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Przyjaźń jest subtelną rozkoszą
szlachetnych dusz.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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Uroczysty Koncert Laureatów
W czwartek, 17 marca o 11 w sali
konferencyjnej Ratusza rozpoczął
się Koncert Laureatów IX Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
„Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i
Suwalszczyzny – cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Jak kulturalnie
ważna to uroczystość świadczy fakt
jacy goście zaszczycili ją swą obecnością: przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego,
wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego, czterech starostów: ełcki, gołdapski, olecki oraz suwalski,
kilkunastu dyrektorów szkół z terenu
tych czterech powiatów oraz przede
wszystkim laureaci konkursu. Gości
podejmował Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.
„Bardzo cieszę się, że konkurs
„Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i
Suwalszczyzny” przez te dziewięć lat
tak się rozwinął” – powiedział rozpoczynając uroczystość Burmistrz –
„Startuje w nim bardzo dużo młodych
ludzi, a w chwili obecnej obejmuje on
swym zasięgiem już cztery powiaty:
ełcki, gołdapski, olecki i suwalski.
Mam nadzieję, że przyszłoroczny
jubileuszowy dziesiąty konkurs będzie równie udany.
Chciałbym bardzo serdecznie powitać was, droga młodzieży i pogratulować, że tak pięknie recytujecie
poezję, że macie wspaniałe zainte-

resowania humanistyczne. Chcę
również pogratulować waszym
opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, którzy do tego konkursu
was przygotowywali.
Chcę również powitać wszystkich gości, którzy przyjechali do nas
by wziąć udział w tym konkursie.
Chcę również podziękować
głównym organizatorom konkursu:
Gimnazjum nr 2 w Olecku, które
reprezentuje Pani Dorota Włodarska i Zespołowi Szkół Licealnych
i Zawodowych, który reprezentuje
Pani Romualda Mucha-Marciniak.
Gratuluje również dyrektorom tych Burmistrz Wacław Olszewski wita gości
- obok Panie Dorota Włodarska i Romuszkół.
Chciałbym również podzięko- alda Mucha-Marciniak
wać głównemu pomysłodawcy Panu
Wacławowi Klejmontowi, który jest że to jeszcze jeden z tych szkolnych konkursików.
poetą, pedagogiem, a ostatnio otrzy- A tu proszę – już dziewięć lat. Chcę podkreślić, że
mał honorowy Medal „Zasłużony główny ciężar wszystkich spraw organizacyjnych
dla Olecka”. Pan Klejmont znalazł spoczywa na barkach tych dwóch pań. Na pewno
uznanie wśród radnych, którzy jed- nie byłoby tego konkursu bez Pana Wacława Klejnogłośnie przyznali jemu to wielkie monta, który był duchem i pomysłodawcą konkursu.
wyróżnienie”.
c.d. na s. 5
Pani Beata Stypułkowska, dyrektorka Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych powiedziała:
„Kiedy dziewięć lat temu
K53601
Panie Dorota i Romka
wymusiły na mnie, że ten
konkurs trzeba koniecznie zrobić, pomyślałam,

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

K51312
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MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

V8204

V7705

NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA
WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
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1 marca o 9.40 jeden zastęp JRG PSP
pomagał policji otworzyć drzwi mieszkania przy ulicy Nocznickiego.
1 marca o 16.43 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Armii Krajowej pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
3 marca o 6.50 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
3 marca o 19.20 jeden zastęp JRG PSP
oświetlał w Golubkach miejsce potrącenie pieszego.
5 marca o 18.13 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Sembrzyckiego pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
6 marca o 12.16 jeden zastęp JRG PSP
usuwał zadymienie z mieszkania przy
ulicy Młynowej.
6 marca o 14.21 jeden zastęp JRG PSP
w okolicach Stożnego pomagał wyciągnąć z rowu ciągnik rolniczy.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
Nowy sprzęt
Ochotnicza Straż Pożarna z terenu
gminy Olecko otrzyma w tym roku znaczna ilość nowego i zarazem nowoczesnego
sprzętu. Wiadomość tę otrzymał Burmistrz
Wacław Olszewski podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Olsztynie.
„Ostateczne decyzje zapadną pod
koniec marca. Będzie to znaczące dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego” – powiedział burmistrz
– „Zakupione zostaną pompy szlamowe,

Recital autorski Antoniego MurackieRecital
autorski Antoniego Murackiego w klubie CoolTura !

W Klubie CoolTura odbył się koncert o dużym ładunku emocjonalnym, który wprawił ogromny zachwyt u widzów. Stało się to za sprawą niezwykłego głosu artysty, jak i
wspaniałego akordeonisty Roberta Kuśmierskiego. Klub wypełnili głównie ludzie starsi,
którym niewątpliwie brakuje spektakli satyryczno-lirycznych.
Imprezę prowadził sam Marek Gałązka, który w roli konferansjera sprawdza się równie
dobrze jak i w roli muzyka. Zachęcam również młodszych mieszkańców naszego miasta do
uczestniczenia w tego typu koncertach . Kolejne spotkanie już niebawem. Fotorelacja jest
dostępna na naszeolecko.pl 				
Łukasz Krynicki
węże strażackie, aparaty oddechowe, mundury oraz szereg innego drobnego wyposażenia.
Pieniądze na zakupy pochodzą z Krajowego
Systemu Ratowniczo-gaśniczego (KSRG).
Ten sprzęt dostana OSP Gąski i Szczecinkach.
Pozostałe OSP dostaną sprzęt ; których zakup
sfinansowały firmy ubezpieczeniowe.
Tak, że w ciągu tego roku wszystkie nasze
gminne straże pożarne będą wyposażone w
normatywną ilość sprzętu czyli będą posiadały
wszystko to co wymagane jest wg przepisów
do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej”.
Opracował B. Marek Borwski

Uwaga

premierę spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przełożono
z 27 marca na 27 MAJA!!!!

Uwaga
Z dniem 31 marca upływa termin płatności:

Opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłat z
tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, rat opłaty adiacenckiej, rat opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowego wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi. (WRG)

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

V7505

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:

• Halina Jarocka
• Jan Kolasiński
• Tomasz Konopka
• Zygmunt Kryński
• Aneta Lubirska
• Karol Wawrzyn
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ 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

V12301

KRONIKA
PO¯ARNICZA

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

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

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V7106
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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 - wyNAJTANIEJ W MIEŒCIE
stawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie - wystawa
malarstwa Agaty Prosińskiej
• wystawa prac wychowanków Domu Dziecka - hol kina
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
„Mazur”
ON..............................4,89 z³
22 marca (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
ON (arctic) ...............4,89 zł
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Pb95..........................4,92 z³
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
PB98..........................5,12 z³
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł LPG............................2,55 z³
film, kino Mazur
Olej opa³owy...............3,59 z³ (powyżej 1000 litrów)
23 marca (środa)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
mija termin zapisów do programu „Seniorzy w sieci”, szczeZapraszamy od 600 do 2100
góły wewnątrz
9.00 - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w halowej piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, hala ZST
OLECKIE CENTRUM
16.30 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Young Team Olecko mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
SZKOLENIA KIEROWCÓW
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł film, kino Mazur
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3
24 marca (czwartek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
Rozpoczęcie
21.00 - mija termin zapisów do Otwartego Turnieju rankingowego M juniorów w szachach
kursu
25 marca (piątek)
Ośrodek
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
czynny
13.00 - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - bezpłatne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi
codziennie
Oleckiej, pl. Wolności 2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
w godz. 800-1600
17.00 - Geodezja Olecko - LUKS „Żak” Pisanica - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
B14302
tel. 520-23-36
17.00 - Podróże Guliwera, film - kino Mazur
19.00 - Wojna żeńsko-męska, film - kino Mazur
26 marca (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
OTWARTYM TURNIEJU rankingowy M JUNIORÓW w
23.03.2011r (środa) o godz.9.00 w hali ZST odszachach, SP1
będą się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Olec9.00 - Sprawność merytoryczna i finansowa w organizacjach
kiego w halowej piłce nożnej chłopców
pozarządowych - bezpłatne szkolenie, Fundacja Rozwoju Zieszkół gimnazjalnych.
mi Oleckiej, pl. Wolności 2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
Organizatorami zawodów są: MOSiR, OTSS,
17.00 - Podróże Guliwera, film - kino Mazur
POSS i SKS Korab przy ZST w Olecku
19.00 - Wojna żeńsko-męska, film - kino Mazur
27 marca (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
PRZEMYSŁAW OTWARTYM TURNIEJU rankingowy M JUNIORÓW w
ATKIELSKI szachach
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY) 15.30 - „O ćwierć wyżej”, koncert
V12501
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
17.00 - Podróże Guliwera, film - kino Mazur
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89 19.00 - Wojna żeńsko-męska, film - kino Mazur
28 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
mija termin zgłoszeń do projektu „Oparcie społeczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi” (szczegóły wewnątrz nr TO)
V11302
29 marca (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
15.30 - Young Team Olecko - UKS „Orły” Gawliki Wielkie mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
17.00 - Ratusz Giżycko - Geodezja Olecko - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

V6706
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Sesja Rady Miejskiej
25 marca o 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku rozpocznie się Sesja Rady
Miejskiej
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej
sesji.
5. Analiza funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych.
6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje
radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Osiedli dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) określenia wysokości dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
c) przystąpienia Gminy Olecko do realizacji projektu pod nazwą „Platforma Współpracy EGO SA”
– II etap,
d) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209 a ustawy
o gospodarce nieruchomościami,
f) zmiany uchwały Nr XLII/321/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy
na poprawę życia w Olecku,
g) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olecko na
lata 2011-2015,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Olecko na lata 2011-2022,
i) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku
Karol Sobczak

L32207

Rusz wyobraźnią –
Move Your
Imagination
Po raz pierwszy Polska
była krajem partnerskim największych Międzynarodowych Targów Turystycznych
ITB Berlin 2011. Podczas
targów ruszyła akcja Polskiej
Organizacji
Turystycznej
(POT) i Platige Image pod
hasłem „Move Your Imagination” – „Rusz wyobraźnią”, mająca przyciągnąć do
Polski potencjalnych turystów i zachęcić przedsiębiorców do nowych inwestycji.
Główny cel tej kampanii to promocja Polski jako kraju
kreatywnego, innowacyjnego, rozrywkowego i inspirującego.
Jej bohaterami jest 5 „stworków”. Każda z tych postaci ma
na swoim korpusie jedną z liter słowa POLEN i wkomponowane piłki futbolowe stanowiące odnośnik do UEFA EURO
2012™. W trakcie ITB Berlin 2011 te niezwykłe, modernistyczne postaci prezentowały Polskę jako kraj różnorodności
kulturowej, krajobrazowej i rozrywkowej, w którym każdy
znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.
Z kolei symbolem w/w kampanii jest biała kostka wykonana z wysokiej jakości tworzywa i mieszcząca się w dłoni. W
ten sposób komunikujemy, że Polska to kraj dostępny, otwarty
i trafiający ze swoim przekazem do wszystkich.
Warto zaznaczyć, że podczas Gali Otwarcia targów widowiskowym elementem była „opowieść o Polsce” – multimedialny pokaz w technologii 3D. Goście ceremonii, poruszając białą kostką, mogli wejść w interakcję ze światem 3D
stworzonym za pomocą komputerowej animacji. Ruch kostki
wyzwalał reakcję trójwymiarowych elementów na ekranie,
dzięki czemu widownia mogła samodzielnie wybierać sposób
zwiedzania Polski, odtwarzając filmy prezentujące różnorodną ofertę turystyczną pod kątem przyrody, kultury czy UEFA
EURO 2012™.
Rozpoczęta w trakcie berlińskich ITB promocja polskiej
turystyki jest częścią kampanii POT w ramach kilkuletniego
projektu „Promujmy Polskę Razem” realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Będzie ona
kontynuowana pod tym hasłem także we Francji i Wielkiej
Brytanii.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
w następnym nr „TO” opublikujemy fotoreportaż z targów

Biblioteka zaprasza na kursy
komputerowe dla seniorów
Trwają zapisy na III edycję programu „Seniorzy w
sieci”, który skierowany jest do osób starszych.
Organizatorem kursu komputerowego jest MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku. Zajęcia prowadzą bibliotekarze, a ich celem jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera przez
osoby powyżej 50 roku życia.
- Mamy nadzieję, że dzięki naszym kursom komputer
stanie się dla ludzi starszych bardziej przyjazny i użyteczny. Celem zajęć jest bowiem zachęcenie starszych osób
do korzystania z komputera i Internetu oraz pokazanie,
że komputer stwarza nowe możliwości - zachęcają do
udziału w zajęciach wszystkich seniorów pracownicy biblioteki.
Zapisy osobiście w czytelni oleckiej biblioteki do 23
marca 2011 roku.

to@borawski.pl
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Wacław Klejmont i Romualda Mucha-Marciniak
wręczają upominki laureatce

Cały czas sprawuje on pieczę nad poprawnością, nad włączaniem nowych utworów.
Konkurs rozrósł się i jest teraz konkursem regionalnym.
Najbardziej jednak cieszę się z tego, że wpisał się na trwałe w
kalendarz kulturalny naszego regionu.
Bardzo cieszę się z przybyli tutaj przedstawiciele wszystkich szkół by wysłuchać z nami najlepszych z najlepszych.
Dziękuje wszystkim sponsorom”.
Uroczystość trwała dwie godziny.
Oceniając osiągnięcia warto podkreślić fakt, że oto z małego miejskiego konkursu, które wymyślili Panie Romualda
Mucha-Marciniak, Dorota Włodwrska wspólnie z Wacławem
Klejmontem powstaje coś co z roku na rok rośnie. Z miasta na
gminę, z gminy na powiat, z powiatu na związek EGO. W tym
roku włączyły się również Suwałki. Może w następnym Grajewo, Pisz, Wegorzewo? Rośnie impreza, która może stać się
ważniejsza niż regionalna. Co prawda dla jej rozwoju jeszcze
wiele trzeba zrobić... ale jak widać, nasze władze interesują
się nią, a to jest najlepszy prognostyk. Serdecznie gratuluje
Paniom Romualdzie i Dorocie oraz patronowi Wacławowi i
życzę im wszystkim samozaparcia, zdrówka i pomysłów dla
uczczenia dziesiątego jubileuszowego Konkursu.
B. Marek Borawski
Ps. Brakuje mi na tym konkursie przedstawicieli poezji
Warmii, a są tam tak zacne nazwiska, że może i Olsztyn i Elbląg zaczęłyby brać udział w zmaganiach? Jeszcze raz wyrazy
wielkiego uznania.

organizatorzy koncertu

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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Młodzież z Olecka i Butrymańców na warsztatach
regionalnych
Od 6 do 19 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Technicznych w
Olecku trwała wymiana młodzieży w ramach projektu „Olecko
– Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni”. Dwie 15-osobowe grupy młodzieży i opiekunowie ze Szkoły
Średniej im. Anny Krepsztul w Butrymańcach i Zespołu Szkół
Technicznych w Olecku uczestniczyli w warsztatach, między innymi tańca współczesnego i chóralnych.
Niewątpliwą atrakcją czwartej już wymiany były 3-dniowe

SPORT

W ostatnią sobotę t.j. 19 marca (sobota) w Giżycku odbył się
Wiosenny Turniej tenisa stołowego.
W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy z Olecka. W
kategorii Open zwycięzcą został Robert Karniej, a Marcin
Chlebus zajął III miejsce.
warsztaty regionalne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”. Uczyliśmy się w Żytkiejmach techniki filcowania, metody przyozdabiania „decoupage” oraz doskonaliliśmy
swoje umiejętności kucharskie. Poza tym zwiedziliśmy wiadukt
kolejowy w Stańczykach, a czas wolny spędzaliśmy na wspólnej
zabawie przy ognisku i muzyce – mówi Patryk Oreszuk, Uczestnik projektu – Dodatkową atrakcją były również wycieczki na
warsztaty garncarskie do Węgorzowa i Twierdzy Osowiec.
Uczestniczki i Uczestnicy projektu zgodnie twierdzą, że najważniejszą wartością wymiany jest nawiązanie przyjaźni między
młodzieżą z Olecka a Butrymańców.
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

20 marca (niedziela) w Pisanicy rozegrano I rundę eliminacji do Wojewódzkiego Turnieju LZS o Puchar TVP Olsztyn w
tenisie stołowym.
Olecczanie, startujący w tych zawodach zaprezentowali się
całkiem nieźle, awansując w dość licznej grupie do następnej
rundy rozgrywek.
Lista zawodników i zawodniczek z Olecka, którzy awansowali:
Joanna Łuszczyńska, Paulina Maciejewska, Ewa Boguszewska, Iga Sowulewska, Alina Grajko, Patryk Wójcik,
Robert Karniej, Kamil Sadłowski, Marcin Chlebus i Łukasz Delegacz.
Gratulujujemy!

to@borawski.pl
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„STOP! HCV”
Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV
W związku z poważnym zagrożeniem
epidemicznym spowodowanym przez zapalenie wątroby typu C (WZW C) wywoływane przez wirusa HCV Polska Grupa
Ekspertów HCV zainicjowała stworzenie Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV pod nazwą
„STOP! HCV”.
Program skierowany do pacjentów, lekarzy rodzinnych, personelu medycznego szpitali oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ma na celu zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski
skutkami zakażeń HCV. Moduł szkolny programu na terenie naszego
powiatu realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Uczniowie tej szkoły zostaną objęci edukacją w zakresie dróg
szerzenia się zakażenia i metod ich zapobiegania oraz będą zachęceni do rozmów na temat zakażeń HCV ze swoimi rodzicami, którym
przekażą stosowne ulotki informacyjne.
Szacuje się, że w Polsce aż 700 tys. osób może być zakażonych
wirusowym zapaleniem wątroby typu C i nie zdawać sobie z tego
sprawy. WZW C nazywane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie
przebiega bezobjawowo lub daje objawy niecharakterystyczne (długotrwałe zmęczenie, senność, apatia, stany depresyjne), co utrudnia
właściwe rozpoznanie. HCV u 80% zakażonych powoduje przewlekłą chorobę wątroby, która nieleczona może prowadzić do marskości
oraz rozwoju raka.
Jak można zakazić się HCV? Wirus przenosi się głównie przez
krew. Do zakażenia może dojść podczas każdego uszkodzenia skóry
lub błon śluzowych (np. sprzętem medycznym lub przyborami kosmetycznymi skażonymi wirusem), czyli podczas pobytu w szpitalu
(zabiegi medyczne, operacje, przetoczenia krwi przed rokiem 1992),
wizyty w gabinecie zabiegowym (zastrzyki i pobieranie krwi bez
użycia jednorazowych rękawiczek), zażywania dożylnego narkotyków, przypadkowych kontaktów seksualnych, z matki na noworodka, wizyty u fryzjera, stomatologa, czy kosmetyczki (manicure,
pedicure, kolczykowanie), wykonywania tatuażu, używania z osobą
zakażoną tych samych przyborów higienicznych (np. golarek, szczoteczek do zębów).
Niestety do tej pory nie wynaleziono szczepionki przeciwko wirusowi HCV głównie z powodu dużej zmienności wirusa. Zaszczepić
się można jedynie przeciwko WZW A i WZW B. Jedyną metodą
obrony jest unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia.

Wykrycie zakażenia HCV nie jest „wyrokiem” - można je skutecznie leczyć (leczenie trwa średnio od 24 do 48 tygodni). Dlatego
warto zrobić test. Do wykrycia zakażenia WZW C wystarczy jedno
badanie krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Jeżeli wynik badania będzie dodatni należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
KAŻDY MOŻE BYĆ ZAKAŻONY, PONIEWAŻ SYTUACJE,
W TRAKCIE KTÓRYCH MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA
SĄ POWSZECHNE.
PRZEKONAJ SIĘ O TYM ODPOWIADAJĄC NA PONIŻSZE PYTANIA:
1. Czy zdarzyło Ci się używać cudzej golarki, cążek do skórek
lub szczoteczki do zębów?
2. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług kosmetyczki bądź fryzjera?
3. Czy przechodziłeś zabieg medyczny, np. zastrzyk, pobranie
krwi, usunięcie znamienia, zabieg stomatologiczny?
4. Czy upiększasz swoje ciało kolczykami lub tatuażami?
5. Czy kiedykolwiek byłeś w szpitalu?
6. Czy byłeś poddawany zabiegom diagnostycznym, w trakcie
których mogło dojść do kontaktu z krwią, np. kolonoskopia, gastroskopia?
7. Czy przed 1992 rokiem przetaczano Ci krew lub produkty
krwiopochodne?
8. Czy zdarzyło Ci się przyjąć narkotyki drogą dożylną lub donosowo?
UDZIELENIE ODPOWIEDZI „TAK”
NA CHOCIAŻ JEDNO Z POWYŻSZYCH PYTAŃ
JEST WSKAZANIEM DO WYKONANIA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO
I KONSULTACJI Z LEKARZEM.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.stophcv.pl .
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

W 2011 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie projektów z zakresu
organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. W bieżącym roku, tak jak w latach poprzednich na realizację tego zadania przeznaczono kwotę
3.000,000 zł.
O dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorządy województw, a także podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o
pomocy społecznej, na wsparcie realizacji projektu związanego
z rozwojem i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej
różnych ofert oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Do oferty należy dołączyć odpowiednio:
1) opinię marszałka województwa dotyczącą planowanego
przedsięwzięcia (w przypadku projektu o zasięgu regionalnym),
2) opinię starosty dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w
przypadku projektu o zasięgu powiatowym),
3) opinię prezydenta, burmistrza, wójta dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w przypadku projektu o zasięgu gminnym),
4) opinię wojewody dotyczącą planowanego przedsięwzięcia,
5) informację o programie/strategii organizowania lokalnej

sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) odpowiedni fragment gminnej lub powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych i/lub wojewódzkiej
strategii w zakresie polityki społecznej, świadczący o woli
władz lokalnych rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, której jednym z ogniw ma być
przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu.
Projektodawcy ubiegający się o wydanie w/w opinii wojewody zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją projektu w terminie do 18 marca 2011r.
Oferty wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do 31 marca 2011r. w:
Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka
1/3/5, 00-513 Warszawa, pok. 204.
Szczegółowe informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi dostępne są na stronie www.mpips.
gov.pl w zakładce pomoc społeczna/konkursy.
Sporządziła: H. Kasicka www.powiat.olecko.pl
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Młodzież zapoznała się z twórczością przyszłego patrona

W przyszłym roku Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku uzyska oficjalnie imię ks. Jana
Twardowskiego. Z tej okazji w Zespole Szkół organizowane są różnego rodzaju konkursy, wystawy, a także
apele okolicznościowe. 14 marca 2011 w sali gimnastycznej uczniowie przedstawili swoim kolegom i na-

uczycielom biografię ks. Jana, a także jego niektóre wiersze. Całość
udoskonaliły nietuzinkowe dekoracje, które tematycznie związane
były z poezją Twardowskiego. Nad sprawną organizacją apelu czuwali: p. Michał Janiszewski, a także p. Krystyna Matwiejczyk. O
oprawę muzyczną zadbała p. Elżbieta Smokowska-Grzanka.
Ważne jest to, aby nazwisko księdza Twardowskiego było kojarzone
z jego przesłaniem, które kierował do ludzi, a nie tylko z nazwą
szkoły. Warto dodać, że zamiłowania księdza doskonale pasują do
misji naszej szkoły, ponieważ jesteśmy szkołą ekologiczną, nastawioną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Rafał Jurewicz

to@borawski.pl
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FUNDACJA ROZWOJU
ZIEMI OLECKIEJ

Projekt „Więcej możliwości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej informuje, iż z dniem 31.03.2011 r. zakończy
realizację projektu „Więcej możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt ten realizowany jest
od 1 grudnia 2009 r., na podstawie umowy
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Olsztynie, w ramach Poddziałania 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie wzięło udział 65 osób związanych z pracą w rolnictwie (10 kobiet i 55
mężczyzn) z terenu powiatów oleckiego i
gołdapskiego. Celem projektu było uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji uczestników, umożliwiających podjęcie zatrudnienia
poza sektorem rolniczym. Cel ten realizowany był poprzez przeprowadzenie następujących bezpłatnych szkoleń zawodowych:
1. Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych – 10 osób;
2. Spawanie metodą MAG i TIG – 15
osób;

3. Operator koparko-ładowarki oraz operator urządzeń udarowych – 11 osób;
4. Operator walca drogowego kl. III – 9
osób;
5. Drwal – operator pilarek – 20 osób.
Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem ze strony doradców zawodowych. Dla każdego uczestnika projektu
ustalona została indywidualna ścieżka poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z
wykorzystaniem zdobytych kwalifikacji.
Do udziału w projekcie zakwalifikowano grupę osób, które pilnie uczestniczyły w
zajęciach, dzięki czemu podstawowe cele
zakładane w projekcie zostały zrealizowane na poziomie 96%-106%. Udział w szkoleniach zakończyło 65 uczestników projektu, z czego 64 uzyskało kwalifikacje do
podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem, w
branżach dominujących na terenie powiatu
oleckiego lub gołdapskiego.
Realizacja projektu przyczyniła się do
zmiany postaw jego uczestników – m.in.
wzrostu wiary we własne możliwości oraz
wzrostu umiejętności gospodarowania czasem, a dzięki uczestnictwu w grupowych
zajęciach szkoleniowych uczestnicy projektu nawiązali więzi
i kontakty osobiste,
które być może będą
pomocne w poszukiwaniu pracy.
Uczestnikom projektu „Więcej możliwości” życzymy powodzenia w poszukiwaniu
nowej, satysfakcjonującej pracy i mamy nadzieję, że wykorzystają
oni kwalifikacje zdobyte podczas projektu.
Wszystkim osobom,
które miały swój wkład
przy realizacji projektu
serdecznie dziękujemy.
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Czy jesteśmy wielokulturowi?

1 lipca 1879 roku powitano oficjalnie kolej w Margrabowej i niewiele później rozpoczęła się emigracja mieszkańców.
Emigrowano wtedy do Zagłębia Ruhry, możliwe, że i gdzieś
indziej. Nasiąkano innymi obyczajami. W następstwie tych
wyjazdów, w mieście powstawały nowe zakłady i sklepy oraz
miejsca spotkań, bo ludzie przecież znów mieli trochę więcej
do zainwestowania, wydania i do opowiadania. Wtedy też być
może dobitniej zarysowała się potrzeba utrwalenia własnej
kultury oraz jakiejś, przynajmniej duchowej, wielokulturowości, bo wyjazdy musiały również skłaniać do poszerzenia
wiedzy o świecie (w tej wielokulturowości także przecież i o
to chodzi). Czy to, co ukształtowało miasto wtedy jest wciąż
odczuwalne? Czy te pierwsze wielkie emigracje odbiły się
również jakoś na nas, mimo, że już ani tych ludzi, ani tego
miasta w jego splendorze nie poznaliśmy?
Gdy patrzę na stare fotografie z albumu „Treuburg” mam
świadomość odmiennych, uwikłanych historycznie czasów
lecz również i fascynację tym, co było wtedy, stylem, który
nazwałabym kolonialnym, bo tak kojarzą mi się witryny i
wnętrza ówczesnych sklepów zlokalizowanych wokół placu.
Ludzie stojący przy ich wejściach lub też ci, spacerujący dostojnie po rynku, wzbudzają moją ciekawość. Zastanawiam się
nad ich losami, jak wyglądało ich życie na co dzień, jak socjologicznie kształtowały się poglądy i priorytety życiowe. Widzę odmienną kulturę, czasem negatywne wpływy polityczne,
ale też i namiastkę wielkiego świata, który wraz z koleją otworzył się przed Ludźmi Stąd poszerzając ich wiedzę. W ten sam
sposób przyglądam się dziś sobie i innym mieszkańcom Olecka. Dziś także wyjeżdżamy ( a jest to łatwiejsze niż kiedyś) i
wracamy. Miasto się rozwija, a splendor przeszłości sprawia,
że chcemy, żeby ono było takie piękne, jak dawniej. Rośnie
w nas potrzeba pielęgnowania i archiwizacji własnej kultury,
co za tym idzie, również i wielokulturowość objawia się być
może w zachowaniach i myślach.
Zawsze podkreślam, iż wielokulturowość jest największym bogactwem ludzi pomimo, że ostatnimi czasy na wielokulturowości skupiają się nieprzychylne opinie, pogląd swój
podtrzymuję, gdyż przyczynia się ona do wzrostu empatii oraz
zrozumienia Innego, a także do ogólnego rozwoju i poszerzenia horyzontów. Uważam, że to nie wielokulturowość jest
zła lecz jedynie zbytnie przywiązanie do własnej kultury i jej
nadmierna gloryfikacja. Do argumentacji tej teorii doskonale
nadaje się informacja, którą niedawno zasłyszałam. Otóż niektórzy udowadniają, że dawne Mazury to był świat nierealny,
bo stworzony z licznych zasad i rygorów i być może dlatego
w czasach, kiedy Mazurzy mogli jeszcze bez represji wybierać kim być chcą, część określała się Polakami, bo bycie Polakiem kojarzyło się z większą spontanicznością i swobodą.
Informacja ta przedstawia fakty, które aktualnie już są znane
dla każdego, bo wiemy, że i zbytnie rygory, jak i nasza ułańska
fantazja nie sprawdzają się w życiu codziennym. Z tej informacji wynikają jednak i inne przesłania.
Być może my na Mazurach analizując, jak kiedyś potrafili się tutaj różnorodni ludzie porozumieć, możemy dziś wyciągnąć odpowiednie dla wielokulturowości wnioski. Może
więc, to wielokulturowość interpretowana jako połączenie
najlepszych cech i obyczajów różnych nacji jest szansą dla
przyszłych pokoleń? Warto się nad tym zastanowić dziś, kiedy
jest ona kozłem ofiarnym nieudanych asymilacji i wadliwych
systemów (jednym słowem według jej krytyków obnaża słabość demokracji). Jeśli tak, to czy dawni mazurscy osadnicy
nie byli już pionierami tej wielokulturowości według przedstawionej powyżej informacji? Chyba to właśnie (między innymi) ukształtowało nasze miasto i Mazury w XIX wieku, a nam
tę świadomość zapisano w przekazach, pomimo, że historia
później potoczyła się w zupełnie odmiennym kierunku. Tak
raz ukształtowaną świadomość warto w sobie pielęgnować.

Ewa Kozłowska

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
w latach 2008 - 2011

Piłka nożna chłopców (opiekun p. Adam Wyszyński)
• III miejsce w Finale Wojewódzkim Coca Cola Cup w 2008/2009
• IV miejsce w Finale Wojewódzkim Coca Cola Cup w 2009/2010
• VI miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Finale Gimnazjady
SZS w 2008/2009
• VII miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Finale LZS w 2009/2010
Piłka nożna dziewcząt (opiekun p. Kamil Szarnecki)
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2008/2009
Piłka siatkowa i koszykówka dziewcząt (opiekun p. Tomasz Borowski)
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce w
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
• II miejsce w Mistrzostwach Rejonu VI w koszykówce w 2008/2009
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej w
2008/2009, 2009/2010
• I miejsce w Mistrzostwach Rejonu VI w koszykówce w 2009/2010.
• III miejsce w Półfinałach Mistrzostw Województwa w Koszykówce w 2009/2010.
• I miejsce w IV Letnim Turnieju Piłki Siatkowej w 2009/2010.
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej w 2010/2011
• III miejsce w Mistrzostwach Rejonu VI w piłce siatkowej w 2010/2011.
• I miejsce w turnieju piłki siatkowej w Kozłowej Rudzie (Litwa) w 2010/2011.
Piłka siatkowa chłopców (opiekun p. Maciej Mularczyk)
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
• III miejsce w Mistrzostwach Rejonu VI w 2008/2009, 2009/2010
• II miejsce w Międzypowiatowej Lidze Gimnazjalnej w r. szk.
2008/2009, III miejsce w 2009/2010
• III miejsce w mistrzostwach województwa LZS w 2009/2010
• I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Kozłowej Rudzie
(Litwa) w 2010/2011
• II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Miast Partnerskich w 2010/2011
Piłka ręczna dziewcząt (opiekun p. Alina Kalinowska)
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2008/2009
• II miejsce w Mistrzostwach Rejonu VI w 2009/2010
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2010/2011
Piłka ręczna chłopców (opiekun p. Maciej Mularczyk)
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2008/2009
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2009/2010
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2010/2011
Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców (opiekun p. Beata Kozłowska)
• III miejsce sztafety chłopców w Mistrzostwach Rejonu w 2008/2009
• I miejsce Justyny Bobryckiej w skoku dal w Mistrzostwach
Rejonu w 2008/2009
• III miejsce Wioletty Wróblewskiej w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Rejonu w 2008/2009
• II miejsce Inez Sadkowskiej na dystansie 400 m w Mistrzostwach Rejonu w 2008/2009
• II miejsce Pawła Pojawy w skoku w dal w Mistrzostwach
Rejonu w 2008/2009
• III miejsce Krzysztofa Marczuka w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Rejonu w 2008/2009
• I miejsce Mateusza Miłowickiego na dystansie 100 m w Wojewódzkich Mistrzostwach w 2008/2009
• I miejsce Aleksandry Olszewskiej w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach Przełajowych
• II miejsce Jakuba Kozłowskiego Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach Przełajowych
• III miejsce Krzysztofa Kozłowskiego Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach Przełajowych
• Od lat drużyny chłopców i dziewcząt zajmują czołowe miejsca
w sztafetowych biegach przełajowych, halowych mistrzostwach,
rejonowych wielobojach, Oleckich Biegach Przełajowych.
Tenis stołowy chłopców (opiekun Kamil Szarnecki)
• I miejsce Artura Opanowskiego i Michała Chrzanowskiego w Mistrzostwach Powiatu w r. szk. 2008/2009

wojeg
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Wywiad z Panem Romualdem
Wojnowskim opracował Maciej Maruszak

Z gazetki okolicznościowej wydanej w lutym 2011 roku przez
Gimnazjum nr 2 z okazji święta szkoły
Red. - Od zeszłego roku w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku jest obchodzony dzień, w którym
wszyscy uczniowie mogą dobrze poznać P. Władysława Żurowskiego, który był twórcą lodowiska „Bajka” znanego na
całą Polskę. W tym dniu jest wiele atrakcji. Mają one na celu
zachęcenie do jazdy na łyżwach, a także zadbanie o wygląd
lodowiska. Jak Pan ocenia ten pomysł?
Romuald Wojnowski - Jest to pomysł, który uświetnia postać i legendę pana Władysława Żurowskiego, niezapomnianego nauczyciela wychowania fizycznego, działacza harcerstwa, człowieka, który poświęcił cafe życie dla młodzieży i
dla cudownego lodowiska Bajka.
Pan Władysław Żurowski to postać nietuzinkowa. Był
znany w całej Polsce. Rzeźby, które powstawały przy lodowisku Bajka, przyciągały wszystkich ludzi nie tylko z naszego
miasta, ale również i z województwa i z całej Polski. Przyjeżdżała telewizja, żeby przekazać informacje dotyczące tych
cudownych budowli śnieżnych i tej tafli lodowej, która była
przez niego robiona oraz napisów na lodowisku. To była naprawdę olbrzymia promocja naszego miasta, a przede wszystkim szkoły. Myślę, że pomysł Memoriału jest trafiony i jest po
to, by uświetnić pamięć P. Żurowskiego.
Red. - Jak długo znał Pan P. Żurowskiego?
RW - Uczyłem się w Szkole Podstawowej nr 2 i jako uczeń
klasy V zostałem (mówiąc w cudzysłowie) „wyłapany” do reprezentowania szkoły, uczestnictwa w sekcji łyżwiarskiej Złotym Krążku i jeździe szybkiej. Pan Władysław Żurowski, nie
mając ze mną zajęć, zauważył, że prezentuję już jakiś poziom
talentu związany właśnie z tą dyscypliną sportową i namówił
mnie do uczestnictwa w sekcji.
Reprezentowałem szkołę na Mistrzostwach Województwa
i pierwszy w historii byłem uczestnikiem zespołu sztafetowego, który wywalczył brązowy medal na mistrzostwach Polski.
Był to ewenement nie tylko w historii szkoły ale i w historii
województwa białostockiego.
Pana Żurowskiego praktycznie poznałem w szkole podstawowej, bo przedtem jakoś tymi sprawami dotyczącymi
łyżwiarstwa nie interesowałem, a potem długo z nim współpracowałem. Robiliśmy wspólne imprezy: Mistrzostwa Polski
w Złotym Krążku i sztafecie, z tym, że Mistrzostwa w Złotym
Krążku odbywały się na lodowisku u nas w Zespole Szkół
Technicznych w Olecku, natomiast błękitna sztafeta rozgrywana była na lodowisku Bajka w Szkole Podstawowej nr 2.
Przede wszystkim dużo wzorowałem się na p Żurowskim patrząc na to, jak on to lodowisko robił.
Red. - Jak ocenia Pan P. Władysława Żurowskiego jako
człowieka angażującego młodzież do uprawiania sportów na
lodzie?
RW - Człowiek, jak już powiedziałem - legenda, wychowawca, człowiek, który poświęcał młodzieży wiele własnego czasu kosztem nieraz swoich dzieci i rodziny. Dzięki jego
pomysłom lodowisko dawało niewspółmierne efekty wychowawcze. Po pierwsze: na zajęcia na lodzie w godzinach
popołudniowych przychodziły praktycznie całe rodziny
i pokolenia. Bywały nawet takie sytuacje, że przychodził
wnuczek, rodzic i babcia i dziadek, i wspólnie jeździli na
łyżwach. Organizował różnego rodzaju festyny ludowe,
rewie lodowe, słynne Śnieżynki, które otwierały pokazy,
imprezy znaczące na terenie naszego miasta, czyli: Makroregionalne Mistrzostwo w Błękitnej Sztafecie, Mistrzostwa Polski czy też Mistrzostwa Województwa. Po
za tym bardzo angażował się w pomoc dla dzieci nawet z
rodzin patologicznych, ponieważ w okresie letnim organizował im obozy. Brał udział jako wychowawca w tych
harcerskich obozach i to była działalność bardzo, bardzo
pozytywna. Nie tylko w okresie zimowym, a także i w
okresie letnim. Jego praca przynosiła naprawdę wymierne efekty.
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Red. - Czy zna Pan jakąś ciekawą lub zabawną historię związaną z P. Władysławem Żurowskim?
RW - Pan Władysław już zmęczony, stał, polewał lodowisko, zawsze miał białą czapeczkę i gumofilce i była taka
anegdota, że polewając to lodowisko przysnął i wypadł
z tych butów. Tylko nie wiem czy ona jest prawdziwa czy
nie. W każdym bądź razie świadczy to, o takiej jego charyzmie i zaangażowaniu. Lubił organizować wszelkiego
rodzaju formy zabaw związanych z podchodami i różne ciekawe rzeczy tam wymyślał i były to wielkie
niespodzianki, które zaskakiwały uczniów.
Opracował: Maciej Maruszak

30 marca 2011 rroku odbędą się
Testy sprawności fizycznej, ogólnej i specjalnej
w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku godzina 16.00 w
ramach naboru w roku szkolnym 2011/2012
do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa
i koszykówka dziewcząt oraz piłka nożna
chłopców.
„Sport jest w stanie zastąpić prawie każde
lekarstwo, natomiast żadne lekarstwo nie
zastąpi sportu”.
Te słowa są odzwierciedleniem tezy, że ćwiczenia fizyczne
mają ogromny wpływ na nasze życie.
Ze sportem spotykamy się już od wczesnego dzieciństwa:
pierwsze kroki, przysiady z upadkiem, szybki bieg w kierunku
ramion mamy lub taty.
Młody człowiek w fazie dojrzewania ma wiele pytań, wiele przemyśleń, wiele potrzeb.
Klasa sportowa pomaga rozwijać pasje młodego człowieka
i otwiera wiele możliwości: doskonalenia umiejętności sportowych w dobrze wyposażonej bazie sportowej szkoły i MOSiR;
wspomaga kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
wpływa na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej;
umożliwia reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim;
nobilituje i wyróżnia (sukcesy, rekordy, dyplomy, medale,
puchary);
możliwość uczestnictwa w obozach sportowych, wyjazdach zagranicznych;
możliwość nawiązywania nowych przyjaźni z rówieśnikami;
możliwość kontynuowania nauki w klasach mistrzostwa
sportowego;
możliwość zaistnienia w sporcie kwalifikowanym;
sposób na właściwe spędzanie czasu wolnego.

Beata Kozłowska
K53903

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
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Andrzej Malinowski

Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 21.

Tokio , 20.08.2008 r.
W Japonii notuje się około 7500 trzęsień ziemi rocznie - jedno
takie odczułem
Znów byliśmy na poczcie i Bibi oddała mi 15 tysięcy jenów.
Główny dworzec kolejowy w Tokio
Dzisiaj zrobiłem ostatnie zakupy. Jutro powrót do Europy. Przyglądałem się więc wszystkiemu ze zdwojonym zaciekawieniem.
Wiem, że się nie da doświadczać wrażeń na zapas. Ale chciałem,
żeby tak było.

Zapis sejsmografu
Sporo psów w Tokio chodzi w ubraniach. A ich właściciele prześcigają się w tym, w co je ubrać. Ale też i sprzątają po swoich zwierzakach. Jeżeli pies się załatwia np. w parku to jego pan podstawia
mu pod ogon torebkę foliową, a później podciera psa specjalnym
papierem toaletowym.
Dzisiaj było bardzo gorąco. Przed godz. 15. wróciłem na chwilę do hotelu. Położyłem się na łóżko i o godz. 15.14 poczułem, że
coś jest nie tak. Ściana zaczęła się przechylać, łóżko też. Czułem
się nieswojo. Właśnie było trzęsienie ziemi. W tym wypadku - niegroźne i trwało 4 sekundy. Byłem jednak świadomy tego, co się

Religia w Japonii ma się dobrze

dzieje. Nogi zaczęły mi drżeć. Od razu uświadomiłem sobie, że w takich przypadkach należy stanąć w drzwiach lub przy ścianie … a nie
wchodzić pod łóżko.
W Japonii notuje się około 7500 trzęsień rocznie. Niektóre z nich
są prawie nieodczuwalne, inne tragiczne w skutkach. Trzęsienie ziemi
należy do najbardziej niszczących zjawisk naturalnych na Ziemi. Jego
siła może 10 tysięcy razy przewyższyć siłę bomby atomowej, zrzuconej na Hiroszimę.
Wysokie budynki wznoszone są na specjalnych fundamentach łączących w sobie stal i beton, bez kominów i zbędnych ozdób, gdyż
główna przyczyna śmierci ludzi w czasie trzęsienia to odrywające się
ozdoby. Domy takie chwieją się na zasadzie wahadła i wracają do
pionu. W dodatku na jednym z pięter, w miarę wysoko, umieszcza się
specjalne obciążenia. Takie piętro jest wyłączone z użytkowania.
Specjalnie zaszedłem do hotelu kapsułkowego, żeby zobaczyć jak
tam jest, bo to rodzaj hotelu spotykany jedynie w Japonii. Hotele kapsułowe to miejsca, w których pokój zastępuje kapsuła najczęściej w
kształcie prostopadłościanu, o wymiarach niewiele większych od łóżka i wysokości około1 metra. Wewnątrz kapsuły znajduje się zwykle
telewizor, radio i budzik. Kapsuły są ułożone jedna na drugiej najczęściej w jednym dużym pomieszczeniu po kilkaset lub kilkadziesiąt.
Wyglądają jak trumny, tylko trochę większe. Głównymi klientami tego
typu hoteli są głównie mężczyźni. Często są to biznesmeni, którzy zasiedzieli się w pracy. Takie kapsuły znajdują się także przy fabrykach,
bo lepiej zapewnić pracownikowi nocleg na miejscu niż puścić go do
domu. Jednak większość kapsuł znajduje się w pobliżu dworców i stacji metra. Cena w takim „pokoju” wynosi 4000 jenów (80 zł).
Byłem jeszcze w dwóch świątyniach. Kupiłem talizmany i w jednej z nich podziwiałem święty powróz shimenawa wykonany ze słomy
ryżowej. Taki sznur umieszczany jest przed wejściem do świątyni.
Oddziela on część świecką od świętej.

Święty powróz shimenawa

to@borawski.pl

Andrzej Malinowski
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(LOT Ziemi Oleckiej)

Molenna staroobrzędowców w Gabowych
Grądach i kaplica przydrożna
w Żarnowie Drugim

Dojazd: Olecko-Augustów-Białobrzegi-Bór-Gabowe GrądyBiałobrzegi-Augustów-Żarnowo Drugie; 113 km. Gabowe Grądy
to niewielka wieś w gminie Augustów. Otoczona lasem, niewielkimi pagórkami i bagnami (stąd wzięła się jej nazwa). W pobliżu
rzeka Netta i Kanał Augustowski. Wieś sprawia wrażenie spokojnego i cichego miejsca. Jeden sklep i dwa opuszczone budynki,
w tym zamknięta od 15 lat szkoła. Nie ma tutaj drogi asfaltowej.
Zabudowa starocerkiewna. W centrum wsi znajduje się dom modlitwy, cmentarz i pomnik poświęcony ofiarom faszyzmu.
Gabowe Grądy w całości są zamieszkane przez staroobrzędowców (niezreformowany odłam cerkwi prawosławnej), którzy
przybyli tutaj w 1867 r. z Pilczyna koło Góry Kalwarii. Powodem
ich migracji z Rosji był rozłam w prawosławiu, który dokonał
się w 1654 roku za sprawą patriarchy Nikona. Staroobrzędowcy
nie chcieli przyjąć zmian. Z tego powodu wyznawcy staroobrzędowi nie posiadają hierarchii duchownej. Ich funkcje wypełniają nastawnicy - najbardziej szanowani członkowie miejscowej
społeczności. Z konieczności, uznają tylko te sakramenty, które
może spełnić osoba nie wyświęcona: chrzest, ślub i spowiedź bez
rozgrzeszenia. Staroobrzędowcy żegnają się dwoma palcami, nie
uznają ksiąg liturgicznych wydanych po 1654 r., podczas nabożeństwa powtarzają dwukrotnie alleluja, inaczej piszą słowo Jezus.
Grabowe Grądy uważane są za najbardziej starowierską miejscowość w Polsce. To tutaj zachowały się w większości zwyczaje,
tradycje, język i dawna kultura tego wyznania. W każdym domu
znajduje się ołtarzyk z oryginalną starą ikoną, święte księgi i
ośmiokończyste krzyże. W centrum wsi usytuowana jest drew-

Warto zobaczyć …

niana molenna (dom modlitwy), wybudowana w 1948 r. na
miejscu dwóch wcześniejszych (wpisana do rejestru zabytków
10.03.1989 r.). Posadowiona jest na betonowym fundamencie i
wzniesiona na rzucie prostokąta. Wyróżnia ją trójkondygnacyjna
wieża-dzwonnica o konstrukcji szkieletowej z przedsionkiem.
Dzwonnica nakryta jest dachem namiotowym zwieńczonym cebulastą kopułą z kulą i krzyżem. Drzwi dwuskrzydłowe, okna
prostokątne, dach dwuspadowy kryty blachą. W części wschodniej molenny znajduje się balustrada kliros (miejsce przeznaczone dla nastawnika przewodniczącego modlitwom, jego pomocników i chóru); na ścianie umieszczone są ikony. Nad częścią
dla wiernych rozpięty jest płaski, deskowy strop, nad klirosem
- strop deskowy w formie kolebki.
Obok molenny położony jest cmentarz (jedyny czynny
cmentarz staroobrzędowy w Polsce). Krzyże nagrobne ośmiokończyste. Zmarli chowani są w białych strojach. Napisy na
nagrobkach w języku rosyjskim i starocerkiewnym. Na fotografiach nagrobnych mężczyźni z długimi brodami. Według wierzeń noszenie brody jest warunkiem wejścia do nieba.
Obecnie w Polsce jest około 500. staroobrzędowców. Żyją
w niewielkich wspólnotach. Najwięcej z nich mieszka na Mazurach i na Suwalszczyźnie.
10 km od Gabowych Grądów w miejscowości Żarnowo Drugie znajduje się drewniana kaplica przydrożna z 1859 r. (wpisana do rejestru zabytków 7.10.1986 r.), którą w drodze powrotnej
do Olecka również warto zobaczyć.
W piękną słoneczną niedzielę 13 marca 2011 r. w Gabowych
Grądach byli, molennę oglądali, z nastawnikiem i wiernymi
rozmawiali, cmentarz staroobrzędowców widzieli, kaplicę przydrożną w Żarnowie Drugim podziwiali Wojciech Jegliński i
Andrzej Malinowski.
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K51610
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V9903
* 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

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

V10003

SERWIS OGUMIENIA

V11202

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V10103
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14103
V8604
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V10902
V8104

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V6806
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51710
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V9913
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V11212
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V12421
* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660
V6526
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6516

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

V1510

Biuro Turystyczne „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 B13804

KARAOKE w Pub Piwnica,

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

V5617
B14801

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

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V12601
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B14502

PIZZA NA TELEFON

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B12606
V5607

PUB PIWNICA

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

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B13504

V1211

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V11102
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

B13404
V10602

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B14402
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65114
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V10802

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B14901
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B13704
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13604
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9903
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V6906
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V11002
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6716
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V3019
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V5507

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
V3009

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V5707

każdy czwartek, start od 2000

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B13205
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B14701
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1110

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212K42812
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B14602

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
V6406
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V7715
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7116

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1410
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

to@borawski.pl
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V12411

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B14202

K53004

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 K42812
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32307

V2210

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569
V65527
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INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.
KUPIĘ
V6736
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B14003
SPRZEDAM
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53401
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B13305
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43221
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53501
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V6606
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V5517
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B11709
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53301
* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608299317 V12701
* mieszkanie 61 m.kw., II piętro, garaż, Środkowa, tel.
515-745-858 K53201
* modele kartonowe, WIR, (samoloty 1:50, okręty
1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V6726
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B13105
V8514
A Pompy ciepła
CJ CWU + CO + kolektory słoneczne
O
przydomowe oczyszczalnie ścieków
OM2
możliwość montażu
PR KE
DWORZEC PKP
w
tel. 87-520-22-33

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V6816
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1420

V6506

K54001

WYNAJEM
V2909

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V7621

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604557-693 V12311

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

V7515

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K53104
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K52107

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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V8404

Podpis: ......................................................
B15001

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

B13903

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

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
Przyprawy odwadniające

Świeże liście ruty, pietruszki, macierzanki, tymianku, kolendra, goździki i anyż maja właściwości
odwadniające, usuwające złe zapachy, także usuwają
przykry zapach z ust.

Witaminy z rzeżuchy

Wczesną wiosną nieocenionym źródłem witamin dla
wygłodzonego organizmu może okazać się rzeżucha, tradycyjna ozdoba wielkanocnego stołu. Roślinki wyhodować bardzo łatwo. Może być to nawet wspaniała zabawa
dla całej rodziny. Nasionka wysypane na zmoczoną gazę i
rozłożone na talerzu, miseczce bardzo szybko kiełkują oraz
rosną. Już nawet po tygodniu otrzymujemy więc wspaniałą zieleninę, którą można posypywać kanapki i traktować
jako witaminowy dodatek do surówek. Rzeżuchę jadać
rozważanie winny osoby uskarżające się na schorzenia
dróg moczowych.

Na zmęczenie wiosenne – koper

Koper przyrządzamy w postaci nalewki na czerwonym
winie. Najlepsze jest do tego wino wytrawne, na przykład
Egri Bikaver.
Do litrowej butelki czerwonego wina wsypujemy 9 dag

nasienia kopru i odstawiamy na tydzień w zacienione miejsce.
Po tym czasie cedzimy przez gęste sito lub lniane włókno. Nalewkę pijemy trzy razy dziennie po małym kieliszku,
przed jedzeniem.
Paniom poleca się ponadto przemywanie twarzy letnim
naparem kopru włoskiego. Działa on pobudzająco na zmęczoną skórę i odświeża.
W starożytności właściwości kopru odkryli nie kucharze
lecz lekarze. Hipokrates zalecał go słabym i zmęczonym, a
lekarze egipscy podawali koperek żołnierzom zmęczonym
walką.

Uśmiechaj się często

... bowiem śmiech to najlepsze lekarstwo dla duszy zmęczonej i smutnej. Pamiętaj, że każdy najmniejszy uśmiech:
raduje serce,
poprawia humor,
daje pokój duszy,
wspomaga zdrowie,
upiększa twarz,
nasuwa ładne i dobre myśli,
uprzyjemnia pracę
i daje impuls do szlachetnych czynów.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

15 marca (Międzynarodowy Dzień
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki,
Lutosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwika, Lukrecjusza, Lutosława, Zachariasza, Zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki,
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka,
Juliana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Konstancji, Narcyzy, Zbysławy

Aleksandra, Anzelma, Boguchwała, Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbysława
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany, Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka
20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksany,
Sandry
Aleksandra, Ambrożego, Anatola, Bogusława, Cyriaki, Herberta, Joachima,
Kazimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina,
Lubomira, Ludomira, Mikołaja, Pafnucego

Nasz przepis
Ziemniaki z przednówka

Późną wiosną stare ziemniaki staja się
niesmaczne, istnieje jednak sposób
nadania im lepszego smaku, a nawet
zbliżonego do smaku młodych.
Do gotujących się ziemniaków dodajemy parę ząbków czosnku i kilka łodyżek pietruszki lub kopru. Ugotowane
posypujemy zieleniną.

Sałatka kiełbasiana

20 dag kiełbasy, 4 ogórki kiszone (lub
konserwowe), 4 obrane ze skórki pomidory, 2 cebule, strąk czerwonej papryki
sos: 2 łyżki oliwy, łyżka musztardy, łyżeczka cukru, sól, pieprz, szczypta majeranku, lubczyku i imbiru, łyżka zalewy
z ogórków
Kiełbasę, ogórki i paprykę kroimy w
paseczki. Cebule obieramy, płuczemy
i kroimy w cienkie wiórki. Pomidory
dzielimy na części.
Z oliwy, musztardy, ziół i przypraw
ukręcamy sos i zalewamy nim sałatkę.

Wino brzozowe – szampan

10 litrów soku brzozowego, 1,5 kg cukru, 5 cytryn, 1,5 dag kwasku cytrynowego, 5 kostek cukru na karmel
Na przełomie marca i kwietnia, gdy
brzozy zaczynają puszczać pąki, należy wywiercić świderkiem w pniu 6 cm
otwór. Wkładamy do niego gęsie pióro,
a pod drugi koniec pióra podstawiamy
słoik lub butelkę. W ten sposób ściągniemy sok brzozowy. Po zakończeniu
ściągania otwór zalepiamy kołeczkiem,
a ranę woskiem.
Wlewamy 10 litrów soku brzozowego
do gąsiora. Dodajemy cukier, kwasek
cytrynowy oraz przecedzony sok z cytryny. Karmel zrobiony z pięciu kostek
cukru dodajemy na końcu.
Gąsior zatykamy korkiem z rurką fermentacyjną lub zakrywamy po prostu
gazą i odstawiamy na trzy miesiące.

Po tym czasie wlewamy jeszcze lekko
„chodzące” wino do butelek i zakorkowujemy. Najlepsze do tego typu wina
są butelki z korkami na specjalne zatrzaski (np. zabytkowe lub współczesne
butelki od piwa). Butelki wstawiamy do
chłodnej piwnicy. Wino będzie tam dalej
fermentowało, a nalane do kieliszków
będzie musować jak szampan. Do tego
typu wina nie wolno stosować żadnego
rodzaju nawet szlachetnych drożdży.

Śliwki z boczkiem
z puszczy boreckiej
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Cytaty na ten tydzień
Kultury nie żyją i nie umierają, nie
dojrzewają i nie rozkładają się, chyba
że słowom tym przypiszemy nowe znaczenia. Kultury nic nie robią, robi coś
tylko człowiek.
Philip Bagby
Kulturą nazywamy na ogół to
sztuczne środowisko, które wytworzył
człowiek w ramach społeczeństwa.
Abraham Moles
Taki jest proces rozwoju kultury:
pytania i odpowiedzi. (...) Ponieważ
możliwe są liczne odpowiedzi, oznacza
to, że istniały i istnieją liczne kultury.
Bo nigdy nie istniała kultura absolutna,
to jest taka, która dałaby zadowalającą
odpowiedź na wszystkie pytania.
		
Carlos Fuentes
Dana kultura zapędzić się może
w ślepą uliczkę tylko wtedy, gdy zbyt
sztywno i niewolniczo trzymać się
będzie imitacji lub też w wyniku zbyt
odważnych i pochopnych eksperymentów. Prosperować będą te kultury, w
których obydwa te dążenia są dobrze
zrównoważone.
Desmond Morris

PRZYS£OWIA
Niech Gabriela (24 marca) marcowej
słocie nie wierzy, tylko patrzeć, jak
grom z nieba uderzy.
Nie ma w marcu wody, nie ma w
kwietniu trawy.
Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
W Zwiastowanie (25 marca) i robaczek, i żmija z ziemi zmartwychwstanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) na polskiej ziemi bocian stanie
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują
się bocianie. (Uważano, że bociany
winny z zimowych wędrówek wrócić
na Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy
tak się nie stawało był to zły znak
wróżący nieurodzaj w polu w danym
roku.
Wiosna piękna kwiatkami, a jesień
snopkami.
Siej owies w błoto, będzie jak złoto.
Suchy marzec, mokry kwiecień i zimny maj napełniają piwnice i spichlerze,
także obfite siano dają.

Dość duże suszone śliwki oraz taka sama
ilość cienkich plastrów wędzonego boczku albo bekonu, migdały, kminek
Śliwki moczymy do chwili aż zmiękną
na tyle by móc je wydrylować. Do środka każdej z nich wkładamy obrany ze
skórki migdał lub kilka ziarenek kminku. Tak przygotowaną owijamy śliwkę
plasterkiem boczku i zapinamy wykałaczką.
Pieczemy ułożone w płaskim naczyniu
w średnio nagrzanym piekarniku około
30 minut. Na stół podajemy w naczyniu,
w którym były pieczone. Jeśli nie mamy
dużych śliwek możemy zawijać je po
dwie lub nawet po trzy.
W 2000 roku przewidywano:
Danie to jest znakomite i oryginalne.
Jeśli utrzyma się obecna tendencja, to
Możemy podawać je jako dodatek lub do 2100 roku przeciętna temperatura na
jako przystawkę
świecie może podnieść się o 3,5°C. Miałoby to następujące konsekwencje:
Sól
wzrost zachorowań i zgonów, szcze... dodaje smaku melonom, pomarań- gólnie na terenach zurbanizowanych i
czom i grejpfrutom.
wśród osób starszych;
więcej rannych i ofiar śmiertelnych
Kijanki grzebiuszki ziemnej wskutek
gwałtownych burz, powodzi i
... mogą osiągnąć do 20 centymetrów
długości. Jednak po przeobrażeniu się innych klęsk żywiołowych;
intensywne rozprzestrzenianie się
w osobniki dorosłe mierzą już tylko 3
chorób zakaźnych, przenoszonych przez
do 4 cnetymetrów.
moskity, m.in. malarii;
dotkliwsze niedobory wody pitnej
Kawa, herbata i cola
... mogą powodować odwodnienie, gdy wskutek suszy, powodzi i podnoszenia się
ich ilość przekracza 3 szklanki dziennie. poziomu mórz.
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Targi edukacyjne w Taszkencie

„Edukacja ogólnokształcąca i zawodowa jest bardzo
ważnym elementem rozwoju społecznego i gospodarczego
państwa. Ochrona słabych szkół powoduje obniżanie jakości społeczeństwa.” Takie i podobne stwierdzenia padają w
wypowiedziach uzbeckich polityków.

lidnej pracy, ambitni ludzie, to swoisty skarb dla społeczności.
Ponadto w większości są to ludzie o pochodzeniu europejskim,
których dziadkowie lub rodzice w wyniku wojen lub z różnych
przyczyn politycznych znaleźli się na Wschodzie.
Obecnie Senat Rzeczpospolitej Polskiej przygotowuje zmiany do ustawy repatriacyjnej. Planowane jest nadawanie statusu
repatriantów osobom, które uczyły się w polskich szkołach wyższych. W projekcie zawarto również regulacje dotyczące zasad
aktywizacji zawodowej repatriantów i udzielania im pomocy
przez starostów, między innymi przez utworzenie stanowiska

Jedno ze stanowisk
wyższej uczelni

Targi edukacyjne w Akademii Sztuki
Podczas tegorocznych targów edukacyjnych w Taszkencie prezentowały się szkoły i uczelnie z całego świata. Różnorodność i obfitość oferty świadczy, że wśród młodzieży
uzbeckiej jest sporo chętnych do nauki za granicą. Dużym
zainteresowaniem cieszą się licea i uniwersytety z krajów
europejskich, które zachęcają do podjęcia nauki młodych
mieszkańców Uzbekistanu niższą opłatą czesnego oraz gwarantują stypendia. Także polskie szkoły i uniwersytety proponują studia obcokrajowcom. Senat Rzeczpospolitej Polskiej
przeznacza także w swoim budżecie środki finansowe na

Stroje z naturalnych tkanin - jedwabiu i bawełny
edukację młodzieży ze wschodnich krajów byłego Związku
Radzieckiego. Po spełnieniu określonych warunków, między innymi znajomość języka polskiego, wysokie wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, młodzi ludzie studiują na
tzw. roku zerowym w wybranej uczelni i następnie po zdaniu egzaminów zostają studentami. Otrzymują stypendia na
podstawowe potrzeby bytowe, zagwarantowane mają także
miejsce w akademiku.
Takie podejście ma szereg przyczyn. Wiadomo, że Europa
zmaga się z niżem demograficznym, brakiem młodych ludzi
do pracy. Bardzo dobrze wykształceni i zmotywowani do so-

pracy, przeszkolenie repatrianta oraz zwrot części kosztów na
podnoszenie kwalifikacji. Przewidziano także świadczenia dla
repatrianta (1175 zł miesięcznie) na pokrycie kosztów utrzymania w ciągu trzech pierwszych lat po przybyciu do Polski.
Warto otwierać szeroko drzwi dla ludzi, którzy prezentują
postawę bardzo aktywną, nie boją się stawić czoła wielu przeciwnościom, mają wyznaczony cel w życiu. Prezentowane na
targach wyroby uczniów ze szkół zawodowych, szkół rękodzieła, szkół artystycznych zachwycały jakością i różnorodnością.
Na stoiskach nie brakowało także imponujących różnorodnością wyrobów cukierniczych, kulinarnych, a zwłaszcza sztuki
dekoracji potraw i stołów. Z warzyw i owoców wycinano misterne kwiaty, ptaki, koronki.
Niezwykle ważne miejsce w kulturze wschodu zajmuje małżeństwo i rodzina. Nie zabrakło więc na pokazie mody, przygotowanym przez szkołę odzieżową, także strojów ślubnych.
Obok tradycyjnie białych sukien były odważne czerwone i inne
z wieloma barwnymi elementami. Strój męski nawiązywał do
tradycyjnego odświętnego stroju regionalnego z bardzo bogatymi, złotymi haftami.
Poczesne miejsce zajmowały na targach szkoły sztuki i
rękodzieła. Tradycyjne zdobnictwo przedmiotów z drewna,
metalu jest tutaj wyjątkowe. Rzeźba wykonywana jest zupełnie inną techniką niż powszechnie znana nam w Polsce. Na
powierzchnię deski nanosi się misterny rysunek, a następnie
usuwa „zbędne” części drewna uderzając w metalowe bardzo
cieniutkie dłuto lub rurkę – powstaje wypukła rzeźba często o
motywach roślinnych. Równie ważne wśród zawodów jest mi-

felieton

Czy możemy być drugą Japonią?

Japonia dotknięta klęską o rozmiarach nieznanych od, można powiedzieć, setek lat - przeżywa swój dramat z godnością i
w spokoju.
Nikt nie oskarża rządu. Nikt nie rzuca obelg, nie wskazuje
winnych. Nie słychać roszczeń.
Dramat kraju dotkniętego katastrofą jest dramatem wszystkich jego mieszkańców. Jak wszędzie na świecie...
Ale jakże godna naśladowania postawa.
Warto wyciągnąć z tego wnioski i potraktować jako wzór
do naśladowania.
Olecko, 19 marca 2011 r.			
Irena Jasielun
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Zespół Szkół w Judzikach

Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl\
prowadzi nabór na rok szkolny 2011/2012 do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazjum.
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonego podania dostępnego w sekretariacie szkoły lub na
stronie internetowej.
NASZE ATUTY:
indywidualna praca z uczniem, pomoc uczniom ze
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia wyrównawcze, koło szachowe i dziennikarskie, możliwość
realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, lodowisko
w okresie zimowym, nauka jazdy na łyżwach, świetlica
opiekuńczo-wychowawcza, pracownia komputerowa i
pracownia do nauki języków obcych, przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas, bogato wyposażona
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baza dydaktyczna , stołówka,
biblioteka, przyjemna atmosfera
sprzyjająca dobrym relacjom
nauczycieluczeń-rodzic
● Przy większej
ilości uczniów
zostanie zapewniony dowóz z Olecka.
Zapraszamy Uczniów i Rodziców na Dzień Otwarty Szkoły w niedzielę, 22 maja 2011 r. o godz. 12.00
(zwiedzanie szkoły, występy uczniów, zabawy dla najmłodszych, poczęstunek).
W imieniu społeczności szkolnej
Andrzej Malinowski, dyrektor
Jeśli

chcieliby-

uczniowie prezentują swoje prace - szkoła śmy kupić komplet
odzieżowa do herbaty, to nale-

ży wybierać czarki
w tej samej tonacji,
ale każdą z innym
wzorem. Pięknym i
miłym
zwyczajem
jest picie herbaty
przy okazji spotkań
oficjalnych i prywatnych. Dobra herbata jest płynem, przy
którym ludzie zasiadają do stołu, rozmawiają, opowiadają
ciekawe historie.

strzostwo w wyrabianiu przedmiotów
z gliny oraz ich malowanie i szkliwienie. Bogactwo wzorów i technik jest
ogromne. Dominuje kilka barw: błękit,
zieleń i brąz. Technika zdobienia oraz
kolory określają poszczególne regiony
kraju.

Maria
W. Dzienisiewicz

„Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”

Dekoracje z warzyw i owoców

W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie laureatów konkursu fotograficznego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika. Dziś fotografia „Piękna złota jesień” Magdaleny Ampulskiej.
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

Gerda

Waldemara Rukścia

Nie! Nie! I jeszcze raz zdecydowanie mówię: wypowiadam „nie” kuszeniu losu. Sama jestem temu winna, bo na
początku tygodnia powiedziałam głośno, że poszukuję tematu do następnego numeru. (A tego pod żadnym pozorem nie
wolno wypowiadać głośno!) I już tego samego dnia miałam
porysowane drzwi samochodu. Na dodatek własnego i to
przez siebie. Nie chcę po raz kolejny roztrząsać tego zdarzenia, a raczej zderzenia ze skrzynką, na którą wjechało moje
auto, przy mojej pomocy, oczywiście. To jeszcze mało. To
jeszcze mało. Zdecydowanie za mało, jak się niebawem okazało.
Cała w szczęśliwościach wyszłam niedzielnego poranka
po bułeczki i jakieś słodkości do kawy, zamknęłam drzwi i
oddałam się porannym rozmyślaniom. Zaplanowałam z dokładnością do kwadransa całą niedzielę i nawet zgrabnie mi
to wyszło. Wbiegam po schodach rozkoszując się już prawie
parzoną kawą, klucz w drzwi i… i nic. Nie mogę otworzyć
drzwi. Proszę młodszą córkę, która została sama w mieszkaniu, by ona spróbowała. Nic. Jeszcze szarpię i klucz i
klamkę i drzwi – nic. Słyszę przerażony głos mego dziecka
i konsternację własną. Co ja mam robić? Wiem: telefon do
męża! Niech on się teraz martwi. Inaczej: może on coś wymyśli. Okazało się, że jego telefon, ale bez niego, też został
w domu. Czyli to rozwiązanie trzeba wyrzucić do kosza. Plan
B. Myślę, szybko myślę. Wiem! Sąsiad. Mamy fajnych sąsiadów i jak najbardziej bez gadania zajął się znakiem, ale i on
skapitulował. A czuję i słyszę, że dziecko za drzwiami jest
mocno wystraszone, popłakuje.
Co robić? Co robić? Inny sąsiad zaproponował udać się
na jakąś tam ulicę, gdzie dorabiają klucze i na pewno jest tam
numer telefonu.
Poszłam. Nic z tego. Szyld jest, ale bez telefonu. I znowu
utknęłam w punkcie wyjścia. Bułki w reklamówce, dziecko
za zamkniętymi drzwiami głodne i przestraszone, ja już w
lekkiej panice. Niby dziecku nie grozi niebezpieczeństwo,
ale boi się to rzecz pewna. Uspokajam ją namawiając by
oglądała telewizję. Włącza posłusznie, ale co chwilę zerka
przez wizjer i sprawdza, czy jestem.
Natychmiast szybka decyzja: bułki trzeba wrzucić na
balkon z balkonu sąsiada, zamawiam taxi do męża. Zamierzam wyciągnąć go z pracy, by wspólnie działać, bo czuję,
że sama nie poradzę. Zanim ruszyłam, sąsiedzi już wykonali

kilka telefonów. Ich znajomy, który mógłby pomóc, będzie dopiero po południu. I rozwiercał tylko zamki zwykłe, a to jest
zamek typu „Gerda” i do niej trzeba fachowca. Po jakimś kwadransie udaje mi się zdobyć numer człowieka, któremu nie jest
obce rozpracowanie Gerdy. I teraz oboje z mężem modlimy się,
by fachowiec odebrał telefon i zechciał zarwać sobie niedzielne przedpołudnie. Odbiera. Rozmowa jest krótka i chyba przekonuje go argument dziecka za drzwiami. Czekamy na klatce
uspokajając małą i siebie. Kiedy tylko wyciąga pierwszy śrubokręt, zaczynam czuć się bezpiecznie. Sąsiadka porywa mnie
na kawę, dzwoni inna koleżanka oferująca męża do pomocy. Po
niespełna dwóch kwadransach drzwi ustąpiły.
Ufff!. Przestrach w oczach dziecka mówi sam za siebie. Naprawianie Gerdy trwa. Okazało się, że to dobre drzwi antywłamaniowe i dobry zamek, nawet złodzieje mieliby z nim trochę
roboty. Nasz życzliwy fachowiec też. Naprawdę napracował się
solidnie, ale przede wszystkim nie mogliśmy mu się nadziękować, że uratował nas z nieznanej nam dotąd sytuacji. Zapewnialiśmy go, że będziemy go polecać znajomym.
Po trzech godzinach, nareszcie mogłam uściskać córkę i ją
uspokoić. Siebie też, choć jeszcze na samą myśl nogi mi się
trzęsą. A gdyby nie odbierał telefonu? A jeśli nie byłoby go w
mieście? Dziesiątki pytań, na które już teraz nie muszę odpowiadać. Całe szczęście.
Jaki jest morał tej historii?
Nawet kilka. Po pierwsze: można sobie planować, co się
chce, nawet niedzielę, a życie i tak ma swoje scenariusze. Po
drugie: chwała Bogu, że są jeszcze tacy fachowcy, którzy pomimo dnia wolnego od pracy, przyjadą i wyciągną człowieka z
opresji. Po trzecie: to wspaniała rzecz mieć dobrych sąsiadów i
znajomych. Warto więc być życzliwym dla innych. Po czwarte:
nawet dorosły jest zaskakiwany przez życie (w tym wypadku
przez Gerdę, która jak się okazała nie była przez lata konserwowana) i nie wie, jak postąpić, więc miejmy wyrozumiałość
dla dziecka, kiedy znajdzie się w nowej sytuacji. Po piąte: doprawdy zgłupiałam i nie wiedziałam, jak uspokajać dziecko za
zamkniętymi drzwiami. Okazało się rozsądne, więc powinnam
(jestem!) z niej dumna. Po szóste i siódme:
mam tego tygodnia po kokardę!
Marusia
Ps. Gerda chodzi jak nowa, dziecko opowiada przygodę
wszystkim dokoła, a ja po raz kolejny przekonuję się, że nie
można wszystkiego zaplanować i przewidzieć, bo… wszystko
zdarzyć się może.

