziej się opłaca, a silne męskie ramię zostaje na
urlopie wychowawczym. Już nawet nie wiadomo, czy normalna rodzina to ta, w której jest mężczyzna, kobieta i ich potomstwo, czy
obaj mężczyźni czy obie kobiety i adoptowane dzieci. Kobieta do
pracy i do strajków, kura domowa, podpora rodziny na dwa etaty,
siła napędowa, troskliwa matka czy ambitny pracownik? A wszystko to coraz prędzej i prędzej.
I w związku z tym Dniem Kobiet dopadły mnie refleksje na
temat kobiet. Nie żebym miała mężczyzn po kokardę, ale w domu
mam dwie małe istoty – przyszłe kobiety. Pytanie jest zgoła proste:
jak je wychowywać? Jedna opcja jest taka, że mają być to kruche
istotki, wypieszczone córunie tatusia, nieśmiałe nimfy emanujące

delikatnością i niewinnością, takie, którymi każdy mężczyzna chciałby się zaopiekować. Druga opcja jest odmienna. Ma być realistką,
dobrze wykształconą, żeby w każdym momencie mogła liczyć na
siebie. Musi być świadoma, że „życie to nie je bajka”, jak mówi stare przysłowie pszczół. Plączę się pomiędzy tymi dwiema wersjami
sama nie wiedząc, która jest lepsza.
A kiedy to wszystko biorę na zdrowy rozum i kalkulację, to nagle
słyszę; „Mamuś, jutro mam tańce, bo przed występem pan chce byśmy więcej poćwiczyli”, „Mamo, dostałam zaproszenie na urodziny,
musimy jutro kupić prezent”, „Mamo…” Do tego zaległe prasowanie z dwóch pralek, zaległe imieniny koleżanki, pilnowanie przed
klasówkami… i obie wersje szlak trafia. Nie ma to jak żywioł. Przecież nie da się niczego zaplanować, wyreżyserować, przecież one i
tak „wezmą” ze mnie i te dobre cechy i takie, z których nie jestem
dumna. Mogę tylko się modlić, by wybrały więcej tych pierwszych.
Wyznam, iż nie sądziłam, że wychowanie dziecka to taka skomplikowana sprawa. Sama będąc dzieckiem sądziłam, że to się tak
dzieje „jakoś”. Myślałam, że dokonywanie wyborów za dziecko jest
o wiele łatwiejsze niż jest. Ta ja muszę decydować, czy będzie chodziła na wszystkie urodziny, jak się ubierała, do jakiej szkoły chodziła, jakiego wyznania będzie (przynajmniej w młodszym wieku).
Ach, niech się dzieje!
A jaki był 8 Marca, kiedy byłam w ich wieku? Najbardziej
utkwiły mi goździki, z którymi paradowała każda kobieta. Panie
były elegancko ubrane, a mężczyźni lekko skrępowani tą sytuacją,
bo nie byli pewni, czy składać życzenia pani w okienku na poczcie.
W szkole średniej koledzy z klasy obowiązkowo przynosili nauczycielkom kwiaty i dla nas wpadło po tulipanie.
W tych garniturach wydawali się bardzo śmieszni. A dzisiaj?
Koledzy z klasy moich córek przynoszą dziewczynkom cukierki,
pocztówki z wydrukowanymi życzeniami, a czasami nawet kwiatki,
bo tak kazała mama. Zwyczaj więc w narodzie pozostał, pomimo
mocnych nacisków Walentynek.
Dzień Kobiet to nie tylko relikt przeszłego systemu, to być może
ostatni bastion naszej kobiecości w obecnych czasach. Taką mam na
to teorię. Nie walczę (co to za walka?) o dominację płci czy równouprawnienie, tylko o szansę swobodnego wyboru tego, co komu
najlepsze i najwygodniejsze. Jeśli któraś z nas chce władzy, dąży
do kariery politycznej i gotowa jest poświęcić wszystko, to niech
się realizuje, ale jeśli inna zapragnie być matką z pięciorgiem dzieci
(w obiegowej opinii „kura domowa”), to niech zostanie w domu i
wychowuje pociechy. Śmieszy niektórych, że właśnie ósmego dnia
marca mężczyźni mają pamiętać o kobietach. Inni wymyślili, że
czternastego lutego wszyscy zakochani wyznają sobie miłość. To
śmieszy mniej?
Więc jeśli w tym dniu 8 Marca jakiś osobnik płci przeciwnej zechce wręczyć mnie albo moim córkom kwiatka – to będzie to zdrową
oznaką, że jeszcze mężczyźni istnieją. I na szczęście.

Marusia

