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Założony w 1997 r.

Łagodność jest tajemniczą mową duszy.
Roland Leonhardt

Nr 14 (742)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 14
(742)

cena 1,50 zł

4 kwietnia 2012 r.

Głosujcie na drużynę Janusza
sms o treści 3
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K66701

K67001

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

PROMOCJA

DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
POJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł
POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V08803

V08004

MARKET BUDOWLANY

V07805

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA PO¯ARNICZA

12 marca o 11.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał
drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą w Lipkowie.
13 marca o 4.31 jeden zastęp JRG PSP usuwał skutki kolizji drogowej, do której doszło w okolicach Dąbrowskich (samochód osobowy w rowie).
13 marca o 9.33 jeden zastęp OSP Markowskie
usuwał drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą w
Krupinie.
13 marca o 14.08 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
15 marca o 20.51 jeden zastęp OSP Świętajno gasił
w Dunajku pożar posuszu traw.
15 marca o 22.55 jeden zastęp OSP Świętajno gasił
w Świętajnie pożar posuszu traw.
16 marca o 8.10 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kamiennej pożar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego.
17 marca o 11.46 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Ełckiej pożar posuszu traw.
17 marca o 15.25 jeden zastęp JRG PSP gasił na
osiedlu Lesk pożar posuszu traw.
17 marca o 15.53 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Mazurskiej pożar posuszu traw.
17 marca o 21.20 jeden zastęp JRG PSP gasił na
osiedlu Siejnik pożar posuszu traw.
18 marca o 14.01 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Ciche usuwały w Cichym skutki wypadku drogowego (samochód osobowy uderzył w drzewo).
19 marca o 15.37 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał uszkodzoną i grożącą oberwaniem blachę pokrywającą dach domu przy ulicy Jeziornej.
Informacji udzielił ogniomistrz
Waledemar Derencz
20 marca o 11.38 cztery zastępy JRG PSP, dwa
OSP Wieliczki i po jednym OSP Borawskie, Gąski,
Kleszczewo i Markowskie gasiły pożar budynku
mieszkalnego w Markowskich.
20 marca o 14.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Niedźwiedzkich skutki kolizji drogowej.
20 marca o 14.49 jeden zastęp OSP Ciche pomagał
pogotowiu w transporcie chorego.
21 marca o 16.34 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
21 marca o 20.21 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Partyzantów pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
22 marca o 12.51 jeden zastęp JRG PSP usuwał
przy ulicy Rzemieślniczej drzewo niebezpiecznie
pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Dariusz Domin

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V04209

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

Proszę Państwa miał być świąteczny felieton, ale tyle
głosów wypowiedziało się na temat wyższości szkół wiejskich nad miejskimi, że i ja postanowiłem kilka zdań na
ten temat napisać. Problem, bowiem nie leży w tym, czy
szkoła jest na wsi czy w mieście, ale na tym czy jest duża
czy mała. Ile dzieci jest w klasie decyduje od samego początku o przynajmniej średnim wyniku nauczania.
Małe szkoły (w tym wiejskie szkoły) są lepsze z wielu
jeszcze powodów. W małym środowisku nie zamiecie się przykrych zdarzeń
pod dywan. Tam się tego zrobić nie da, bo zaistniałym problemem żyje już
cała społeczność.
Ci, którzy uczą w małych szkołach nie są tylko nauczycielami, ale również pedagogami. W mniej licznych klasach mogą sobie pozwolić na indywidualne zajęcie się nie tylko wybitnym uczniem, ale i podciągnąć w nauce
mniej zdolnego.
Zmam i znałem takie społeczności i byłem uczestnikiem ich życia jako
rodzic. Taka wspaniała wiejska szkoła istniała kiedyś we Wronkach. Teraz
taka mała szkoła to Społeczna przy Młynowej. We Wronkach brałem udział
nie tylko w wywiadówkach. Szkoła organizowała również integracyjne spotkania rodziców. Uczestniczyli w nich wszyscy nauczyciele. To była taka
jakby rodzina.
Nie wyobrażacie sobie Państwo jak pięknie wyglądali uczniowie Szkoły
Społecznej na wycieczkach. Licealiści zamieniali się w opiekunów i brali na
siebie odpowiedzialność za uczniów klas podstawowych. Jak można lepiej
nauczyć odpowiedzialności?
Szkoły we Wronkach już nie ma, ale jak działają takie szkoły świadczą
wyniki nauczania, które w Społecznej znacznie przewyższają wyniki szkół
miejskich, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych, a w niektórych wypadkach są zbliżone do maksymalnych 40 punktów.
Trzeba też powiedzieć jasno, że oświata to coś, co trzyma społeczeństwo
razem.
Jest jeszcze inny problem. Finansowy. Są, bowiem w Polsce gminy, w
których nie ma oświaty samorządowej, a tylko placówki niepubliczne. Przykładem jest gmina Jarocin. Tam burmistrz potrafi jeszcze na oświacie zaoszczędzić.
Żegna się z Państwem i życzy spokojnych i wesołych Świąt Wielkiej
Nocy
B. Marek Borawski
Ps. A co w Ch@mowie? Szczekają jak zwykle, ale karawana odjechała i
został tylko miałki piasek plotek, zawiści, pychy, przekleństw, które usiłują
W najbliższą sobotę 7
marca o godz. 11.00 w
hali sportowej ZSLiZ w
Olecku odbędzie się
Wielkanocny Turniej
siatkówki drużyn
4-osobowych.
Wpisowe: 20 zł - od
drużyny (osoby dorosłe),
10 zł - od drużyny (młodzież ucząca się).
Nagrody: za zajęcie
I - III miejsca puchary i
pamiątkowe dyplomy.
Zapisy bezpośrednio
przed turniejem.
Szczegóły pod nr tel.
505 047 060
Zapraszamy!

Redakcja

„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:

• Ada Borawska
• Witold Kaniewski
• Alicja Lipowska
• Emilia Naruszewicz
• Robert Reichert (Zwoleń)
• Paweł Żmirowski
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

V07505
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
spotkanie z Grażyną Serafin
Dnia 28 marca w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Panią Grażyną Serafin autorką książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w Olecku.
Dzieci udzielały się, były niezwykle aktywne, słuchały z
zainteresowaniem opowiadań i historyjek autorki. Zadawały
jej mnóstwo ciekawych pytań. Po spotkaniu mogły podejść,
porozmawiać, zakupić książeczki z autografem.
Z ogromną radością gościliśmy Panią Grażynę u siebie.
Mamy nadzieję na niejedno jeszcze tego typu spotkanie w
przyszłości.

V07705

Takie oto urządzenie postawili drogowcy na ulicy Żeromskiego w 2011 roku.... i chyba o nim zapomnieli. Może miało
to być rondo dla rowerów? Trudno dociec... W każdym bądź
razie nie ułatwia to życia ani kierowcom, ani mieszkańcom.
fot.i komentarz red. „TO”

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.82
Pb95.......................... 5.79
PB98.......................... 5,99
LPG............................ 2,82
Olej opałowy............... 4.20
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa collage Wiesława B. Bołtryka, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
4 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ
(sala konferencyjna)
12.00 - Czarni Olecko - MKS Mrągowia Mrągowo, mecz
piłki nożnej juniorów, stadion MOSiR
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
6 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Czarni Olecko - KS Huragan Morąg, mecz piłki nożnej III ligi (stadion MOSiR)
7 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Wielkanocny Turniej siatkówki drużyn 4-osobowych,
hala ZSLiZ, ul. Goładapska
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
8 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
10 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
11 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
13 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Kobieta w czerni, film, kino „Mazur”
19.00 - Kobieta w czerni, film, kino „Mazur”
14 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
17.00 - Czarni Olecko - KS Start Działdowo, mecz piłki nożnej III liga(wyjazd)
15 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Czarni Olecko - KS Granica Kętrzyn, mecz piłki nożnej trampkarzy (wyjazd)
17.00 - Kobieta w czerni, film, kino „Mazur”
19.00 - Kobieta w czerni, film, kino „Mazur”
16 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w szkole Jerzego
Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Turniej piłki nożnej ,,Coca-Cola” CUP, stadion MOSiR
18 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Sztafetowe Biegi Przełajowe, (kl. IV, V, VI SP)
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ULGA NA DZIECKO
Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój
roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od
2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również
opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny
zastępczej.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Odliczenie to można uwzględnić jedynie w podatku
dochodowym obliczonym od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Z ulgi
tej nie mogą korzystać zatem podatnicy,
którzy uzyskują:
dochody opodatkowane na szczególnych zasadach, przy zastosowaniu 19%
stawki podatkowej (np. przedsiębiorcy
wybierający takie opodatkowanie),
przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego.
Jeżeli jednak podatnicy ci uzyskują
również dochody opodatkowane według
skali podatkowej (np. wynagrodzenie za
pracę, emeryturę, rentę), to w rocznym
zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą
uwzględnić omawiane odliczenie. Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom
prawnym, jeżeli dziecko zamieszkuje
z opiekunem oraz rodzicom zastępczym. Z odliczenia
nie mogą korzystać, zatem rodzice pozbawieni władzy
rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni dziecka, którzy
nie mieszkają wspólnie z dzieckiem.
Ulga jest adresowana do podatników, którzy w
roku podatkowym wychowują dzieci: małoletnie, bez
względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące
pełnoletnie dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem,
że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą)
oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według
skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej
wysokości przekraczającej 3089 zł (556,02 zł : 18%).
Do dochodów tych wliczane są również zarobki
uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą i to bez
względu na to jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie. Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie ma znaczenia dla prawa do
ulgi.
Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których
dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na
zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego albo też
V10401

podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Jak obliczyć wysokość przysługującego odliczenia?
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za
każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał
władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem.
Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde
dziecko.

UWAGA!

Odliczenie nie przysługuje poczynając od
miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1)na podstawie orzeczenia sądu zostało
umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o
świadczeniach rodzinnych,
2)wstąpiło w związek małżeński.

Czy do zeznania podatkowego dołączać
dokumenty?
Nie ma takiego obowiązku. Podatnicy korzystający z odliczenia powinni jednak wiedzieć, że
na żądanie organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany
przedstawić wszelkie dokumenty niezbędne do
ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie
sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego
dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej
lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
V04509

to@borawski.pl
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XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 29 marca w świetlicy Komendy Powiatowej
PSP w Olecku odbyły się eliminacje powiatowe XXXV
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
W eliminacjach uczestniczyło 32 uczniów w trzech
kategoriach wiekowych. W grupie wiekowej – szkoła
podstawowa zwyciężyła Klaudia Dłużniewska z SP w
Świętajnie, w grupie szkoły gimnazjalne – Aleksandra
Harasim z Gimnazjum w Świętajnie, a w rywalizacji szkół
średnich najlepszy okazał się Dariusz Chmielewski z ZST
w Olecku. Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku
i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olecku
oraz Nadleśnictwo Olecko. Zwycięzcy poszczególnych
grup wiekowych reprezentować będą nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia w
Iławie.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski

I grupa wiekowa szkoły podstawowe.
1. Klaudia Dłużniewska – 26 pkt, 2. Mateusz Jurewicz –
20 + 6 pkt, 3. Patryk Szwajca – 20 + 2 pkt,
II grupa wiekowa szkoły gimnazjalne.
1. Aleksandra Harasim – 31 pkt, 2. Jakub Brodowski –
30 pkt, 3. Zuzanna Łabanowska – 20 pkt.
III grupa wiekowa szkoły średnie.
1. Dariusz Chmielewski – 33 pkt, 2. Julia Nietubyć– 31
pkt, 3. Dawid Olechna – 30 pkt

Badanie cytologiczne może uratować życie!

Zapraszamy kobiety na bezpłatną cytologię w ramach
Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy,
która wykonywana jest dla pań od 25 do 59 lat, z możliwością powtarzania badania co 3 lata.
Badanie cytologiczne może uratować życie! Proces nowotworowy postępuje powoli, zatem regularne badanie
cytologiczne daje szansę na wykrycie raka we wczesnym
stadium rozwoju, kiedy jeszcze można całkowicie go wyleczyć!
Każda kobieta, która wykona cytologię w poradni ginekologiczno – położniczej OLMEDICA Sp. z o.o. w ramach
w/w programu otrzyma upominek kosmetyczny ufundowany przez firmę BIELENDA, a także weźmie udział w losowaniu zestawów kosmetycznych.
W marcu b.r. upominki ufundowane przez firmę BIELENDA i SORAYA zostały przekazane wylosowanym paniom, które zgłosiły się na cytologię w styczniu i lutym b.r.
Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Drogowcy z powiatu pracują pełną parą

V08703

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Oleckiego w dniu 22
marca br. wiele pytań radni kierowali do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Dariusza Kozłowskiego. Głównie chodziło tu o sprzątanie pozimowe dróg powiatowych, remonty
i konserwacje.
Jak odpowiedział dyr. Kozłowski, znacznie w tym roku
podrożały ceny surowców, do 10-20% używanych do konserwacji dróg. Trwają nadal przetargi na zakup tych materiałów. Od 5 marca PZD przystąpiło do łatania na drogach
powiatowych dużych dziur, powyżej 4 cm głębokości. Do
tego celu użyto 8 ton masy na zimno.
Profilowano też niektóre drogi żwirowe. Kiedy drogi
wystarczająco podeschną, to będzie na nie dowieziona podsiółka i pójdą równiarki. Potem dojdzie do łatania dziur na
ulicach w Olecku, szczególnie kiedy rozpocznie się produkcja emulsji.
Do świąt powinny być wysprzątane główne ulice w
mieście, dopiero pod Wielkanocy zostanie posprzątane os.
XXX-lecia.			
Dariusz Josiewicz
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Święto Wiosny w Kowalach Oleckich

21 marca jest datą bardzo dobrze znaną zarówno dzieciom, jak i dorosłym, bowiem tego dnia obchodzimy początek kalendarzowej wiosny. W związku z powyższym
młodzież uczęszczająca na zajęcia do Gminnego Centrum
Kultury postanowiła przygotować krótką część artystyczną, by z należytym szacunkiem przywitać tę szczególną
porę roku.

W tym roku młodzi artyści, na przekór niesprzyjającej
aurze, postanowili przypomnieć publiczności wszystkie
pozytywne aspekty wynikające z nadejścia wiosny. Te zaś
najbardziej były widoczne w krótkich skeczach kabaretowych, które zostały zaprezentowane przez młodzieżowe
grupy teatralne funkcjonujące przy Gminnym Centrum
Kultury.
„Imprezy takie jak ta są znakomitą okazją do zaprezentowania aktorskich umiejętności przez dzieci, które
podczas prób i występów nie tylko poznają zasady ruchu
scenicznego, ale także uczą się kreatywności oraz przełamywania strachu przed publicznymi występami. Z przedstawienia na przedstawienie poszerzają one zakres środków artystycznego wyrazu, co bardzo dobrze rokuje na
przyszłość” – mówi Janina Szczęsna, animator kultury z
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.

Kleszcze. Niebezpiecznie blisko!

Od początku wiosny do późnej jesieni wędrującym i
przechadzającym się po lasach i parkach ludziom grożą
kleszcze. Mogą one przenosić niebezpieczne choroby,
między innymi boreliozę i kleszczowe zapalenie opon
mózgowych.
Aby uchronić się przed atakiem kleszczy:
• noś ubranie ochronne podczas przebywania w siedliskach kleszczy (wysokie buty, długie spodnie, bluzę z
długim rękawem, nakrycie głowy)
• unikaj siadania, leżenia na trawie i pod krzewami
• stosuj środki odstraszające kleszcze
• starannie oglądaj ubrania po wyjściu z miejsc, gdzie
mogą występować kleszcze
• dokładnie przeglądaj powierzchnię ciała oraz ostrożnie usuwaj kleszcze ze skóry
• gotuj niepasteryzowane mleko pochodzące od krów,
kóz i owiec – może być ono źródłem zakażenia chorobami
odkleszczowymi
• zaszczep się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego
realizowany jest program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka pt.
„Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży”, nad
którym patronat honorowy sprawuje Starosta Olecki.

Dodatkową atrakcją obchodów Święta Wiosny był pokaz tańca nowoczesnego. Młodzieżowe zespoły taneczne zaprezentowały
skomplikowane układy choreograficzne, opracowane przez Izę
Piotrowską, instruktorkę tańca nowoczesnego. Taneczne show,
inspirowane stylistyką hip-hop i funky, szczególnie przypadło do
gustu publiczności, która nagrodziła młode artystki gromkimi brawami. 					
Zbigniew Sieńko

Przyroda Puszczy Boreckiej

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowało konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy Boreckiej”.
Dziś prezentujemy fotografię Anny Szwędrys z 1D pt. „Leśne osobliwości”, która zajęła jedną z równorzędnych drugich
nagród.

felieton
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Here comes the BRIDEDZILLA!

– Kobiety występują w różnych stanach emocjonalnych…
– powiedziała Koleżanka Mojej Koleżanki.
– Nie rozumiem, w jakich stanach? Że zadowolone? Smutne, szczęśliwe etc?
– Nie. Są kobiety z fochem. Trzy, dwa, jeden – foch! Nie
jestem obrażona. Nie, nie jestem zła. Sam się domyśl, co źle
zrobiłeś. Założone ręce, odwrócona głowa, zadarty do góry
nos, nadęcie jak ta kolczasta rybka, rozdętka? Nie, najeżka...
Klasyczny foch.
Są kobiety z PMS–em (zespołem napięcia przedmiesiączkowego). O tu, różnie bywa… Od focha po seryjnego mordercę… Nie dotykaj mnie, przytul mnie, podaj mi czekoladę,
jestem taka gruba, zabieraj te słodycze! Tak sobie będę siedziała i płakała, bo tak! Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie
lubi, jestem taka samotna… Nie wchodź mi w drogę, będę się
czepiała, bo tak! I będę wredna, okrutna i zła, bo tak. Jestem
taka biedna, mała, przytul! Gdzie z tymi łapami! I tak w kółko.
Swoją drogą, jak Wy Panowie, z nami wytrzymujecie? Ja
bym nie wytrzymała. Jacy Wy jesteście dzielni! Ja bym taką
zmierzłą jędzę, nie wiem co… no, ale w końcu to Wy jesteście
ci silni i mądrzy, więc nas znosicie, pewnie macie powody.
Kobieta zakochana… Nucąca pod nosem, wszystkim
sprzyjająca, przyjazna wróżka. Gotowa dla swojego wybranego przychylić nieba, oddaje serce… W głowie buduje wspólny dom i wybiera imiona dzieciom, po tygodniu zakochania.
No, chyba, że ma focha, albo PMS, wtedy wszystkie dobre
cechy biorą urlop i jadą gdzieś daleko.
Ale najgorsza, najgorsza ze wszystkich kobiet jest kobieta
BRIDEDZILLA.
Panna młoda tuż przed ślubem, skrzyżowanie młodej i godzilli.
Koleżanka Mojej Koleżanki była świadkiem, jak dziewczyna dwa tygodnie przed weselem dostała histerii. Wróciła
do domu zryczana tak, że nie dało się dowiedzieć, o co chodzi.
Płakała i zanosiła się jak dziecko. Wszyscy myśleli, że narzeczony ją porzucił. Bo nic straszniejszego nam do głowy nie
przychodziło… Kiedy udało się ją jako tako uspokoić, szklanka wody, głaskanie po rękach i tym podobne… Opowiada Koleżanka Mojej Koleżanki – Wtedy się dowiedzieliśmy, że ona,
ta narzeczona, odbierała suknię z salonu. I, o tutaj, pod pachą,
dwie perełki były krzywo przyszyte…
Szał, nerwy i nerwice. Płacz, krzyki i awantury
Następne bridedzille dostawały szału bo:
– odcień fiołków na stołach nie komponował się z kolorem
fiołków w butonierce szwagra dziadka… A kogo to? Kto, poza
Panną Młodą widzi takie rzeczy jak odcień fioletu na wizytówkach na stole i kwiatach w butonierce, tudzież falbance na
podwiązce? Nikt, nikt na to nie zwraca uwagi.
– zamówiono na wesele o 3 wina za dużo, więc zruinowano wesele.
– fryzjerka użyła szpilek w kolorze złota zamiast starego
złota, czyli spartoliła całą fryzurę, tylko dzięki przytomności
świadkowej udało się młodej nie czesać jeszcze raz,
– w limuzynie nie pachniało różami…
i tak dalej
i tak dalej…

Majka

Joga i nie tylko

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku przygotował kolejną propozycję dla osób ceniących zdrowy tryb życia. Po latynoskiej ZUMBIE,
sięgnęliśmy po inspirację kulturą i filozofią Dalekiego Wschodu.
„Joga i nie tylko” to zajęcia oparte na prostych ćwiczeniach i zestawach ćwiczeń poszerzających świadomość własnego ciała i jego
możliwości. Program zawiera elementy jogi, ćwiczenia oddechowe,
improwizację ruchową ćwiczenia i zabawy wyciszające oraz relaksujące, masaż. Wszystkie techniki wspomagają się wzajemnie, pokazując, jak utrzymać ciało w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Prowadząca: Renata Pieczonka
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Międzykulturowy dialog w Olecku trwa

W ostatnich dniach tegorocznej zimy w sali Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych gościliśmy
Andrzeja Matusiewicza, wiceprezesa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach, który w niesamowity sposób przedstawił nam historię i kulturę Żydów
żyjących na Warmii, Mazurach oraz Suwalszczyźnie. Nim to
się stało, młodzież z klasy trzeciej liceum o profilu policyjno-pożarniczym pod kierunkiem Przemysława Michniewicza wprowadziła nas w temat spotkania, prezentując własną aranżację piosenki pt. „Gdybym był bogaty” z musicalu
„Skrzypek na dachu”.
Po występie Andrzej Matusiewicz
zabrał
wszystkich
w podróż po historycznych zakątkach
północno-wschodniej części Polski.
Dzięki
wspólnej
„przechadzce” dowiedzieliśmy się, w
jaki sposób Żydzi
pojawili się w naszym regionie, co
było powodem ich
zniknięcia oraz jak
rodził się stereotyp
Żyda.
Po
prelekcji
odbył się konkurs
związany z tematyką
spotkania. Najlepszym refleksem oraz
największą wiedzą
wykazała się Edyta
Olszewska,
która
zajęła pierwsze miejsce. Tuż za uczennicą trzeciej klasy
technikum hotelarstwa znalazł się Norbert Sawków, uczeń
klasy trzeciej Tb.
Ostatnia nagroda powędrowała do Anny
Golub, reprezentantki pierwszej klasy liceum profilowanego
o specjalności elementy kosmetologii,
wizażu i gimnastyki
wspomagającej. Nagrody ufundowała
Ambasada Izraela w
Warszawie.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Śladami kultury żydowskiej” realizowanego dzięki dofinansowaniu z
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse” 2011 przy współpracy uczniów Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w Olecku biorących udział w
ogłoszonym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Przywróćmy
Pamięć.
Grupa nieformalna „Kronikarze przeszłości”
Monika Sadowska, Katarzyna Czerwińska, Justyna
Szczecina
Koszt zajęć: 40 zł/mc (4 zajęcia)
Termin zajęć: Piątki, godzina 18:00, sala baletowa
Pierwsze zajęcia: 13 kwietnia 2012 r. (pod warunkiem, że zbierze
się grupa 12 osób)
Zapisy: sekretariat ROK „Mazury Garbate” lub tel. 87 520 20 59
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Praktyki kulinarne w Grecji

Marzanna Pojawa-Grajewska i Weronika Celina
Bronikowska-Chudy – nauczycielki Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych (ZSLiZ) w Olecku uczestniczyły
w stażu doskonalącym umiejętności zawodowe z zakresu
sztuki kulinarnej w ramach projektu „Europejski Program
Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa”, realizowanego przez Fundację „Nowe Media” z Olsztyna. Staż trwał
od 11 do 25 stycznia b.r.

produkcyjnym sera Feta w wytwórni w rejonie Salonik, a także
z ekologiczną uprawą i produkcją wina w winnicy i winiarni
położonej w pobliżu miasta Larisa.
Nie obyło się też bez zwiedzania atrakcji turystycznych regionu Macedonii: Salonik, masyw Olimpu, średniowiecznego
zamku Platamonas, dolina Tembi z greckim sanktuarium – Agia
„Praktyki odbywały się w przepięknym regionie Macedonia w Grecji, w Hotelu Royal Palace Resort w Platamonas nad Morzem Egejskim. Praktyka zagraniczna była
zorganizowana przez firmę Dionizos Theofilosa Vafidis,
członka Klubu Szefów Kuchni” – mówi Marzanna Pojawa-Grajewska – wicedyrektor ZSLiZ w Olecku – „Podczas dwóch tygodni praktyk poznałyśmy kuchnię i tradycje
Grecji. Przygotowywałyśmy potrawy pod czujnym okiem
szefa kuchni Kostantinosa Bizmpelis. Skrzętnie notowałyśmy przepisy, realizując kulinarną podróż przez kuchnię
jednego z najciekawszych krajów Europy. W ramach stażu
poznałyśmy kuchnię zimną, gorącą i deserową kraju filozofów”.
„Kuchnia grecka obfituje w ciekawe smaki, zapachy i
sposoby podania. Widoczne są w niej wpływy europejskie
– kontynentalne i wyspiarskie, azjatyckie, a nawet afrykańskie” – mówi Celina Bronikowska-Chudy – „Wiele potraw
jest znanych również w Polsce, jak tradycyjna sałatka grecka. Natomiast znana w Polsce ryba po grecku była zaskoczeniem dla rodowitych Greków, gdyż w kuchni greckiej nie
jest znana taka potrawa”.
Ponadto obie „praktykantki” zapoznały się z procesem

Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć
pozalekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).
Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski
dyrektor szkoły

V01613

B45706

prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego,
szkoły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie
internetowej www.zsj.olecko.edu.pl
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie
turystycznym, projektach
edukacyjnych i unijnych;

Paraskewi i źródłami Afrodyty, klasztoru w Meteorach, a także
pracowni pisania ikon w Kalambaka u podnóża Meteorów.
Zdjęcie: archiwum ZSLiZ w Olecku.
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl
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Czesław Mirosław Szczepaniak

Policja zatrzmała złodzieja

Oleccy policjanci zatrzymali rolnika z gminy Olecko
podejrzanego o szereg kradzieży do których doszło w pobliskich miejscowościach. Łupem sprawcy padały m.in. elektronarzędzia, paliwo, części maszyn a także różne urządzenia
gospodarstwa domowego. Krzysztof A. trafił do policyjnego
aresztu. Jak dotychczas usłyszał cztery zarzuty kradzieży.
Nad ustaleniem sprawców kradzieży elektronarzędzi z
terenu prywatnych posesji oraz terenu budowy domu jednorodzinnego w miejscowościach Judziki i Babki Oleckie policjanci pracowali od października 2011 roku.
W poniedziałek 26 marca nastąpił przełom w sprawie i
około godziny 6.00 w jednej z miejscowości na terenie gminy Olecko policjanci zatrzymali 47-letniego Krzysztofa A. W
zatrzymaniu złodzieja pomógł policjantom jeden z właścicieli
posesji. Jak się później okazało 47-latek ukradł z pobliskiego
gospodarstwa stalowe obciążniki od ciągnika rolniczego oraz
olej napędowy.
Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli elektronarzędzia i inne
przedmioty skradzione wcześniej z pobliskich działek oraz
terenów budowy. Łącznie wartość skradzionych rzeczy sięga kilkunastu tysięcy złotych. Podejrzanemu przedstawiono
cztery zarzuty kradzieży. Krzysztof A. przyznał się tylko do
dwóch przestępstw. Śledczy nadal ustalają kolejne osoby pokrzywdzone, które rozpoznają skradzione przedmioty. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zarzuty.
Postanowieniem prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

SŁOWO DAJĘ
Poeta to taki nieudany prorok, który zachrypł nad rzeką
albo nad pustką i nie może ochłonąć.
*
Ciemność światła nie zaślepi.
*
Słowa w milczeniu nabierają krzepy.
*
Betlejemska grota – ikona pokoju.
*
Wiążę słowa w garście, rymów nie dobieram.
*
W raju jest tyle zakazów, w piekle bez zahamowań, ale ...
co to za życie.
*
Spotkałem miłego człowieka i … zadumałem się, bo nie
śmiałbym go zapytać, jakich doświadczył utrapień.
*
Robię wszystko, żeby miejsce, w którym żyję,
nie było psim polem.
*
Wystarczy, że psy w Warszawie szczekają centralnie!
*
Nie psim kupom, mości właściciele.
*
Dzięki ubóstwu, nędzy, cierpieniu, chorobie
zachowuję w życiu proporcje.
*
Miara życia – śmierć.
*
Z płaczem budzimy się do życia –
w milczeniu umieramy.
*
Ekstrawagancja losu – bogactwo.

Olecka policja
nadal ma braki kadrowe

Już od dobrych kilu lat mówi się o tym, że olecka policka ma poważne braki kadrowe, dochodzące ostatnio do
7-8 etatów. W weekendy i w okresie wakacyjnym problemy
kadrowe są choć częściowo likwidowane przy pomocy policjantów z Olsztyna.
Jak powiedział na sesji powiatowej 22 bm. komendant
KPP olecki Rafał Klauza, problemy z kadrą wynikają z
uregulowań resortowych, narzuconych przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, które narzucają tzw. listy rankingowe.
Komendant zapewnił oleckich radnych, że zwróci się do
mieszkańców powiatu oleckiego m.in. przy pomocy księży
z apelem, aby młodzi ludzie ubiegali się o służbę w policji.
Wypada mieć nadzieję, że ktoś w końcu w resorcie
MSWiA pójdzie po rozum do głowy i obniży poziom wymagań wobec przyszłych funkcjonariuszy, którzy przy rekrutacji muszą przejść testy sprawnościowe i psychologiczne.
Dariusz Josiewicz
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L73902

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

16
kwietnia
godz.

tel. 520-23-36

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

1600
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Międzynarodowy Dzień Teatru w fotografii Bolesława Słomkowskiego
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Włamywacze zatrzymani

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem do sklepu z alkoholami. Andrzej G. oraz Piotr K. mieli stłuc szybę wystawowa
i następnie zabrać 8 butelek wódki. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione przestępstwo będą odpowiadać przed sądem.
Do zdarzenia doszło około godziny 3.00 w nocy w minioną sobotę na Osiedlu Siejnik. Wtedy to oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o tłuczonym szkle w rejonie bloków. Czujność jednego z mieszkańców mimo późnej
pory i powiadomienie policji było kluczowym momentem.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci prewencji. Po
sprawdzeniu okazało się, iż doszło do włamania do sklepu z
alkoholami.
Sprawcy wybili szybę wystawowa a następnie ukradli
osiem butelek wódki o łącznej wartości 457 złotych. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzili oględziny
miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Policjanci szybko
wytypowali krąg osób podejrzanych mogących mieć związek
z tą sprawą. Do wyjaśnienia zostali zatrzymani 27-letni Piotr
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K. oraz 32-letni Andrzej G. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie obu podejrzanym zarzutów kradzieży z włamaniem. 27-latek przyznał się
do winy, a jego kolega zaprzeczył, aby miał związek z tym
zdarzeniem.
Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Projekt „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, działające w ramach projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawia ofertę szkoleniową
na II kwartał 2012 r.:

* wypożyczanie sprzętu (namioty wystawiennicze, kamera
Szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji
cyfrowa, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny,
pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu
ekran, nagrywarka).
oleckiego, którzy uczestniczą w projekcie.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie COP ul. Plac
\Poza wsparciem w postaci szkoleń oferujemy:
Wolności 2, 19-400 Olecko,
* konsultacje prawne i księgowe,
tel. 87 520 21 59 oraz na stronie internetowej www.cop.
* doradztwo stałe i wyjazdowe,
fundacja.olecko.pl
* porady prawne,
Realizatorzy projektu:
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, tel./fax 87 520 21 59, e-mail:fundacja.olecko@tlen.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, tel./fax 87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl

FUNDACJA ROZWOJU
ZIEMI OLECKIEJ

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OLECKU
ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
tel. 87/ 520 21 59
www.cop.fundacja.olecko.pl
fundacja.olecko@tlen.pl

K66901

12

Tygodnik olecki 11/739 - r. 2012

felieton

WOLNOŚĆ SŁOWA

to@borawski.pl
na, aby doznać powyższych. W naszej społeczności nawet skok
psa na nogawkę, wykonującego przy tym ruchy frykcyjne, nie
umknie uwadze. Co dopiero homoseksualizm!
Miałam też koleżankę, o świetnym poczuciu humoru, posiadającą ciekawe poglądy, szeroką wiedzę, ale miała jedną cechę, przez którą była wyklęta. Lubiła seks. Sypiała z facetami i
miała czelność mówić o tym. Ba! Straszne było to, że nic sobie
nie robiła z opinii innych, z krytyki i całego cyrku, jaki dział
się wokół niej, po tym, jak śmiała nie ukrywać gdzie spędziła
noc, po tym, jak widzieli, że nie wychodziła sama z klubu, i
że nie wymknęła się niepostrzeżenie, tylko „z nim” i, że on
jej pomógł płaszcz włożyć. Rozdzierali ją na strzępy, za tę jej
wolność słowa, za wolność decydowania o swojej moralności!
Nienawidzili za uśmiech, który obnosiła na ślicznej twarzy, za
to, że nie była nijaka i za to, że nie mieściła się w szablonie
wyobrażeń o puszczalskiej – była inteligentna.
Ja nie dociekałam, skąd u niej taka potrzeba, skąd taka rozwiązłość. Niby czemu miałoby to służyć? Świat nosi na sobie
różnych ludzi - tych dobrych, poczciwych, niegodziwców, dziwolągów i puszczalskich. Wszystkich nas nosi jednako. Jeśli
ktoś potrafi porozmawiać z nami, wymienić poglądy, rozbawić
nas czy poruszyć, to znaczy, że nam z nim – przynajmniej kawałek – po drodze. Staram się, z naciskiem na „staram”, nie
oceniać. Nigdy nie zadałam jej pytania dotyczącego jej pojmowania moralności. Chyba nie dlatego, że się bałam, tylko dlatego, że nie było to istotne w naszej znajomości. Może nawet
jej trochę zazdrościłam tej wolności. Fascynowała mnie w jakiś
sposób swoim luzem, obojętnością na pokątne opluwanie. Wiedziała o tym opluwaniu. Wzruszała tylko ramionami i śmiała
się, odrzucając głowę do tyłu, mrużąc swoje duże, niebieskie
oczy.
Trzeba mieć niebywałą odwagę, żeby mówić o tym, co nie
mieści się w szablonie, co poza wystaje. Dużą odwagę trzeba
wykazać, swoje myśli wystawiając na widok publiczny. Czasem czytam dobre teksty na portalach internetowych. Pod nimi
każdy może wyrazić swoją opinię. Bez potrzeby zalogowania,
podania swoich danych personalnych. Są ciepłe, pozytywne i
są też takie komentarze, które powodują, że jeży mi się sierść
na grzbiecie… Wzdrygam się, bo przeważnie to nie ma nic
wspólnego z wolnością słowa. Według mnie, to raczej potrzeba syczenia przez zęby „pedał”, „dziwka”. Wszystko w kącie,
wszystko po cichu… Do tego nie potrzeba odwagi. Wystarczy
zebrać dużo śliny w ustach.
Solange

-Ty uważaj, bo wolność słowa niesie za sobą konsekwencje, powiedział mi brat podczas niedzielnego obiadu.
A niesie. Wiem. Wychyl się, niebożę i powiedz głośno, że
masz inne zdanie na jakiś temat niż ogół. Wolno mi. Pewnie,
że wolno! Tylko… boję się niezmiernie. Boję się… potępienia za tę moją śmiałość. A ja tchórz jestem. Boję się bólu,
kopania się boję… Staram się ważyć słowa, bo już wiem,
że można dostać po łapach, że mnie to długo boli. Już się
nauczyłam.
Miałam na studiach kolegę. Tylko przez 2 lata, bo jego
dążność do eksplorowania świata, jego szukanie pomysłu na
siebie poniosły go gdzieś na skraj jakiegoś kontynentu. Nie
będę go wkładała do szufladki „wieczny student”. Bo skąd
mam wiedzieć, że tak? Bo może nie? Nie miałam okazji go
zapytać, gdyż zapodział się gdzieś w czeluściach świata. To
jednak była ta znajomość, która pozostawia po sobie pewne emocje. Emocje, które wyzwalają się w określonych sytuacjach. Za każdym razem, gdy zobaczę/usłyszę : Moulin
Rouge, impresjonizm i za każdym razem, gdy… jem pierogi,
pojawia się we wspomnieniach on. Marcin.
Teatralnie gestykulował dłońmi, piskliwym głosem wymieniał opinie na temat perfum, ciuchów i kosmetyków, przy
papierosie, w damskiej toalecie. No i robił wyśmienite pierogi. Zapraszał nas, dziewczyny, na te pierogi, na drinki na
tarasie, w leniwe, letnie popołudnia spędzane na rozmowach
o błahych rzeczach. Dzięki pożyczonej od niego książce, zaczęłam czytać biografie. Pierwszą, tą od niego, była właśnie
biografia Lautreca.
Marcin był homoseksualistą. To była tajemnica poliszynela. Nie wiem co czuł, co myślał, jakie miał doświadczenia
z opinią społeczną. Dla naszego grona był świetnym kumplem i nieistotna była jego orientacja seksualna. Dla nas nie.
Inni szeptali po kątach: „pedał”. Wolności słowa, to nie było
w żadnej ze stron. On się bał, my się baliśmy, oni – ci od
szeptania po kątach – się bali. Mieć odmienne preferencje
seksualne, mówić o tym… Oooo…. To dopiero odwaga!
Może w Warszawie, może jak się jest osobą publiczną, może
jak zarabia się tyle, że nie musisz porównywać cen jogurtów
w sklepach, to może i możesz sobie pozwolić na wolność
słowa. Może wówczas łatwiej? Kto wie? Może wystarczy
siedzieć na wyższej grzędzie? Nie zostałam pobłogosławioFelieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci
Północna Liga Regionalna w tenisie stołowym im.F.Pietrołaja
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego
Dla większości drużyn występujących w Północnej Lidze Regionalnej
zakończyły się rozgrywki w sezonie 2011-2012. Po trzy mecze do rozegrania mają zespoły z Pisanicy i Gawlików Wielkich, po jednym Geodezja i
Że Święta przychodzą ? No dobra, napiszę!
Węgorzewo.
Wielkanoc tuż obok, a ja wszystkim życzę,
W meczu na szczycie rozegranym w Gołdapi między miejscową drużyPo prostu uśmiechu i wielkiej nadziei,
ną,
a liderem rozgrywek Karniej Team Olecko zwyciężyli przyjezdni 10:7.
Dla której symbolem jest wszak barwa kniei.
Mecz zaczął się sensacyjnie ponieważ po dziewięciu grach prowadzili gospodarze 6:3 ale od tego momentu zdołali zdobyć zaledwie jeden punkt.
Więc proszę, słuchajcie, niech będzie zielono!
W zwycięskiej drużynie po 3,5 punktu zdobyli Dariusz Karniej i Marcin
A w sercach zielone iskierki niech płoną.
Chlebus, Andrzej Karniej 2 i Mariusz Niewiarowski 1, natomiast wśród
Niech z białą kiełbachą króluje na stole,
pokonanych Wikarski 3,5, Wesołowski 2,5 i Zyborowicz 1.
Szczypiorek na jaju, pietrucha w rosole.
W drugim ważnym meczu rozegranym w Pisanicy między Żakiem Pisanica, a Absolwentem Sobiechy uzyskano remis 9:9. Miejscowa drużyna
Zielone niech będą i drzewa, i trawy,
nie wykorzystała szansy na zwycięstwo prowadząc 9:6 przegrała ostatnie
Zrób łeb na zielono, dla dobrej zabawy.
trzy mecze. Pisanica aby wskoczyć na podium musi wygrać wysoko trzy
Weź szampon z pokrzywy, na co dzień używaj,
W miętowych cud płynach naczynia swe zmywaj. zaległe pojedynki.
W rozegranych ostatnio meczach uzyskano następujące wyniki:
Karniej Team Olecko – Geodezja Olecko 10:4
W zielonym jabłuszku, zielony robaczek.
UŻKS Spinaker Węgorzewo - Karniej Team Olecko 7:10
Włóż psinie na spacer zielony kubraczek.
LUKS ABC Żak Pisanica -Absolwent Sobiechy 9:9
A sny miej zielone, gdy coś ci się przyśni,
UKS Jantar Gołdap – Geodezja Olecko 10:1
I takie od dzisiaj niech będą twe myśli.
SP Budry –UKS Orły Gawliki Wielkie 1:10
Absolwent Sobiechy - Karniej Team Olecko 6:10
Niech listki dookoła rozsypie swe mięta,
UKS Jantar Gołdap - UŻKS Spinaker Węgorzewo 10:2
A pełne nadziei upłyną te święta.
LUKS ABC Żak Pisanica –SP Budry 10:0
Zielony kamyczek miej zawsze przy sobie,
Geodezja Olecko - UKS Orły Gawliki Wielkie 4:10
Bo całkiem wygodnie zielono mieć w głowie.
UKS Jantar Gołdap - Karniej Team Olecko 7;10
Organizator Józef Polakowski
31.03.2012r		
Natasza

Żółty na niebieskim

to@borawski.pl
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„Więcej zdrowia – więcej życia”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku w dniu
7 kwietnia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na
wybrany problem związany ze zdrowiem publicznym.
Rozpoczyna on miesiąc zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem. Tematem przewodnim
Światowego Dnia Zdrowia 2012 jest starzenie się i zdrowie, a hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia”.
Wszyscy wiemy, że starzenie się jest nieodłączną częścią naszego życia. Mamy nadzieję na starość w dobrym
zdrowiu, a nie starość obciążoną chorobą i niepełnosprawnością. Specjaliści uważają osobę starszą za zdrową, jeśli jest ona aktywna towarzysko i intelektualnie lub
samodzielnie funkcjonuje w swoim otoczeniu. Co zrobić,
by starzeć się zdrowo?
Już teraz dbać o utrzymanie swego zdrowia fizycznego.
Osiem kroków do zdrowego starzenia się to dostosowana do
wieku dieta, aktywność fizyczna, ciągłe uczenie się, aktywny
udział w życiu społecznym, praca w wolontariacie, korzystanie z nowych technologii, dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych oraz życie w niezanieczyszczonym środowisku.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do
roku 2050 populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej potroi się
(z 600 milionów do 2 miliardów). Ta zmiana demograficzna
będzie miała znaczący wpływ na zdrowie publiczne. Zachowanie zdrowia w przypadku ludzi starszych jest niezwykle

Materiały nt. Światowego Dnia Zdrowia znaleźć można na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (www.who.
int) oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olsztynie – www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

BIURO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO
W OLECKU

Temat alimentów, poruszany przez nas od pewnego czasu w ogłoszeniach, w ogólnym zarysie nakreślił państwu
podstawy prawne dotyczące zagadnienia alimentów.
Pytaniem: Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzieci? kończymy cykl pytań dotyczący tego tematu.
ważne, jeśli mają oni pozostać niezależnymi i aktywnymi
członkami swoich rodzin i społeczności.
Rok 2012 ogłoszony został także Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy dziś dłużej i że cieszymy się dobrym zdrowiem
dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z powyższą
inicjatywą powstała strona internetowa (www.active-ageing-2012.eu).
Bieżący rok przypomina nam, że starsi nie powinni być
postrzegani jako ciężar dla społeczeństwa, lecz jako ludzie
mogący dzielić się swymi umiejętnościami. Pamiętajmy
o tym, że wszyscy możemy czerpać z doświadczenia i mądrości starszego pokolenia.
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

Rodzic może żądać alimentów od dziecka, tylko jeżeli znajduje się w stanie niedostatku, czyli nie jest w stanie
własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Te usprawiedliwione
potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i są one różne w
odniesieniu do poszczególnych osób.
Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby,
która pozostaje w niedostatku z własnej winy, np. nie podejmuje pracy mimo możliwości jej podjęcia, jest uzależniona od alkoholu i nie podejmuje leczenia, lekkomyślnie
rezygnuje z pracy, nie ubiega się o należne świadczenia z
systemu ubezpieczeń społecznych, nie wywiązuje się z własnego obowiązku alimentacyjnego itp.
Należy pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny dziecka
względem rodzica może być oczywiście wykonywany poprzez dostarczanie konkretnej pomocy materialnej, np. żywności, ubrania, opału itp. zamiast świadczeń pieniężnych.
Podstawę stanowi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a
w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”
Problemy prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze
Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku przy
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@
wp.pl oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość telefonicznego umówienia się na wizytę.

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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AUTO-MOTO

US£UGI

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K66204

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B47901

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V03450

V05308

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V06107

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V06806

V07106

V54018

SERWIS OGUMIENIA

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

V06007

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V03310
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07835
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66314
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06117
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V07116
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07825
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73408
* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B46105
* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03530
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03520

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10001
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B47203
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73704

Klub „CoolTura”

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B47502
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08404
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V06706
V01912

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

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

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

Drukarnia Offsetowa

V09103

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B45506
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B46703

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

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

K09403

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K65606

druk cyfrowy

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V07605
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B44001

PIZZA NA TELEFON

B46803

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V00913

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63901
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48001

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06506
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B46604
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04008
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K65706
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V05318

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06906
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 L76903
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43110
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B47801
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B45406
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05807
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V05109

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33,
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody,
meble na wymiar, tel. 508-097-574.
V07306

V10201

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03420
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V09113
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K64809
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10101

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
V03110
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K65408

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08014
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07815
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V05408

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
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INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B46404
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B45306
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B47003
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B46504
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V03440
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B47602
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65508
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V07126
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B45606
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zw
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B46204
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zw
* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kanapa), tel. 667-172-403 B46304
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V03210
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10111
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zv
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B47103
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V09123

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63901
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45107
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10121

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03430
V08713

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
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 V03120
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B47403
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01922

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V08903

V03510

V08104

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09602

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 L73803
WYNAJEM
* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868
K66502

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

V04219
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K66801

V09003

B47303

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

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
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

B47702

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Napięcie przedmiesiączkowe

Czy w określone dni miesiąca płaczesz z byle powodu,
boli Cię głowa, dokucza nabrzmiały brzuch. Jeśli tak, cierpisz na zespól napięcia przedmiesiączkowego, czyli PMS.
Pewnie dlatego, ze w Twojej diecie brakuje mleka, serów
i innych produktów bogatych w wapń. Taki wniosek wysnuła
ze swoich badań doktor Susan Thys-Jacobs z Hospital Center w
Nowym Jorku.
Zaleciła 466 kobietom w wieku od 18 do 45 lat, które cierpiały z powodu PMS, codzienne przyjmowanie 1200 mg węglanu
wapnia. Po trzech miesiącach wszystkie o polowe rzadziej narzekały na złe samopoczucie w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Zdaniem doktor Thyn-Jacobs, wystarczy dzienna dawka
około 1000 mg wapnia dostarczonych z naturalnych produktów.
Ale nie szkodzą również ziółka. Weź w równych ilościach:
melisę, rozmaryn, krwawnik i suszone owoce głogu. Zalej łyżkę
mieszanki wrzątkiem, zaparz i wypij 2 razy dziennie. Od razu
poczujesz się lepiej.

Nalewka bursztynowa

Bursztyn od dawien dawna nazywano kamieniem szczęścia i przypisywano mu magiczną moc. Dziś, wiemy już na
pewno, że taką moc posiada. Ta skamieniała żywica sosny,
rosnącej kiedyś na terenie zalanym obecnie przez Bałtyk, jest

coraz bardziej ceniona ze względu na swe szczególne właściwości. Sporządzone z bursztynu nalewka czy maść wspaniale
pomagają przy leczeniu nerwobóli, przeziębień, również przy
nieżycie gardła i chorobach migdałków. Oba preparaty możemy
kupić w każdej aptece, ale możemy też przyrządzić ją domowym sposobem.
Drobne kawałki bursztynu, dobrze rozkruszone, zalewamy
spirytusem w proporcji: 1 łyżeczka bursztynu na 5 łyżeczek spirytusu. Tak zmieszany płyn, wlewamy do buteleczki i odstawiamy. Po 10 dniach nalewka jest już gotowa i można ją stosować,
np. wcierając delikatnie w skronie, gdy boli nas głowa.

Zioła na dobre trawienie

Niesmak w ustach, brak apetytu, obstrukcje czy biegunki
zdarzają się co pewien czas nawet najzdrowszym. Dawniej w
takich przypadkach aplikowano piołun - my radzimy wypróbować własnoręcznie przyrządzony preparat.
5 do 8 g nasion pietruszki zalać wrzątkiem i po naciągnięciu wypić.

Obrzęki nóg

Występują zwykle w lecie, nasilając się wieczorem. Najczęściej umiejscawiają się w okolicach kostek.
Skutecznie pomaga chodzenie na palcach 5-10 minut w
ciągu dnia, jak również odpowiednia gimnastyka i masaż.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

4 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatosławy, Kwiryny, Miry, Wacławy
Ambrożego, Antoniego, Benedykta,
Izydora, Kwiatosława, Kwiryna, Platona, Wacława, Zdzimierza
5 kwietnia (Dzień Leśnika i Drzewiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny,
Kleo, Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bożywoja, Dobromiła, Fereniusza, Juliana,
Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny,
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina, Marcina, Michała, Piotra, Sykstusa,
Świętobora, Wilhelma, Williama, Wita,
Zachariasza
7 kwietnia (Dzień Pamięci o Holocauście)
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, Róży
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Cytaty na ten tydzień
Samuel wybiera króla spośród synów
Jessego: ... nie tak bowiem człowiek
widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan
natomiast patrzy na serce.
(Pismo Święte, 1 Sm 16,7)

Armina, Donata, Grzegorza, Hermana,
Herminiusza, Jana, Lotara, Przecława,
Przemysława, Rufina, Saturnina
8 kwietnia (Wielkanoc)
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany,
PRZYS£OWIA
Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dioni- Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrazego, Dionizjusza, Gawryły, Januarego, mi, dobry rok przed nami.
Juliana, Marcelego, Radosława, Sewery- Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają,
na, Waltera
pogodną jesień zapowiadają.
9 kwietnia (Wielkanoc)
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
szron roślin nie pościna.
Antoniego, Dobrosława, Dominika, Dy- Grom wszystko dobre znaczy, gdy bęmitra, Heliodora, Hugona, Marcelego, dzie słyszany.
Marcina, Wadima
W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj
10 kwietnia
i siej.
Borysławy, Małgorzaty, Maruszki, Mi- Jak skowronek zaświergoli, myślą
chaliny
chłopi o roli.
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela, Ezechiela, Fulberta, Grodzisława, Kartofle
Henryka, Makara, Makarego, Makariu- ... obieramy tuż przed gotowaniem.
sza, Michała, Terencjusza

Nasz przepis
Pierogi w pomidorach

Ciasto: 2 szklanki mąki, pół szklanki
śmietany, 12,5 dkg masła, 1 dkg drożdży
farsz: 50 dkg mięsa, 25 dag grzybów
(mogą być suszone), 1 cebula, sól,
pieprz, estragon, łyżeczka masła, 2
łyżki tartej bułki
sos do pieczenia: 4 twarde mięsiste pomidory, 5 plasterków wędzonego boczku, duża cebula, 2 łyżki tartego żółtego
sera, 2 łyżki masła roślinnego
Przygotowanie farszu: mięso mielimy,
a grzyby myjemy i rozdrobnić. Na patelni rozpuszczamy masło, na którym
należy zeszklić drobno posiekaną cebulę, dodać grzyby i dusić pod przykryciem ok. 40 minut. Odkryć rondel,
dodać przyprawy i dusić do odparowania soku. Dodać wówczas tartą bułkę
i wymieszać. Tak przygotowany farsz
dodajemy do zmielonego mięsa.
Przygotowanie ciasta: musimy je dobrze wyrobić, a następnie schłodzić w
lodówce.
Zimne rozwałkowujemy cienko na 2-3
mm i z tak przygotowanego wykrawamy spodkiem kółka, na które nakładamy farsz. Zalepiamy. Teraz pierożki
gotujemy.
Pomidory sparzamy i obieramy ze
skórki, kroimy na ósemki i solimy.
Dno żaroodpornego naczynia wykładamy plasterkami boczku i układamy
na nim rzędami obok siebie pierożki
i pomidory. Wolne miejsca wypełniamy pokrojoną w kostkę cebulą. Całość
posypujemy tartą bułką wymieszaną z
serem i wiórkami masła. Zapiekamy
około 20 minut w temperaturze 200°C.
Możemy te danie przygotować z gotowych pierogów mrożonych.

sła, szklanka śmietany 30%, pół szklanki
białego wina, 25 dag szczawiu konserwowego, mała cebula, sól, świeżo mielony biały pieprz
Dużą patelnię smarujemy połową masła
i posypujemy posiekaną cebulą. Na cebuli układamy płaty łososia posypanego
solą i białym pieprzem. Tak przygotowana rybę podlewamy białym winem i
przykrywamy pokrywą.
Gotujemy, aż łosoś puści naturalny
sok. Gotujemy jednak niezbyt długo,
bo stanie się suchy. Rybę wyjmujemy
z patelni i odstawiamy w ciepłe miejsce. Do otrzymanego wywaru wlewamy
śmietanę i gotujemy jeszcze chwilę, a
następnie cedzimy. Dodajemy szczaw,
przyprawiamy solą i pieprzem. Do gotowanego sosu włożyć miękkie masło.
Rybę podajemy na gorąco, każdy płat
polewamy oddzielnie sosem.

Gulasz ogórkowy

50 dag ogórków, jedna zielona papryka,
jedna czerwona papryka, cebula, 5 dag
boczku, pół szklanki bulionu warzywnego sól, pieprz, papryka mielona, 2 łyżki
koncentratu pomidorowego, 3 łyżki kwaśnej śmietany
Ogórki obieramy, kroimy wzdłuż i usuwamy nasiona. Teraz kroimy je w kawałki. Oczyszczone strąki papryki kroimy w
paski, a obraną cebule w kostkę. Boczek
również kroimy w kostkę i podsmażamy.
Warzywa dusimy w tłuszczu z boczku,
a potem zalewamy bulionem. Przyprawiamy solą, pieprzem, mieloną papryką
i koncentratem pomidorowym. Pod koniec polewamy warzywa kwaśną śmietaną.
Podajemy z ziemniakami posypanymi
posiekana natka pietruszki.

pieprz
Cykorię myjemy i rozdzielamy na pojedyncze listki. Układamy je luźno w salaterce. Jabłka myjemy, obieramy, usuwamy gniazda nasienne i koimy w paseczki.
Listki cykorii przykrywamy paseczkami
jabłek i mieszamy. Ser miksujemy razem
ze śmietaną. Solimy, doprawiamy pieprzem i dodajemy cukier. Tak sporządzonym sosem polewamy sałatkę.

Droga Pani, drogi Panie!

Nie daj się wpędzić w kompleksy. Nie
podejmuj rywalizacji ze stawianymi ci za
wzór kobietami/ mężczyznami.

Bobby Leach

... był słynnym amerykańskim wyczynowcem, który w 1911 przepłynął w
beczce wodospad Niagara. Podejmował
potem z powodzeniem inne, równie efektowne i niebezpieczne przedsięwzięcia:
skakał do tego samego wodospadu ze
spadochronem.
W kwietniu 1926 przebywając w Christchurch w Nowej Zelandii, pośliznął
się na skórce pomarańczowej leżącej na
ulicy. Złamał nogę tak nieszczęśliwie,
że wywiązało się zakażenie. Kończynę
trzeba było amputować, a Leach zmarł w
wyniku komplikacji.

Niedługo majówki i wakacje

Świeże mięso można po obłożeniu liśćmi
chrzanu lub pokrzywy włożyć do bańki
na mleko, szczelnie przykryć i spuścić do
studni lub po prostu owinąć mięso w papier i przykryć grubo pokrzywami.

Pomylili się!

„Ten tutaj <telefon> ma zbyt wiele wad,
żeby można go było poważnie brać pod
uwagę jako środek komunikacji. To urządzenie jest dla nas zupełnie bezwartościoSałatka z jabłkami
we” – brzmiała treść wewnętrznej notatki
Łosoś w zielonym sosie 4 kolby cykorii, 4 jabłka, 10 dag rokpo- sporządzonej w 1876 roku w koncernie
4 filety z łososia bez skóry, 15 dag ma- lu, 6 łyżek gęstej śmietany, cukier, sól, Western Union.
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SPORT

10 marca w Kętrzynie rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaków i Młodzików.
W zawodach tych uczestniczyło dwoje olecczan: Joanna Łuszczyńska i Damian Fiedorowicz.
Walczyli oni ze zmiennym szczęściem. Ostatecznie w kategorii
Żak Joanna uplasowała się na II miejscu (w finale ulegając zawodniczce z Mrągowa 2:3), a Damian zajął V-VI miejsce.
Joanna dodatkowo startowała w starszej kategorii młodziczek,
gdzie zajęła IV miejsce.
18 marca w Grajewie odbył się XIV Podlaski Turniej Weteranów w tenisie stołowym.
Na te zawody jak co roku przyjeżdża wielu byłych zawodników
z całej Polski. Nie zabrakło też kilku olecczan, jednak większość
naszych tenisistów dość szybko pożegnała się z turniejem. Jedynie
Dariusz Karniej walczył dzielnie i awansował do finału w kategorii +40 lat. W meczu tym spotkał się z Adamem Reuckim z Białegostoku.
Pojedynek ten był bardzo zacięty i emocjonujący. Ostatecznie
olecczanin pokonał białostoczanina 3:2 (16:14 w piątym secie).
Dariusz Karniej uczestniczył w tych zawodach już po raz ósmy,
zajmując wielokrotnie miejsca na podium ale nigdy wcześniej nie
udało mu się wygrać. Gratulujemy!
20 marca w Orzyszu rozegrano Półfinał Mistrzostw Woj. W-M
LZS w halowej piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych. W zawodach tych wystąpiły dwie drużyny z Powiatu Oleckiego: Gim.
Nr 2 w Olecku i Gim. w Wieliczkach.
Zawodnicy z Gim. Nr 2 w Olecku wygrali kolejno z Wieliczkami 3:1, Białą Piską 1:0 i Orzyszem 1:0, zremisowali z Reszlem 2:2
i przegrali z Węgorzewem 0:1.
Zdobyli tym samym 10 punktów i zajęli drugie miejsce w turnieju (tyle samo punktów zdobyło Węgorzewo).
Drużyna z Wieliczek chociaż wygrała tylko jeden mecz z Orzyszem 3:1, to walnie przyczyniła się do drugiego miejsca Gim. Nr
2 w olecku, remisując w ostatnim swoim meczu z Białą Piską 1:1,
spychając rywali na 3 miejsce w tabeli.
Wieliczki ostatecznie zajęły V miejsce.
Podopieczni Adama Wyszyńskiego tym samym awansowali do
Finału Wojewódzkiego Turnieju LZS.
Gratulacje !!!

Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Marzenia

Bo każdy ma jakieś marzenia,
I plany jakieś wciąż snuje,
A z wiosną przychodzi nadzieja,
Że coś się zrealizuje.
O domach, autach i kasie,
Wciąż marzą wszyscy dookoła.
O częstej bytności w prasie,
Śni poseł, chociaż pierdoła.
Listonosz chce mieć lżejszą torbę,
I buty na nogach wygodne.
Aktor zaś zagrać chce Zorbę,
Lub cztery seriale modne.
Pies Bary, że dorwie kocura,
Nim ten mu na drzewo się skryje.
Mąż marzy, że minie mu bura,
Gdy czasem zachla swój ryjek.
A wędkarz, że chwyci szczupaka,
I obiad uczyni dla żony,
Zaś kura, że zeżre robaka,
Co siedzi w trawie skulony.
Piosenkarz o płycie sny snuje,
I wielkie przeboje chce stworzyć,
A uczeń już kombinuje,
Jak z matmy klasówkę przełożyć.
Łysemu marzą się włosy,
Chudzielcom, ciut więcej ciała.
Puszystym zaś talia osy,
Księciowi księżniczka mała.
Bo każdy ma jakieś marzenia,
By spełnić je należycie,
To jedno sie tylko nie zmienia,
Za krótkie jest każde życie.

Natasza ... 26.03.2012r

Ciało zaginionego mężczyzny znaleziono w jeziorze
29 marca około 9.30 strażacy
znaleźli ciało zaginionego kilka
dni wcześniej 22-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się ok. 15
metrów od brzegu w trzcinach.
Dzień wcześniej na wniosek
Policji strażacy z JRG PSP Olecka i OSP Borawskie przeszukiwali
nabrzeża jeziora Olecko Wielkie i
nurt Legi. Akcję poszukiwawczą
wznowiono na prośbę rodziny,
która posiadała mapę przygotowaną przez jasnowidza. Na mapie
oznaczone było miejsce, gdzie
prawdopodobnie znajdują się
zwłoki.
Niestety przypuszczenia jasnowidza okazały się trafne. Przyczyny śmierci 22-latka wyjaśnia olecka policja i prokuratura.
Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski
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.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

to@borawski.pl
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Na tegorocznych targach
nautycznych „Wiatr i
woda” olecka stocznia
Delphia braci Piotra i
Wojciecha Kotów zaprezentowała dwa nowe
jachty.
fot. archiwum Delphi

III Otwarty Konkursu i Wystawa
Modeli Redukcyjnych w Olsztynie

W ramach III Otwartego Konkursu i Wystawy Modeli Redukcyjnych w Olsztynie odbyły się warsztaty modelarskie dla
dzieci.
Na warsztatach mali modelarze uczyli się trudnej sztuki
klejenia modeli z papieru. Pierwszym tworzywem dla osób
uczestniczących w zabawie były modele wydawnictwa WAK.
Po zakończeniu imprezy każdy z uczestników dostał papierowy model wydawnictwa WIR wprowadzający na wyższy
poziom sztuki klejenia. Warsztaty dla dzieci i ich rodziców
prowadził Piotr Targoński, a nagrody ufundowali: modelarz
Siergiej Bożko i Wydawnictwo WIR z Olecka .
Ryszard Szopa, Sklep Modelarski Emar.

Tenis stołowy

W ostatnią niedzielę 1 kwietnia w Gołdapi rozegrano Memoriał Bernarda Zackiewicza w tenisie stołowym.
W zawodach tych wzięło udział ponad 150 tenisistów, m.in.
z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Suwałk, Grajewa, Białegostoku, Pisanicy, Giżycka, Gołdapi i innych miejscowości.
W zawodach tych uczestniczyli też zawodnicy z Olecka.
Olecczanie całkowicie zdominowali kategorię Open, zajmując trzy pierwsze miejsca. Turniej wygrał Robert Karniej,
drugi był Łukasz Delegacz, a trzecie miejsce przypadło w
udziale Kamilowi Sadłowskiemu (wszyscy Olecko).
***
W ubiegłym tygodniu w Ostródzie odbyły się Drużynowe
Mistrzostwa Woj. W-M SZS szkół gimnazjalnych w tenisie
stołowym.

Turniej piłki ręcznej

31 marca odbył się w hali ZST Turniej Piłki Ręcznej juniorów o Puchar Dyrektora i Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Olecku
Organizatorami turnieju była Rada Rodziców LO w Olecku
i ,,Granit’ Olecko.
Sędziowali Maciej Mularczyk, Michał Bućwiński i Wojciech Pilichowski.
WYNIKI:
Dąbrowa Białostocka - Gołdap
20:18 (9:7)
,,Granit” Olecko - Lipsk		
23:13 (10:6)
Dąbrowa Białostocka - Lipsk
23:20 (13:11)
,,Granit” Olecko - Gołdap		
20:17 (11:7)
Lipsk - Gołdap			
24:14 (11:4)
,,Granit” Olecko - Dąbrowa Białostocka
				
16:15 (10:7)
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1.,,Granit” Olecko
6 pkt
59:45
2. Dąbrowa Białostocka 4 pkt
58:54
3. Lipsk			
2 pkt
57:60
4. Gołdap		
0 pkt
49:64
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, ufundowane przez
Dyrektora i Radę Rodziców LO w Olecku.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 46 zawodników.
Skład zwycięskiej drużyny ,,Granit” Olecko (trener Marek
Strzyżewski): T. Bokuniewicz, K. Szyłak, R. Topolski,
Sz. Baluta, A. Rytwiński, D. Jeleniewicz, K. Warsewicz,
T. Kozłowski, J. Kołodziejski, D. Adamski, A. Juszkiewicz i J. Surażyński.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej
W zawodach tych uczestniczyła dziewczęca reprezentacja Gim. Nr 1 w Olecku. Podopieczne Marzeny Jasińskiej
zajęły II miejsce, ulegając w finale zawodniczkom z Pisanicy 0:3.
Skład drużyny z Gim. Nr 1 w Olecku: Ewa Boguszewska, Iga Sowulewska i Paulina Maciejewska.
Gratulacje!!!
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
wznawia działanie KURIERA KSIĄŻKOWEGO.
Jeżeli jesteś chory, niepełnosprawny albo z różnych innych przyczyn masz problem z dostaniem się do biblioteki –
zadzwoń pod numer 87-791-40-04 lub wyślij meila na adres
biblioteka@przystanek.pl, a książki przyjadą do Ciebie!
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PO KOKARDĘ

Autorytety

to@borawski.pl

Jest drugi dzień kwietnia, dochodzi 21.37. Cała Polska
tłumnie gromadzi się w kościołach, pod pomnikami Jana Pawła
II. I nikt nie ma wątpliwości, że Wielkim Człowiekiem był, że
był autorytetem. Słowo „autorytet” pochodzi z łaciny i oznacza
powagę, znaczenie. Oznacza też prestiż oraz uznanie dla osób
oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach. To
też osoba mająca cechy przywódcze, charyzmę. Tego ostatniego odmówić naszemu papieżowi nie sposób. Tylko czy Karol
Wojtyła, papież, na pewno chciałby, by jego słowa zamieniały
się w pomniki, a nie stołówki dla bezdomnych w pomoc potrzebujący, samotnym matkom?
W ostatnich dniach na ulicach miast można było spotkać w
godzinach przedpołudniowych grupy wałęsającej się młodzieży.
To znak, że w szkołach odbywały się rekolekcje wielkopostne.
Pomimo, iż placówki oświatowe w tych dniach zrezygnowały
z zajęć edukacyjnych i skoncentrowały się na przygotowaniach
do nabożeństw, dla sporej grupy uczniów była to okazja do
swoistych wagarów.
Chociaż zdecydowana większość uczęszcza na katechizację, to kościoły jednak świeciły pustkami. Czego to jest oznaką
pytają wszyscy? Myślę, że jest to ogólny upadek wszelkich wartości. Z problemem tym nie jest w stanie poradzić ani szkoła,
ani Kościół, ani coraz częściej rodzina. Panuje swoiste rozdwojenie między tym, czym żyje młodzież, a tym, co próbują przekazać wspomniane instytucje. Wszechogarniający konsumpcjonizm kładący nacisk na „mieć” niż „być” rodzi rozterki. Coraz
trudniej jest „mieć”. Na to nakładają się frustracje wynoszone z
domów: bieda, bezrobocie, awantury, patologie w rodzinach nie
pomagają młodemu człowiekowi odnaleźć sensu życia.
Myślę, że wielu młodych ludzi czuje się bardzo samotnie,
mają coraz większe problemy z adaptacją otaczającej rzeczywistości. Wielu z nich reaguje agresją, chamstwem i wulgarnością.
Czy to jest wina młodych? A może oni są soczewką nas dorosłych? Czy potrafimy im pomóc? Sami coraz częściej czujemy się sfrustrowani, zaganiani, zagubieni i potrzebujący pomocy. Może zbyt wysoko mierzymy, może za szybko chcemy?
Jeśli sami sobie nie pomożemy, to też nikt nie pomoże naszym
dzieciom. Może czas Wielkiego Postu jest doskonałą okazją do
wyciszenia się, zastanowienia i zrobienia choć najmniejszego
remanentu.
Kompletnie zmienił się dzisiaj obraz osoby mającej tzw.

autorytet. Niekoniecznie jest to już osoba dobrze wykształcona
i uczciwie pracująca. Parę lat temu znajomy nauczyciel na lekcji
WOS-u (wiedza o społeczeństwie) zapytał młodzież o ich autorytety i prosił, by wymienić z nazwiska. Na pierwszym miejscu
pojawiła się… Lady Di (było to tuż po jej tragicznej śmierci); w
czołówce był Antonio Banderas, a nasz ukochany J.P.II uplasował się dopiero na ósmym miejscu. Kto jeszcze pamięta słynne
tok-szoki? Do dzisiaj pamiętam parę 60-latków zupełnie nagich
na wizji i wcale mnie nie przekonuje to, że byli chlubiącą się
parą nudystów. Nie znaczy to wcale, że mam ich oglądać nagich
w TV. Przeraża mnie to, jak bardzo ludzie chcą pokazywać się
milionom widzów i opowiadać o swoich podbojach miłosnych,
krzywdach, jakie wyrządzili innym ludziom, jak bardzo chcą wywlekać wszystkie brudy publicznie, mówić o kochankach, nawet
o ich dziesiątkach. Już nie tylko sensacja i trup ożywia minuty
programu. Już nie wystarczy mówienie o zdradzie, o tym, że tak
bywa, że tak jest. Już ludzie sami o tym opowiadają: z kim i gdzie,
jak i kiedy, ile razy... a nawet się pokazują. Czemu to ma służyć?
Co ich do tego pchnie: czy jakaś suma pieniędzy, którą być może
otrzymują za udział w takim programie, czy najzwyczajniej chęć
zaistnienia w telewizji za wszelką cenę? Takie pięć minut w telewizji, bo przecież nie w historii.
Czy więc wszystko dzisiaj jest na sprzedaż, nawet największe
sekrety? Gdzie w tym wszystkim autorytety?, gdzie nasi poeci,
malarze, myśliciele?, historycy?, lekarze?, nauczyciele? Ich miejsca zajęli tandeciarze, aferzyści i … A autorytety są wśród nas,
chodzą po ulicach jak zwykli ludzie. Pani Kazia, sprzątaczka, która sama wychowała piątkę dzieci; z sercem wielkim jak jajo strusia, zawsze chętna do pomocy. Pani Ania, staruszka po przejściach
wojennych, która nigdy nie narzeka, cicha i pokornego serca.
Pani Stasia z mężem alkoholikiem; nieraz bita, teraz sama walczy
z chorobą. Pani Mirka, którą mąż zostawił z niepełnosprawnym
dzieckiem; nawet parę lat walczył, ale znalazł inny dom dla swoich nowych dzieci. Do pełnego obrazu brakuje pani Tereski. Wychowała swoje dzieci. Potem one rodziły wnuki i zostawiały je u
niej. Z trudem wchodzi na drugie piętro i stara się ogarnąć to całe
zamieszanie, które trwa już kilkanaście lat. Zerka na najstarszą
wnuczkę i modli się, by i ona któregoś dnia nie oznajmiła, że jest
przy nadziei. Dręczy się tym, co one zrobią, kiedy jej zabraknie, a
sił już coraz mniej. Przykłady mogę mnożyć.
Mam nadzieję, że aż do końca nie zwariowaliśmy. Przynajmniej nie wszyscy, czego i sobie życzę nie tylko z okazji Świąt
Wielkanocnych.					Marusia

