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Miłość tworzy świat.

Zenta Raudive
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

13 czerwca 2012 r.

Boże Ciało w Olecku

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego na s. 6

O zjawisku astronomicznym tzw. tranzycie Wenus
i swoich obserwacjach pisze na s. 8 Bolesław Słomkowski
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W czwartek 14.06 o 17.00 w Oleckiej Izbie Historycznej
odbędzie się spotkanie pt. „Każdy przyniósł, co miał” - kultura materialna nowych mieszkańców Olecka.
Nowi mieszkańcy Olecka, którzy osiedlali się w mieście
i okolicach od wiosny 1945 roku przybywali najczęściej z
pod suwalskich, augustowskich i sejneńskich wsi. Wynosili
stamtąd nie tylko skromny bardzo dobytek, ale i kulturę życia, pracy, obyczajowości.
Opowie o tym Piotr Kuczek, etnograf, badacz zwyczajów i kultury mieszkańców Suwalszczyzny, redaktor licznych publikacji, w tym: „Ludowe tradycje Suwalszczyzny”
Mariana Pokropka, Suwałki 2010.

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

V16904

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

V15205

MAJSTER

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

JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA
EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł

V17803

Założony w 1997 r.

V17403

K66711

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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Seminarium Karate Kyokushin

W Nałęczowie odbyło się seminarium z Hitoshi Kiyama,
zwycięzcą siódmych Mistrzostw Świata Karate Kyokushin i
obecnym trenerem kadry Japonii, poświęcone nauczaniu kumite
i omówieniu sposobów przygotowania do startów w zawodach.
W obozie wzięło udział blisko 200 polskich instruktorów i zawodników kyokushin. Wśród nich trenowało czterech olecczan:
Wojciech Rejterada, Angelika Rejterada, Wojciech Krygier,
Jarosław Olechna.
Shihan Kiyama poprowadził sześć dwugodzinnych treningów poświęconych różnym technikom obrony podczas walki
w półdystansie. Omówione elementy ćwiczone były w formie
kombinacji w parach, walk zadaniowych i wolnej walki. Ponadto odbył się półtoragodzinny poranny trening terenowy, gdzie
prowadzący obóz zapoznał uczestników ze stosowanymi przez
siebie sposobami kształtowania sprawności ogólnej.
(woj)

XIII Konkurs Matematyczny klas II „Mistrz Zadań Tekstowych”
31 maja w Zespole Szkół w Olecku odbył się XIII Konkurs Matematyczny klas II
„Mistrz Zadań Tekstowych”. Do konkursu
przystąpiło 19 uczniów z pięciu szkół powiatu oleckiego.
Mistrzów Zadań Tekstowych było w tym
roku troje. I miejsce zajęli ex aequo: Gabriela Putra, uczennica Szkoły Podstawowej nr
3 im. Jana Pawła II w Olecku, Aleksander
Adamajt, uczeń Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana
Twardowskiego w Olecku i Jakub Tylman,
uczeń Szkoły Podstawowej w Wieliczkach.
II miejsce w konkursie zajęła Patrycja Sidorowicz, uczennica Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Jana Pawła II, a III miejsce Kacper
Kłoczko, również uczeń tejże szkoły. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów.

Konkurs przygotowały nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana
Twardowskiego w Olecku: Joanna Cichanowicz i Alicja
Czerniecka.
inf. i zdj. ZS Siejnik

Redakcja

•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V12709

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

V15305

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

V16305

29 maja od 10.17 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały miejsce i usuwały w Sedrankach skutki kolizji drogowej
dwóch samochodów.
29 maja od 11.09 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski zabezpieczały w Gąskach miejsce i usuwały z niego
przewróconą na drogę przyczepę z drzewem.
31 maja od 13.37 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
lądowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku przyszpitalnym.
1 czerwca od 20.32 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Gąski zabezpieczały w Kukowie miejsce i usuwały
skutki wypadku drogowego.
2 czerwca od 13.12 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
2 czerwca od 23.37 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
śmieci na wysypisku miejskim.
4 czerwca od 8.46 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do
zapowiedzianego lądowania śmigłowca ratowniczego na
placu Wolności (na Rynku). Lądowanie odwołano.
Informacji udzieliła młodsza aspirantka
Katarzyna Jeglińska.
5 czerwca od 23.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na drogę w Wieliczkach.
6 czerwca od 5.28 jeden zastęp JRG PSP usuwał nadłamany konar drzewa zwisający nad wejściem do ogródków
działkowych przy osiedlu Lesk.
6 czerwca od 16.27 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
rój pszczół z sąsiedztwa budynku mieszkalnego w Świętajnie.
7 czerwca od 12.45 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar suchej trawy.
8 czerwca od 9.48 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
obluzowaną dachówkę nad wejściem do kaplicy w Kleszczewie.
9 czerwca od 16.35 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa OSP
Wieliczki gasiły przy ulicy Przemysłowej pożar śmieci.
10 czerwca od 9.20 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
rój pszczół z sąsiedztwa budynku mieszkalnego w Pietraszach.
10 czerwca od 13.52 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi balkonowe mieszkania w osiedlu Nad Legą.
10 czerwca od 14.46 jeden zastęp JRG PSP udzielał przy
ulicy Składowej pomocy mężczyźnie, który zasłabł.
Informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Piotr Gabruś
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
13 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Woj. W-M SZS w tenisie ziemnym (korty MOSiR)
18.00 - koncert zespołu „Zaciszańska Nuta” - sala kina Mazur
18.00 - wystawa „Malowane marzenia” - Galeria im. Andrzeja Legusa
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
17.00 - Każdy przyniósł co miał - spotkanie w Oleckiej Izbie
Historycznej
15 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - Uroczyste otwarcie Domu Samopomocy Społecznej
we Wronkach (gmina Świętajno)
12.00 - Obchody Roku Janusza Korczaka w oleckim Domu
dziecka
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
18.00 - Enter - premiera spektaklu Grupy SNAC, sala Teatru
AGT
16 czerwca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Mistrzostwa Polski w Czwórboju LA (stadion MOSiR)
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
Mistrzostwa Polski w Czwórboju LA (stadion MOSiR)
10.00 - XIII Turniej tenisa ziemnego o Puchar ,,Głosu Olecka”, korty MOSiR
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”
21 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
22 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
23 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
24 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
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Patrole rowerowe są bardzo skuteczne

Czterech policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego na rowerach patrolowało ulice podczas przeprowadzonych działań porządkowych „Bezpieczne Miasto”. Funkcjonariusze w czasie akcji zatrzymali 20-letniego Patryka
S., który posiadał przy sobie marihuanę. Teraz za posiadanie narkotyków grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia
wolności.
3 czerwca w środę w godzinach popołudniowych policjanci prowadzili działania porządkowe majce na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Po raz pierwszy
w działaniach uczestniczyli czterej mundurowi na rowerach.
Drużyna rowerowa w pełnym składzie po raz pierwszy mogła wspólnie wyruszyć na służbę.
Stało się tak dzięki dobrej współpracy Komendanta Powiatowego i Burmistrza, który przekazał środki na zakup kolejnej pary rowerów dla oleckiej jednostki.
Funkcjonariusze patroli rowerowych byli bardzo aktywni
co potwierdziły osiągnięte wyniki.
Łącznie funkcjonariusze wylegitymowanych kilkadziesiąt osób, wypisali piętnaście mandatów karnych. Ponadto
jeden z patroli podczas kontroli na ulicy Nocznickiego zauważył grupę młodych osób spożywających alkohol.
Mundurowi postanowili wylegitymować te osoby i ukarali mandatami czworo z nich za spożywanie alkoholu. Podczas wykonywanych czynności służbowych podejrzenia po-

licjantów wzbudził jednym z obecnych tam młodych mężczyzn.
Był to Patryk S. mieszkaniec gminy Olecko.
Podczas interwencji 20-latek odrzucił torebkę foliowa z marihuaną. Funkcjonariusze dowieźli go do komendy i zabezpieczyli narkotyki. Patryk S. został zatrzymany i przekazany kryminalnym,którym wyjaśniał jaki sposób wszedł w posiadanie
narkotyków.
Teraz policjanci przeprowadzą w tej sprawie dochodzenie.
Za posiadanie narkotyków grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
Fot.archiwum policji
rzecznik prasowy KPP asp. Tomasz Jegliński

Wesprzyj uczniów Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika w Olecku!
Oddaj swój głos
na ich projekt koszulki kibica Euro 2012!
UNIQUE DESIGN OF EURO 2012 FANS
Koszt : 0zł.
Czasochłonność: 5 sekund
Wdzięczność: OGROMNA
Głosuj na:
http://tydzienjezykow.pl/letswin.php/prace/402
głosujemy codziennie do 17 czerwca

NASZ KONKURS

V18102

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.

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:

•

Julia Aleksandrowska
• Adam Kaperski
• Andrzej Mikucki
• Irena Pęksa
• Zenon Różycki
• Jarosław Sofiński

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
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Uczestniczyłem jako juror w konkursie pięknego czytania, które zorganizowała
Szkoła Podstawowa nr 1 wraz z Biblioteką
Pedagogiczną. I chciałbym się teraz z Państwem podzielić kilkoma spostrzeżeniami.
Zdawałoby się, że w czas ten, zdominowany przez komputery, albo dokładniej,
przez szybki przekaz informacji, sztuka głośnego czytania zanika. Kto ma bowiem czas
na długie opisywanie uczuć, doznań i przeżyć? Jak można
mieć czas na czytanie kiedy wiadomości wysyłane są jako
sms-y , w których nie liczy się ani ortografia, ani styl wypowiedzi, a jedynie jej najistotniejszy przekaz? Czy nigdy nie
dostaliście Państwo sms-u tak oto sformułowanego: „jur5z
jeste. Badz na 3-cim pietrze. Za 5 min. Nr 16. Gura drzi jest
nie4bizka”. A to tylko pryszcz w porównaniu z tym co może
przez anteny satelitarne do nas przyjść.
Tak więc zdawałoby się, że sztuka pięknego głośnego czytania już zanikła, a jednak? Dzięki pomysłodwaczyniom konkursu zorganizowanego dla uczenia Roku Korczakowskiego
piękne czytanie jako sztuka sama w sobie powraca. Kilka-
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dziesiąt dziewczyn i chłopców z klas czwartych, piątych i
szóstych szkół podstawowych naszego powiatu stanęło w
szranki na pięknie przeczytane słowa.
I słowa te były pięknie czytane. Naprawdę trudno było
wybrać najlepszych choć w zasadzie całe jury było jednomyślne. Poziom był bardzo wyrównany.
Ale u nas - w naszym mieście nie jest to nic nowego. Od
kilku lat w bibliotece miejskiej jest prowadzona akcja czytania dzieciom. Brali w niej udział liczni mieszkańcy Olecka...
i nadal jest prowadzona. Co tydzień o 13 w sobotę ktoś czyta
dzieciom książki.
Mnie też czytano książki. Częściej robił to ojciec. Niekiedy mama. Była zwykle zajęta domem i pracami z nim
związanymi. Jeszcze nie umiałem czytać, a znałem na pamięć bajki Fredry: „Zupa na gwoździu”, „Paweł i Gaweł”.
Ojciec przeczytał mnie i bratu całą „Trylogię”. Codziennie
wieczorem, gdy położyliśmy się do łóżka aż do naszego zaśnięcia. Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że również kilka
książek mniej znanych autorów, które później znalazłem w
naszej bibliotece domowej. Możliwe, że również przeczytał
nam „Iliadę”, ale tego nie jestem pewien, bo w szkole średniej czytałem ją kilkakrotnie.
I ten zaszczepiony wtedy nawyk czytania pozostał do
dzisiaj. Choć kilka stron codziennie. I nie o gazetę chodzi,
ale o książki.
Teraz moim największym przyjacielem jest Terry Pratchett, ale inni pisarze i poeci leżą na półkach. Czytanie jest
koniecznością. I parafrazując stare rzymskie przysłowie,
które mówiło, że życie nie jest koniecznością, ale żegluga
tak. Tak jest z czytaniem. Wierzę w słowo pisane, bo „napisanego i siekierą nie wyrąbiesz”, wierzę w książki, bo wystarczy dość duży wybuch na słońcu aby cała nasza elektronika siadła. Wraz z całą wiedzą... i również chamstwem
wpuszczonym w internet.
Co by wtedy robiły te wszystkie hieny, które korzystając
z anonimowości zaszczuwają porządnych, uczciwych ludzi?
B. Marek Borawski

EURO 2012, fot. Bolesław Słomkowski

V17703

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B51604

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

2
lipca
godz.

tel. 520-23-36

1600
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fotoreportaż
Bolesław
Słomkowski

to@borawski.pl
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
gości wystawę malarstwa Zbigniewa Urbalewicza oraz wystawę rzeźb jego przyjaciół.
fotografia Bolesława Słomkowskiego

W najbliższym tygodniu MOSiR Olecko
organizuje następujące imprezy:
1. Mistrzostwa

nym

Woj. W-M SZS w tenisie ziem-

Termin i miejsce: 13.06.12r (środa), godz. 10.00, Korty
Miejskie w Olecku.
2. Mistrzostwa

Polski w Czwórboju LA

Termin i miejsce: 16-17.06.12r (sobota-niedziela), Stadion Miejski w Olecku.
3. XIII Turniej tenisa ziemnego o Puchar ,,Głosu
Olecka”
Termin i miejsce: 17.06.12r (niedziela), godz. 10.00,
Korty Miejskie w Olecku.

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
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Zapraszam do udziału w warsztatach projektu:

„AKADEMIA OGNIW. PRACOWNIA
ŻYWEJ PAMIĘCI WARMII I MAZUR”.

15 czerwca, o 16:30, Biblioteka Publiczna w Olecku, ul.
Kopernika 6
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia
„Tratwa”, Fundacji „Borussia” oraz Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie.
W jego wyniku zamierzamy powołać regionalną sieć instytucji i osób gromadzących i dokumentujących zasoby kulturowe Warmii i Mazur, szczególnie opowieści najstarszych
mieszkańców – historię mówioną.
Obecnie rozpoczynamy cykl warsztatów, których celem
jest przygotowanie partnerów - animatorów przyszłych działań
projektu w Olecku. Do udziału w cyklu trzech jednodniowych
warsztatów zapraszamy przedstawicieli samorządu, pracowników bibliotek i instytucji kulturalnych, nauczycieli członków
stowarzyszeń lokalnych.
Przewidujemy, ze projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach. W bieżącym roku naszym celem jest stworzenie
zbioru dokumentacji i nagrań opowieści najstarszych mieszkańców Olecka, który następnie będzie mógł być wykorzystany
w działaniach edukacyjnych, animacyjnych i artystycznych…
Być może stanowić będzie zaczątek muzeum pamięci miasta.
Województwo Warmińsko-Mazurskie jest obszarem o największym w Polsce zróżnicowaniu narodowościowym i kulturowym. Przed półwieczem niemal cała ludność tego terenu
z przyczyn historycznych zmieniała swoje miejsce zamieszkania. Można śmiało stwierdzić, że mieszkańcy naszego regionu
są typową społecznością post-emigracyjną.
Nawet najmniejsza miejscowość na Warmii i Mazurach
jest swoistym mikrokosmosem kultur. W każdej z nich spotkać
można pamięć niemieckich Prus, Mazurów, Warmiaków, ukraińskich wiosek, polskich uciekinierów ocalałych z rzezi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich, przesiedleńców z
wielu regionów Polski. Jest to pamięć „trzech światów” – świata tradycyjnej zakorzenionej kultury, koszmaru wojny i przesiedleń i wreszcie „Pegeerowskiej Utopii Ziem Odzyskanych”.
Jest to pamięć trudna. Nic dziwnego, że fenomenem naszego
regionu jest to, że ludzie przez ponad pół wieku zatajali swoją przeszłość, że to niezwykłe bogactwo doświadczeń, losów,
pamięci , które potencjalnie mogło stać się źródłem rozwoju,
rodziło uprzedzenia i nieufność.
Informacje: Maciej Juchniewicz, tel. 692 905 346, e-mail: maciej.juchniewicz@gmail.com.
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.

8

Tygodnik olecki 24/752 - r. 2012

to@borawski.pl

Tranzyt Wenus...

Od wschodu słońca 6 czerwca w Polsce można było obserwować jak „malutka” Wenus wędruje na tle tarczy słonecznej. Na tę chwilę oczekiwali naukowcy, astronomowie
i amatorzy z całego świata. Jedni dysponowali sprzętem za
miliony dolarów, inni za kilkaset a nawet kilkadziesiąt złotych. Ja w Olecku również chciałem zobaczć i utrwalić to
rzadkie zdarzenie.
Tego dnia wstałem krótko po 4.00 rano pojechałem w
teren, gdzie nie ma zbyt wielu przeszkód terenowych. Niebo niestety przykrywały chmury frontu atmosferycznego i
nie było widać słońca. Minęły dwie godziny oczekiwania,
a na niebie niewiele się zmieniło, dalej chmury. Po 6,00
pojawił się wiatr i od czasu do czasu w chmurach zaczęły
pojawiać się jaśniejsze luki. Z nadzieją oczekiwałem przebłysków słońca, bo czasu do końca zjawiska pozostawało
coraz mniej. W pewnym momencie z dużą ulgą i radością
zobaczyłem poprzez rzadsze chmury ogromną tarczę słońca i malutką Wenus, jak zmierza do jego krawędzi.
Poczułem się świadkiem wyjątkowej chwili, bo wiedziałem, że dopiero za 105 lat dojdzie do powtórnego
spotkania. Natychmiast wykonałem kilkanaście zdjęć, bo satysfakcja, że osobiście obserwowałem i udokumentowaczasu było mało. Dla jednych takie zjawisko może zna- łam to zdarzenie, a nie zrobił za mnie to jakiś Internet.
Pozdrawiam wszystkich miłośników zjawisk astronoczyć tak niewiele, dla innych tak wiele, skoro angażują się
Bolesław Słomkowski
agencje kosmiczne i instytuty naukowe. Dla mnie była to micznych 		

Premiera teatralna oleckiej grupy SNAC
15 czerwca o 18:00 w sali teatru AGT odbędzie się
premiera spektaklu grupy teatralnej SNAC, działającej od
1999 r. przy ROK „Mazury Garbate”. Ich najnowszy projekt – „ENTER” - to opowieść o zagubieniu w świecie,
którym rządzą multimedia, opowieść o potrzebie przyjaźni
i miłości.
Reżyseria: Roman Karsztun
15 czerwca, godzina 18:00, sala AGT, wstęp bezpłatny
Grupa SNAC istnieje od 1999 roku. Do roku 2008

prowadziła ją Renata Dunaj. Zespół wziął udział w wielu
przeglądach i festiwalach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Były to m.in.: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” w Sejnach, Międzynarodowy
Festiwal Teatralny Dzieci i Młodzieży „FEST” w Suwałkach, Ogólnopolski Festiwal Teatralny Szkół Społecznych
„Szkolne Spotkania z Melpomeną” w Olecku, Wojewódzki
Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w Mrągowie
i Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś” w
Olecku. Grupa wystawiła m.in. spektakle: „Tygrysek Pietrek” (premiera 2006), „Gdzie jest Hosi” (premiera 2007),
„Humba Mumba Bang” (premiera 2009).

Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji i Teatr HOC
LOCO zapraszają na wakacyjne, teatralne święto. W dniach
17 – 19 lipca odbędzie się druga edycja Oleckiego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Chimera”.
Teatr HOC LOCO powstał w sierpniu 2010. Stworzyło
go pięć dziewczyn: Milena Hościłło, Urszula Korąkiewicz, Karolina Najechalska, Justyna Pławska i Aleksandra Ziopaja. Wcześniej były związane z teatrem Amalgat,
jednak dość szybko wystawiły autorski spektakl pt. „el Sol”.
Nie poprzestały na tym, chciały przyciągnąć więcej teatrów
do Olecka i propagować tę sztukę w rodzinnym mieście.
Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji to nie tylko Olecczanie, ale ludzie związani z Oleckiem. To artyści, działacze i animatorzy kultury, którzy chcą rozwijać działalność
kulturalną w tym pięknym mieście. Spotkanie tych dwóch
instytucji musiało wróżyć coś dobrego. Stworzyli razem
kolejną ważną imprezę kulturalną w mieście.
Pomysł stworzenia OPTA „Chimera” narodził się w głowach SOSI i HOC LOCO w 2011 roku. Wtedy to wystąpili
z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w
Olecku i udało się, zorganizowali pierwszą edycję. Przez
dwa dni na deskach Teatru AGT zaprezentowały sie teatry:
Amalgat z Olecka ze spektaklem „W oparach absurdu”,
ostrołęcka grupa Alternatywa w spektaklu „Cela”, Dominika Chamska z Suwałk ze swoim monodramem oraz akademicki teatr Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie „..ale o co chodzi?” ze spektaklem „Czarna
Wołga”. Gwiazdą był Teatr Brama z Goleniowa, jeden z

najbardziej uznanych teatrów alternatywnych w Polsce,
który zaprezentował spektakl „My”. Przegląd został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników i olecką społeczność.
Zachęceni zeszłorocznym sukcesem, postanowili zorganizować drugą edycję teatralnego święta, tym razem
trzydniową. Po raz kolejny ich projekt o dofinansowanie
wygrał i Chimera zostanie zrealizowana ze środków Urzędu Miejskiego w Olecku. Przegląd odbędzie się w dniach
17-19 lipca, a podczas niego zaprezentuje się osiem teatrów
amatorskich z całej Polski. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Teatr Krzyk z Maszewa, również bardzo ceniony na
polskiej scenie alternatywnej. Zaprezentuje on spektakl pt.
„eksPLoracja”.
Chimera to nie tylko spektakle, ale również warsztaty.
Poprowadzi je Teatr Krzyk.
Teatr ten powstał w 2002 roku z inicjatywy Marka Kościółka, który swoją charyzmą przyciągnął młodych ludzi
i zachęcił ich do twórczego działania. Zarówno w swojej
pracy, jak i na warsztatach, największy nacisk kładą na pojęcie grupowości. Ich warsztaty cechują się żywiołowością,
energią, pracą nad ciałem i głosem oraz pracą w grupie.
Warsztaty charakteryzatorsko-fotograficzne poprowadzi
natomiast Mariusz „Kobaru” Kowal. Jest on znanym i cenionym trójmiejskim artystą. Jego prace charakteryzują się
głównie nieco krwistym, mrocznym klimatem. Współpracował m.in. Z takimi artystami, jak: Czesław Śpiewa, Acid
Drinkers, Coma, My Riot, Lipali, Vader czy Behemoth.

to@borawski.pl

Szkolna olecka strefa kibica

W piątek, 8 czerwca na kilka godzin przed pierwszym
meczem Polaków na Euro 20102 znalazłem się w swoistej,
oleckiej strefie kibica zorganizowanej przez Zespól Szkół w
Olecku na Osiedlu Siejnik. Stało się tak za przyczyną organizowanego od wielu lat przez społeczność tej placówki festynu
Rodzinnego.
Jego główna punktem był mecz pomiędzy Polską i Grecja,
czyli między uczniami, a kadrą pedagogiczna i rodzicami. W
obu drużynach nie brakowało również dziewcząt i pań profesorek. Po gwizdku sędziego spotkania Mietka Kopiczko,
oleckiego fana piłki nożnej do boju na boisku szkolnym ruszyły obie drużyny, ubrane w profesjonalne stroje piłkarskie i
odpowiednio pomalowane w barwy narodowe. Na czele ekipy
Grecji stał sam dyrektor ZS Olecko Stanisław Kopycki, który
od komentatora meczu Romka Jasieluna otrzymał przydomek
jak najbardziej odpowiedni, bo „Zeus”. W bramce „Greków”
stał nauczyciel klas integracyjnych Jarek Bagieński, który z
kolei został mianowany Uzurpatorosem. Trzeba przyznać, że
początek spotkania należał głównie do ekipy uczniowskiej,
gdzie prym wiedli gimnazjaliści Filip Janicki i Kacper Karniej. Ten pierwszy zresztą przed końcem pierwszej, 20-minutowej przerwy zdobył gola dla ekipy „Polski”. W międzyczasie
toczyła się ostra gra o każdą piłkę. Na dwie minuty kary został
skierowany nauczyciel Tomek Wiśniewski. Po zmianie stron,
kiedy J. Bagieński opuścił bramkeę”Greków” i ruszył do boju
w formacji ataku zdobył wyrównującego gola na 2 do 2. „Polacy” wyszli ponownie na prowadzenie po bramce zdobytej
przez K. Karnieja. Po pięknej asyście wicedyrektor Małgorzaty Michałowskiej doprowadził po raz kolejny J. Bagieński. W
międzyczasie po ostrym zagraniu na 2 min. kary poza boiskiem
wylądował sam Zeus, czyli dyr. St. Kopycki. Trochę później
znalazł się po zderzeniu z rywalem na trawie, pierwszej pomocy udzielali mu ratownicy z oleckiego Pogotowia Ratunkowego, którzy poddali go skutecznej reanimacji. Cały czas graczom gorąco kibicowali goście i uczniowie szkoły. Coachem
polskiej ekipy był katecheta szkolny Michał Janiszewski.
Mecz w regulaminowym czasie 40 minut zakończył się remisem 2 do 2, za to w rzutach karnych lepsi okazali się uczniowie, którzy po 3 seriach wygrali z dorosłymi 2 do 1.
Po zakończeniu spotkania został rozegrany konkurs na
najpiękniejszy stroj i prezentację barw narodowych przez najmłodszych uczniów placówki na Os. Siejnik. Jurorzy mieli
twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie zostało nagrodzonych 7 uczestników tego konkursu.
Kolejne atrakcje tego festynu to pokazy taekwondo, grupy
tanecznej, można było także bezpłatnie pojeździć konno. Na
koniec miałem jeszcze okazję kibicować drużynom uczniów i
dorosłych w przeciąganiu liny. Uczniowie dzielnie dawali odpór starszym. Ci drudzy, po wcześniejszej konsumpcji kiełbasek z grilla wygrali z uczniami.
Należy tylko żałować, że Polacy nie radzili sobie wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie równie dobrze jak
młodzi piłkarze z Olecka. Do zobaczenia na festynie rodzinnym na Os. Siejnik w następnym roku...
Dariusz Josiewicz
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Zgłoś się do Konkursu
„Moje Stypendium Opowieści stypendialne”!

Zadaniem uczestników Konkursu jest podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym
zmienił.
Swoją stypendialną opowieść można stworzyć pisząc krótki
tekst, kręcąc filmik, robiąc zdjęcia, prowadząc blog lub fotoblog.
Prace finalistów Konkursu „Moje Stypendium – Opowieści
Stypendialne” zostaną zaprezentowane na portalu www.mojestypendium.pl, gdzie internauci w głosowaniu wybiorą ich zdaniem
najlepsze. Na zwycięzców czekają tablety multimedialne i inne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 10 września 2012 r.
Konkurs jest adresowany do byłych i obecnych stypendystów,
krajowych i zagranicznych programów stypendialnych. Do Konkursu można nadsyłać prace indywidualnie lub zespołowo (max. 3
osoby w zespole).
Organizatorami Konkursu są Fundacja Orange i Fundacja Dobra Sieć.
Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się na stronie
www.mojestypendium.pl lub pod adresem konkurs@mojestypendium.org.
Stypendia wielu ludziom kojarzą się z zasiłkiem, zapomogą.
Tymczasem istnieje wiele programów stypendialnych wspierających rozwój talentów, realizację projektów, umożliwiających wyjazd za granicę. By tego dowieść, postanowiliśmy zorganizować
Konkurs.
Zadaniem uczestników Konkursu „Moje Stypendium – Opowieści Stypendialne” jest podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie
możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, opowiedzenie
o tym, co udział w programie stypendialnym zmienił w ich życiu.
Do Konkursu można zgłosić fotoreportaż, filmik, felieton, blog
albo foto-blog. Spośród nadesłanych prac konkursowych Jury wybierze najlepsze, a o tym kto wygra Konkurs zadecydują internauci.
Na zwycięzców czekają tablety multimedialne i inne nagrody.
Anna Lech

Zadania z zakresu sportu i kultury

Pod koniec kwietnia br. rozstrzygnięto otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i sportu w 2012 roku. W ramach konkursu wpłynęło 10 ofert na
zadania w zakresie sportu i 2 oferty na zadania w zakresie
kultury. Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskało
8 ofert (7 z zakresu sportu oraz 1 z zakresu kultury). Z wyłonionymi oferentami Urząd Miejki zawarł umowy . Łączna kwota umów opiewa na ponad 235 tysięcy złotych (235
400,-)
(UMwekis)

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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Festyn Powiatowy „Bezpieczny Powiat - 2012”
fotoreportaż

zdjęcia: archiwum Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Starostwa Powiatowego

to@borawski.pl
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Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku jest OK!
Trzy lata temu, w roku szkolnym 2008/2009, Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przystąpiło do programu
SUS - OK. Realizowaliśmy liczne zadania, uczestniczyliśmy w
wielu szkoleniach, aby zdobyć certyfikat Szkoły Uczącej Się.
Finalnym wydarzeniem z tym związanym był Panel Koleżeński, który odbył się w naszej placówce 25 maja 2012r. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej przybyła na niego Ewa Borgosz
– trener moderujący oraz przedstawiciele szkół z województwa
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego: Szkoła Podstawowa nr
4 im. prof. W. Szafera w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I
Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku, Szkoła Podstawowa nr
2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół Samorządowych w
Woszczelach, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Judzikach, Zespół Szkół Nr 3 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Olecku.
Celem spotkania było dokonanie oceny realizacji przyjętych celów, a także wymiana doświadczeń w zakresie ważnych
problemów oświatowych. Po powitaniu goście zostali oprowadzeni po szkole przez dyrektor Annę Dorotę Siemiatycką. Potem obserwowali pracę nauczycieli i uczniów podczas lekcji.
Kolejnym punktem panelu koleżeńskiego był pokaz pasji i
talentów uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem
Beaty Kozłowskiej. W sportowo - artystycznym programie podziwialiśmy: utalentowane wokalnie Wiolettę Barwińską (3C)
w słynnym przedwojennym utworze Zulii Pogorzelskiej „Ja się
boję sama spać” oraz Anetę Wijas (3D) w popowym hicie Ri-

hanny „Umbrella”. Magdalena Rydzewska (2B) w języku
rosyjskim recytowała poetycki list Konstantego Simonowa
„Czekaj mnie”.
Nowoczesne układy taneczne w rytm uwielbianego przez
młodzież hip-pop i funky zademonstrował zespół „City Dance” w składzie: Magdalena Murawska (3C), Anna Jarmołowicz (3C), Gabriela Lisowska (3A), Klaudia Barszczewska (2D), Aleksandra Kopiczko (2D), Emilia Topolska
(2D), Marta Malinowska (3D), Diana Dodziak (2B), Magdalena Ampulska (2B).
Boogie – woogie, czyli afroamerykański instrumentalny
blues przybliżył publiczności akordeonista Kacper Kaczor
(1C).
Efektowny zestaw ćwiczeń na poszczególne partie mięśni
zademonstrowali pasjonaci kulturystyki Adam Naruszewicz
i Daniel Ostrowski z klasy 3C.
Następnie odbyły się spotkania z przedstawicielami rodziców, uczniów i nauczycieli, w czasie których paneliści
mieli możliwość dokładnie przyjrzeć się działaniom całej
społeczności szkolnej i jak najobiektywniej ocenić jej pracę
pod kątem celów realizowanych przez szkołę. Ponadto mieli okazję obejrzeć efekt pracy Szkolnego Koła Teatralnego
(Agata Ćwirko (1B), Hanna Karsztun (1C), Aleksandra
Wilke (2A), Emilia Ischizaka (2B), Julia Sinderewicz (3E)
oraz z klasy IIE Katarzyna Zdrodowska, Urszula Jasińska,
Marta Żylińska, Iga Dzięgielewska, Magdalena Sadowska, Adrianna Milewska, Olga Miszkiel, Michał Bułkunowicz), które przedstawiło gościom spektakl „W oparach
absurdu” pod kierunkiem Agnieszki Śnieżyńskiej. W drugiej części spotkania w obecności
Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty
w Olsztynie Anny Cieśluk, kierownika Filii
W-MODN w Olecku Zbigniewa Bogdana,
rodziców, dyrektorów szkół, rady pedagogicznej oraz przyjaciół gimnazjum odbyła się
dyskusja panelowa. Rozpoczęła ją prezentacja
multimedialna przygotowana przez dyrektor
Annę Dorotę Siemiatycką oraz pedagog Dorotę Gorlo-Szczecinę. Dotyczyła ona osiągnięć szkoły, które stanowią ciąg systematycznych i wynikających z wewnętrznych potrzeb
placówki działań. Następnie liderzy zespołów
zadaniowych przedstawili realizowane przez
szkołę cele. Agnieszka Baranowska-Moroz

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

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;

to@borawski.pl
oraz Wojciech Jegliński omówili cel I - Nauczyciele w sposób
efektywny stosują wybrane elementy OK (cele lekcji, nacobezu,
informacja zwrotna). Cel II z kolei zaprezentowały Anna Kaczor oraz Katarzyna Kozłowska - Nauczyciele we współpracy
z rodzicami podejmują działania mające na celu uzyskiwanie
przez uczniów lepszych wyników w nauce i na egzaminach. Po
wspomnianych wyżej prezentacjach odbyły się dyskusje, w których rozważano trafność doboru wskaźników, kryterium sukcesu
i zadań oraz sposobów ich realizacji.
Po rzeczowej i twórczej wymianie zdań paneliści udali się na
naradę podsumowującą spotkanie. Dokonali ostatecznej oceny
pracy szkoły i opowiedzieli się za przyznaniem tytułu „Szkoły
Uczącej Się”.
Wręczenie certyfikatu miało charakter uroczysty. Moderator
CEO – Ewa Borgosz przekazała dyrektor – Annie Dorocie Siemiatyckiej tabliczkę z tytułem Szkoły Uczącej Się.
			
reko wojeg

W drodze ku przyszłości –

wywiad z gośćmi panelu koleżeńskiego

Co utkwiło Pani w pamięci z wycieczki po szkole? Co Pani
zapamięta?
Już od progu uwagę z pewnością przykuwają zagospodarowane z polotem, przybliżające historię, sukcesy, bieżące działania i codzienność szkoły gablotki. Zapewne zapamiętam też
bibliotekę z dostępem do Internetu i dużym księgozbiorem oraz
dobrze wyposażoną siłownię. Nie zapomnę także tego, co niewymierne i nieuchwytne, ale bardzo istotne – „ducha szkoły”.
Przechadzając się po korytarzach nietrudno było wyczuć atmosferę współpracy między nauczycielami i uczniami, która składa
się na wyjątkowy klimat Gimnazjum nr 2.
Co sądzi Pani o obserwowanych lekcjach?
Szczególnie zaimponowało mi zaangażowanie uczniów w
zajęcia lekcyjne, które przebiegały tak sprawnie m.in. dzięki
wdrożeniu najskuteczniejszych – motywujących do zdobywania
wiedzy – metod, form i narzędzi nauczania. Z ogromną korzyścią dla uczniów i ku zadowoleniu rodziców nauczyciele stosują
Ocenianie Kształtujące i podają NaCoBeZU. Niezwykłą aktywność gimnazjalistów wzmogły charyzma prowadzących i gama
pomocy multimedialnych, które uatrakcyjniały lekcje i pobudzały uczniów do kreatywnego myślenia. Uważam, że dbanie
o jakość kształcenia idzie w parze z jednoczesnym modernizowaniem wyposażenia szkoły, a tak też dzieje się w Gimnazjum
nr 2, które zapewnia komfortowe warunki do efektywnej pracy.
Jakie inicjatywy, działania podejmowane przez naszą szkołę
uważa Pani za szczególnie istotne?
Zwróciłam uwagę na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i
projektów edukacyjnych czy wdrażanie innowacji, które nie
tylko zapewniają wyrównywanie szans, ale także gwarantują rozwój pasji i talentów. Mając okazję obserwować działania
Koła Teatralnego, Dziennikarskiego czy realizacje projektów
unijnych, takich jak „Mały Archimedes”, byłam pod wrażeniem
ich efektywności i popularności wśród uczniów. Uważam, że ich
oferta i forma doskonale spełniają oczekiwania młodzieży i wymogi współczesnej dydaktyki, ponieważ aktywizują gimnazjalistów, uczą ich samodzielności, odpowiedzialności i podejmowania trafnych wyborów.
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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Może ma Pani rady dla naszej szkoły? Czy wprowadziłaby
Pani bądź ulepszyła coś?
Gimnazjum nr 2 to ambitna, prężnie i dynamicznie rozwijająca się szkoła, która poprzez dbanie o aktywność i rozwój
dąży do nowoczesności. Szkoła wręcz tryska energią, także
dzięki organizowaniu nauki w plenerze, zagranicznych obozów językowych, imprez integracyjnych, czyli umożliwianiu
zdobywania wiedzy przez doświadczanie świata. Wszystkie te
działania wychodzą naprzeciw młodzieży, przyciągają i zachęcają do nauki w tak otwartej na potrzeby młodych ludzi szkole.
Moje propozycje ograniczają się do nieustannego motywowania uczniów do uczestnictwa w większej ilości olimpiad i konkursów. Jestem przekonana, że świetnie sobie z nimi poradzą.
Wywiad skonstruowany został pod opieką Magdaleny
Nygi przez członkinie Koła Dziennikarskiego:
Nikolę Andrelczyk, Dianę Niewiarowską, Anię Jackiewicz i Natalię Romańską z klasy ID na podstawie rozmowy z
wybranymi panelistami.

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

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU

Szanowni Państwo publikujemy następne pytanie z zakresu
„spadki” Jak uchylić się od dziedziczenia długów?
Nie ma możliwości, aby odziedziczyć tylko majątek i nie odpowiadać za ewentualne długi spadkodawcy. Można jednak tę
odpowiedzialność wyeliminować albo ograniczyć.Jeśli spadkobierców jest więcej, do chwili dokonania podziału spadku odpowiadają oni za długi spadkowe solidarnie. Wierzyciel może więc
żądać spłaty całej należności od jednego wybranego przez siebie
dłużnika.
Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca odpowiada
za ewentualne długi zmarłego całym swoim majątkiem oraz majątkiem odziedziczonym, bez względu na to, jaką wartość ma spadek.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi po spadkodawcy tylko do
wartości ustalonego w inwentarzu stanu spadku. Jest to najlepsze
rozwiązanie, kiedy nie wiemy czy spadkodawca pozostawił długi,
i czy odziedziczony majątek wystarczy na ich spłatę.
Aby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w ciągu 6
miesięcy od śmierci spadkodawcy należy złożyć u notariusza albo
w sądzie oświadczenie w sprawie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Kiedy już sąd wyda postanowienie o nabyciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, komornik dokonuje spisu
odziedziczonego majątku. Musi określić jego wartość, bo do tej
wysokości spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy. Czynności komornika są płatne, ale pokrywa się je z majątku spadkowego.
Odrzucenie spadku powoduje, że nie dziedziczymy długów,
ale nie dziedziczymy też majątku. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze w sytuacji, gdy spadek zawiera same długi, lub też ich
wartość przewyższa wartość majątku spadkowego. Aby odrzucić
spadek należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie
rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u notariusza
w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się
o śmierci spadkodawcy lub innym tytule powołania do spadku.
Można też odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci. Aby
jednak złożyć takie oświadczenie, należy uzyskać zgodę sądu. W
przypadku nie odrzucenia w imieniu dziecka, małoletnie dzieci
dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku powoduje, że dziedziczą
kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia. One też mogą spadek
odrzucić w terminie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o
powołaniu do spadku. Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu
spadku nie można odwołać.
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.
K69502
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AUTO-MOTO

US£UGI

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K68904

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50706

* 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
V11450

V13808

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V15507

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V16006

V15006

V13508

SERWIS OGUMIENIA

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

K68507

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V11510

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50406
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18404
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00923
V01922

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15235
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69004
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15517
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15016
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15225
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B52301
* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11830
* 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 B51105
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18820
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11840

* 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

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

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

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48908
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B50806

V17303

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
V16205
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51205

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63911
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50905

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

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

K17503

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K68606

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
V18701
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B49707
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B51504

B51005

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15706
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B51703
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04018
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K68706
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V13818

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16106
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B49607
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50007
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B51803
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L74902
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14207
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V12909

V19001

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11420
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17313
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K67209
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V18901

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
V11710
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V16914
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15215
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K68208
K67503

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
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* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B50506
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B48709
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V11440
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52201
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67708
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V15026
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 l74407
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69204
* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69104
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzg
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B49507
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69304
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzg
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
V11910
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B52002
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18911
* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691125-491 B52102
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zzg

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63911
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74803
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18921
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam
Kaczor, tel. 502-768-278
K67309

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B51902
* mieszkanie, Olecko, centrum, 54 m.kw., I piętro, tel.
604-456-732 K69701
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V17323

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11430
ciepła
A Pompy
CWU + CO + kolektory słoneczne

J
OC
M
O Y
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 V11720
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B51304
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01932

V16804

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

V17203

V11810

V17713

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K69602

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 L75001
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48310
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15036

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50107
WYNAJEM

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

V12719
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Nie ma rzeczy niemożliwych – wywiad
z Antonim Szerszeniem

K69801

Jak zaczęła się twoja kariera taneczna?
Tańczę już 9 lat. Początkowo tylko obserwowałem,
ponieważ tańczyć nauczyłem się od innych osób, naśladując ich. Nikt mi nie pomagał w krokach, jedynie niedosłysząca dziewczyna, która dobierała mi muzykę. Nie
słyszę dźwięków, jednak czuję je dzięki drganiom basów
lub migotaniu świateł. Bardzo dużo ćwiczę i mam więcej
przeszkód do pokonania niż osoby pełnosprawne, dlatego
często tęsknię za normalnym funkcjonowaniem. Taniec
od zawsze był moim marzeniem i, choć nigdy jeszcze nie
tańczyłem dla nagrody, chciałbym, aby ktoś mnie wypromował.
Czy są specjalne zajęcia dla ludzi niesłyszących, którzy chcą podążać za swoją pasją?
Zależy jaka to jest pasja, np. jeśli ktoś chciałby zostać
B50606
aktorem, to nie widzę przeszkód, byłaby to pantomima,
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
zawsze to coś. Niestety, jeśli chodzi o moją pasję, to
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. ale
nie ma warsztatów czy szkół dla niesłyszących tancerzy,
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
trzeba uczyć się samemu.
Czy wiążesz z tańcem swoją przyszłość?
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
Myślałem o tym, ale jeszcze nie wiem w jaki sposób
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
mógłbym to osiągnąć. Na dzień dzisiejszy taniec traktuję
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. jako pasję życiową.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
Co chciałbyś robić w przyszłości?
Muszę myśleć racjonalnie, ponieważ osobom niesłyNOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
szącym bardzo ciężko jest znaleźć pracę. Planuję zostać
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
murarzem, a tanecznie, niezależnie od wykonywanego
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE zawodu, będę realizował się w każdej wolnej chwili. Poza
tym, wierzę, że marzenia się spełniają, więc kto wie, jak
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
ułoży się moja przyszłość…
Czy spotkałeś się z przejawami nietolerancji jako tanL74704
cerz?
Owszem, osoby słyszące nie rozumieją, że osoba niesłysząca potrafi tańczyć. Byli raczej zdziwieni, ale ja nie
przejmuję się krytyką. Na co dzień tańczę w środowisku
ludzi niesłyszących, a oni rozumieją moją pasję i są bardziej tolerancyjni.
KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
Jeśli mógłbyś zaapelować do, to co byś zmienił w naSERWIS BIURO  RACHUNKOWE
szym kraju, aby osobom niesłyszącym ułatwić życie?
Hmm... Chciałbym, aby więcej osób niesłyszących
mobilny internet w Orange
było
implantowanych, rehabilitowanych, i żeby każdego
było na to stać. Chciałbym, aby więcej ludzi zrozumiało,
Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
00
00
że osoba niepełnosprawna ma takie same prawa, emocje
Sobota: 10 - 14
tel.: +48 87 520 31 70
i potrzeby jak każdy inny człowiek i powinno się ją szahttp://www.sklep.ternet.com.pl/
nować.
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
Angelika Kamińska
gg:3985104, skype: skype:marter2?call
przedruk z „Byle do dzwonka”

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Ruciane herbatki i nalewki
na kobiece dolegliwości

Oto przepis na rucianą herbatkę polecaną przy
dolegliwościach kobiecych, trawiennych, braku apetytu i wątrobowych. Dwie szczypty górnych pędów ruty,
liści, gałązek, kwiatów zalać szklanką wrzątku. Odstawić
na kilka minut. Odcedzić. Można dosłodzić lekko miodem.
Dziennie wypić szklankę w dwóch porcjach rano i wieczorem.
Zamiast herbaty polecana jest też nalewka. 100 g rozdrobnionego ziela zalać pół litra spirytusu 70%. Odstawić
na kilkanaście dni w ciemne, ciepłe miejsce. Co pewien
czas wstrząsać. Odcedzić. Zażywać dziennie po 10-12 kropli rozpuszczonych w wodzie lub na cukier. Ruta pomaga
przy skąpym, zbyt częstym i bolesnym miesiączkowaniu.
Wtedy doraźnie stosować po 10-15 kropli na wodzie 2-3
razy dziennie. Podobne doraźne kuracje można stosować
przy braku łaknienia, uderzeniach krwi do głowy, nadciśnieniu, osłabieniu wzroku, kolkach wątrobowych, kołataniu serca. W okresie kuracji unikać pobytu na słońcu.

rzadziej lub nawet wcale nie chorują na przeróżne przeziębienia. Jeszcze do niedawna takich twierdzeń nie traktowano poważnie uznając je za fantazje i przesąd nie znajdujący
uzasadnienia. Dzisiaj jednak wiemy, że nasi przodkowie
jednak chyba się nie mylili.
Rzeczywiście, kto jadł grzybów sporo, mógł mniej
chorować i być bardziej odporny na ataki przeróżnych
bakterii i wirusów. Przekonują zaś o tym współczesne i to
nawet bardzo liczne badania naukowców z wielu krajów,
także z Polski. Otóż odkryli oni w grzybach wiele substancji antybiotycznych.

Antydepresyjna herbatka

Herbatki z dziurawca warto zawsze pijać przy niepokojach, nerwicach, lękach i zaburzeniach nerwowej równowagi. Najprostsza jesienna i zimowa kuracja antydepresyjna polega na piciu codziennie dwu albo trzech szklanek
herbatki. Sporządza się je zaś bardzo prosto. Łyżeczkę ziół
zalać szklanką wrzątku i odstawić na kilka minut. Pić powoli jeszcze lekko ciepłe. Ostatnią szklankę najlepiej wypić wieczorem -godzinę po kolacji. Przy depresji korzystne bywa także picie herbaty z korzenia cykorii, również
Antybiotyki z grzybów
mieszanki z pokrzywy, krwawnika, skrzypu, dzikiej róży
W ludowej medycynie panowało przekonanie, że po je- i dziurawca.
sieni obfitującej w grzyby, zima i wiosną ludzie znacznie
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Kalendarz imion

13 czerwca
Anety, Gracji, Łucji, Magdaleny, Marii,
Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza,
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzegorza, Hermana, Lucjana, Łucjana, Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, Elżbiety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza,
Justyna, Michała, Myslibora, Nienogniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, Walerego,
Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty, Leny,
Leony, Placydy, Toli, Wioli, Witosławy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witosława
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, Żywi

Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda, Budzimierza, Budzimira, Franciszka, Justyna, Ludgarda, Żywosława
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego, Innocentego, Leszka, Łazarza,
Marcjana, Radomiła, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, Elżbiety, Halszki, Leonii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, Długosława, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego, Marka, Mikołaja, Milana, Miłowana, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody,
Odylii, Odylli, Sylwii
Borzysława, Bożysława, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda

Nasz przepis
Pieczone żeberka

Półtora kilograma żeberek wieprzowych,
dwie łyżki ostrej musztardy, łyżeczka białego pieprzu, łyżka sosu sojowego, cztery
łyżki czerwonego wina, dwie łyżki oleju,
łyżeczka soli, pół łyżeczki słodkiej papryki
Z musztardy, pieprzu, sosu sojowego,
czerwonego wina i oleju przygotowujemy marynatę. Nacieramy nią żeberka i
odstawiamy na dwie godziny.
Następnie żeberka układamy w brytfannie i pieczemy w piekarniku często
obracając i polewając wytopionym tłuszczem. Po 30 minutach pieczenia posypujemy żeberka solą wymieszaną z papryką i ponownie polewamy wytopionym
tłuszczem. W ten sposób mięso dobrze
nasiąknie przyprawami. Pieczemy jeszcze pięć minut.

Marynowana
sałatka warzywna

Kilogram białej kapusty, kilogram świeżych ogórków, kilogram pomidorów, 25
dag cebuli, pół kilograma papryki, pół
kilograma kwaskowych jabłek, cukier
do smaku, listek laurowy, cztery ząbki
czosnku, olej, ocet winny, sól
Kapustę szatkujemy i przez kilka
minut obgotowujemy. Należy to robić
krótko aby się nie rozpadła. Zdejmujemy
z ognia i dokładnie odsączamy. Dodajemy do niej pokrojone w plasterki ogórki,
jabłka, cebulę, pomidory, czosnek i paprykę pokrojoną w paseczki. Solimy.
Teraz przygotowujemy zalewę. Bierzemy szklankę octu i dwie szklanki oliwy.
Do każdego słoika wkładamy listek
laurowy. Sałatkę ubijamy lekko w słoikach i zalewamy zalewą i szczelnie zamykamy. Pasteryzujemy każdy słoik 20
minut.

Ciasteczka błyskawiczne

cztery białka, szklanka cukru, kawałek wanilii, łyżeczka żelatyny, dwie
szklanki obranych z szypułek porzeczek lub poziomek, kilka okrągłych
herbatników
Z pół szklanki porzeczek wyciskamy sok. Żelatynę mieszamy w łyżce
zimnej wody, a następnie rozpuszczamy w jak najmniejszej ilości wrzątku i
dodajemy sok z owoców.
Ubijamy białka na sztywną pianę
dodając po trochu cukier a na końcu
żelatynę z sokiem. Na brzegach herbatników układamy wianuszek z piany, a do środka wkładamy owoce.
Pozostawiamy w lodówce aż do
stężenia piany.

Przecier wieloowocowy

50 dag czarnych porzeczek, 50 dag
czerwonych porzeczek, 50 dag agrestu, 50 dag truskawek, 50 dag malin,
około 80 dag cukru
Owoce myjemy, odsączamy i wyjmujemy z nich szypułki. Wkładamy
do rondla i podgrzewamy pod przykryciem do wrzenia. Gorące przecieramy przez sito i dodawszy cukier dokładnie mieszamy.
Przecier rozlewamy do słoików i
pasteryzujemy po 15 minut.

Pająki i pogoda
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Cytaty na ten tydzień
Władysław Broniewski
Robotnik z Radomia
Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
bo od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić,
a kiedy synka stracił
pewien robociarz z Radomia
o wierszu pomyślał z płaczem
i list napisał do mnie:
„Chłopczyk był śliczny jak róża,
dobre, kochane dziecko...
Wierszyk niech będzie nieduży,
nie religijny – świecki...”
Nie wiem, co to poezja,
jest w niej coś z laski Mojżesza:
strumień dobędzie ze skały,
umie zabijać i wszkrzeszać.

PRZYS£OWIA
Św. Antoni (13 czerwca) od zguby broni.
Grzmot w czerwcu głosi, że dużo zboża
przynosi.
Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz na
Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.
Niedobrze dla żyta, gdy deszcz w Wita
(15 czerwca).
Na św. Gerwazego (19 czerwca) jest w
ogrodzie coś pięknego.
Do świętego Jana prosić o deszcz trzeba,
później baba zapaską napędzi go z nieba.
Czerwcowy deszcz jarzynom pomaga.
Kiedy deszcz przed św. Janem, to po żniwach gbur jest panem.
Czerwiec ciepły i suchy, dodaje otuchy.

Humor

Psychiatra do pacjenta: - Zaraz, nie rozumiem pańskiego problemu. Proszę zacząć od początku.
- A więc, na początku stworzyłem Ziemię...
- Dyrektorze, potrzebuje dzień urlopu, by
pomóc teściowej w przeprowadzce.
- Wykluczone!
- Dziękuję. Wiedziałem, że mogę na pana
liczyć.
- Dlaczego idziesz na polowanie w stroju
wędkarza?
- Dla zmylenia zajęcy. Będą myślały, że
idę na ryby.

Przechowywanie cytryn

Obcina się jeden z jej końców i kładzie
odciętą powierzchnią na talerzyk napełniony do połowy octem. Jest to sposób,
by przez parę tygodni cytryna nie pokryła się pleśnią. Kiedy cytrynę zużyjemy
możemy też wykorzystać ocet, który ma
wtedy doskonały smak.

Kiedy nadchodzą słoneczne dni
pająki budują sieci szeroko i bez
obaw, kiedy mokre - tylko utrwalają
swoje pułapki.
Kiedy pająk zwisa na długiej nitce,
będzie ciepło i sucho, kiedy na coraz
krótszej - szykuje się deszcz.
Najlepiej, jeśli pająki zabierają się Jeśli tuż przed zdjęciem kotleta z patelni
do tkania rankiem. To oznacza, że nie zwiększymy na chwilę ogień, to panierka
będzie padać.
będzie bardziej chrupiąca.

Chrupiąca panierka
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Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku

9 maja na boisku MOSiR rozegrano Turniej Siatkówki
Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku
Sędziowali Jerzy Wrzyszcz i Maciej Mularczyk.
WYNIKI:
Reut / Trzcianowski - Gąska / Topór 2:0
(21:12, 21:9)
Opanowski / Bogdan - Dobreńko / Senkowski 2:1
(21:17, 19:21, 15:11)
Opanowski / Bogdan - Reut / Trzcianowski 2:1
(21:14, 14:21, 15:9)
Dobreńko / Senkowski - Gąska / Topór 2:0

(21:19, 21:13)
Reut / Trzcianowski - Dobreńko / Senkowski 2:1
(21:17, 19:21, 15:11)
Opanowski / Bogdan - Gąska/ Topór 2:0
(21:15, 21:13)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. A. Opanowski / A. Bogdan 6 pkt
6:2
2. A. Reut / M. Trzcianowski 5 pkt
5:3
3. R. Dobreńko / Ł. Senkowski 4 pkt
4:4
4. A. Gąska / Topór 3 pkt			
0:6
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy i
puchary, ufundowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 8 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

Jak się nie ma co się lubi......
Trwa największa w dziejach Polski pokojowa impreza,
z udziałem innych państw, w tym również ościennych.
Nie zaryzykuję wiele, twierdząc, że za naszego życia, tj.
ludzi w średnim wieku wydarzenie wielkości Mistrzostw
Europy w piłce nożnej, w Polsce się chyba już nie odbędzie. Niestety zdobycie biletów na mecze było ogromnie
trudne, a kupienie ich na czarnym rynku bardzo kosztowne, ceny zaczynają się od 1500 zł.
Cóż pozostało? Telewizja, w różnych konstelacjach.
Samotnie, w fotelu. Wraz z najbliższymi, chociaż żona
częściej w kuchni. Z małoletnim synem, jednak tutaj trzeba sobie kaganiec i cenzurę założyć, w przypadku wielkich
emocji. Ze znajomymi, pod warunkiem, że mają wyrozumiałych sąsiadów. Wreszcie w dużych grupach, w bardzo
popularnych i tworzonych wszędzie strefach kibica. Emocje zapewnione i chociaż z posileniem się jakimś piwkiem
może być kłopot, to przecież pomysłowi Polacy nie z takimi zakazami sobie radzili.
Ale zanim mecze o punkty, sparingi. I właśnie na taki
sparing wybrałem się wraz ze sprawdzonymi kolegami.
Mecz o 17, więc wyjazd o 11, ze sporym zapasem czasowym i oczywiście obiadem w Ostrowii.
Droga do Warszawy, ech co tu dużo gadać, super. Pewnie, że są jeszcze odcinki wymagające naprawy, poszerzenia, czy wyprostowania, ale przez wiele kilometrów droga
nadzwyczajna.
O piętnastej jesteśmy w pobliżu stadionu Legii, na Łazienkowskiej. A stadion, cóż, jak wiele takich w Polsce.
Czysty, elegancki, nowoczesny, funkcjonalny, bezpieczny,
słowem znakomity. Skok cywilizacyjny, naprawdę! A
jeszcze kilka lat temu widok zasłaniał ogromny płot, dojście przez kałuże, rozlatujące się betony i brudne krzesełka.
Mecz jak mecz. Cztery bramki strzelone amatorom z
Andory, w tym dwie z karnych, nie rzucają na kolana. Z
wysokości trybun jednak widać, że ta drużyna ma potencjał, że ma perełki w składzie, że może rzeczywiście coś
zdziałać na mistrzostwach.
Nie pora dyskutować o powołaniach naszego trenera.
Zrobił jak uważał. Ważne, że nasi piłkarze umieją i chcą
grać, a ci z paszportami nie tylko naszego kraju, zasuwali
aż miło. Warto wierzyć, że będzie dobrze.
Tak sądziło ponad 30 tysięcy oglądających to spotkanie.
Szkoda tylko, że poprzednie sparingi Polacy rozgrywali na

pustym stadionie w Austrii, pozbawiając tym dziesiątki
tysięcy kibiców obejrzenia na żywo naszej reprezentacji.
Nam się udało. Dzięki Andrzejowi, który skontaktował
nas z olecczaninem w Warszawie. Dzięki Zbyszkowi, który nam bilety kupił i dzięki Leszkowi, który nas bezpiecznie i szybko zawiózł i przywiózł z Warszawy.
A teraz? Była już Grecja, była Rosja… zostały Czechy. I może coś jeszcze. Emocje. Szczęśliwcy, najwięksi
na stadiony, reszta przed telewizory. Wszyscy jesteśmy
Polakami. I niech nikt nas nie dzieli. Zaciskamy, kciuki.
Będzie dobrze.					
AH
EURO 2012
fot. Bolesław Słomkowski
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Olecczanie na IX Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii w Karate Kyokushin
W maju odbyły się w Wiedniu IX
Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii w
Karate Kyokushin. Wystartowało w nich
114 zawodników z 8 państw Europy: Serbii, Niemiec, Czech, Austrii, Rumunii,
Węgier, Białorusi i Polski.
Wśród reprezentantów Polski znalazła się 11 osobowa ekipa z Olecka, która wypadła bardzo dobrze. Zawodnicy
rywalizowali w kategorii kumite (walki
pełnokontaktowej) i kata.
Tytuł międzynarodowego mistrza
Austrii wywalczył Dawid Olechna w
kategorii kumite juniorów do 65 kg, jak
również w kategorii kata. Pierwsze miejsce zdobyła również Angelika Rejterada w kategorii kumite juniorek do 55 kg
i dodała do tego tytuł wicemistrzowski
w kata. Znakomicie spisał się również
nasz senior Wojciech Krygier, który
w kategorii oldboy open nie miał sobie
równych, a w kata stanął na 3 miejscu
podium.
Mistrzem Austrii został w kategorii
kata młodzików Kacper Mikielski, który
zdobył również drugie miejsce w kategorii walk.
Nasz najmłodszy talent - Bartosz
Prusko rywalizujący w kategorii dzieci 8-9 lat do 25 kg nie dał szans swoim

przeciwnikom wygrywając walki przed
czasem i pewnie zdobywając I miejsce.
Dwukrotną srebrną medalistką została Oliwia Pojawis w kategorii juniorek. Srebro w kategorii kumite młodziczek i brąz w kategorii kata wywalczyła
Zofia Fabczak. Tytuł wicemistrzowski

zdobyli również: Kinga Mikielska w kategorii kadetek powyżej 35 kg i Jakub
Smokowski w kategorii kata juniorów.
Brązowym medalistą mistrzostw został
Kacper Jankowski, który w trzeciej walce nieznacznie uległ późniejszemu zwycięzcy swojej kategorii. 		
(woj)

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”

Centrum Informacji Turystycznej

NOWY SKLEP OGRODNICZY
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI

V17603

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

V17903

14 maja podpisano umowę na wykonanie znaków drogowych kierujących do Centrum Informacji
Turystycznej oraz oznaczenia samego lokalu przylegającego do bryły budynku Regionalnego Ośrodka
Kultury „Mazury Garbate”. Za 12,4 tysiąca złotych
wykona je firma z Ełku.
Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Termin ukończenia prac ustalono na 14 czerwca. (UMwbiip)
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Och te emocje!
Wiem! Powinnam przelewać swoje emocje o EURO 2012,
ale z piłką nożną mam jedynie skojarzenia z dzieciństwa. Moi
starsi bracia codziennie uganiali się za piłką do bólu, aż do wezwań rodziców o powrót do domu. Kiedy brakowało im kumpli,
to stawiali mnie na bramkę. Bałam się tej piłki lecącej do bramki
okrutnie (miałam 6 -8 lat), więc wpuszczałam gole, za które oni
się wściekali. Wyrzucali mnie z owej bramki do ataku. Oooo,
tam to było klawo! Mogłam pobiegać, kopnąć niejednego (niechcący) w kostkę i podać dobrze piłkę. Od tamtych emocji minęło sporo czasu i choć piłkę brałam na klatę, to nie jestem zapalonym kibicem, nie zamontowałam chorągiewki nad drzwiami
samochodu i nie ekscytuję się tym szumem, ale kibicuję oczywiście, naszym. Głowę mam zajętą innymi emocjami (czy emocje
są w głowie?), równie mocnymi, a dla mnie najważniejszymi.
Wiedziałam, że to kiedyś ten dzień nadejdzie, ale dlaczego
już? Nie sądziłam jednak, że to takie… ekscytujące? Moja starsza córka umówiła się po raz pierwszy na spotkanie z kolegą,
czyli krótko mówiąc „na randkę”. Ciekawe, czy w ich żargonie
to brzmi tak samo?
Boże, to już?
Przecież jeszcze niedawno była taka malutka, a dzisiaj,
kiedy stanęłyśmy przed lustrem, to okazało się, że już jest ode
mnie wyższa o kilka centymetrów. Kiedy to się stało? A tu nagle
oznajmia nam, że wychodzi na spacer z M. Pytać, nie pytać, kto
to jest M.? Oto jest pytanie! Wróciła po dwóch godzinach odprowadzona pod samą klatkę schodową i choć skrywała to skrycie,
była zadowolona. Nie dziwię się, wszak to pierwsze uniesienia.
Przy sobotnim śniadaniu próbowaliśmy coś z niej wyciągnąć, ale nie chciała nic powiedzieć, więc daliśmy sobie znaki,
że lepiej odpuścić, poczekać. Jedynie zdradziła imię, bo przecież – tak argumentowałam – nie mogę mówić „on”. „On”, czyli
(załóżmy) Maciek uczy się w tej samej szkole i tyle ma nam
wystarczyć na początek.
Maciek. Co imię mówi o człowieku? Przecież to rodzice wybierają takie, jakie im się podoba. Na pewno zapunktował tym,
że ją odprowadza. Oczy jej od tamtego pamiętnego dnia płoną,
do szkoły wychodzi pół godziny wcześniej, choć wystarczyło do
tej pory dziesięć minut… oj.
Następnego dnia też się umówili. Przed wyjściem starannie
się ubrała, a zęby myła dłużej niż zwykle.
Boże, chyba się nie całują? A jeśli?!

Naoglądali się tej „amerykańskiej sieczki” o szkole typu
„Beverly Hills 90210” i gotowi pomyśleć, że u nas tak samo.
Poszła.
Po trzech godzinach wszczęłam alarm komórkowy. A jak
zostawił gdzieś moje dziecko, a ona gdzieś płacze?
A oni urządzili sobie spacer dookoła miasta i mojej córce
nogi nie bolały, choć ma problemy z zejściem do piwnicy po
ziemniaki. Co uczucie robi z człowiekiem?
I następnego dnia było to samo. I następnego. Nie wiedziałam, że to miasto jest takie wielkie. O zaproszeniu do
domu kategorycznie się sprzeciwiła, bo boi się naszych pytań, a raczej przepytywań. No, chyba zwariowała! Przecież
w drzwiach nie zapytam o średnią na świadectwie, koneksjach,
itp. Cieszę się, bo może jemu uda się poskromić jej złośliwości
i kaprysy, może trochę będzie się starała i kiedyś założy sukienkę. To zaledwie kilka spotkań, a ja się boję. Jest taka wrażliwa.
Cieszę się, że Maciek wypatrzył ją, bo to bardzo podnosi ego
dziewczyny, dowartościowuje, czyni silniejszą, piękniejszą.
Nie trzeba było długo czekać. Przy którymś śniadaniu, kiedy byłyśmy tylko we dwie, sama zaczęła o nim opowiadać. Na
spacerach rozmawiają, a ostatnim tematem byli rodzice. Ho,
ho, tej części rozmowy wolałabym nie słyszeć, bo pewnie za
bardzo by się różniła od mojej wersji.
Boję się o nią, jak każda zwyczajna matka. Boję się, ale
ufam i kocham. Wierzę, że umie dostrzec dobro w człowieku.
Czy od moich pierwszych (nazwijmy to) randek coś się zmieniło? Na pewno prędkość przekazywanych informacji.
Dzisiaj też pobiegła na spotkanie. Rano pomagała koleżance przy chałupniczych pracach, a po południu przebrała się trzy
razy i już jej nie było. To jest świetna karta przetargowa. Jeśli
nie posprząta, nie pogra, to… nie wyjdzie.
Nie wiem, jak mam postępować, więc robię to po omacku.
Koleżanki wspominały, opowiadały, ostrzegały, ale wychowanie każdego dziecka to całkiem odrębna historia. Za każdym
razem, kiedy podejmuję jakąś decyzję ma wątpliwości. Teraz
też. A może zabronić? Może to za wcześnie? Ale na co? Jeśli
tak sądzę, to znaczy, że ją o coś podejrzewam. Jakie to trudne.
Rację przyznaję koleżance. Miała swoją teorię na temat wychowania dzieci. Twierdziła, że jak tylko pojawi się na świecie
(jeszcze pod sercem), to każdy dzień będzie przepełniony troską i myśleniem, czy wszystko w porządku, czy szczęśliwe, czy
nic nie grozi…
Marusia

