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Założony w 1997 r.

Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi,
ale mało kto wie, że mógłby
być szczęśliwy.
Albert Schweitzer

Nr 8 (684)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 8
(684)

cena 1,50 zł

22 lutego 2011 r.

Podsumowanie intelektualnych zmagań w Gimnazjum nr 2. Więcej o Święcie
Szkoły i Memoriale im. Władysława Zurowskiego wewnątrz numeru
SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

V52302

WĘGIEL:

K51308

V507

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

V2705

V7701

NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA
WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 15 lutego 2011 r. zmarł w Dywitach
Ś.P.

dr inż. Stefan Tucholski

wykładowca inżynierii ekologicznej na kierunku ochrona środowiska
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
Msza Św. za spokój Jego Duszy odprawiona zostanie 5 marca 2011 r.
o godzinie 18:00 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
o czym informuje w imieniu całej społeczności akademickiej
					

Rektor WM w Olecku

KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ
Rozpoczęcie 26 luty 2011, godz. 10.00. Miejsce - sala konferencyjna MOSiR Olecko, ul. Park 1 (stadion miejski)
Czas trwania 26-27 luty oraz 12-13 marzec (20 godz. wykładów
i egzamin). Organizator: Warmińsko - Mazurski Związek Piłki
Nożnej oraz MOSiR Olecko. Opłata za kurs: 100 zł (w cenie
kursu: przepisy piłki nożnej, profesjonalny gwizdek, materiały
szkoleniowe).Więcej informacji: www.kswmzpn.pl
Kierownik kursu: Jan Czarnecki, tel. 503077509.

Pożar domu w Zajdach

Dom im. J. Korczaka informuje, iż w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Olecku otwarta została wystawa prac plastycznych „Mój świat – moje emocje”, wykonanych przez wychowanków naszej placówki. Serdecznie zachęcamy do jej
obejrzenia.
Jednocześnie informujemy iż istnieje możliwość zakupu obrazów i rysunków dzieci. W tej sprawie kontakt z placówką
pod nr tel. 87-520-21-40
Społeczność DJK

Około godziny 4:00 nad ranem w dniu 20.02.2011 roku, oleccy strażacy otrzymali
zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Zajdy gmina Olecko.
Do działań skierowano 4 samochody ratowniczo-gaśnicze: z JRG Olecko, OSP Gąski oraz OSP Szczecinki. Pożar ugaszono w ciągu kilkunastu minut, oddymiono i
przeszukano pomieszczenia. Dogaszanie i rozbieranie części konstrukcji dachu oraz
elementów wyposażenia trwało kilka godzin. Spaleniu uległo wyposażenie pokoju
oraz część konstrukcji dachu. Wstępnie nie ustalono przyczyny wybuchu pożaru,
okoliczności bada olecka policja. 			
kpt. Tomasz Jagłowski

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:

• Zenobia Andrzejewska
• Norbert Balach
• Wojciecvh Karbowski
• Jakub Omilianowicz
• Monika Pajko
• Zofia Turowicz
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

V7501

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

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

V1307

Redakcja

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

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

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

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

V7102

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-

V6702

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
B11206

21

lutego
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”
22 lutego (wtorek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
upływa termin składania wniosków w konkurskie „Równać
Szansę”, (szczegóły TO 3)
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Dąbrowskie (świetlica)
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Raczki Wielkie (u sołtysa)
12.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Babki Oleckie (świetlica)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Możne (u sołtysa)
23 lutego (środa)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
9.00 - Halowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w
piłce nożnej chłopców, hala SP w Wieliczkach
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Łęgowo (u sołtysa)
10.00 - VI Gminny Przegląd Jasełkowy, GCK w Kowalach Oleckich
11.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Kijewo (u sołtysa)
15.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Gordejki (u sołtysa)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Duły (u sołtysa)
18.00 - spotkanie z Grażyną Serafin, pisarką, dziennikarką
prasową i radiową , Galeria 1, sala konferencyjna ZSLiZ przy
Gołdapskiej
24 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Borawski (świetlica OSP)
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Szczecinki (świetlica)
12.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Borawskie Małe (u sołtysa)
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
16.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Dzięgiele (u sołtysa)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Jaśki (świetlica)
18.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Zatyki (świetlica)
25 lutego (piątek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
9.00 - IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci Pogranicza
Warmii,Mazur i Suwalszczyzny”, internat Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
13.00 - Sprawność merytoryczna i finansowa w organizacjach
pozarządowych - bezpłatne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności 2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
13.00 - Sesja rady Miejskiej, Ratusz
15.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Zajdy (u sołtysa)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Sedranki (świetlica)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Zabielne(u sołtysa)
18.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Dąbrowskie II (u sołtysa)
26 lutego (sobota)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Olszewo (świetlica)
10.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Ślepie (autobus)
11.00 - Młodzieżowe Mistrzostwa województwa w-m w tenisie stołowym, Zespół Szkół, osiedle Siejnik
12.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Babki Gąseckie (świetlica)
15.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Kukowo (świetlica)
17.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Doliwy (u sołtysa)
18.00 - zebranie wyborcze w sołectwie Gąski (stołówka SP w Gąskach)
18.00 - koncert Ryszarda Rynkowskiego, Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”
27 lutego (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
28 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
upływa termin składania wniosków o dofinansowanie nauki w
programie „Student”, szczegóły w TO 7/683, s. 4)
1 marca (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
19.00 - Young Team Olecko - Lega Olecko - mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
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Za niespłacony dług ugodził nożem 14-latka

Kara nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 25letniemu Łukaszowi R. z Olecka. Mężczyzna jest podejrzany o zranienie nożem 14-letniego chłopca. Poszkodowany w wyniku doznanych obrażeń ciała trafił
do szpitala.

Do zdarzenia doszło 12 lutego ok. godziny 18.30 w Olecku. Wtedy to oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał
zgłoszenie o ugodzeniu nożem.
Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze
potwierdzili, iż poszkodowanym jest 14-latek, który został
raniony ostrym narzędziem. Chłopiec doznał rany kłutej okolicy lewego boku i został hospitalizowany na oddziale chirurgicznym oleckiego szpitala.
Policjanci pracujący nad ta sprawą zatrzymali do wyjaśnienia 25-letniego mieszkańca Olecka. Łukasz R. podczas
przesłuchania przyznał się do winy. Swoje zachowanie miał
tłumaczyć tym, iż 14-latek nie oddał mu długu. Zatrzymany
usłyszał zarzut, uszkodzenia ciała oraz zmuszenia przemocą
osoby w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Do sądu
wpłynął już wniosek policji i prokuratury o tymczasowe

aresztowanie podejrzanego. Za popełniane przestępstwo grozi
mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Oleccy policjanci przechwycili przemyt
ponad 1500 paczek nielegalnych papierosów

Oleccy policjanci zabezpieczyli samochód osobowy,
w którym 38-letni mężczyzna przewoził 1590 paczek
papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
Kierowca osobowego opla został zatrzymany na ul.

Gołdapskiej. Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą przeprowadzą dochodzenie w tej
sprawie. Za posiadanie papierosów bez polskich znaków
akcyzy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

14 lutego, około godziny 13.45 w Olecku, na ulicy Gołdapskiej policjanci zatrzymali do kontroli kierującego oplem
astrą. Kierującym okazał się 38-letni Wojciech K., mieszkaniec
Ełku.
Funkcjonariusze mieli podejrzenia, że w aucie mogą być
przewożone nielegalne papierosy. Policyjna kontrola potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia. Pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a kierowca zatrzymany. W jego
obecności oraz funkcjonariuszy urzędy celnego przeszukano
auto.
W bagażniku znaleziono trzy worki foliowe, w których było
1590 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków
skarbowych akcyzy. Łącznie wartość nielegalnych wyrobów
tytoniowych wyniosła 25 tysięcy złotych. Wojciech K. trafił do
policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Teraz za popełnione przestępstwo karno - skarbowe grozi mu kara 2 lat pozbawienia wolności.
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Wyjaśniają przyczyny wypadku
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do którego doszło wczoraj na drodze wojewódzkiej nr 655. Na
prostym odcinku doszło do czołowego zderzenia mazdy
ze skodą. Trzy osoby ranne zostały odwiezione do szpitali w Olecku i Suwałkach. Kierowcy byli trzeźwi.
Do zdarzenia doszło 17 lutego ok. godz. 16.30 w
miejscowości Dunajek na drodze wojewódzkiej nr
655.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni kierujący
mazdą jadąc od strony Giżycka nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Wpadł w
poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na
przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył z jadącą z przeciwka skoda.
W wyniku zdarzenia 14-letni pasażer skody doznał
złamania kości przedramienia i przebywa w szpitalu w
Suwałkach. Pozostałych dwóch pasażerów tego auta z
urazem klatki piersiowej i ogólnymi potłuczeniami odwieziono do szpitala w Olecku.
Droga w tym miejscu była zablokowana trzy godzi-

ny , policjanci wprowadzili objazdy. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowcy byli trzeźwi.
Teraz szczegóły tego wypadku wyjaśni policyjne dochodzenie.
młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

to@borawski.pl
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Seraj Rady Powiatu

24 lutego o 13.00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32 odbędzie
się V Sesja Rady Powiatu.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja z realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do
Starostwa i podległych jednostek za 2010 rok.
9. Ocena działalności z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom
Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, Dom
im. Janusza Korczaka w Olecku.
10. Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2003-2015 oraz działań
na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olecki.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleckiego do „Stowarzyszenia powiatów,
miast i gmin Ełk – Gołdap – Olecko”;
c) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2011 – 2016”;
d) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011 roku;
e) w sprawie wyrażenia zgody Gminie Świętajno na założenie i prowadzenie placówki oświatowej
pod nazwą: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mazurach;
f) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
na terenie Powiatu Oleckiego;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko;
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko;
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
j) w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych;
k) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
l) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2011 r. (piątek) godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 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. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad
Osiedli dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”;
b) zmian w Statucie Gminy Olecko;
c) ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Olecku;
d) 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.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

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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Nagrody dla kobiet wykonujących badania cytologiczne
Powiat Olecki dla każdej kobiety, która zgłosi się do OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o. na badanie cytologiczne w
ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy przygotował prezent kosmetyczny. Pacjentka, która
wykona cytologię może również wziąć udział w losowaniu
nagród. Każdego miesiąca nagradzamy 5 kobiet.
10 lutego 2011r.
Edward Adamczyk
– Sekretarz Powiatu wręczył nagrody
dla 5 kobiet, które
wykonały cytologię
w styczniu 2011 r.
Nagrodzone zostały: Krystyna Jankowska,
Danuta
Słapińska, Ewelina
Wróblewska, Joanna Wysocka i Marianna Żukowska.
Wyżej wymienione otrzymały kosmetyki ufundowane
przez firmę BIELENDA Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o., materiały promocyjne oraz gadżety.
Halina E. Kasicka www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Odpowiedzą za kradzież i włamanie
Trzech młodych mężczyzn podejrzanych o włamanie i
kradzież zatrzymali oleccy policjanci. Wspólnicy z piwnicy
jednego z budynków w centrum miasta zabrali 1200 metrów
przewodu elektrycznego oraz elektronarzędzia o wartości
ponad 10 tysięcy złotych. Jarosław W., Amadeusz P. oraz
Piotr G. usłyszeli już zarzuty i przyznali do winy. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem kodeks karny przewiduję
karę do 10 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w piątek 11 lutego br. w Olecku.
Wtedy to jeden z mieszkańców powiadomił dyżurnego o
włamaniu do piwnicy.
Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że skradziono
1200 m przewodu elektrycznego oraz elektronarzędzia o
łącznej wartości ponad 10 tyś. złotych. Następnie dzielnicowy z rejonu w którym doszło do przestępstwa w czasie
obchodu ustalił krąg osób podejrzanych. Do wyjaśnienia
zatrzymano 23-letniego Jarosława W. oraz 22-letniego Amadeusza P. Ponadto w trakcie przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych Jarosława W. policjanci znaleźli
skradzione narzędzia. Przesłuchania kolejnych świadków
oraz konfrontacja podejrzanych w konsekwencji doprowadziły do odzyskania wszystkich skradzionych rzeczy i postawienia zarzutów.
Jarosław W. usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem
i kradzieży. Amadeusz P odpowie za kradzież z włamaniem
natomiast Piotrowi G. postawiono zarzut kradzieży. Wszyscy
podejrzani przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Teraz
za popełnione przestępstwa będą odpowiadać przed sądem
karnym.

L32203

Dwie kompletnie pijane matki
zgłosiły się do komendy
Dyżurny oleckiej jednostki zatrzymał dwie nietrzeźwe matki. Kobiety zamierzały złożyć zawiadomienie. Obie zgłosiły się
wraz z małymi dziećmi na rekach. Jednak ich stan świadomości spowodował ,że dzieci zostały przekazane babci i ojcu.
Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.
15 lutego ok. godziny 17.15 do oleckiej komendy zgłosiły
się Ewa B. oraz Monika R mieszkanki Olecka. Obie przyszły z
małymi dziećmi na rekach i zamierzały złożyć zawiadomienie
o groźbach.
Oficer dyżurny poczuł woń alkoholu od zgłaszających w
związku z tym sprawdzono ich stan trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało u Ewy B. ponad 2 promile alkoholu natomiast
u jej koleżanki ponad 1,6 promila. Obie zatrzymano w komendzie do chwili przekazania dzieci trzeźwym członkom rodzin
tj. babci oraz ojca. Teraz za sprawowanie niewłaściwej opieki
nad dziećmi kobiety będą tłumaczyły się w sądzie rodzinnym
i nieletnich.

to@borawski.pl

Narada podsumowująca realizację zadań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
powiatu oleckiego za rok 2010

16 lutego w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, odbyła się narada
podsumowująca realizację zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej powiatu oleckiego za rok 2010.
Komendant Powiatowy PSP w Olecku bryg. Jan
Mróz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze statystki operacyjne oraz zadania
realizowane przez poszczególne komórki i wydziały
naszej Komendy w roku 2010. Komendant Powiatowy wspomniał także, o głównych inwestycjach, zakupach i pracach gospodarczych w roku 2010 oraz
współpracy z innymi służbami i instytucjami. Na
koniec wystąpienia przedstawił plany na bieżący rok
i podziękował wszystkim zebranym za współprace i
wspieranie działalności Komendy Powiatowej PSP
w Olecku.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy
odnieśli się do podsumowania, wysoko oceniając
pracę i kierunki działania oleckich strażaków. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st. bryg. Mirosław
Rutecki przedstawił skrótową analizę działalności
z zakresu ochrony przeciwpożarowej w województwie.

W naradzie uczestniczyli: Wojewoda WarmińskoMazurski - Marian Podziewski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Olsztynie – st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta
Olecki – Andrzej Kisiel, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha, Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, Wiceburmistrz Olecka – Henryk
Trznadel, Przewodniczący Rady Miejskiej – Karol
Sobczak, Wójt Gminy Kowale Oleckie – Helena
Żukowska, Wójt Gminy Wieliczki – Jarosław Kuczyński, Komendant Powiatowy Policji – insp. Rafał Klauza, strażacy, a także pracownicy KP PSP w
Olecku.

kpt. Tomasz Jagłowski
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Olecku przypomina o możliwości odliczenia od

podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych – tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn.
zm.)
Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej.
Odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6
kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym
przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
1)wykonywał władzę rodzicielską,
2)pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z
nim zamieszkiwało,
3)sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Kwota odliczenia wynosi 92, 67 zł miesięcznie na każde dziecko.
Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka
wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja
opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 kwoty 92,67
zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć
od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji
przez nich ustalonej.
Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku
podatkowym wychowują dzieci:
1)małoletnie,
2)bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3)pełnoletnie dzieci do 25 roku życia pod warunkiem,
że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą), jeżeli
w roku podatkowym nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych
opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej w łącznej wysokości nieprzekraczającej 3089zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Fakt otrzymywania przez dziecko renty rodzinnej nie
powoduje utraty prawa do ulgi.
Z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują:
1)dochody z działalności gospodarczej opodatkowane
przy zastosowaniu liniowej 19 % stawki podatkowej,
2)przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego.
Z odliczenia nie mogą również korzystać podatnicy,
których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według ww. zasad.
W części E formularza PIT/O podatnik podaje numer
PESEL dziecka, a w przypadku braku tego numeru – imię,
nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Jednocześnie zaznacza za jaki czas przysługuje mu odliczenie.
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Literackie dywagacje 5
Jak wygląda nasze życie codzienne?
Czy jest jakiś schemat naszego aktualnego życia tutaj? Schemat, który moglibyśmy określić jako uniwersalny dla każdego mieszkańca Olecka? Być może wciąż
żyjemy jedynie na tyle, na ile pozwalają nam klimat i
położenie miasta tworząc uwarunkowania, które to od
pokoleń wpływają na powielanie automatyzmów naszych zachowań. Może jedynie prognozowane (w bliżej
nieokreślonej przyszłości) ocieplenie klimatyczne zmieni definitywnie tutejsze przyzwyczajenia.
Schemat życia olecczan opiera się w dużym stopniu
przede wszystkim na położeniu, a więc na topografii
miasta, i warto się temu bliżej przyjrzeć, by podsumować rzeczywistość. Topografia pozostała w zasadzie niezmieniona do dziś i funkcjonujemy, jak nam to pierwotnie narzucono: z placem centralnym pośrodku. Ratusz
mieści się wciąż przy tym placu, jedynie w innym już
budynku, a nad miastem jak dawniej dominuje kościół.
Od placu ulice rozchodzą się tak samo, bez większych
zmian. Wciąż potocznie mówimy, że „idziemy do miasta” mając na myśli sklepy lub urzędy wokół placu, gdyż
nasze życie codzienne jest topografią uwarunkowane i
przemieszczamy się tradycyjnie tak samo od lat, tylko
na jarmark idziemy już za rzekę, bo teraz nie dzieli ona
tak wyraźnie miasta. Przy czym, jarmark nie jest już tak
ważny dla społeczności oleckiej, bo mamy i inne alternatywy kupna i sprzedaży, a kultura, która we wcześniejszych czasach istniała jako jarmarczna rozrywka (w
postaci pantomimy czy też teatralnych scenek) nabrała
wyższych lotów i przeniosła się z rynku do sal, kina oraz
amfiteatru. Życie codzienne wymaga załatwiania spraw,
zakupów oraz rozrywki, i tak ono wygląda od założenia
miasta tętniąc w centrum tysiącem spraw.
Jeśli zaś chodzi o położenie naszego miasta względem świata to przyczyniało się ono przede wszystkim
do tego, że życie kiedyś toczyło się tutaj prawdziwie
prowincjonalnym rytmem, a głównym wydarzeniem
wybudzającym miasto z uśpienia był wspomniany powyżej jarmark. Dzisiaj rytmu życia nie wyznacza nam
już jarmarczny targ, ani wschody i zachody słońca lecz
jedynie może godziny otwarcia urzędów i zakładów
pracy. Nie jest on jednolity i odbiega od zastanego prowincjonalnego uśpienia. Czas naszej aktywności się wydłużył. To, w jakim stopniu korzystamy z dobrodziejstw
cywilizacyjnych oraz jak nam powodzi się w interesach
w dużym stopniu zależy już nie tylko od indywidualnych wysiłków i zapotrzebowania mieszkańców miasta
czy też jego położenia oraz kontroli władz lecz także od
tego, jak wygląda rynek światowy, a więc my także pozostajemy pod wpływem jego wzlotów i upadków. Prowincjonalność przez to nabrała nowych form, gdyż stała
się tym, co człowiek ma w duszy, a nie określeniem jego
miejsca zamieszkania.
Pomimo, iż położenie nie odgrywa już znaczącej roli,
klimat niezaprzeczalnie wciąż wpływa na nasze życie i
najdotkliwiej odczuwamy to zimą. Bez względu na to
czy chcemy czy też nie, musimy być przewidujący na
kilka zimnych miesięcy w roku i jak na razie nie udaje
nam się uciec od potrzeby (i konieczności) ot chociażby
ogrzewania i odśnieżania, tyle tylko, że możemy sobie to
ułatwiać stwarzając bardziej komfortowe warunki, bądź
po prostu na czas zimowych miesięcy wyjeżdżać gdzieś
indziej. Reasumując te krótkie podsumowanie: nie różnimy się w tych naszych standardowych zachowaniach

felietony

i ewentualnych przemianach od innych, podobnych do
naszego, miast w Polsce. Rozwój cywilizacyjny kształtuje nasze życie, codziennie także powielamy standardowy
styl życia od pokoleń. To, dlaczego tak się dzieje (oprócz
uwarunkowań topograficznych i klimatycznych) ma wiele
aspektów, niemniej jakiś czas temu naukowcy przedstawili nową wizję przyszłości, w której my tutaj staniemy
się Eldorado dla reszty Europy, i to może odmienić nasze
przyzwyczajenia oraz zachowanie. W wyniku zmian klimatycznych większość krajów śródziemnomorskich utraci
swój potencjał, a ludność z tych krajów wybierze się na
Daleką Północ (czyli do nas) w poszukiwaniu ciepła i lepszego życia wyludniając całe wybrzeża. Tak więc, w bliżej
nieokreślonej przyszłości możemy być pępkiem świata.
Klimat zmieni się całkowicie, a na stokach mazurskich pagórków być może wyrosną winnice, zaś miasto nabierze
nowych form architektonicznych. Taki nowy raj na ziemi
z nowymi obyczajami i nową ludnością napływową. Taka
Śródziemnomorska Północ. Analogie do przeszłości i opis
życia codziennego mogą być o wiele trudniejsze do przeprowadzenia niż dzisiaj. Oczywiście, to tylko czysto hipotetyczne rozważania. Dziś wciąż z łatwością przeglądamy
się w przeszłości odnajdując cechy wspólne.

Ewa Kozłowska

felieton

„Nic nie dzieje się za wcześnie
i nic nie dzieje się za późno (...)
zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary”
- czy chcemy się z tym godzić?
- czy godzimy się?

Każda śmierć jest bolesna, odejście każdego człowieka
dotyka. Są jednak spośród odchodzących takie osoby, których
brak odczuwamy wszyscy, bez względu na przekonania, na
sympatię etc.
Do takich osób należał ksiądz Arcybiskup Józef Życiński.
Wieki Człowiek!
Wielki – aby tak mówić, nie musimy przywoływać żadnych
tytułów, przypominać funkcji jakie piastował w Kościele, sukcesów w kraju, a przede wszystkim za granicą. Nie – po prostu
był Wielki – tą szczególna wielkością, którą mierzy się inaczej,
którą mierzę i8 Człowieczeństwem, Dobrocią, Otwartością na
innych – na ludzi i ich sprawy.
Posiadł umiejętność, którą powinni mieć wszyscy kapłani:
zbliżał Boga do ludzi i ludzi do Boga. Na pozór proste. Właśnie
– na pozór. A jakże trudne w realizacji.
Wielki intelektualista, filozof. Jedna z najwybitniejszych
postaci Kościoła.
Miał odwagę mówić prawdy niepopularne, dając tym samym dowód, iż w Kościele jest miejsce dla samodzielnego myślenia. Ale tak naprawdę, tylko On znał cenę jaką płaci się za
odwagę głoszenia tych prawd. Jak był atakowany i jak bardzo
to przezywał.
Miał wspólny język nie tylko z możnymi tego świata, ale
także z prostymi ludźmi. Niósł im pomoc i dobre słowo. Jedno
i drugie ważne.
Warto zadać pytanie i spróbować znaleźć na nie odpowiedź:
- Czy znajdzie się w Kościele ktoś kto powtórzy za Arcybiskupem Jerzym Życińskim:
- żadna grupa nie może zawłaszczyć Krzyża, wszyscy mogą
się pod nim zmieścić,
- najważniejsze: próbować żyć w prawdzie i miłości,
- trzeba budować dobro.
I:
Jedność Wieczernika obowiązuje nas wszystkich.
NIECH SIĘ STANIE?
27 lutego 2011 roku

Irena Jasielun

to@borawski.pl
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Świątynia Najświętszego Serca Jezusowego w Taszkencie

Większość Polaków mieszkająca w dawnym Turkiestanie (teraz
Uzbekistan) była wyznania rzymsko-katolickiego. Już w XIX wieku
wielokrotnie zwracano się do ówczesnych władz o wydanie zezwolenia na budowę choćby kaplicy, aby móc się wspólnie modlić, świętować i żegnać.
Zachowane dokumenty świadczą, że 25 lutego 1891 roku grupa inicjatywna pod kierunkiem generała S. Żylińskiego wystosowała pismo
do władz o wyrażenie zgody na budowę kaplicy. W bieżącym roku mija
120 lat od tego zdarzenia. Odpowiedź Polacy otrzymali 19 października 1891 roku. Jednak prośba została przez Ministerstwo Wojskowe
odrzucona. Na początku XX wieku po kolejnych próbach nadeszło od
generał-gubernatora pozwolenie na budowę kaplicy w Taszkencie.
Z kronik wynika, że budowa trwała krótko. Sprawnie przygotowano
dokumentację budowlaną, zgromadzono niezbędne fundusze i już 30
maja 1916 roku nad rzeką Salar odbyło się uroczyste poświęcenie tymautorka artykułu - w tle Kościół
czasowej kaplicy. Równocześnie rozpoczęto budowę dużego gmachu
kościoła. Nad całym przedsięwzięciem czuwał ks. prof. Justyn Bonawentura Pronajtys, ale z chwilą jego śmierci w 1917 roku budowa
została wstrzymana. Rok 1925 przyniósł decyzję władz radzieckich
o całkowitym zamknięciu parafii rzymsko-katolickiej.
Dopiero zmiany polityczne końca lat 80 i tworzenie się niepodległej Republiki Uzbekistanu pozwoliły Polakom podjęcie skutecznych działań o przywrócenie miejsca i resztek budowli sakralnej.
W 1990 roku zarejestrowana została parafia pod
wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa, a
1993 przystąpiono do
odbudowy kościoła w
większości zgodnie z
pierwowzorem. W 2000
roku dokonano poświęcenia kościoła.
Jak w przeszłości, tak
Ołtarz główny, projekt i wykonanie German i teraz kościół jest nie tylGerman Adamow i jego dzieło
Adamow
- Błogosławię Wam
ko miejscem modlitwy i
obrzędów religijnych, ale miejscem integrującym społeczność wyznania widok na
rzymsko-katolickiego.
potężną bryłę kościoła
W samym gmachu, w dolnej jego części, znajdują się kaplica, sala wykonaną z betonu
do katechezy, spotkań wiernych, jest też sala ze sceną przystosowana
do organizacji okolicznościowych spotkań, koncertów, wystaw i konkursów. Nierzadko w kościele odbywają się koncerty organowe i wokalne
artystów jako niezależne wydarzenia muzyczne prowadzone przez zawodowych konferansjerów.
W każdą niedzielę odprawiane są Msze św. w językach: rosyjskim,
Roślinne motywy
angielskim i koreańskim, a raz w miewitraży i lamp
siącu w języku polskim. Ich przebieg
różni się nieznacznie od polskiego tym,
że ofiary zbierane są do woreczka przez
wyznaczonych uczestników mszy,
mogą to być także dzieci. Po zakończonej modlitwie większość nie rozchodzi się, ponieważ
jest to czas na przywitanie się i rozmowy.
Gmach kościoła jest ogromny, w stylu romańskim, zbudowany z betonu. Posadowiono
go poniżej otaczających domów i ulic. Idąc w dół po szerokich schodach odnosimy wrażenie, jakby budynek wypiętrzał się z każdym naszym krokiem. Zazwyczaj wchodzi się
przez szerokie przeszklone drzwi w dolnej części gmachu. Wewnątrz jest bardzo jasno.
Dominuje kremowy i różowy marmur, jasne drewno i przezroczyste szkło. Jedynie witraże
są skupiskiem kolorów, ale i one utrzymane są w pewnej ścisłej konwencji barw i motywów.
Na większości witraży przedstawione są kwiaty i krzewy, żywioły, na jednym znajduje się
postać Najświętszej Maryi Panny.
Główny ołtarz i płaskorzeźbę z marmuru i ceramiki w sali ze sceną wykonał taszkencki
artysta German Adamow (na zdjęciu). Okazuje się, że dużo łatwiejszym materiałem w
mozaice jest marmur niż płytka ceramiczna, która łatwo się kruszy podczas obróbki. Takie dzieło wymaga ogromnego skupienia i cierpliwości, aby tysiące odłamków połączyć w
piękny kształt.
Ponad sto lat miejsce nad rzeką Salar czekało na pomyślne zakończenie budowy Kościoła Najświętszego Serca Jezusa.

Maria W. Dzienisiewicz
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Przemówienie dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika, Anny Doroty Siemiatyckiej na uroczystej
akademii, która odbyła się 18 lutego z okazji Święta
Szkoły

Po przywitaniu nas wszystkich przez Patrona tego miejsca
z obowiązku, ale też wielką z przyjemnością chce podziękować za obecność dzisiaj - a na co dzień za podejmowanie i
wspieranie naszych przedsięwzięć - tym, którzy tworzą społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku i
tym, którzy są wypróbowanymi przyjaciółmi naszej szkoły.
Święto bez najbliższych i gości zatraca swój klimat i ducha. Święto przywdziewa uroczystą szatę i najpiękniejsze
kolory - w szczególny sposób dla tych, którzy z nami chcą
dzielić radość świętowania.
Dlatego cieszymy się z obecności i serdecznie witamy:
- Pana Wacława Olszewskiego, Burmistrza Olecka,
- Pana Romualda Wojnowskiego zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Księdza Lecha Janowicza, proboszcza Parafii pw.
NMPKP w Olecku,
- Ks. Dariusza Smoleńskiego, proboszcza Parafii pw.
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach,
- Pana Andrzeja Wojczulewicza, Prezesa Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej,
- Dr Annę Sadowską, lekarza stomatologa firmy ASDENT w Olecku, sponsora nagród w dzisiejszych konkurencjach sportowych.
Wielką naszą radością jest obecność dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół gminnych: Pani Janiny Rękawek, dyrektor
SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Panią Teresę Sulimę dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie, Panią Lucynę
Sadowską, dyrektor SP nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Pana
Mirosława Matusiaka, dyrektora Zespołu Szkół w Babkach
Oleckich.
Witamy Panią Ewę Żurowską – córkę Władysława Żurowskiego
Z radością dostrzegam szacownego emeryta – byłego dyrektora tej szkoły Pana Edwarda Szarneckiego - to wielki
dla nas zaszczyt i wyróżnienie.
Dziękuję za obecność przedstawicielom lokalnej prasy –
Panu Bogusławowi Markowi Borawskiemu, redaktorowi
naczelnemu „Tygodnika Oleckiego”, Pani Marcie Ankianiec
i Panu Zbigniewowi Malinowskiemu – redaktorom Głosu
Olecka.
Witam rodziców na czele z przewodniczącą Panią Joanną Łabanowską. Witam nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a przede wszystkim młodzież – naszych Kopernikanów, którzy dzisiaj cieszą się z 538 rocznicy urodzin
swojego czcigodnego Patrona – i z tej okazji stają w szranki
sportowej i intelektualnej rywalizacji, przybliżają nam piękną
i bogatą tradycję tego miejsca oraz zaprezentują swoje osiągnięcia i działania.
Święto szkoły w tym zimowym czasie – łączymy z II Memoriałem im. Władysława Żurowskiego, pielęgnując w ten
sposób dziedzictwo szkoły, którego jesteśmy spadkobiercami
i które na miarę czasów pragniemy kontynuować.
Dzieło Pana Żurowskiego ma też swój jubileusz. 30 lat
temu lodowisko „Bajka” zostało wyróżnione tytułem najładniejszego lodowiska w Polsce w plebiscycie widzów „Teleranka”. Tę rocznicę przeżywamy z córką Pana Władysława
i świadkami tamtych wydarzeń oraz uwieczniamy stałą wystawą, którą dzisiaj otwieramy, dzięki talentom artystycznym
i technicznym ks. Dariusza. Jest nam miło, że Ksiądz ciągle
dobrze się czuje z nami i nas wspiera.
Zmagania konkursu wiedzy o Patronie i wyczyny sportowe pomogą nam w podniesieniu świątecznej adrenaliny i
radosnemu jej spożytkowaniu, a prezentacje uczniowskich
projektów edukacyjnych będą dowodem na to, że zdecydowanie zmierzamy do gwiazd i nie żałujemy trudu – a ci, którzy
są jeszcze opieszali i oglądają się na niewiadomo co – niech
żałują, bo drepczą ciągle w miejscu.
Będą nagrody i ciepły bigos – będzie radośnie i miło – dla
tych, którzy są otwarci, radośni i mili. Zapraszam do obejrzenia wystawy i nowości w naszej szkole, bo znowu odrobinę
udało się nam ją odnowić. Dziękuję za obecność i zapraszam
do wspólnego radosnego świętowania.

Anna Dorota Siemiatycka

dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

to@borawski.pl

11

Tygodnik olecki 8/684 - r. 2011

fot. archiwum
szkoły

Nagrody w konkurencjach memoriału i
turnieju wiedzy o Koperniku ufundowali:

1. Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Olecku
2. Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Anny Sadowskiej w Olecku
3. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5. Ksiądz Dariusz Smoleński
6. Pani Ewa Dębowska, córka Władysława Żurowskiego
7. Pan Bartłomiej Sobieraj
8. DREXPORT Sp> J.ZPHU RYSZARD
JANKOWSKI
9. Europe Direct Olecko.
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Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 17.

Tokio , 16.08.2008 r.
Japońskie książki czyta się „od końca”,
a sumo stało się zawodowym sportem

Po godz. 9. wymeldowaliśmy się z hotelu. I dobrze, bo
miejsce mało sympatyczne, ciemne. Od wczoraj Krzysiek i
Bibi mają problemy z kartami bankomatowymi VISA, bo nie
„działają”; nie mogą pobrać pieniędzy. Wina leży po stronie samych kart, a nie japońskich bankomatów. Po prostu nie
mają pieniędzy na kartach, a w dodatku istnieje coś takiego
jak dzienny limit wypłat. Nie mogą skontaktować się z matką
Bibi w Polsce, która ma im jakoś pomóc.
Pojechaliśmy metrem na stację Ueno i stąd przez park
do naszego hotelu. Musieliśmy go długo szukać, chociaż był
niedaleko. Napisy tylko po japońsku, więc nawet nie wiem
jaką nazwę ma nasz hotel. Tu zostawiliśmy bagaże, ponieważ
doba hotelowa rozpoczynała się od godz. 15. Poszedłem zobaczyć słynny targ Ameyako. Jeden z wielkich bazarów Azji.
Ceny są niskie. Po II wojnie światowej kwitł tu czarny rynek,
handlowano alkoholem, papierosami i czekoladą. Jest tutaj
mnóstwo małych sklepików stłoczonych pod wiaduktem kolejowym. Można kupić żywność, ryby, ubranie itp.

zorze w pokoju i oglądać dwa kanały pornograficzne. Karta jest
ważna 8 godzin. Koszmar.

Wejście na targ Ameyako

Pomnik Saigo Takamori

O dziwo zaczął padać deszcz, więc postanowiłem pójść
do hotelu. Krzyśka i Bibi nie zastałem, ponieważ byli przy
naszym wczorajszym hotelu, siedzieli na chodniku, ponieważ w tym miejscu mieli zasięg internetowy, oczywiście
bezpłatny. Bibi ma ze sobą laptopa.
Nie mieli pieniędzy, zęby zapłacić za hotel, w którym
zamieszkaliśmy. Pożyczyłem im. Zapłaciłem za nas troje aż
90 tysięcy jenów (olbrzymia kwota) za 5 noclegów, chociaż
można było zdecydowanie taniej w innym miejscu. W poniedziałek na karcie Bibi mają znaleźć się pieniądze, więc mi
oddadzą. Na szczęście mam pokój jednoosobowy. Jest malutki, ale przyjemny.
Denerwuje mnie tylko jedna rzecz. Na korytarzach są automaty na karty telewizyjne. Można wrzucić 1 tysiąc jenów
(20 zł) i otrzymać kartę, włożyć ją do czytnika przy telewi-

Deszcz był krótkotrwały. Po nim poszedłem do Parku Ueno
i robiłem zdjęcia. Miałem ze sobą hotelowy parasol. W parku
są muzea i świątynie oraz najstarsze i najlepsze w Japonii zoo.
Na dłużej zatrzymałem się przy pomniku Saigo Takamori. Takamori w 1877 r. jako przywódca zwycięskich sił cesarza Meiji przyczynił się do wybuchu rebelii przeciwko władcy, a po
jej klęsce popełnił samobójstwo. Ułaskawiono go pośmiertnie.
Przy pomniku na ławkach spali bezdomni.
W niewielkim sklepiku kupiłem parówkę w bułce na zimno
za 120 jenów i czekoladę też za 120. Zaszedłem także do księgarni i kupiłem … japońską książkę, chyba poezję.
Japońskie książki czyta się „od końca”. Japończycy posługują się trzema alfabetami: kanji, hiragana, karakana. W ciągu
sześciu pierwszych lat nauki dzieci poznają 1008 znaków kanji
(podstawowych jest 1945 znaków). Chcąc jednak czytać literaturę przedwojenną, trzeba zapamiętać kilka tysięcy kanji. Znaki
czyta się z góry na dół, a cały tekst od prawej do lewej.
Niektóre słowa japońskie brzmią identycznie jak polskie,
mają tylko inne znaczenie np. chleb – pan, czarna herbata – kocha, wczoraj – kino.
Zrobiłem niewielkie pranie. Jakimś sposobem rozwiesiłem
w pokoju sznur do suszenia ubrań. W pewnej chwili przeszła
mi przez głowę myśl … że w korytarzu stoi … automat. Jednak
postanowiłem nie korzystać z telewizyjnych rozrywek Japończyków. Oglądałem zwykłą telewizję.
Zainteresowało mnie sumo. Dziś jest to bardziej sport zawodowy niż sztuka walki, ale ma ponad 2000 lat. Wywodzi
się z shintoistycznych rytuałów zbiorów. Co roku odbywa się
w Japonii 6 turniejów sumo. Celem walki jest kształtowanie

to@borawski.pl
duchowej, umysłowej i fizycznej równowagi, opanowania,
szybkości i dokładności. W sporcie tym nie ma limitów wagi.
Starcia trwają krótko. Przegrywa ten, który pierwszy dotknie
ringu (kwadratowa platforma z ubitej gliny, otoczona grubym
powrozem ze słomy ryżowej) inną częścią ciała niż podeszwy
stóp lub stanie poza słomianym kręgiem, albo zostanie z niego
wypchnięty.
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W CZERWIONCE - LESZCZYNACH

zaprasza do wzięcia udziału w
XV Międzynarodowym Konkursie Poetyckim
„O ZŁOTE CYGARO WILHELMA”
W siedzibie MOK przy ul. Wolności 2 mieści się biuro informacyjne konkursu udzielające wszelkich informacji osobom
zainteresowanym.
Termin nadsyłania prac upływa 17 czerwca 2011 roku.
Cele Konkursu:
1. Promocja polskiej poezji współczesnej.
2. Stworzenie możliwości spotkania twórców, wzajemnego poznania się.
3. Konfrontacja poglądów i twórczości, doskonalenie warsztatu
poetyckiego, inspirowanie aktywności kulturotwórczej.
4. Pielęgnowanie pamięci o patronie konkursu oraz promowanie na świecie jego dorobku pisarskiego.
REGULAMIN XV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO „O ZŁOTE CYGARO WILHELMA”

Zegar słoneczny
w Parku Ueno

Nowa Alfa w oleckiej komendzie
W piątek 18 lutego olecka komenda wzbogaciła się o kolejny nowoczesny radiowóz. Nowa Alfa Romeo 159 trafi do
policjantów ruchu drogowego. Zainstalowany w niej sprzęt
ma być pomocny do walki z naruszającymi przepisy.

Pod maska każdego takiego radiowozu „bije” 200- konny
turbodoładowany benzynowy silnik.
W sumie dla polskiej policji zakupiono 120 takich aut.
Wszystkie policyjne alfy 159 są oznakowane zgodnie z najnowszymi wzorcami i utrzymane w srebrno-niebieskiej kolorystyce.
Na pokładzie pojazdu został zamontowany wideorejestrator,
który będzie nagrywał wydarzenia z przodu i z tyłu radiowozu, a
także radar pozwalający na pomiar prędkości samochodów nadjeżdżających z przeciwka. Przyspieszenie od zera do 100 km/h
trwa 7,7 sekundy; prędkość maksymalna to 235 km/h.
Polska jest już kolejnym krajem, w którym policja przesiada
się do radiowozów legendarnej marki z Mediolanu.
Alfy Romeo od lat z powodzeniem są wykorzystywane przez
funkcjonariuszy policji m.in. we Włoszech czy Austrii.

Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma”, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ma charakter konkursowo - turniejowy w cyklu corocznym.
1. Dopuszcza się do udziału autorów bez względu na wiek, narodowość, kraj zamieszkania, przynależność do związków i stowarzyszeń
twórczych przed debiutem oraz po debiucie.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy
w języku polskim w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem
(pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
Termin nadsyłania prac upływa 17 czerwca 2011 roku.
Adres: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
PL, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2
Adres strony internetowej: www.mokcl.pl
E – mail: organizacyjny@mokcl.pl
Informacja: tel./fax: (32) 431 16 34, 431 89 55 - Sylwia Wolnik (tel.
wewn. 16), Marek Śliwa (tel. wewn. 19)
3. Organizatorzy powiadomią uczestników konkursu o nominacji do
finału na początku września. Finał odbędzie się 23 września 2011
roku.
4. Nominowani mają obowiązek osobiście zaprezentować nadesłane
na konkurs utwory przed jury i publicznością.
5. Po prezentacji utworów przez finalistów jury określi kolejność i
wysokość nagród oraz wyróżnień. Każdy z finalistów zostanie uhonorowany finansowo. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Pula nagród wynosi 4 500 pln.
6. Utwory świadczące o tożsamości śląskiej będą kandydować do
osobistej nagrody prof. Grażyny Barbary Szewczyk - córki pisarza
(nagroda pieniężna).
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych
oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój
udział w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów)
akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów
nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.
8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z
oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych
niniejszego konkursu.
9. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, a
nawet brutalne, ale nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym, antyhumanitarnym i propagujących rasizm.
Nota biograficzna o patronie konkursu:
WILHELM SZEWCZYK (1916 - 1991) - śląski pisarz, poeta i publicysta. urodził się w Czuchowie, dzisiejszej dzielnicy Czerwionki-Leszczyn. W swej twórczości skupiał się przede wszystkim na
problematyce lokalnej, stawiając w jej centrum życie i etos śląskiego
robotnika. Do jego najbardziej znanych utworów należą: - poematy:
„Noc”, „Hanys”, „Poemat górniczy”, - powieści: „Kleszcze”, „Czarne słońce”, „Wyprzedaż samotności”,
- zbiory esejów: „Syndrom śląski”, „Z dymkiem cygara”. Jako redaktor naczelny społeczno-kulturalnych tygodników: „Odra”, „Przemiany”, „Poglądy” w znacznym stopniu przyczynił się do promowania
twórczości rodzimych autorów. Odegrał wielką rolę w kształtowaniu
literackiego oblicza Śląska.
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US£UGI

AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K51606
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V68109
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V408

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

V66409

SERWIS OGUMIENIA

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V70209
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11106

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

V65810
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V68608

V51720

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V6802

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B13201
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B13001

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1106

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51706
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V68119
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V418
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V527
* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660
V6522
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6512

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
V5703
Biuro Turystyczne

„SAMBIA”

Kaziuki w Wilnie 5 marca

V1506

1 dzień 75 złotych od osoby
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B10508

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 2000

V5613

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B12702
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V607
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B12802

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

V3005

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B12602
V5603

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
B12104

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212K42830
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B12901

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

V1207

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
V1907
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
V69008
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

B12203
V68008

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B12403
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65110
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V68308

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B12503
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B10807
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L32105
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66309
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V6902
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V68408
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6712
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V3015
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V5503

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
czipowanie, paszporty europejskie
V6402
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V7711
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7112
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V517
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US£UGI
Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1406
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B11007

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
gabinety lekarskie Anna i Krzysztof Sadowscy,
STOMATOLOGIA, pełny zakres usług
PROTETYKA, protezy, mosty, korony,
porcelana
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
plac Wolności 11, , rejestracja telefoniczna 605-893-381
, 87-520-22-22
V66810

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42841
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32303
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KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
V6732
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756

B10907

SPRZEDAM
* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200
K52501

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 K52601
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B13301
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43217
* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506123-200 K52701
* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 K52801
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V6602
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V5513
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B11705
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 złotych, tel. 506-123-200 K52901
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V6722
V2615

V2205

JA

OC
MY
O
PR KE
w

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

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B13101
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V6812
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1416
WYNAJEM

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

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 0-796-584-570, 0-796764-007 K52401
* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604557-693 V1317

V65523

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

V7511

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

V2905

V6502

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K52004

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V7617

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K52103

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

Ilość publikacji:
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x 1 x 2 x 3

x?

V2805

Podpis: ......................................................
B11306

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

B12303

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
Ładne rzęsy
Długie i ładne rzęsy to ozdoba kobiety. Jednak regularne używanie tuszu i innych kosmetyków upiększających niszczy je. Często zdarza się, że tego powodu wypadają. Rzęsom można pomóc, a wzmacniająca
je kuracja nie jest długa. Wystarczy przez 4-5 dni nawilżać
je rozgrzanym linomagiem.
Linomag to preparat leczniczy, jest łagodny, nie podrażni więc oczu ani skóry. Zawiera odżywcze olejki i witaminy młodości - A i E.
Kurację przeprowadzamy w następujący sposób: do
wnętrza dłoni wlewamy kilka kropel, pochylamy głowę
i mrugając powiekami, moczymy rzęsy w odżywczym
preparacie. Pozostawiamy na kilka chwil do wchłonięcia
Czynność tę wykonujemy wieczorem, po dokładnym zmyciu makijażu. Kurację możemy powtarzać co kilka miesięcy.
Twoje włosy nie lubią
... zbyt częstego odbarwiania i farbowania.

Twoje włosy nie lubią

... gwałtownych zmian z platynowego blondu na kruczą
czerń.

Zmęczenie i zaczerwienienie oczu
Okłady z wacików nasączonych mocną czarną herbatą,
położone bezpośrednio na powieki usuwają zmęczenie i zaczerwienienie oczu oraz pomagają pozbyć się opuchlizny.
Okład powinien leżeć od 10 do 15 minut.
Rzepa na wzmocnienie
Medycyna naturalna poleca następujący sposób: 50 dag
rzepy obrać i zetrzeć. Zalać mlekiem i odstawić na 6 godzin.
Przecedzoną pijemy po 50 ml 3 razy dziennie.
Maseczka żółtkowa dla cery tłustej:
1 żółtko, łyżeczka miodu (przy rozszerzonych naczyniach
krwio¬nośnych miodu nie dodawać) oraz kilka kropli cytryny
utrzeć i nałożyć na twarz. Zostawić do zupełnego zaschnięcia. Zmyć najpierw ciepłą, potem zimną wodą.
Maseczka ma właściwości odżywcze.
Otyłość mówi o tobie
Otłuszczenie brzucha to symbol niepewności w działaniu,
kiedy korzystać z siły wewnętrznej i zdecydowania. Warto
zastanowić się czy awans i dostatnie życie jest głównym powodem szybkiego tycia. Często występują wtedy choroby
układu pokarmowego, np. wrzody żołądka, dwunastnicy.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Małgorzaty,
Marty, Wrócisławy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocisława, Wrócisława
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany,
Romy
Bądzimierza, Bądzimira, Damiana,
Florentyna, Łazarza, Piotra, Polikarpa,
Romana, Seweryna, Wincentego
24 lutego
Jaśminy, Łucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogusława, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,
Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Małgorzaty, Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jarosła-

wa, Konstancjusza, Macieja, Modesta,
Sławoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumiły, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutosławy, Mirosławy
Aleksandra, Bogumiła, Dionizego, Faustyna, Filipa, Mirosława, Nestora, Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sierosławy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiarosława, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmiły, Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga, Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira, Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza,
Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda,
Teofila

Nasz przepis
Kminkówka mazurska

pół kg cukru, litr spirytusu, 10 dag ziaren kminku (lub łyżka ekstraktu kminkowego)
Cukier zalewamy 0,75 ml wody.
Mieszamy do chwili aż powstanie syrop. Wsypujemy do niego kminek lub
wlewamy łyżkę kminkowego ekstraktu. Mieszaninę zalewamy spirytusem.
Odstawiamy na miesiąc. Po tym czasie
przecedzamy nalewkę przez gazę i rozlewamy do butelek. Najlepsza jest, gdy
odstoi jeszcze jeden miesiąc.

Sałata z jajami

2 główki sałaty, pół szklanki śmietany,
sól, cukier, sok z cytryny, 2 ugotowane
na twardo jajka, jedna łyżka posiekanego koperku
Sałatę dokładnie myjemy, odsączamy z niej wodę i rwiemy na małe cząstki.
(Sałaty nie kroimy nożem). Układamy ja
w salaterce. Śmietaną przyprawiamy do
smaku sokiem z cytryny, solą i cukrem.

Paryski debiut Chopina
Odbył się 26 lutego 1832 roku w
Sali Pleyela. Program zawierał m.in.
Kwintet Beethovena op. 29, wykonany
przez najlepszych skrzypków stolicy,
koncert f-moll w solowym wykonaniu
Chopina oraz monstrualny polonez na
sześć fortepianów. Na jednym z nich
grał Chopin.
Na koncert przyszło wielu Polaków
oraz cala gromada muzyków, m.in. Mendelssohn i młody Liszt, który z zapałem
oklaskiwał występy. Antoni Orłowski
pisał do rodziny: „Drogi nasz Fryderyk
dał koncert, który mu przyniósł wielką
reputację i trochę pieniędzy. Wszystkich tutejszych fortepianistów zabił na
śmierć, cały Paryż ogłupiał”.
Czy rzeczywiście cały Paryż „ogłupiał”, czy nie, to wystąpienie miało dobrą prasę. „Oto zjawia się młody czło-

Wsypujemy do niej koperek.
Po dokładnym wymieszaniu polewamy sałatę śmietaną. Jaja obieramy,
dzielimy na cząstki i przybieramy nimi
sałatę. Podajemy do mięs pieczonych i
ryb.

Kurczak
smażony po wiedeńsku

kurczak (około 1 kg), 2 jajka, łyżka mąki,
3 łyżki tartej bułki, 4 łyżki oleju, pieprz,
sól, łyżka lubczyku, sałata
Tuszkę kurczaka dokładnie myjemy
i wrzucamy na pięć minut do wrzącej
wody. Wyjmujemy, suszymy, a następnie nacieramy solą i pieprzem, a następnie kroimy w ćwiartki lub drobniej.
Oprószamy mięso mąką. Następnie każdą z porcji moczymy w roztrzepanych
razem z lubczykiem jajach. Posypujemy
tarta bułką i smażymy na rozgrzanym
dobrze oleju.
Podajemy z frytkami i sałatą.
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Cytaty na ten tydzień
... każdy z nas podlega krytyce. Im
większy budzimy podziw u jednych,
tym ostrzej atakują nas drudzy, im lepiej nam się wiedzie, tym lepszy stanowimy cel.
Robert Fulgham
Najważniejsze to naprawdę interesować się ludźmi i okazywać im
dobroć. Dochodzę do wniosku, że w
życiu liczy się tylko dobroć.
Izaak Bashevis Singer

PRZYS£OWIA

Jeśli mróz w świętego Macieja (24 lutego), czterdzieści dni tego nadzieja.
Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w kwietniu śniegu spadnie.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego
boku, burze i walne wiatry są w tym
roku.
Gdy luty mrozy daje, wróży urodzaje.
Milcząc, niewiele zgrzeszysz.
Muzyka nie pomoże, ale pocieszy.
Na głupiej głowie i włos się nie utrzyma.
Nie każdy śmiech śmiechu wart.
Nie pomoże zwierciadło, kiedy czupiradło.

Sól

... odkwasza rabarbar i pozwala na użycie mniejszej ilości cukru.

Rosół

Aby rosół był klarowny, trzeba rozmącić kilka białek i wlać do gotującego
się wywaru, a gdy się zetną, przecedzić
przez sito.

Nie pęknie

Aby nie dopuścić do pęknięcia skorupki
jajka podczas gotowania wystarczy nakłuć je z jednego końca szpilką, włożyć
do zimnej wody i powoli podgrzewać.

Króliki

... syczą, gdy są zdenerwowane, tupią
tylnymi nogami, kiedy się boją, a popywiek, który ulegając swym osobistym chając swoją miseczkę oznajmiają nam,
wrażeniom i nie naśladując nikogo, zna- że są głodne.
lazł jeśli nie sposób całkowitego odnoRybitwa popielata
wienia muzyki fortepianowej, to przy...
bije
rekordy w długości wędrówki.
najmniej cząstkę tego, czego od dawna
Corocznie
ptaki te lecą z Arktyki do
na próżno szukamy w sztuce, a mianoAntarktydy
tam i z powrotem pokonuwicie obfitość oryginalnych pomysłów,
jąc
35
tysięcy
kilometrów.
jakich nie napotyka się nigdzie indziej,
(...) uważam, że w utworach pana ChoGdy jajko pęknie
pina są oznaki odnowienia form, co ... podczas gotowania, można je zawinąć
może z czasem wywrzeć duży wpływ na w aluminiową folię i gotować dalej.
ten rodzaj sztuki”.
Wkrótce Chopin uzyskał europejski
Kot
rozgłos.
Zwyczaj trzymania w domu kota rozpowszechnił się ponad 7 tysięcy lat temu.
Chińczycy wierzyli, że koty wypędzają
Humor
z domu złe duchy.
Jasio pyta mamy:
- Mamo, po co się malujesz?
Jarzyny
- Żeby ładnie wyglądać.
... można oczyścić z robaków wkłada- A kiedy to zacznie działać?
jąc je na parę minut do wody z solą.
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X Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w LA szkół gimnazjalnych
15 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych
odbyły się X Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w LA
szkół gimnazjalnych
Zawody zorganizowały: MOSiR, OTSS, POSS i SKS
,,Korab” przy ZST w Olecku. Sędzią głównym był Dariusz
Karniej.
WYNIKI:
25 m chłopców:
1.Sebastian Drażba (Gim. 2 Olecko)
3,60
2.Adrian Wilk (Gim. 1 Olecko		
3,62
3.Robert Szymanowski (Judziki)
3,64
25 m dziewcząt:
1.Żaneta Tyszlak (Gim. 2 Olecko)
2.Monika Grabek (Gim. 1 Olecko)
3.Malwina Bokuniewicz (Wieliczki)

4,18
4,22
4,26

300 m chłopców:
1.Sebastian Drażba (Gim. 2 Olecko)
35,69
2.Jakub Kozłowski (Gim. 2 Olecko)
36,66
3.Krzysztof Kozłowski (Gim. 2 Olecko) 39,04
300 m dziewcząt:
1.Żaneta Stawicka (Gim. 1 Olecko)
44,87
2.Ula Rogacka (Sokółki)		
45,19
3.Magda Jachimowicz (Gim. 1 Olecko) 45,27
piłka lekarska chłopców:
1.Adrian Wilk (Gim. 1 Olecko)		
2.Wojciech Słomski (Gim. 1 Olecko)
3.Wojtek Jankowski (Wieliczki)

10,70 m
10,70 m
10,50 m

piłka lekarska dziewcząt:
1.Kamila Szwejser (Wieliczki)		
7,90 m
2.Kinga Zarębska (Świętajno)		
7,70 m
3.Joanna Jachimowicz (Gim. 1 Olecko) 7,60 m
skok w dal chłopców:
1.Artur Opanowski (Gim. 2 Olecko)
2.Łukasz Zieliński (Gim. 2 Olecko)
3.Jakub Rekuć (Gim. 1 Olecko)

2,60 m
2,56 m
2,55 m

I Derby Olecka w piłce ręcznej : Senior Granit Olecko – Junior Granit Olecko

oraz konkurs rzutu ,,Siódmiaka”.
20 lutego w hali Zespołu Szkół Technicznych odbyły się 1.
Derby Olecka w piłce ręcznej. Organizatorami turnieju były:
Granit Olecko, MOSiR i SKS ,,Korab” przy ZST w Olecku.
Sędzią głównym zawodów był Tomasz Karniej.
Wynik meczu:
Senior Granit Olecko – Junior Granit Olecko 37:17 (16:7)
W meczu wystąpili: Sylwester Adamczyk, Dariusz Dźwilewski, Maciej Mularczyk, Piotr Sadowski, Waldemar
Kosiński, Marek Rynkiewicz, Leszek Stypułkowski, Michał Bućwiński, Karol Mosiejko i Marek Strzyżewski
(Senior Granit Olecko) oraz Tomasz Kozłowski, Michał
Grudziński, Damian Adamski, Rafał Topolski, Dominik
Jeleniewicz, Artur Reut, Jakub Surażyński, Paweł Piekutowski i Jacek Kołodziejski (Junior Granit Olecko).

skok w dal dziewcząt:
1.Natalia Rozmysłowska (Sokółki)
2,16 m
2.Monika Sadowska (Wieliczki)
2,12 m
3.Karolina Kowalewska (Gim. 2 Olecko) 2,09 m

500 m chłopców:
1.Damian Olszewski (Gim. 2 Olecko) 1.11,08
2.Euzebiusz Sadkowski (Babki Oleckie) 1.12,98
3.Hubert Taraszkiewicz (Gim. 2 Olecko)1.14,13
500 m dziewcząt:
1.Aleksandra Olszewska (Gim. 2 Olecko)1.22,30
2.Agnieszka Jankowska (Gim. 2 Olecko) 1.26,33
3.Wiktoria Luberecka (Sokółki)
1.26,55
800 m chłopców:
1.Radosław Olszewski (Gim. 2 Olecko) 2.07,20
2.Patryk Rogacki (Sokółki)		
2.09,10
3.Jakub Rekuć (Gim. 1 Olecko)
2.09.60
sztafeta chłopców:
1.Gim. 2 Olecko			
2.Wieliczki				
3.Gim. 1 Olecko			

1.39,93
1.41,48
1.45,46

sztafeta dziewczat:
1.Wieliczki				
2.Sokółki				
3.Gim. 1 Olecko			

1.55,92
1.57,38
1.58,11

Punktacja drużynowa:
1.Gim. 2 Olecko			
2.Gim. 1 Olecko			
3.Wieliczki				

147 pkt
101 pkt
76 pkt

Trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji
otrzymało medale i pamiątkowe dyplomy. Najlepsza szkoła
otrzymała puchar Burmistrza Olecka.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 135 zawodników z 9
szkół.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:

Dariusz Karniej

W przerwie meczu rozegrano konkurs rzutu ,,Siódmiaka”,
w którym wzięły udział chętne osoby z pośród publiczności.
Zgłosiły się następujące osoby: Norbert Marczuk, Michał
Wiszniewski, Przemysław Surażyński, Wiesław Rynkiewicz,
Tomasz Klimko, Adam Pogorzelski, Przemysław Atkielski,
Mateusz Mielziuk, Krzysztof Marczuk i Janusz Reut.
W pierwszej serii konkursu nikomu nie udało się prawidłowo
wykonać rzutu. Dopiero II seria wyłoniła zwycięzcę, którym
okazał się Przemysław Surażyński.
Przemek jako jedyny z całej stawki prawidłowo rzut i w nagrodę otrzymał pamiątkową statuetkę, ufundowaną przez organizatorów imprezy.
Po meczu zawodnicy obydwu zespołów podziękowali publiczności za kibicowanie i przyjście na tę imprezę sportową.
Następnie kapitanowie otrzymali okolicznościowe statuetki i
proporczyki.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 29 osób, w tym 19 w meczu
piłki ręcznej.
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
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Racjonalizator

Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
Andrzeja Waligórskiego
Poważniejsza będzie sprawa,
Lecz największy dziś fachowiec,
Od kołyski każdy bąbel,
Poważniejsze naprawianie.
Łapki pcha do komputera.
Bierze się za naprawianie.
Tu coś wyjmie, tu poskrobie,
Najpierw klamką wyrwie ząbek,
Elektrykiem być to betka .
Potem śrubki luźne zbiera.
Zrobi kupkę na tapczanie.
Zwarcie zrobić na żarówce.
Czy czterdziestka, czy też setka,
Na allegro coś zamówi,
Umie wyrwać lalce nóżkę,
Prąd cię kopie aż błysk w główce.
Pamięć, moduł, pstryczki lśniące,
Brzuch misiowi rozpruć zdoła.
Jednak kiedy adres zgubi,
Nożyczkami wyciąć dróżkę,
Hydraulik zaś domowy,
Paczka idzie dwa miesiące !
W Babci chustce od kościoła.
Zlew zapchany obierkami,
Przepchnie prawie do połowy,
Perspektywa taka kusi,
Dwa aniołki z porcelany,
Spiral kręcąc żony rękami.
Coś naprawić, coś ulepszyć,
Kopem do klęczenia zmusza.
Trzeba jednak chęć tę zdusić,
Wielkanocne zaś barany,
A żelazko? Zwłaszcza stare?
Często można więcej spieprzyć!
Chowa w dziadka kapeluszach.
Bez tajemnic, szkoda gadać!
Ceramiczne tam korale,
Już mój dziadek, tęga głowa,
Gdy nasz bąbel lat ma więcej,
Na drut łatwo można nadziać.
Co urodził się za Cara,
Już poważniej się zabawia.
Wszystkim wokół proponował,
Czy jest w spodniach, czy w sukience,
Może czasem korek walnie,
Aby gdzie komórka szara
Sam zabawki swe naprawia.
Bo żelazko wszak wiekowe.
Młotkiem wciąż modernizuje
I samochód i kolejkę.
Lalki nożem operuje ,
Wycinając zbędną nerkę.

Po naprawie idealnie,
Pali ciuchy stare, nowe.

Od dzieciństwa w mózgu żłobić,
Taką mądrość prosto z nieba:
Dobrze wszystko umieć zrobić,
Lecz nie wszystko robić trzeba !

Lecz to wszystko to zabawa.
Gdy dorosły człek się stanie,

Mały chemik, cenny w domu.
W chemii organicznej mocny.
Pędząc bimber po kryjomu,
Spalił żony stolik nocny.

Międzynarodowy Halowy Turniej Orlików
w piłce nożnej o Puchar Starosty Oleckiego
Termin i miejsce: 26.02.2011r.(sobota), hala
ZST w Olecku.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00
Organizatorzy: MLKS Czarni Olecko,
MOSiR Olecko i SKS ,,Korab” przy ZST
w Olecku.
Zapraszamy!

Zarząd Klubu MLKS CZARNI OLECKO,
uprzejmie informuje, że w tych ciężkich chwilach dla naszego Klubu, czyni
wszelkie działania, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Nie zważając na krytykę
niektórych osób mieniących się kibicami Czarnych, pracujemy za darmo.
Dziękujemy wszystkim za wpłaty każdej złotówki na nasze konto klubowe i
zachęcamy do przekazania 1% podatku KRS 0000104279. Wpływają pieniądze
z całej Polski, m.in. z Andrychowa, z Ryk. Coraz więcej osób z Olecka wpłaca
po 100 zł i więcej.
Musimy dać szansę, nie dla działaczy, tylko dla naszej oleckiej młodzieży.
Z pozdrowieniami dla sympatyków naszego klubu
Zarząd MLKS Czarni Olecko

luty 2011		

Natasza

Młodzieżowe Mistrzostwa
Województwa W-M w tenisie
stołowym

Termin i miejsce: 26.02.2011r.(sobota), hala Zespołu Szkół w Olecku. Osiedle
Siejnik 14. Rozpoczęcie turnieju o godz.
11.00
Organizatorzy: MOSiR Olecko i MLKS
Czarni Olecko. Wpisowe: 10 zł.
Nagrody: za zajęcie I-III m-ca - medale
i pamiątkowe dyplomy.
Kontakt: Dariusz Karniej tel. 600 274 632.

Otwarty Turniej tenisa stołowego

Termin i miejsce: 26.02.2011r.(sobota), hala Zespołu Szkół w Olecku. Osiedle
Siejnik 14. Rozpoczęcie turnieju o godz.
15.00.
Zawody odbędą się w nast. kategoriach:Open, Kobiety i Weterani.
Wpisowe: 10 zł.
Nagrody: za zajęcie I miejsca puchary,
za zajęcie II-III m-ca statuetki oraz za zajęcie I- IV m-ca pamiątkowe dyplomy.
Kontakt: Dariusz Karniej tel. 600 274
W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie laureatów konkursu fotograficz632.
nego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Zapraszamy!
Kopernika. Dziś fotografia „Żółte liście” Mikołaja Głębockiego.
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

Zwyczajna mama

Waldemara Rukścia

- Jesteś zwyczajna, mamo – oznajmiła
któregoś dnia córka.
- Naprawdę? – odpowiedziała zwyczajnie mama, bo trochę była zaskoczona
takim krytycyzmem.
I od tej chwili postanowiła naprawić tę
„zwyczajność”.
Zaczęła mocno zastanawiać się nad
tym, jak zmienić się w niezwyczajną
mamę, czyli taką niezwykłą.
- Co trzeba zrobić, by być niezwykła
mamą? –zadawała sobie pytanie. – Co
moja córka lubi najbardziej, czym jej
sprawię największą radość?
Nie musiała długo się nad tym zastanawiać, bo znała swoje dziecko doskonale.
I tak pierwszego dnia zabrała ją na
zakupy do księgarni, bo córka bardzo
lubiła książki. Buszowali po półkach, aż z
pomocą mamy wybrała taką, która podobała mu się najbardziej. A wieczorem,
przed zaśnięciem, było oczywiście czytanie nowej książki.
- Chyba jej się podobało? – zastanawiała się mama, zanim otulił ją sen.
Drugi dzień był bardzo słoneczny i aż
prosiło się, by spędzić go na podwórku.
Wyciągnęli rowery i … ruszyli w świat,
czyli na wycieczkę do lasu.
W środę i czwartek mama była bardzo
zajęta, miała wiele pracy i nie mogła poświęcić całego popołudnia tylko córce. Za
to wieczorem wyciągali różne gry. Grali
w szachy i w „memo”, w „grzybobranie”,
„Piotrusia” i bierki.
I oboje uczyli się przegrywać, choć

córeczce szło to o wiele trudniej.
Obudził się piątek, a wraz z nim pytanie
mamy: czym dzisiaj zaskoczyć córkę, by
nie być taką zwyczajną mamą? Z pomocą
przyszły jej plakaty, które były porozwieszane w mieście.
Tego dnia rozbił swój namiot cyrk i
zapraszał na pokazy. Mama ucieszyła się
bardzo, bo już dawno obiecała córce wyjście do cyrku. W zeszłym roku zachorowała, więc nie mogli pójść, ale teraz jest
zdrowa jak ryba, więc czy to nie jest wspaniała okazja? – mama aż uśmiechnęła się na
samą myśl.
I oczywiście miała rację – córka aż
krzyknęła z radości, że pójdzie do cyrku.
A podczas występu mamę znowu dopadły myśli: a co jutro? Czy mam na jutro jakiś pomysł, co zrobić, by być niezwyczajną
mamą? I nim zdążyła się mocniej zastanowić, przyszedł sms. To koleżanka zapraszała na działkę. Teraz mama aż podskoczyła
z radości na krześle. Przecież jej dziecko
wprost uwielbia wyjazdy na działkę, bo tam
jest dużo trawy, dużo miejsca do biegania i
można się nawet brudzić. Mama nie musiała nawet pytać córkę, czy chce.
Tę niespodziankę zostawiła na sobotni
poranek.
Siódmego dnia mama zdobyła się na
odwagę.
- Jaka to jest niezwyczajna mama? –
zapytała córkę i popatrzyła jej głęboko w
oczy.
- Niezwyczajna, to taka, niedobra, taka,
która krzyczy. Zwyczajna, to dobra i kochana. Taka jak ty, mamusiu.
Marusia

