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Założony w 1997 r.

Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce.
Lew Tołstoj

Nr 23 (751)
Stały współpracownik „Tygodnika”
Waldemar Rukść na Ogólnopolskim
Konkursie Rysunku Satyrycznego „Roponioska” otrzymał trzecią nagrodę.
Nagrodzony rysunek publikujemy
w „Kreskach garbatych”. Rysownikowi
gratulujemy”.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 23
(751)

cena 1,50 zł

5 czerwca 2012 r.

W najbliższym czasie rusza akcja
nauki prawidłowego parkowania. kampania przebiegać będzie
pod hasłem „Parkuj z głową”

Festyn powiatowy,
s. 18

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

PROMOCJA

V17802

CEN
TRUM HAN
DLO
WE – Aleje Li
po
we 1B, Tel. (87) 520 44 46

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
K66710

V15204

V17402

V16903

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

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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zdj. archiwum szkoły

Wizyta księdza Adama Bonieckiego
w szkole na Siejniku

25 maja w Zespole Szkół na osiedlu Siejnik, na
zaproszenie Jarosława Bagieńskiego, gościł ksiądz
Adam Boniecki. Został on przywitany przez uczniów,
którzy tak naprawdę znali tylko podstawowe informacje o księdzu: były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, częsty towarzysz pielgrzymek papieża
Jana Pawła II, były generał zakonu Jezuitów.
Uczniowie naszej szkoły nie tylko wysłuchali opowieści, które snuł znakomity gość, ale również zadawali pytania. Kilka pytań? To mało powiedziane. Oczywiście początkowo nikt nie miał odwagi zabrać głosu, ale
już po chwili, „języki się rozwiązały”.
Uczniowie pytali nie tylko o sprawy duchowe, lecz
także politykę, a nawet Facebook’a. Myślę, że nikt nie
spodziewał się ani takich odpowiedzi, ani takiego podejścia do uczniów. Otóż, ks. Adam potrafił nie tylko
wyczerpująco rozwinąć każdy poruszony temat, ale
również żartować z młodzieżą. Ponadto często uzupełniał swoje wypowiedzi historiami swojej rodziny lub
znajomych oraz doświadczeniami kapłańskimi. Każde
z takich wtrąceń poprzedzał pytaniem „mogę?”. Nie
było nikogo na sali, kto by miał powód do sprzeciwu.
Padło również pytanie o znajomość z patronem naszej szkoły, dzięki któremu gość przybliżył nam osobę
ks. Jana Twardowskiego.
Księdza Adama pożegnano długimi owacjami na
stojąco oraz kwiatami, które wręczyła Karolina Fiećko – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana
Twardowskiego w Olecku. Mam nadzieję, że nie była
to ostatnia wizyta nie tylko ks. Adama. Mam nadzieję, że będą organizowane inne spotkania z ciekawymi
ludźmi.
Kinga Tez

Redakcja

•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V12708

Kontakt tel.

(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
502-200-024

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

V15304

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

23 maja od 11.37 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania przy alei Wojska Polskiego.
24 maja od 10.42 jeden zastęp JRG PSP gasił w Możnych pożar suchej słomy na ściernisku.
24 maja od 11.26 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał z
jezdni w Dunajku powalone na nią drzewo.
24 maja od 14.54 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Dunajku.
25 maja od 2.29 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden zastęp
OSP Gąski gasiły pożar opału w zakładzie produkcyjnym
przy szosie Ełckiej.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

Wypadek w Kukowie

V16304

1 czerwca o 20.30 dyżurny straży pożarnej zawiadomił o
wypadku drogowym w Kukowie na drodze krajowej nr 65.
Na miejsce pojechał patrol drogówki.
Policjanci wstępnie ustalili, że 21-latek kierujący fordem
nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Norbert K. jadąc w kierunku Ełku na łuku drogi wypadł z toru jazdy, wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd kilkakrotnie dachował. Kierujący i pasażer z ogólnymi
obrażeniami ciała zostali hospitalizowaniu w szpitalu w Ełku.
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy i okazało się że jechał samochodem mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie.
asp. Tomasz Jegliński KPP Olecko
zdjęcie KP Straży Pożarnej

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.75
Pb95.......................... 5.79
PB98.......................... 5,99
LPG............................ 2,79
Olej opałowy............... 4.10
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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 Zbigniewa Urbalewicza, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa prac Małgorzaty Chomicz i Wojciecha Dzieszkiewicza, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
6 czerwca (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
7 czerwca (czwartek) (Boże Ciało)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Mistrzostwa Województwa W-M SZS w tenisie ziemnym, Korty Miejskie
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
8 czerwca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
7.00 - zawody spiningowe, jezioro Oleckie Wielkie o Puchar
Prezesa SM
10.00 - Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SM
11.00 - Otwarty Turniej Piłki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
16.00 - Roman Majak, Waldemar Rukść, Adam Andryszczyk,
Wieczór z artystami, Galeria Scena Pod Trzema świerkami,
Galwiecie 48
10 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
11.30 - Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia SM
11 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - rozpoczęcie kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
12 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika oleckiego”
14 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ
(sala konferencyjna)
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
15 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
12.00 - Obchody Roku Janusza Korczaka w oleckim Domu
dziecka
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
16 czerwca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
17 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
19 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
20 czerwca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika oleckiego”
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Znowu kolizja w Sedrankach

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w 29
maja około godziny 10.15 w Sedrankach.
Kierująca mazdą obywatelka Nimiec jadąc od strony Suwałk nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu w kierunku Gołdapi chewroletowi . Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym
gotówkowym 250 zł.

Na szczęście podróżującym nic poważnego się nie stało i opuścili pojazdy o własnych siłach. Strażacy postawili samochód na koła i przy użyciu specjalnych sorbentów
zebrali płyny eksploatacyjne, które wyciekły z pojazdów.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Narkotyki

V18101

Policjanci prewencji podczas patrolowania Wiewiórczej
Ścieżki zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który posiadał
marihuanę. Patryk K. narkotyki i szklana lufkę ukrył w
kieszeni spodenek. Teraz za posiadanie narkotyków grozi
mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
29 maja około 15.00 funkcjonariusze z patrolu rowerowego podczas kontroli Wiewiórczej Ścieżki zauważyli trzech młodych mężczyzn. Jeden z nich trzymał butelkę
piwa jednak na
widok policjantów gwałtownie odstawił ją
na bok.
Mundurowi postanowili
wylegitymować całą trójkę.
Jednym z
nich
okazał
się Patryk K.
z Olecka. Podczas rozmowy
z policjantami był bardzo pobudzony i jego zachowanie
wzbudziło podejrzenie. 20-latek nerwowo zakrywał ręką
kieszeń spodenek.
Funkcjonariusze dowieźli go do komendy. Podczas kontroli osobistej znaleźli w kieszeni marihuanę oraz szklaną
lufkę. Narkotyki były zawinięte w foliowy woreczek. Podejrzany został przekazany kryminalnym, którym tłumaczył się
w jaki sposób wszedł w posiadanie narkotyków.
Teraz policjanci prowadzą w tej sprawie dochodzenie. Za
posiadanie narkotyków grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP Olecko, asp. Tomasz Jegliński

Za kilka dni rusza akcja nauki poprawnego parkowania. Na
razie będzie polegała ona na profilaktyce i nauce. Źle parkującym kierowcom będą wręczane ulotki informujące o przepisach związanych z parkowaniem samochodów. Na mandaty
przyjdzie czas później.

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:

•

• Bogusław Agnuszewski
• Anna Aleksandrowska

Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Ewa Dobecka
• Mariusz Naruszewicz
• Maria Wąsowska (Przasnysz)

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ 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

to@borawski.pl

V17702

... etyka to sprawa osobistej odpowiedzialności, którą podejmujemy w imieniu
innej osoby; jest to nasza odpowiedź na wołanie drugiego człowieka. Kulminacyjnym
elementem etyki jest duch odpowiedzialności: jesteśmy moralnie odpowiedzialni za
siebie i za innych. Carlos Fuentes
W ubiegły piątek opublikowany został
raport o ubóstwie w Polsce. Te dane porażają. Bardziej jednak uderza fakt, że żaden z dotychczasowych
rządów (wbrew temu co oficjalnie głosił) nie zajął się tym problemem.
Nasze województwo znajduje się na „medalowym” drugim
miejscu pod względem ilości „osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa”. Ci ludzie stanowią 24,2% naszego społeczeństwa. Pierwsze miejsce zajmuje
świętokrzyskie z 25,1%.
Naturalnie, według ustawowej granicy ubóstwa takich
ludzi jest tylko 10,2%. Granica ta jednak nie była zmieniana
co najmniej od kilku lub kilkunastu lat. A inflacja?! Tak więc
nieoficjalnie prawie co czwarty mieszkaniec naszego województwa żyje w ubóstwie, a oficjalnie „tylko” co dziesiąty. Te
„tylko” też powinno zastanowić premiera, wojewodę, starostę,
burmistrza czy wójta. Co zrobić? Bo tendencja ilości ludzi wykluczonych jest wzrostowa.
W cieniu EURO 2012, w okolicach nowobudowanych stadionów, przy mozolnie budowanych autostradach, przy modernizowanych ulicach co ósmy Polak pomimo największych
chęci, starań i wysiłków nie ma na opłacenie czynszu, energii,
na kupienie podręcznika, komży czy alby na komunię dziecka,
na bułkę, na podręczniki. I przez najbliższe kilka lub kilkadziesiąt lat nie będzie miał – jeśli coś nie zrobimy?
Bo jak o tym wszystkim dobrze pomyśleć to wcale nie trzeba czekać na ustawy i dobrą wolę wybranych w demokratycznych wyborach posłów. Oni się problemami Polski wcale nie
interesują. Teraz najważniejsza jest „gała” – potem będzie też
„gała” i zdobycie lub utrzymanie władzy. Obym się mylił.
Tak więc naprawianie kraju najlepiej zacząć od siebie. Co
na początek? Zacznijmy od rzeczy najprostszych.
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Kogo stać niech pójdzie do najbliższej szkoły, która prowadzi stołówkę i opłaci miesięczne wyżywienie dla jednego
dziecka. Naturalnie takiego, które nie ma kasy by obiad wykupić.
Wydział oświaty niech ujednolici system podręczników.
Przecież można porozmawiać z nauczycielami? Zakup podręczników to jeden z największych wydatków w roku szkolnym. Używanie tego samego podręcznika przez kilka lat i to
we wszystkich szkołach na terenie gminy znacznie obniży
wydatki biednych rodzin na oświatę swoich dzieci. Można
nawet w taki sposób dogadać się w całym powiecie...
Wielkim problemem dla niektórych rodzin (statystycznie
dla co czwartej) jest zdobycie funduszy na chrzest, pierwszą
komunię, bierzmowanie. Tutaj też przydałby się jakiś pomysł
by ograniczyć narzucone, z góry i wcale niepotrzebne wydatki. Tutaj chcę ponownie przytoczyć pytanie księdza Adama
Bonieckiego: co jest potrzebne do chrztu? DZIECKO. Reszta
jest niepotrzebna.
Z doświadczeń ostatnich lat jasno wynika, że wykształcenie nie jest już najważniejszym czynnikiem pomagającym w
zdobyciu pracy. W pierwszym rzędzie pochodzenie, w drugim znajomości i dopiero na trzecim wiedza, a jeszcze za nią
doświadczenie. I to nie jest mój wymysł, a naukowe badania
socjologiczne. Co do pierwszego to się zgadzam. Bo zawsze
było tak, że szewc swoje dzieci przysposabiał do zawodu
szewca, lekarz do zawodu lekarza, prawnik do prawnika,
górnik itd. Co do drugiego, trzeciego i czwartego też.
Od czasu do czasu ktoś z tych wspomnianych ludzi zmienia zawód: syn szewca zostaje lekarzem, czy syn lekarza
zostaje górnikiem. Ale to są dywagacje. Bo mimo wszystko dobre wykształcenie to duża szansa na znalezienie pracy.
Dajmy więc szansę naszym dzieciom. Nie likwidujmy klas,
a róbmy je mniej liczne. Należy zmobilizować złych nauczycieli aby im się chciało... dobrych nagrodzić. I nie za uległość
wobec dyrektora, a za wyniki nauczania, które przecież można bardzo precyzyjnie wymierzyć.
Należy stworzyć fundusz, który pozwoli na tworzenie
kół zainteresowań oraz systemu tzw. korepetycji, które pozwolą dogonić poziom najmniej zdolnym uczniom. Uczenia
się można się nauczyć. Wielokrotnie byłem świadkiem kiedy
mniej zdolni uczniowie przeganiali tych najzdolniejszych, bo
ktoś nauczył ich tego jak wiedzę zdobywać. Koła zainteresowań, nawet dla dwóch uczniów, to doskonały system rozwoju
dziecka.
W oświacie ważne jest też znajdywanie nisz zawodowych, w których można kształcić uczniów. Przykład to chociażby oleckie szkoły zawodowe ZSLiZ i ZST, które pomimo
niżu demograficznego doskonale sobie radzą. Dobra korekta
systemu nauczanie podjęta kilka lat temu daje w tej chwili
całkiem obiecujące efekty. (I aby znowu nie podjęto próby
zepsucia całości dokonań jak to miało już miejsce).
Z pracą też możemy coś wspólnie zrobić. Chociażby
zmieniać w porę plany zagospodarowania przestrzennego
miasta i nie dopuszczać do powstawania coraz to nowych
wielkich sklepów.
Jeden z supermarketów w wywiadzie udzielonym dla
„Głosu Olecka” i radośnie przez tygodnik wydrukowanym
z zapowiadanego w artykule zatrudnienia zrealizował 50%.
Przy okazji w Olecku i okolicach pracę straciło co najmniej
50 osób. I straci ją w najbliższym czasie z tego samego powodu (czyli otwarcia tego dużego sklepu) co najmniej dalszych
10.
Poza tym należy zwiększyć wydatki na tzw. socjal. Pomóc finansowo instytucjom, które opiekują się najbiedniejszymi i tym, które walczą z patologiami. Umocnić finansowo
MOPS i jednocześnie poinformować instytucję, że jest od
pomocy, a nie od walki z potrzebującymi.
Można też tak sporządzać specyfikacje przetargów, że
firmy zatrudniające olecczan miały większe szanse na ich
wygranie.
Jest wiele możliwości i tylko trzeba wiedzieć, że jest to
walka na lata. Bo najlepiej inwestować w ludzi. Dać im wędkę, a oni sobie poradzą.
B. Marek Borawski
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Podczas ostatniej Sesji rady Miejskiej Radni jednogłośnie uchwalili burmistrzowi absolutorium. Jednak nie obyło się
bez komentarzy polityki finansowej Ratusza. dziś publikujemy głos Grzegorza Kłoczki z Dobra Wspólnego Ziemi Oleckiej.

Głos w dyskusji na temat udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2011 rok
Kwoty w poszczególnych działach i rozdziałach zostały
ustanowione uchwałami Rady i ich wykonanie jest prawidłowe. Z tego punktu widzenia udzielenie absolutorium jest
formalnością. Jednak burmistrz otrzymał od rady „wolną
rękę” w zakresie przesunięć między paragrafami i tworzenia
paragrafów w ramach rozdziałów budżetu. To były działania
samodzielne, niekontrolowane dotychczas przez radę i dlatego warto się im przyjrzeć.
Proponuję dla przykładu przeanalizować rozdział „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” w ramach działu „Oświata”. Plan na rok 2011 (uchwała budżetowa) i wykonaniem
na koniec roku widzimy w tabelce obok.
Jak widać burmistrz dokonał znacznych przesunięć i
utworzył nowy paragraf (podróże zagraniczne). Najwięcej
pochłonęły podróże zagraniczne (blisko 40%) kosztem innych zaplanowanych pozycji. Czy były to wydatki celowe
z punktu widzenia doskonalenia zawodowego i korzyści dla
pracy z dzieckiem? Bliższa analiza wykazuje, że wyjazdy do
Rosji miały niewiele wspólnego z doskonaleniem, nie było
tam zajęć wg programu formy doskonalenia, nie otrzymano
zaświadczeń o ukończeniu formy doskonalenia. Chcę zazna-
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czyć, że warto wspierać za gminne pieniądze Polaków na
wschodzie, ale nie z pieniędzy na doskonalenie zawodowe
nauczycieli. Warto też zadać sobie kluczowe pytanie, czy
wszyscy nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie studiów lub kursów otrzymali stosowne wsparcie?
Najbardziej niepokojące jest to, że ukształtował się pewien utarty zwyczaj – Burmistrz nie ujawnia niektórych paragrafów przy uchwalaniu budżetu, a potem je tworzy i przesuwa już bez pytania Rady o zgodę. Tak było w 2010, 2011
i tak będzie w tym roku, bo już została zwiększona kwota na
wyjazdy zagraniczne w roku 2012. Panie Burmistrzu proszę
zawrócić z tej drogi! Nauczyciele i olecka oświata ma całkiem inne potrzeby w zakresie doskonalenia – proszę zajrzeć
do statutów – w większości szkół przez 12 lat nie udało się
dostosować statutów do wymogów prawa. Oczekuję, że zabrane pieniądze zostaną nauczycielom oddane. Trzeba przy
tym zaznaczyć, że zarządzenie burmistrza w sprawie wydatków na doskonalenie nie przewiduje finansowania podróży

zagranicznych. Aby uporządkować te sprawy będziemy
wnosić o finansowanie kontaktów z Polakami na wschodzie z właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Podsumowując: gdyby udzielenie absolutorium miało
zależeć tylko od realizacji wydatków w rozdziale „doskonalenie zawodowe nauczycieli” – byłbym przeciwko. Jednakże – wszyscy wiemy, że trzeba naprawdę nieźle narozrabiać, żeby nie zdać do następnej klasy. Jeśli spojrzymy
na całokształt wykonania planów finansowych, to nie ma
powodu do oceny niedostatecznej, ale też nie ma mowy
o ocenie celującej, ani – moim zdaniem – nawet bardzo
dobrej. Jestem też zdania, że burmistrz w tym obszarze źle
korzysta z wolności, którą otrzymał od Rady. Przy następnym budżecie trzeba się zastanowić nad ograniczeniem tej
swobody.
Inny obszar, który niepokoi – to przychody szkół, z których część nie jest ewidencjonowana w przewidziany przepisami sposób (ta ocena wynika z przedłożonego Komisji
Rewizyjnej zestawienia). Niejasne przepływy finansowe
np. w pracy sklepiku szkolnego kształtują u młodzieży
szkodliwe postawy i na pewno nie uczą zdrowej przedsiębiorczości. Zaznaczam, że dotyczy to niektórych
placówek, większość prowadzi takie sprawy w sposób
przejrzysty. Kluczowe pytanie w tym obszarze brzmi
– czy gmina chce mieć porządek i legalność czy nie?
Jeśli tak, to dlaczego sprawy możliwe do załatwienia w
kilka dni ciągną się latami? Zacytuję opinię rodziców z
posiedzenia Rady Rodziców: „Chcemy wiedzieć ile jest
zysków ze sklepików, prowizji od ubezpieczeń itp., bo
to są nasze pieniądze – my za to płacimy!” Dedykuję to
zdanie panu burmistrzowi, bo mam wrażenie że polityka urzędu zmierza czasami w niewłaściwym kierunku.
Grzegorz Kłoczko, Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej
Ps. Uwaga nauczyciele szkół gminy Olecko: z dyskusji
nad wykonaniem budżetu wynikało, że gmina jest w stanie
sfinansować więcej studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych itp., bo wydatki na podróże zagraniczne są
finansowane po zaspokojeniu wszystkich tego typu potrzeb.
Proszę to uwzględnić przy planowaniu swego rozwoju zawodowego.

to@borawski.pl
felieton
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Mandat

Koleżanka mojej koleżanki dostała mandat. Za przekroczenie dozwolonej prędkości.
Wielkie mi co, zdarza się w najlepszych rodzinach... Straż
Miejska jej cyknęła fotkę.
Pomyślała – Pójdę, zagadam, pouśmiecham się, to mi trochę opuszczą z tych 200 zł.
Jak pomyślała, tak zrobiła. Sukienka – Wunderwaffe z dużym dekoltem, szpile, fryzura, pomalowane oko i perfumy.
Cud, miód i malina. Weszła raźno do budynku Straży Miejskiej, postukując obcasikami. Wparowała do sekretariatu...
...a tam za biurkiem kobitka sobie siedzi.
– No, to mam pozamiatane - powiedziała sobie w duchu
koleżanka mojej koleżanki – Uśmiechanie, kręcenie lokiem
nic nie da... I bez namysłu palnęła:
– Ja to bym chciała mandat dostać.
A Strażniczka tak się śmiała, że obniżyła jej mandat o połowę.
Cóż, co Wunderwaffe, to Wunderwaffe.
A mandat, to najgłupiej wydane pieniądze.

Maja

W najbliższym tygodniu MOSiR Olecko
organizuje następujące imprezy:

1. Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w tenisie ziemnym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 06.06.12r (środa), godz. 9.00, Korty Miejskie w Olecku.
2. Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców majątkowych
w tenisie ziemnym, 07-09.06.12r (czwartek-sobota), Korty
Miejskie w Olecku.
3. Turniej piłki nożnej drużyn 6-osobowych (5+bramkarz) o Puchar Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Olecku, 09.06.12r (sobota), godz. 10.00, Stadion MOSiR ze
sztuczną murawą. Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem
turnieju. Wpisowe: 50 zł od drużyny. Nagrody: pamiątkowe
dyplomy i puchary dla trzech najlepszych drużyn.
4. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku
09.06.12r (sobota), godz. 11.00, Boisko MOSiR w pobliżu
Kortów Miejskich. Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem
turnieju. Wpisowe: 20 zł od pary. Nagrody: pamiątkowe dyplomy i puchary dla trzech najlepszych par.

Zapraszamy do udziału i kibicowania !!!

Zespół Szkół STO w Olecku

prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy
także uczniów do klasy II (są wolne miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do
klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. Przyjmujemy
także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

Kino letnie

Pod koniec maja Urząd Miejski podpisał umowę na prezentację sześciu plenerowych pokazów filmowych.
Będą to:
30 czerwca o 22.00 - „Awatar”;
7 lipca o 22.00 – „Jak zostać królem”
14 lipca o 22.00 – „Kac Vegas w Bangkoku”
28 lipca o 22.00 – „Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”
11 sierpnia o 21.30 – „Władca pierścieni: Dwie wieże”
25 sierpnia 0 21.30 – „Władca pierścieni: Powrót króla”
NASZA OFERTA:
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej,
program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
rozszerzony program nauki języka angielskiego,
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę
z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera,
profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
bardzo dobra współpraca z rodzicami.
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II Zjazd Szkół

to@borawski.pl
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
Kopernikowskich
w siatkówce plażowej

Od 18 do 20 maja w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Mikołaja Kopernika w Olsztynie odbył się II Zjazd Szkół
Kopernikowskich, w którym uczestniczyła również delegacja z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku:
Wioleta Barwińska z oddziału III c, Patryk Stachurski z
oddziału III d oraz Adriana Piotrowska z oddziału III b
wraz z opiekunem - Janem Najechalskim – wicedyrektorem szkoły.
Uroczyste otwarcie Zjazdu miało miejsce w piątek – 18
maja o 18:00. Uczestników przywitali: Małgorzata Bogdanowicz–Bartnikowska - wiceprezydent Olsztyna oraz
Stefan Procyk - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.
Po przywitaniu, zgromadzeni goście mogli wysłuchać
wykładu pt. „Kopernik i pieniądze” wygłoszonego przez
dr Wojciecha Szałkiewicza. Kolejnym punktem programu był międzyszkolny konkurs talentów, podczas którego
uczniowie mogli zaprezentować m.in.: swoje zdolności
wokalne i recytatorskie. Nasze gimnazjum reprezentowała Wioleta Barwińska śpiewając piosenkę pt. „Ja się boję
sama spać’’. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy
zjazdu integrowali się przy wspólnym ognisku. Dodatkową
atrakcją zjazdu było wyjście do Obserwatorium na nocny
pokaz nieba.
Kolejny dzień spędziliśmy na zwiedzaniu olsztyńskiej
starówki, a dzięki opiece przewodnika poznaliśmy najciekawsze zakątki miasta i związaną z nimi historię. Tego
samego dnia wieczorem udaliśmy się na seans do Planetarium, a następnie odwiedziliśmy olsztyńskie muzea,
czynne do późnych godzin nocnych w ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów. Nie lada gratką dla uczestników
Zjazdu była wycieczka do skansenu do Olsztynka, gdzie
mogliśmy podziwiać pokazy dawnych zajęć wiejskich i ginących zawodów.
Trzeciego dnia po śniadaniu, zadowoleni i pełni wrażeń
pożegnaliśmy Olsztyn – z nadzieją, że kolejny Zjazd będzie równie udany.
Adriana Piotrowska, kl. III b

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B51603

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

11
czerwca
godz.

tel. 520-23-36

1600

29 maja na boiskach MOSiR odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w siatkówce plażowej. Organizatorami turnieju były OTSS, POSS i MOSiR Olecko, a sędzią
głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
dziewczęta SP:
SP Wieliczki - SP Nr 1 Olecko 2:0 (21:13, 21:7)
dziewczęta gimnazja:
Gim. Nr 2 Olecko I - Gim. Nr 2 Olecko II 2:1 (21:17,
16:21, 15:13)
Gim. Wieliczki - Gim. Nr 2 Olecko I 2:0 (21:18, 23:21)
Gim. Wieliczki - Gim. Nr 2 Olecko II 2:0 (21:19, 21:18)
chłopcy gimnazja:
Gim. Kijewo I - Gim. Nr 2 Olecko 2:1 (23:21, 18:21,
15:12)
Gim. Kijewo I - Gim. Kijewo II
2:0 (21:18, 21:15)
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Kijewo II 2:0 (21:18, 21:15)
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
dziewczęta SP:
1. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz) 2 pkt 2:0
2. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski) 1 pkt
0:2
dziewczęta gimnazja:
1. Gim. Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz) 4 pkt 4:0
2. Gim. Nr 2 Olecko I (opiekun Maciej Mularczyk) 3 pkt
2:3
3. Gim. Nr 2 Olecko II (opiekun Maciej Mularczyk) 2
pkt
1:4
chłopcy gimnazja:
1. Gim. Kijewo I (opiekun Adam Dziubiński) 4 pkt 4:1
2. Gim. Nr 2 Olecko I (opiekun Maciej Mularczyk) 3 pkt
3:2
3. Gim. Kijewo II (opiekun Adam Dziubiński) 2 pkt 0:4
Zwycięskie drużyny uzyskały awans do dalszego etapu
rozgrywek. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ogółem w zawodach uczestniczyło 18 osób, w tym
12 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

Zrób fotografię przyrodniczą i wygraj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
w Olsztynie ogłosił konkurs fotograficzny,
którego celem jest wybór najlepszych fotografii fauny, flory, przyrody nieożywionej i krajobrazu regionu Warmii i Mazur.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych. Każdy może nadesłać
maksymalnie 3 zdjęcia w poszczególnej edycji. Zdjęcia
nie powinny posiadać rozdzielczości mniejszej niż 300 dpi
i rozmiaru co najmniej 8Mpi.
Terminy nadsyłania prac w edycji:
• letniej do 31 sierpnia 2012 r.,
• jesiennej do 16 listopada 2012 r.
Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na
nośniku elektronicznym na adres WFOŚiGW w Olsztynie,
ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn. Do zgłaszanych prac
należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje
się na www.wfosigw.olsztyn.pl.
W każdej edycji przewidziane są nagrody o łącznej
wartości 5.000,- zł.
Dodatkowo w każdej edycji zostanie przyznane wyróżnienie wewnętrzne. Autor zdjęcia otrzyma wyróżnienie w
wysokości 500,- zł.
Ponadto z nadesłanych zdjęć do konkursu wybrane zostaną 24 zdjęcia. Za każde zdjęcie autor otrzyma wyróżnienie w wysokości 500,- zł.
Osoby do kontaktu:
Justyna Raczyńska – tel. 89 522 02 16, e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl
Grzegorz Siemieniuk – tel. 89 522 02 24, e-mail: g.siemieniuk@wfosigw.olsztyn.pl
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
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Biedronki przyfrunęły mimo deszczu
1 czerwca w sali Teatru AGT w Olecku odbył się II Powiatowy Konkurs
Recytatorsko – Muzyczny Jana od Biedronki. Ma on na celu popularyzowanie twórczości Jana Twardowskiego, który od 11 października 2011 roku jest
patronem placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Olecku – organizatora konkursu. Oprócz tego pozwala rozwijać zainteresowania literackie
młodzieży, uwrażliwia na piękno poezji i muzyki, sprzyja integracji młodzieży
gimnazjalnej. W bieżącym roku do konkursu przystąpili uczniowie
z gimnazjów w: Olecku, Świętajnie, Kowalach Oleckich, Judzikach i Wieliczkach.
Ich recytację oceniała komisja w składzie: Bożena Gałązka, Agnieszka
Makarewicz, ks. Mieczysław Banek, Marek Borawski i Roman Karsztun,
która po wysłuchaniu wszystkich interpretacji utworów udała się na obrady.
Tymczasem młodzież i opiekunowie mogli osłodzić sobie czas oczekiwania
na ogłoszenie wyników, jedząc pyszne ciasto. Wielu doceniło też gorącą herbatę, która pomogła im ogrzać się, gdyż dzień był wyjątkowo zimny, a od rana
padał deszcz. I tylko biedronki siedzące na źdźbłach przypiętej do tablicy z
nazwą konkursu trawy zdawały się tym zupełnie nie przejmować. Temperatura
i emocje wzrosły jednak wraz z powrotem na salę komisji i narastały wraz z
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odczytywaniem werdyktu.
Jurorzy postanowili uhonorować pierwszym miejscem dwie uczennice: Emilię Tokajuk z Gimnazjum nr 2 w Olecku (przygotowanie: Renata Kołdys) i Elwirę Świtaj z
Gimnazjum w Świętajnie (przygotowanie:
Wiesława Górska). Drugie miejsce zajęła Magdalena Rydzewska z Gimnazjum
nr 2 w Olecku (przygotowanie: Renata
Kołdys), zaś trzecie – Julia Jaworowska
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Wieliczkach (przygotowanie: Jolanta
Motulewicz).
Oprócz tego komisja przyznała pięć
wyróżnień. Otrzymały je: Magdalena Essel ze Społecznego Gimnazjum STO w
Olecku (przygotowanie: Katarzyna Werstak), Katarzyna Zielińska z Gimnazjum
w Świętajnie (przygotowanie: Wiesława
Górska), Agata Skrocka z Publicznego
Gimnazjum w Kowalach Oleckich (przygotowanie: Anna Kempisty), Anna Sitkowska z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w
Olecku (przygotowanie: Anna Klimasara)
oraz Julia Sienkiewicz z Zespołu Szkół w
Judzikach (przygotowanie: Elżbieta Michaluk). Dzięki hojności sponsorów dyplomy i nagrody książkowe otrzymały nie
tylko laureatki, ale i wszyscy uczestnicy
konkursu.

Agnieszka Anna Kopycka

Kolizja w okolicach Siejnika
zdjęcja archiwum PSP

Komenda Hufca Olecko ZHP organizuKomenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półkolonii OGŁOSZENIE
je obóz harcerski dla wszystkich chętnych
dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły podstawowej
uczniów od IV klasy szkoły podstawowej w
w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w budynku
Jarosławcu pow. Sławno w dniach 03.07. –
Zespołu Szkół Technicznych). Terminy turnusów: I – 02.07. –
16.07.2012r.
13.07.2011r. II - 16.07 - 27.07.2011r.
Przewidziane są ciekawe zajęcia oraz wyZajęcia będą się odbywać od godz. 900 do 1600 nie tylko na
cieczki. Uczestnicy będą zakwaterowani w
terenie miasta ale i jego okolicach. Na koniec każdego turnusu
pawilonach.
jest przewidziany nocleg pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „NocZapisy są prowadzone telefonicznie na nr
ka” na terenie szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posiłki – drugie
0 698 345 521 lub osobiście u Komendanta Hufca
śniadanie i obiad z baru ( nie posiadamy własnego zaplecza kuchennego).
Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 0 698 345 521 lub osobiście do 10 czerwca 2012r. Pełna opłata za obóz wynou Komendanta Hufca do 10 czerwca 2012r. Pełna opłata za jeden turnus si 1048,00zł od osoby i powinna być wniesiona
wynosi 348,00zł (brutto) od osoby (istnieje możliwość dofinansowania dla do 10 czerwca na konto Hufca 08 2030 0045 1110
osób z rodzin niezamożnych) i powinna być wniesiona do 10 czerwca na 0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca.
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wykonto Hufca 08 2030 0045 1110 0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy
sokości 248,00zł. (jest ona związana z kosztami
Hufca.
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 148,00zł. ( jest ona organizacyjnymi obozu oraz opłatą za rezerwację
związana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W razie rezygnacji z pół- miejsca obozowania). W razie rezygnacji z obozu
przedpłata przepada.
kolonii przedpłata przepada.
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Mecz charytatywny Mundurowi - Drużyna Burmistrza
na rzecz Julity Bzymek
fotoreportaż Józefa Kunickiego

to@borawski.pl
felieton

Czy wiesz,

...że gdy stanęłam u progu Twego domu byłam przekonana, że świat leży u moich stóp? Nie miałam pojęcia, że tak
naprawdę to dopiero uczyłam się go zdobywać. Dopiero zaczynały wygładzać się moje kanty, uczyłam się cierpliwości,
milczenia, pokory…! Może z milczeniem najmniej mi się
udało, bo ciągle mam coś do powiedzenia. Do tej pory myślałam, że trzeba być cyborgiem, żeby przyswoić ten nawał
komunikatów, którym obdarzam, lecz wiem, że potrafisz mnie
słuchać. Czasem rozumiesz mnie nawet bez słów. Zanim
zrobię grymas, Ty już wiesz, że zbliża się wybuch i swoim
„Ciiiii….” koisz moją złość, gasisz emocje. Jesteś wodą na
mój ogień.
Czy wiesz, że znając się tak wiele lat, nie znaliśmy się jednak wcale? Żartowaliśmy wspólnie, ale nie doświadczaliśmy
momentów zabawnych, zarezerwowanych wyłącznie dla sytuacji okraszonych blaskiem sypialnianych świec. Tańczyliśmy
razem, lecz taniec nie zawierał potrzeby położenia głowy na
czyimś ramieniu. Patrzyliśmy na siebie, ale w naszych oczach
nie igrały ogniki pożądania, uwielbienia, czułości, ani troski.
To dziwne, że spotykając się tyle lat, nie spotykaliśmy się jednak wcale. Każde należało do swojego świata, do którego to
drugie nie miało i nie chciało mieć wstępu. Teraz śmieję się i
zadziwiam – zamiennie, bo to, co wówczas nie istniało między
nami, teraz zaistniało i jest tak, jak gdyby niemożliwym było
niezaistnienie. Rozumiesz to, prawda? Tak jak rozumiesz i wyczuwasz moje nastroje. Chwycisz mnie za ramię, a ja wiem,
że powinnam złagodnieć, zapomnieć, przestać, przeprosić..
Jesteś moim stoperem i otrzeźwieniem. I jesteś kimś, kto w
mrocznych chwilach rozpaczy i beznadziei rozwija mi niebo.
Czy wiesz, że niepokoję się o Ciebie? W moim niepokoju zawiera się również mój egoizm. Trochę się tego wstydzę,
chociaż uważam, że każdej trosce towarzyszy egoizm. Lęk,
że możemy stracić coś, na czym bardzo nam zależy, powoduje przyspieszone bicie serca, wprowadza chaos i bezładne
miotanie się. Nikt nie potrzebuje strat. Strata wywołuje ból.
Boję się, że mogłoby Ciebie zabraknąć w moim świecie. Nie
chciałabym nigdy, przenigdy, planować bez Ciebie wakacji,
sobotnich wieczorów i niedzielnych śniadań. To z niepokoju
biorą się moje telefony, czy wszystko w porządku i co słychać.
Czy wiesz, że bez Ciebie mój świat nie był kompletny?
Odkąd jesteś ze mną, ja to wiem. Wiem na pewno. Chyba nawet tęcza nie miała tylu barw, śmiech nie brzmiał tak szczerze,
tak beztrosko, lata nie były tak słoneczne i nie pachniała tak
intensywnie świeżo skoszona trawa, której zapach uwielbiam.
Wszystko było nie takie, przed Tobą.
Czy wiesz, że najbezpieczniej czuję się, gdy jesteś obok i
bezwiednie bawisz się moimi włosami? Zasypiam przy tym
często, z głową na Twoich kolanach, a Ty kontrolujesz mój
oddech i łagodnym poszturchiwaniem wybudzasz mnie z mojego niebytu, napominając ciepłym, przesączonym tkliwością
głosem, że przecież chciałam to obejrzeć! Uśmiechasz się,
podciągasz mi koc pod szyję i wkładasz mi znowu rękę we
włosy… Potem, późną nocą, kiedy słyszę Twój spokojny,
miarowy oddech, ogarnia mnie poczucie spokoju, szczęścia
i spełnienia. Wtulam się wówczas w Twoje plecy, ogrzewam
się Twoim ciepłem. Czy wiesz, że najcieplejszy jesteś w zagłębieniu, tuż nad obojczykiem? Kiedy dotykam tego miejsca ustami, czuję Twój puls. Twoje serce, które bije dla mnie.
Czy wiesz, że uśmiecham się, gdy przez sen usiłujesz przykryć mnie skrawkiem kołdry, który nie byłby w stanie przykryć nawet dłoni? Rozczula mnie Twoja nieświadoma troska.
Chciałabym do końca życia nie czuć do Ciebie złości o zagarnięcie dla siebie całej pościeli. Chciałabym zawsze ciągnąć
ją w swoją stronę z uśmiechem, pamiętając poczucie troski,
wynikające z tego skrawka, którym usiłujesz mnie przykryć.
Czy wiesz, że lubię dostawać od Ciebie wiadomości? Kilka przechowuję w specjalnym folderze, żebym mogła w każdej chwili, kiedy nie ma Cię tuż obok, otworzyć je i przytulić
się do nich. Spływa na mnie wówczas błogostan, zasypiam
łatwiej, nie straszą mnie cienie lip, tańczące na przysłoniętym
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oknie. Kładę się na Twojej poduszce, wdycham Twój zapach
i wiem, że tam, gdzie jesteś, tak samo brakuje Ci mnie, jak
Ciebie brakuje dla mnie. Koi mnie świadomość, że gdziekolwiek będziesz, zawsze do mnie wrócisz. Położysz się na
swojej poduszce i powiesz mi, że tęskniłeś.
Czy wiesz, że bardzo się staram, żeby czasem nie dręczyć Cię złymi humorami, kiepskim nastrojem? Bywa, że,
ogarnięta emocjami, macham rękoma, unoszę głos… Nie,
nie po to unoszę, by zranić! Nie lubię ranić ludzi, a Ciebie
nie chciałabym zranić za nic w świecie! Nie rozumiem w
sobie, nachodzącej mnie z rzadka potrzeby ucieczki. Uciekałabym, oglądając się co chwila, aby upewnić się, czy na
pewno mnie gonisz. Jakbym chciała wystawić na próbę
mocy Twoje zaangażowanie, Twoją dobroć, Twoje uczucia
i Twoją cierpliwość. Trochę się tego boję. Proszę Cię, gdybym kiedyś oddaliła się, to pamiętaj o tym, Ty mnie goń!
Ja tylko po to uciekam! Nie zniosłabym momentu, w którym obróciłabym się, a Ciebie nie byłoby w zasięgu wzroku!
Umarłabym z rozpaczy! Nigdy nie pozwól mi za bardzo się
oddalić! Bardzo Cię proszę.
Czy wiesz, że nie przeszkadza mi, gdy śmiejesz się z
moich nieporadności, jak choćby skrócenie nożyczkami kabla pod napięciem…? Robisz to w taki sposób, że wiem, iż
Twoja pobłażliwość jest naprawdę zgoła czymś innym. Lubię czuć się przy Tobie słaba, niewiedząca, bezradna. Ufam,
że w chwilach trudnych wyciągniesz do mnie rękę i, w zależności od sytuacji, każesz mi iść przed sobą, lub za sobą.
Zależy co będzie dla mnie bardziej bezpieczne.
Czy wiesz, że uwielbiam nasze wieczory, nasze noce,
spędzane w łóżku, na popijaniu drinków, papierosach, gdy
w naszych rozmowach, śmiechach i przekomarzaniach towarzyszą nam Martin Kesici, Dido, Magda Femme, Michał
Bajor, Cat Stevens…? Lubimy tę samą muzykę. Spokojną,
poruszającą, wyrażającą najgłębsze uczucia. I gdy cicho
śpiewam z Joe Dassin „ Et si tu n’existais pas…”, to jestem
przekonana, że gdybyś nie istniał, próbowałabym wymyślić
miłość.
Czy wiesz, że tęsknię za latem, gdy w ciepłe wieczory,
siadamy na ławkach przed domem i obserwujemy życie pajęczej rodziny, która swoje gospodarstwo rozpięła na moich
jałowcach? Czekam już na te wieczory… Kiedy minie lato,
kiedy jesień strąci wszystkie liście z pobliskich drzew, znów
zaparzymy sobie cały dzbanek imbiru z miodem… Zimą,
gdy będę zaabsorbowana przyozdabianiem domu na święta
Bożego Narodzenia, przywieziesz mi, jak co roku, największą jemiołę, jaką uda ci się znaleźć na targu, i tyle gałęzi
świerku, że można by nimi udekorować miasto, nie tylko
mój niewielki salon! Będziemy czekali pierwszego stycznia
na koncert noworoczny z Wiednia. Z Tobą każda pora roku
jest urokliwa. Każdy dzień jest wart milion dolarów.
Czy wiesz, że jest to mój pierwszy w życiu list miłosny? Jedyny list miłosny w moim życiu! Chyba mogę go
tak nazwać? Jak myślisz? Prosty, bez wielkich słów, przysięgania, zapewnień, a zawiera to wszystko, co chciałabym,
żebyś wiedział. O mnie, o Tobie. O nas. Dziękuję światu za
wieczór, w którym niespodziewanie splotły się nasze palce.
Dziękuję za Ciebie. Coś się musiało skończyć, żeby coś mogło się zacząć. Świat nas nie pyta o końce i początki. Czy
jesteśmy na nie gotowi? Czy chcemy? On nam je zsyła, a
my musimy umieć je znieść, czasem skamląc na kolanach
o ulgę, zadecydować, co będzie początkiem. Na początki
mamy raczej jedną chwilę, niż dwie i nigdy nie wiemy, jaką
treść będzie zawierał. Wyposażeni jesteśmy w ufność i wiarę, i to daje nam siłę do tego, żeby przyoblec się w nadzieję.
Nadzieję na osiągnięcie szczęścia, miłości, dobrostanu, których przez całe życie tak usilnie poszukujemy. Dzięki Tobie
odnalazłam to wszystko, czego do tej pory szukałam. Od tej
pory, w której splotły się nasze palce, jestem bogatsza. Jestem bardzo bogata, bo świat, nasz świat, który sami sobie
tworzymy jest bezcenny! Bardzo Ci dziękuję i proszę Cię,
żebyś był. Żebyś zawsze był.

Solange
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Historyczny dzień w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

22 maja w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika obchodzony był jako Dzień Patrona i Dzień Otwarty. Z tej okazji
społeczność szkolna miała niezwykły zaszczyt gościć prof.
dr hab. Karola Piaseckiego, kierownika Katedry Etnologii
Uniwersytetu Szczecińskiego, archeologa i podróżnika, prowadzącego m.in. wykopaliska w Sudanie i Peru. Pan profesor
odkrył i zidentyfikował grób Mikołaja Kopernika w krypcie
pod fromborską katedrą. Okoliczności tego historycznego
odkrycia przedstawił w wykładzie pt.: „Poszukiwanie grobu
Mikołaja Kopernika i rekonstrukcja jego wyglądu”.
Nasz znamienity gość uczestniczył również w prezentacjach artystyczno–teatralnych, doświadczeniach fizyczno-chemicznych i konkursie Europejskie Koło Fortuny.
Atrakcje te zostały przygotowane przez gimnazjalistów dla
odwiedzających naszą szkołę uczniów klas szóstych szkół
podstawowych w ramach Dnia Otwartego.
Zapraszamy do lektury wywiadu z profesorem Karolem
Piaseckim.					
wojeg

„Jeżeli ktoś miał znaleźć Kopernika, to ja” –
wywiad z profesorem Karolem Piaseckim

Kopernik był „człowiekiem renesansu”. Zajmował się
między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, był także lekarzem oraz tłumaczem. Miał wszechstronną wiedzę i wiele, wynikających z ciekawości świata, zainteresowań. Jak Pan Profesor odkrył swoje pasje?
Chciałem poznawać to, co pozornie nieosiągalne, dalekie,
nieuchwytne, owiane tajemnicą. Wybrałem się na astronomię, astronomem jednak nie zostałem, bo z moją matematyką nie było aż tak dobrze, jak mi się wydawało, ale sentyment
do gwiazd mi pozostał.
Gwiazdy rzeczywiście są Panu Profesorowi przychylne.
Pozwoliły na niesłychane odkrycie szczątków miłośnika obrotów sfer niebieskich.
Śmieję się, że jeżeli ktoś miał znaleźć Kopernika, to ja.
Prócz tego, że interesują mnie podobne dziedziny, to od lat
spoglądam na jego kamienną podobiznę z okien mojego gabinetu.
Kopernik był Panu Profesorowi przeznaczony?
Tak to jest z odkryciem naukowym, że często jest dziełem przypadku. W końcu mogliśmy krzyknąć jak Archime-

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

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;

des: „Mamy to!”. Ale musimy pamiętać, że odkrycia nie
da się przyjąć na wiarę. Odtworzenie wyglądu na podstawie czaszki to nie jest cud ani czarna magia. Osoba, którą
identyfikowaliśmy z pewnością miała duży, krzywy nos i
asymetryczną żuchwę. Ponadto pobrane z zęba – kapsuły
czasu – DNA miało taki sam materiał genetyczny jak trzy,
pochodzące z włosów znalezionych w egzemplarzu książki
należącej do astronoma, próbki. Mieliśmy więcej szczęścia
niż Kopernik. Jego za życia nie doceniono, a nam udało
się go znaleźć. Jeżeli błąd analiz genetycznych jest poniżej
promila, to możemy spokojnie uważać, że sprawa Kopernika została rozwiązana pozytywnie.
Czy według Pana Profesora świat od czasów Mikołaja
Kopernika zmienił się na korzyść?
Europa renesansu była terytorium bez granic, a człowiekowi towarzyszyło pragnienie odkrywania świata,
który stał się nieograniczonym polem ludzkiej aktywności. Nową postawę człowieka wyrażały słowa Poncjusza:
„Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce”.
Kładziono szczególny nacisk na wszechstronny rozwój

- 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

to@borawski.pl
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ostatecznie są najcenniejszym skarbem, jaki możemy gromadzić, dlatego każdy zakątek świata jest mi bliski. W porównaniu do dzisiejszej, zunifikowanej kultury, wszystkie dawne
cywilizacje są interesujące.
Jakie predyspozycje trzeba mieć, by zostać studentem etnologii? Czy jest to ciekawy kierunek dla młodego człowieka?
Na pewno jest to kierunek dla wszystkich ciekawych
świata, dla tych którzy interesują się relacjami międzykulturowymi i stosunkami pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
Uważam, że są to studia ciekawe i przyszłościowe. Oprócz
tego, że znakomicie przygotowują do obsługi turystyki, mogą
przydać się w pracy w służbach socjalnych i granicznych. A
zatem próbujcie swoich sił na etnologii.
Koło Dziennikarskie pod opieką Magdaleny Nygi
zdjęcia archiwum szkoły
osobowości, a co za tym idzie wszechstronne wykształcenie.
Ludzie tej epoki wyznawali rządy piękna i mocy. Ich działania charakteryzował krytycyzm oraz wolność myśli i czynu.
Teraz z tą niezależnością i wolnością jest gorzej. Gonitwa za
pieniądzem i popkultura nie zawsze idą w parze z rozwojem
duchowym i umysłowym. Aż strach patrzeć, bo to wy, obecni
gimnazjaliści, będziecie mieli urwanie głowy z tym wyścigiem szczurów.
Prawdą jest, że dzisiejsze społeczeństwa podążają za nowościami, rządzi komercja, wielu ludzi chce bardzo szybko
osiągnąć jak najwięcej wymiernych efektów. Pan Profesor
natomiast jest człowiekiem nauki i reprezentuje dziedzinę,
w której czas jest sprzymierzeńcem sukcesu. Jak naukowcy
funkcjonują we współczesnej rzeczywistości?
Naturalnym jest, że prace badawcze nie zaprzątają głów
ludzi, a ich celowość nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem.
Jednak kiedy spektakularne efekty długotrwałych badań zostaną przedstawione masowemu odbiorcy, z reguły wzbudzają zainteresowanie. Z reguły, bo kiedy ogłosiliśmy odkrycie
szkieletu Kopernika w krypcie pod fromborską katedrą przez
trzy kolejne lata nie było odzewu nawet ze strony antropologów. Żaden z nich nie zajął stanowiska w sprawie. Wracając
jednak do blasków i cieni pracy naukowca, to po pierwsze
trzeba uzbroić się w cierpliwość, nauczyć się nie rezygnować
i nie traktować pracy jako dostępu do żyły złota, a wręcz nastawić się na niemodną pracę „non profit”. Naukowcem nie
powinno zostawać się dla pieniędzy. Jednak niepodważalnie
jasną stroną tej profesji jest to, że dzięki niej można przedłużyć sobie dzieciństwo. Bycie naukowcem to dobra zabawa na
koszt społeczeństwa.
Abstrahując od historii Mikołaja Kopernika, badania jakich kultur są Panu Profesorowi bliskie?
Prowadziłem badania od Mazur, po Bliski Wschód, Sudan czy Egipt. Podczas moich podróży miałem różne, często
niebezpieczne przygody, z Sudanu wróciłem z ostrym przypadkiem malarii, skrajnie wyczerpany z syberyjskiej Północy,
która wymaga wielkiego wysiłku i zaangażowania, jednak zawsze przyjeżdżałem bogatszy o niecodzienne przeżycia, które
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU
Szanowni Państwo, kolejnym pytaniem z zakresu „spadki”
jest Co należy wiedzieć o testamencie?
Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy sporządzanym
na wypadek śmierci.
Najbezpieczniejszą formą testamentu jest forma aktu notarialnego. Sporządzenie testamentu formie aktu notarialnego daje to
gwarancje prawidłowego sporządzenia testamentu, a jednocześnie zabezpiecza przechowywanie go. Gdy pozostawiono kilka
testamentów, poprzedni odwołany jest przez kolejny wtedy, gdy
ten wyraźnie tak stanowi. Natomiast gdy takiej klauzuli spadkodawca nie zawarł, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia
poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią
nowego. Zawsze istnieje możliwość odwołania testamentu. Jeśli
dokument jest w posiadaniu spadkodawcy, istnieje możliwość
jego fizycznego zniszczenia albo dokonania zmian w treści. W
przypadku zmiany testamentu poprzez sporządzenie nowego dokumentu istotne jest jego datowanie. W przypadku braku daty
obydwa testamenty mogą być nieważne.
Testament pisany pismem ręcznym będzie nieważny gdy:
• nie został napisany własnoręcznie;
• brak jest podpisu;
• jest nieczytelny;
• został zawarty termin lub warunek;
• jest to testament wspólny dla kilku osób;
• świadkami były nieuprawnione osoby.
Możecie Państwo spotkać się z następującymi definicjami związanymi z pojęciem testamentu:
Zapis to zawarta w testamencie dyspozycja spadkodawcy, skierowana do spadkobiercy spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby. Zapisobierca nie staje się jednak
automatycznie właścicielem zapisanej rzeczy, a jedynie może żądać od spadkobiercy wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu
testamentu, może także wystąpić z roszczeniem na drogę sądową.
Polecenie to nałożony w testamencie na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek określonego działania, np. polecenie wypłaty
jakiejś kwoty.
Zapis windykacyjny to zawarta w testamencie notarialnym dyspozycja, że oznaczona osoba nabywa konkretnie oznaczoną rzecz,
zbywalne prawo majątkowe, bądź gospodarstwo.
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i
Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem
876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl.

K69501
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AUTO-MOTO

US£UGI

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K68903

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50705

* 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
V11449

V13807

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V15506

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V16005

V15005

V13507

SERWIS OGUMIENIA

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

K68506

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V11509
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15234
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69003
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15516
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15015
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15224
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B51403
* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11829
* 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 B51104
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18819
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11839

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50405
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18403
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V15904a
V01921

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

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

V17302

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
V16204
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51204

B50805

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

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

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48907
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996

K17502

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

Klub „CoolTura”

PIZZA NA TELEFON

B51004

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K68605

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10010
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B49706
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B51503

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V00922

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63910
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50904

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15705
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B51702
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04017
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K68705
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V13817

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16105
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B49606
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50006
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B51802
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L74901
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14206
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V12908

V10210

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11419
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17312
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K67208
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10110

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
V11709
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V16913
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15214
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K68207
K67502

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63910
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74802
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10130
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam
Kaczor, tel. 502-768-278
K67308
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* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B50505
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B48708
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V11439
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L74604
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67707
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V15025
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 l74406
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69203
* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69103
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzf
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B49506
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69303
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzf
* działki z dostępem do jeziora, uzbrojone z prawem
zabudowy, te. 604-456-732 K69302
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V11909
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B52001
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10120
* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691125-491 B52101
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zzf

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B51901
* mieszkanie jednopokojowe 37 m.kw., tel. 604-456732 K69402
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V17322

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11429
V17712

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

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 V11719
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B51303
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01931

V16803

V11809

V17202

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

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K69601

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B48209
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48309
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15035

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50106
WYNAJEM

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

V12718
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Listy do redakcji

Czerwone światło

Wszyscy zapewne znamy dowcip zgodnie z point±,
którego, emeryci i renciści maja przywilej przechodzenia
przez jezdnię „na czerwonym świetle” - im częściej tym
lepiej.
Przyzwolenie i aprobata sytuacji, które nie powinny
mieć miejsca są powszechne. Oto jedna z nich:
25 maja 2012r. o godz 12.10 - I piętro w tzw. „po
dawnemu” - Przychodni Rejonowej w Olecku : wokół³
siedzącej naprawdę starszej schorowanej kobiety - wianuszek zainteresowanych osób. Owa Pani zasłabła: szaro-żółta twarz, ostre rysy - i duże oczy z jeszcze większym
w nich lękiem. „Gołym okiem” widać - że jest cierpiąca i
śmiertelnie wystraszona swoją sytuacją.
„Niech pani zejdzie na dół i weźmie swoją kartę do
B50605
lekarza rodzinnego” - mówi pielęgniarka, chyba pielęPodpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. gniarka, bo strój „cywilny” a i głosik niekoniecznie „siostrzany”. „Jak ja zejdę?” - Kobieta trzyma w dłoni laskę,
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
ledwie oddycha , z trudem łapie powietrze - rozpaczliwie
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, rozglądając się wokół szuka krzty zrozumienia dla swojej
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, bezradności.
Dziwnym trafem - taki collage, tyle że sytuacyjnointegracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
-osobowy - jest prawnik, w razie konieczności może
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW „wstąpić” w rolę notariusza i spisać ostatnią wolę; jest
pani, która przez wiele lat była pracownikiem Urzędu
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
Miejskiego - wszyscy są - tylko nie ma pomocy. Takiej,
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE jakiej powinno się doświadczyć wśród fachowców...
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
Jutro 26 maja - Dzień Matki, czy owa hoża pielęgniarka, składając życzenia swojej matce, zaczepi wspomnieniem tę obcą osobę, czyjąś matkę, starszą, zagubioną,
L74703
kobietę?
Może zrodzi się jakaś refleksja w rodzaju - powinnam
była zachować się inaczej?
Ale równie dobrze może okazać się, iż wręczenie
kwiatów, te chwilowe uniesienia, są tylko tyle warte, ile
KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
płatki, które z tych kwiatów za kilka dni spadną. I uczucia
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE
z nimi....
mobilny internet w Orange
Pacjentka. Olecko 25 maja 2012 r.
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

Dzięgiele

Trwa projektowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia w Dzięgielach. Projekt za 4,5 tysiąca złotych wykonuje firma z Ełku. Termin ukończenia przypada na 14
sierpnia. Zadanie jest prowadzone w ramach funduszu
sołeckiego. 				
(UMwbiip)

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Obrzęki nóg

Występują zwykle w lecie, nasilając się wieczorem.
Najczęściej umiejscawiają się w okolicach kostek.
Mając choćby niewielka skłonność do tego defektu,
należy nosić wygodne obuwie, a niekiedy specjalne
pończochy.

Co z opalaniem?

Jeszcze niedawno warstwa ozonu w atmosferze stanowiła rodzaj zapory dla szkodliwych promieni ultrafioletowych. Dzisiaj wiemy, że ten „parasol” jest niestety
dziurawy. Słońce znajduje się w odległości 150 milionów
kilometrów od Ziemi, a jego światło dociera do nas w około 8 minut. Promienie ultrafioletowe uczeni podzielili na:
UVC, UVB i UVA. Najkrótsze i najgroźniejsze są promienie UVC. Do niedawna nie docierały one do nas w ogóle – pochłaniał je ozon. Promienie te są bardzo szkodliwe
nie tylko dla skóry człowieka, ale również i jego wzroku.
Mogą powodować zapalenie spojówek, a nawet zaćmę.
Promienie UVB lekarze uznali za najbardziej rakotwórcze, gdyż uszkadzając jądra komórkowe doprowadzają w
nich do zmian degenerujących. Są przyczyną rogowaceń
słonecznych skóry i zmian starczych. Najmniej szkodliwe
są promienie UVA, które opalając nie powodują oparzeń.

Potęgują jednak niestety te zmiany, które zostały spowodowane promieniami UVB.
Opalajmy się więc niezwykle rozsądnie!

Lato...

jest okresem, w którym powinno się jeść jak najwięcej
owoców i warzyw, aby wyrównać wszelkie niedobory witamin w organizmie.
- Czereśnie - bogate są w żelazo, jod, magnez, fosfor,
potas, witaminę A oraz C, a także witaminy z grupy B. Pomocne są w leczeniu artretyzmu.
- Maliny - zawierają witaminę C oraz znaczną ilość magnezu.
- Truskawki - bogate są w witaminę C. Działają moczopędnie, oczyszczają organizm ze szkodliwych produktów
przemiany materii.
_ Wiśnie - zawierają prawie takie same składniki witaminowe jak czereśnie. Najcenniejsze jest w nich żelazo,
niezbędne do tworzenia się czerwonych ciałek krwi.
- Gruszki - bogate są w witaminę C oraz prowitaminę A, ważną dla skóry i wzroku, a także błonnik, który
usprawnia pracę przewodu pokarmowego.
Morele - są źródłem potasu, regulującego gospodarkę
wodną organizmu oraz prowitaminy A.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

5 czerwca (Światowy Dzień Ochrony
Środowiska)
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery,
Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromiła,
Dobromira, Juliana, Kazimierza, Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumiły, Dominiki, Doroty,
Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny,
Sydonii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira,
Dominika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza, Laurentego, Nikifora, Norberta,
Sydoniusza, Symeona, Więcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy, Lukrecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira,
Gustawa, Hieronima, Jarosława, Roberta, Wiesława
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny,
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma,
Maksymiliana, Medarda, Medora, Se-

wera, Seweryna, Wilhelma, Wyczesława, Wyszesława, Wyszosława
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, Kanimira, Niemsta, Normana, Pelagiusza,
Prosimira, Ryszarda, Sławoja, Stanisława, Waltera
10 czerwca
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Małgorzaty, Rafaeli
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, Radomiły, Róży, Teodozji
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, Radomira, Radosława, Radosza
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, Leona, Onufrego, Placyda, Przybyrada,
Wyszemira, Wyszomira

Nasz przepis
Kapuśniak ze szczawiem

Pół główki młodej kapusty, cztery dymki, garść szczawiu, kostka bulionu, łyżka oleju, sól, pieprz, cukier, estragon
Kapustę szatkujemy. Dymkę myjemy i kroimy. Szczaw płuczemy i również kroimy.
Do garnka wlewamy olej i go rozgrzewamy. Wkładamy na rozgrzany
kapustę i dymki, solimy i dusimy kilka minut mieszając. Dolewamy trzy
szklanki wrzątku i gotujemy. Po pięciu
minutach dodajemy szczaw, szczypior
z dymki i kostkę bulionową i gotujemy
jeszcze pięć minut. Doprawiamy do
smaku i posypujemy natką pietruszki
lub koperkiem.

Duszona kalarepa

cztery kalarepy, dwie łyżki oleju, dwie
cebule, łyżka mąki, pół szklanki kwaśniej śmietany, curry, sól, pieprz
Kalarepę obieramy. Cebulę siekamy drobno i podsmażamy na złoty
kolor. Dodajemy kalarepę, solimy i
dusimy pod przykryciem na wolnym
ogniu podlewając wodą. Gdy kalarepa zmięknie, dodajemy śmietanę wymieszaną z mąką i przyprawiamy do
smaku.

Sałatka mazurska

jemy z nich skórkę i kroimy cząstki.
Ugotowane na twardo jajko obieramy i kroimy w plasterki i odkładamy.
Kalarepę obieramy z łupiny i kroimy
w cieniutkie plasterki, a następnie w
paseczki. Szczypiorek kroimy jak najdrobniej.
Twaróg rozkruszamy widelcem (nie
ucieramy!) i mieszamy ze śmietaną.
Doprawiamy solą i pieprzem. Jarzyny
skrapiamy sokiem z cytryny i lekko solimy.
W salaterce układamy liście sałaty,
na nich wymieszane jarzyny i po wierzchu polewamy sosem twarogowym,
posypujemy szczypiorkiem i dekorujemy plastrami jajka na twardo.

17

Tygodnik olecki 22/750 - r. 2012

Cytaty na ten tydzień
Jan Kasprowicz
...
Kopice siana na łąkach
Gdzieś w głębi lśnią wierchów garby –
Słońce się rozzuchwala,
Iskrzące sieje skarby.
Pod stromym huczy urwiskiem
Dunajec, wieczysta rzeka,
Ciemne go świerki strzegą,
On z szumem od świerków ucieka.
W samo południe, w godzinie,
Skąpanej w rozżarach złota,
Staje nad brzegiem potoku
Samotna ludzka tęsknota.
Więżącą porzuca izbę,
Powieki zmęczone przetrze,
Piersiami pełnymi chłonie
Przewonne, ciepłe powietrze.
Ku dalom rwie się bezkreśnym,
W błękitów gubi się toni
Lub z rozwartymi oczyma
Falne poszumy goni.
A fałdów jej sukni powiewnej
Czepia się dłońmi drżącemi
Żal cichy i szepce: Jak trudno
Rozstawać się z duszą tej ziemi...

PRZYS£OWIA

Gdy się Medard (8 czerwca) rozpłacze, a
Jaś (12 czerwca) nie utuli, popłacze pewnie aż do Urszuli
Czerwiec i na kosę pierwiec.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa brzęczy
już na łące.
Jaka będzie Małgorzatka (10 czerwiec),
takie i pół latka.
Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy
się nie leni.

Kisiel z czarnego bzu

10 dag jagód bzu czarnego, skórka z cytryny, łyżeczka miodu, 2 dag mąki ziemniaczanej, 3 łyzki mleka, jabłko lub gruszka
Jagody czarnego bzu gotujemy w wodzie ze skórką cytryny i przecieramy przez
sito (bez cytryny). Mus mieszamy z mlekiem rozrobionym z mąką ziemniaczaną.
Staropolska
Jeszcze raz gotujemy i słodzimy miodem.
woda poziomkowa
Do dwóch miseczek ścieramy na tarce
20 dag świeżych dojrzałych poziomek, o grubych oczkach jabłko lub gruszkę i za20 dag cukru, łyżka soku cytrynowego lewamy kisielem z czarnego bzu.
W naczyniu widelcem rozgniatamy poDroga Pani!
ziomki. Zalewamy je litrem wody. Mieszamy. Wylewamy wszystko na gęste Nie daj się wpędzić w kompleksy. Spróbuj
sito i czekamy aż wszystko przeciek- walczyć ze zwyczajem męża jego własną
nie. Nie gnieciemy. Do wody dodajemy bronią. Wygrzeb z pamięci obraz starego
cukier i mieszamy aż się rozpuści. Wte- przyjaciela (dla dobra sprawy możesz nady wlewamy łyżkę soku cytrynowego i wet pofantazjować) i porównuj go z mężem. Najważniejsze, by uzmysłowić męmieszamy.
Jeśli napój jest za słodki dolewamy do żowi, jak działa na ciebie jego zachowanie.
szklanki odpowiednią ilość wody. Nie
Drogi Panie!
dolewamy do napoju bazowego.
Nie daj się wpędzić w kompleksy. Spróbuj walczyć ze zwyczajem żony jej własną
Mięso
bronią. Przypomnij sobie dawna przyja... wołowe, cielęce, z królika i wątrób- ciółkę, ale nie fantazjuj, bo to nic nie da.
kę można przechowywać zalewając je Porównaj ją z żoną. No i?
słodkim mlekiem. Zsiadłe mleko zabezpiecza mięso przed zepsuciem.
Jak odróżnić jajko

Główka sałaty, dwa pomidory, dwie
młode kalarepki, pęczek szczypiorku,
cztery łyżki niekwaśnego twarogu,
cztery łyżki śmietany, sól, pieprz, łyżka
soku z cytryny, jedno jako
Wszystkie jarzyny starannie myjemy. Sałatę rozdzielamy na listki, zostawiamy cztery duże liście, a resztę
gotowane od surowego?
Kobra królewska
rwiemy na szerokie wstążki. Pomidory
Ugotowane
po zakręceniu na stole będzie
zanurzamy na kilka sekund we wrząt- ... po obfitym posiłku może obejść się
się długo kręcić. Surowe nie.
ku, a następnie wyjmujemy z zdejmu- nawet kilka miesięcy bez jedzenia.
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Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
przypomniał smaki dzieciństwa

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych po raz kolejny
wziął udział w Festynie „Bezpieczny Powiat”. Imprezę, która odbyła się w minioną niedzielę, zorganizowało Starostwo
Powiatowe w Olecku.
Jak co roku młodzież kształcąca się w kierunku technik
hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych
miała okazję zaprezentować swoje umiejętności. Tym razem
goście mogli poczęstować się własnej produkcji smalcem,
wiejskim chlebem, gulaszem i kwasem chlebowym. Nie lada
gratka czekała na miłośników słodkich potraw. Każdy, kto
lubi łakocie, mógł skosztować pieczonych gofrów i smażonych naleśników. Tradycyjnie nie zabrakło także rogalików
oraz drożdżowego ciasta.
Smak serwowanych przez młodzież potraw z pewnością
w niejednym z uczestników festynu wywołał miłe wspomnienia z dzieciństwa.
Własny wkład w przebieg imprezy mieli reprezentanci
liceum profilowanego o specjalności policyjno-pożarniczej.
Uczniowie chętnie wspomagali organizatorów podczas losowania nagród dla dzieci uczestniczących w przygotowanych
przez policję i straż pożarną zawodach.
Na placu można było spotkać także
szczudlarzy. To absolwenci ZSLiZ rozdawali wszystkim zainteresowanym ulotki
informacyjne z ofertą edukacyjną przygotowaną na nowy rok szkolny.
Dużym zainteresowaniem wśród gości
cieszyły się skomponowane prze uczniów
technikum architektury krajobrazu ekspozycje z kwiatów przywiezionych z zaprzyjaźnionego ze szkołą Gospodarstwa
Ogrodniczego Jerzego Openchowskiego.
Niemałą atrakcją okazał się zorganizowany przez nauczycieli ZSLiZ konkurs
ubijania masła. „Rodzinne” drużyny musiały przy pomocy kierzonki w jak najkrótszym czasie wyprodukować jak najwięcej masła. Do zawodów, w których
główną nagrodą była wycieczka zagraniczna dla dwóch osób
ufundowana przez Biuro Turystyczne „Sambia”, przystąpiło
kilkanaście par. Organizatorzy nie kryli radości, ponieważ w
zmaganiach wzięli udział reprezentanci różnych pokoleń.
- Uważam, że nasz cel został w pełni osiągnięty. Podczas konkursu było wyraźnie widać, że pomimo rywalizacji
uczestnicy chętnie ze sobą rozmawiali, nierzadko udzielali
sobie ciekawych i niejednokrotnie śmiesznych rad – powiedziała Urszula Zaborowska, nauczycielka ZSLiZ, która
czuwała nad prawidłowym przebiegiem zawodów.
Udział uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli.
Przemysław Michniewicz

„Bezpieczny Powiat - 2012”

W niedzielę 3 czerwca o 14:00 wystartowały festyny rodzinne pod nazwą „Bezpieczny Powiat - 2012” – festyn z
okazji XX lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz „Mamo,
tato, bądźmy razem – impreza organizowana w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”.
Mieszkańcy nie zawiedli i pomimo zmiennej pogody licznie przybyli na plac miejski w Olecku i uczestniczyli w zorganizowanych konkursach, zabawach i wystawach. W ramach festynu „Bezpieczny
Powiat - 2012” zorganizowanego przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej, Starostwo Powiatowe, Komendę Powiatową Policji oraz OLMEDICA
Olecko, dzieci wraz z rodzicami brali
udział w konkursach zgłębiając swoją
wiedzę z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, zachowania się w sytuacjach
zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego.
Chętni do czynnego udziału w festynie otrzymali imienny kupon uczestnika,
na którym wyszczególniono poszczególne konkurencje i stanowiska konieczne do zaliczenia w trakcie trwania imprezy.
Wypełnione kupony wzięły udział w losowaniu atrakcyjnych
nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
Celem imprezy była popularyzacja i promocja zasad bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, edukacja i promocja
zdrowia w szczególności pierwsza pomoc medyczna, edukacja bezpieczeństwa poprzez zabawy i konkursy dla dzieci i
młodzieży, promocja zawodu ratownika medycznego, strażaka, policjanta oraz społecznej działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Była to czwarta edycja festynu „Bezpieczny Powiat” już
dziś zapraszamy za rok.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski

fotoreportaż za tydzień
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

19

Tygodnik olecki 22/750 - r. 2012

Minister Joanna Mucha w Olecku

Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki podczas swoich podróży służbowych wizytowała olecką inwestycję sportową. 31 maja br. Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski oprowadził po hali widowiskowo-sportowej z pływalnią naszego
dostojnego gościa.Pani minister wyraziła uznanie dla oleckich
planów związanych z funkcjonowaniem obiektu.
Warto nadmienić,że z budżetu tego właśnie ministerstwa
otrzymaliśmy w sumie 9 mln na dofinansowanie budowy hali.
tekst i zdjęcia, Alicja Mieszuk, UM

Pięć polskich stadionów na EURO

Jest pomocnik u murarza.
Jest też pomoc na stadionie,
Kibic wdzięczny klaszcze w dłonie,
Tłum szaleje na wirażach.

Warszawa
Tu stadion w mieście Warszawie,
Jedenastu facetów zasuwa po trawie,
A taki najbardziej szalony,
Kuca w bramce postawiony,
Ten w długich spodniach i długim rękawie.

Poznań
W Poznaniu, Wielkopolski stolicy,
Napastnik drybluje na szpicy.
Zakłada bramkarzom siatki,
Wrzuca piłkę do ich klatki.
Bywa, że trafia tutaj z ulicy.

Gdańsk
W Gdańsku piękna jest arena,
Tam obrońców pełna scena.
Wściekle bronią, jadą wślizgami,
Potężne chłopy, z długimi nogami,
Tną równo z trawą, to ich domena.

Gdzieś...
W maleńkiej gminie, na świeżym orliku,
Gania za piłką dwudziestu smyków.
Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa,
Dla nich to mniej ważna sprawa,
Od ich meczów i wyników.

Wrocław
We Wrocławiu to się zdarza,

06.04.2012r
Natasza

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V17602

11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V17901

NOWY SKLEP OGRODNICZY
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PO KOKARDĘ

Biuro Rzeczy Znalezionych

W pewnym mieście, którego nazwy wymienić nie mogę,
przy dworcu kolejowym otwarto Biuro Rzeczy Znalezionych. Wszyscy w mieście – i duzi i mali nazywali to miejsce
„Znajdek”. Nietrudno zgadnąć, że półki „Znajdka” szybko
zaczęły się zapełniać. Bo gdzie, ale na dworcu ludzie najbardziej się spieszą, a w pośpiechu tracą nie tylko głowę, ale i
różne rzeczy.
Ot, choćby wczoraj trafił tu kolejny szalik, chyba trzydziesty siódmy. Pracownik nawet się tym faktem nie zdziwił
i odłożył szalik na właściwą półkę.
- Ooo, następny do kolekcji – mruczał pod nosem. – Już
tu pewnie zostaniesz.
Zdziwił się jednak bardzo, bo już następnego dnia zgłosił
się po niego roztargniony student.
Pracownik pokiwał głową ze zrozumieniem, bo wysłuchał już niejednej takiej historii. I wiecznie było to samo:
brak czasu, pośpiech.
Tylko rzeczom w Biurze Rzeczy Znalezionych nigdzie
się nie spieszyło. Przeciwnie – one narzekały na nadmiar czasu, co jest nietypowym zajęciem w dwudziestym pierwszym
wieku. Wciąż tylko czekały i czekały na swoich właścicieli,
ale oni się nie zjawiali.
Kiedy tylko ktoś wchodził do Biura Rzeczy Znalezionych, wszystkie przedmioty zalegające półki, nagle się ożywiały. Pracownik Biura znał dokładnie ten szmer i wiedział,
co on oznacza – każdy z nich miał nadzieję, że to właśnie
jego szczęśliwy dzień.
- Czekam i czekam – zaczęła smutno rękawiczka, ale
się chyba nie doczekam. Już mnie nikt nie szuka, a byłyśmy
ulubioną parą rękawiczek Małgosi. Kiedy została jedna, to
na pewno wyrzucono tę drugą i nikt po mnie nie przyjdzie
– i posmutniała jeszcze bardziej. – A mama ciągle przekonywała Małgosię, żeby zawiesić rękawiczki na sznureczku,
ale Małgosia nie chciała, bo twierdziła, że niemodne, a teraz
pewnie płacze. A może nie płacze?
- Na pewno płacze – pocieszały ją inne rzeczy z półek.
- Leżą tutaj łyżwy, rowery, buty narciarskie (a swoją
drogą to jak można gubić czy zostawić takie ciężkie buty?),
zastawy stołowe jeszcze nierozpakowane, nawet jedna praca
naukowa, więc cóż znaczy taka różowa rękawiczka?

- A pamiętasz jak zeszłego lata wpadł tu niechcący taki
rudy chłopiec i zauważył swoją deskorolkę? – odezwała się
pompka do roweru.
- Och, jak ona wrzasnęła na jego widok i cała się trzęsła
ze szczęścia, aż się sama wzruszyłam – opowiadała brązowa torebka.
- A potem oboje rzucili się sobie w objęcia… aż miło
było popatrzeć – wzdychały okulary, które ktoś przyniósł
tu z dworcowego baru. – Też bym tak chciała, ale kto będzie szukał dmuchanego materaca…?
- Albo ten chłopiec, który przyszedł z tatą i szukali żółwia, co im uciekł? – wszystkie przedmioty zaszeleściły na
znak, że pamiętają.
- Na miejscu żółwia – wtrąciło się zapasowe koło od
samochodu – to bym się obraził na nich i nie wrócił… z
nimi, skoro się tak nim zajmowali.
- Żółw to nie koń, nie widać go w trawie – próbowała
go bronić szufla, która leżała tu od roku.
- Ale też nie biega tak szybko jak koń. Musieli jego brak
zauważyć chyba po dwóch dniach. Nie chciałbym mieć takiego właściciela – zakończyła walizka.
Zawziętą dyskusję przerwał powolny zgrzyt. W
drzwiach stanęła staruszka. Twarz miała zoraną zmarszczkami, ręce trzęsły się, ale kiedy się uśmiechnęła, zrobiło się
cieplej wokoło.
- Przepraszam, że niepokoję – zaczęła cicho – ale pół
wieku temu zgubiłam swoją pierwszą miłość. Szukam jej
od dawna, może trafiła do pana?
Na półkach zapadła cisza, jakiej do tej pory nie było.
Tylko parasol z drewnianą rączką zaśmiał się ironicznie,
ale pracownik Biura Rzeczy Znalezionych skarcił go wzrokiem.
- Przykro mi, droga Pani, ale nikt jeszcze do tej pory
jej nie zwrócił. Proszę zostawić nam swój numer telefonu,
skontaktujemy się.
- Zaopiekujcie się nią dobrze. Szukam jej od dawna, ale
bezskutecznie.
Staruszka podyktowała numer i delikatnie zamknęła za
sobą drzwi, a w Biurze Rzeczy Znalezionych „Znajdek”
w pewnym mieście, którego nazwy wymienić nie mogę,
jeszcze długo panowała przejmująca cisza.

Marusia

