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Założony w 1997 r.

Nie pozwól, żeby późne wydanie wiadomości
telewizyjnych było ostatnią rzeczą, jaką widzisz i słyszysz przed snem.
H. Jackson Brown, Jr.
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Uwaga wyborcy!
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W związku z podziałem Gminy Olecko na nowe obwody głosowania, zmieniły się numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
Przed wyborami należy sprawdzić,
czy lokal wyborczy, do którego dotychczas chodziliśmy głosować, nie zmienił
siedziby.
Numery i granice obwodów głosowania zawarte są w obwieszczeniu Burmistrza z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Obwieszczenie znajduje się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
(www.olecko.pl)
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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V16801

Burmistrz Olecka
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

„Ja i Ty – żyją tylko raz…” – Święto Ziemi w JEDYNECZCE
Zaraz po świętach wielkanocnych w Jedyneczce ożyły działania ekologiczne. Tegoroczne obchody Dnia Ziemi miały na celu
uświadomić wszystkim mieszkańcom jak
kruchy jest ekosystem planety ludzi.
Zanim wielcy tego świata wymyślą doskonały plan ratowania Ziemi, nasze przedszkolaki uczą się jak żyć ekologicznie i dbać
„Matkę Naturę”. W tym celu zorganizowaliśmy „KOLOROWY TYDZIEŃ”, aby
każdego dnia jednakowo ubrani zajmować
się ważnymi problemami naszej planety.
„Zielony wtorek” poświęciliśmy życiodajnym drzewom i roślinom. Nasze działania
dla Ziemi, to wiosenna kontynuacja sadzenia
sadu. Każda z grup posadziła śliwę, bawiąc
się przy tym wyśmienicie. Doskonale wiemy,
jak ważna rolę pełnia w jadłospisie przedszkolaka owoce. Nasze drzewka w przyszłości mają być bazą zdrowej żywności.
„Żółta środa” była poznawaniem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wyni-
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w godzinach 900 – 1700.
Wycieczkę proponujemy wszystkim, którzy pragną spędzić
wolny czas w sposób przyjemny i aktywny.
Planowana trasa wycieczki: Olecko - Lesk – Kukowo – Zajdy - Zabielne – Dudki – Giże – Rosochackie – Olecko.
Program wycieczki
Zbiórka na boisku LO przy ul. Kościuszki w Olecku godzina 9.00
Przejazd proponujemy z podziałem na 3 etapy:
Olecko, Lesk, Kukowo, Zajdy (9 km) – Półgodzinny odpoczynek w Zajdach;
Zajdy, Zabielne, Dudki(6 km) – Dwugodzinny odpoczynek przy ognisku w posiadłości Państwa Barbary i Kazimierza Nitkowskich w Dudkach.
Dudki, Giże, Rosochackie, Olecko (13 km) – W tym półgodzinny odpoczynek w Majątku Giże Państwa Marczak z
możliwością skorzystania z minigolfa.
Długość odcinka: 28 km, czas ok. 8 h w tym 3 godziny
przeznaczone na przystanki.
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Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej zaprasza członków organizacji i przyjaciół do
udziału w wycieczce rowerowej
w dniu 25 maja 2014r. (niedziela)

kających z niszczycielskiej działalności ludzi w świecie
BIORÓŻNORODNOŚCI. Dzieci poznały cykl rozwojowy
żaby i motyla doskonaląc swoja wiedzę o faunie Ziemi.
„Niebieski czwartek” poświęciliśmy czystemu powietrzu i
wodzie, badając, obserwując i doświadczając wiele eksperymentów.
„Czerwony piątek” to ZJAZD EKOLUDKÓW, które
postanowiły wydać faktyczna walkę śmieciom i upiększyć nasze otoczenie. Ślubowanie małych przedszkolnych
ekologów, odśpiewanie swojego hymnu, oraz ukwiecenie
placu zabaw było zwieńczeniem tygodniowych zabaw ekologicznych na rzecz Ziemi.
Wszystkie nasze ekologiczne pomysły rozwinęły u
dzieci TROSKĘ o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
Opracowała: Henryka Prusko

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Zaproszenie!

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

29 kwietnia od 20.44 jeden zastęp OSP
Mazury gasił w Mazurach pożar suchej trawy.
30 kwietnia od 16.55 jeden zastęp JRG
PSP gasił w okolicach osiedla Lesk pożar suchej trawy na nasypie kolejowym.
1 maja od 21.22 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar poddasza w budynku jednorodzinnym w Jaśkach.
2 maja od 20.33 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar gałęzi i
suchej trawy na łąkach w okolicach Kukowa.
3 maja od 16.00 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar suchej trawy.
4 maja od 11.22 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej
trawy na poboczu szosy do Krupina..
4 maja od 12.55 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar trocin w
zakładzie produkcyjnym przy ulicy Gołdapskiej.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
5 maja od 18.01 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Połomie pożar posuszu traw.
6 maja od 11.56 dwa zastępy JRG PSP usuwały gaz z klatki
schodowej bloku mieszkalnego przy alei Zwycięstwa.
Informacji udzielił młodszy brygadier Tomasz Milewski

List do redakcji

Jadąc z Olecka do Świętajna zauważyłem w okolicach Giż
robotników drogowych wycinających z pobocza drogi dziko
rosnące krzaki i przycinających korony drzew. Zauważyłem
też, że gałęzie gromadzone są obok młodej lipy.
Gdy wracałem do Olecka okazało się, że gałęzie zostały
spalone właśnie w tym miejscu. Młode drzewo w wyniku gorąca straciło większość liści.
Dziwi mnie taka bezmyślność ludzi, którzy mają opiekować się naszymi drogami. Na rozpalenie ogniska mieli kilkaset metrów wolnego od rosnących drzew pobocza, a musieli
rozpalić je właśnie pod tą lipą?
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.35 zł
Pb 95......................... 5.25 zł
PB 98......................... 5,35 zł
LPG............................ 2,42 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V13704

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
21 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
10.00 - Turniej Siatkówki Plażowej szkół gimnazjalnych,
boisko do siatkówki plażowej
22 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
16.00 - Badania uzdolnień muzycznych, nabór do szkoły
muzycznej, cykl 4-letni
23 maja (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Popis Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Transcendencja, film, kino „Mazur”, (2D, napisy)
18.30 - Klimakterium 2 czyli menopauzy szał, spektakl teatralny, hala Lega
19.00 - Transcendencja, film, kino „Mazur”, (2D, napisy)
24 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - uroczyste zakończenie rozgrywek Północnej Ligi
Regionalnej Tenisa Stołowego, sala sportowa LO w Gołdapi
11.10 - Mecz trampkarzy piłki nożnej „Czarni” Olecko „Olimpia” Miłki, stadion ze murawą sztuczną
13.30 - Mecz juniorów mlodszych piłki nożnej „Czarni”
Olecko - „Mazur” Wydminy, stadion ze murawą sztuczną
15.00 - VII Olecka Olimpiada Milusińskich, stadion miejski
20.00 - Transcendencja, film, kino „Mazur”, (2D, napisy)
25 maja (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
26 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.30 - Dzień Matki, Bajka Muzyczna „Zaczarowany Łabędź” sala kina „Mazur”, występ uczniów Szkoły Muzycznej
27 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Siatkówka plażowa SZS dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych, boiska MOSiR
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
28 maja (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
29 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - Grand Budapest Hotel, film z cyklu KADR, kino
„Mazur”
30 maja (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz, sala konferencyjna
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Rio 2, film, kino Mazur, (3D)
31 maja (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12.00 - Alicja w Krainie Czarów, gra miejska
17.00 - Rio 2, film, kino Mazur, (3D)
1 czerwca (niedziela)
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Dzień Matki w ośrodku kultury
Zbliża
się
święto wszystkich
Mam. Z tej okazji
w ośrodku kultury
zaserwujemy
zgrabną porcję artystycznych wrażeń. Na początek
– bajka muzyczna
„Zaczarowany łabędź” przygotowana przez uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia pod kierunkiem Agaty Bagan.
To piękna historia
o miłości, która
napotyka na swojej drodze wiele
trudności. Historia
pełna magii i muzyki. Dodatkową
atrakcją będzie koncert zespołu Oleckie Echo. Serdecznie
zapraszamy.
Dzień Matki, 26.05.2014 r. godz. 16:30, sala widowiskowa ROK

Spowodowali kolizje drogowe,
stracili prawo jazdy

W minionym tygodniu na terenie powiatu oleckiego dwoje kierowców straciło prawo jazdy. 56-letnia kobieta i 82–letni mężczyzna spowodowali kolizje drogowe. Za stworzenie
poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
funkcjonariusze zatrzymali im uprawnienia do kierowania
pojazdami.

Nie Jesteś anonimowy
w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia,
że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewidoczni,
anonimowi. Jednak nie. Przeglądając strony internetowe,
korzystając z portali społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady,
które w realnym świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku gdzie
internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w
jednym przypadku film wideo zniesławili osoby publiczne
z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczone obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.
KPP Olecko

Trzech sprawców rozboju
zatrzymanych

W minioną sobotę kryminalni oleckiej komendy zatrzymali trzech mężczyzna podejrzanych o dokonanie rozboju. Napastnicy w Olecku na ul. Kolejowej przewrócili
na ziemię 40- latka, przytrzymywali go za ręce i kark po
czym zabrali mu telefon oraz reklamówkę z jedzeniem i z
dwiema ładowarkami do telefonów komórkowych. Jeszcze
tego samego dnia sprawcy trafili do policyjnego aresztu i
usłyszeli zarzuty.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po północy. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w
Olecku na ul. Kolejowej trzech mężczyzn przewróciło 40latka na ziemię po czym przytrzymując go za ręce i kark
zabrali mu telefon komórkowy oraz reklamówkę z jedzeniem i dwiema ładowarkami do telefonów komórkowych.
Szybka reakcja policjantów prewencji i kryminalnych
pozwoliła jeszcze tego samego dnia zatrzymać trzech podejrzanych mężczyzn. Funkcjonariusze odzyskali również
skradzione przedmioty. Do policyjnego aresztu trafili 26letni Tomasz R., 18- letni Dariusz J oraz 20- letni Kondrat
L. Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju i przyznali się do
winy.
Teraz odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
Do pierwszej kolizji drogowej doszło 13 maj na obwodnicy Olecka. Elżbieta K. kierując samochodem osobowym nie zastosowała się do znaku drogowego „ STOP”
skutkiem czego było doprowadzenie do zderzenia z prawidłowo jadącym nissanem.
Zaś drugie zdarzenie miało miejsce w środę 14 maja w
miejscowości Giże. Ryszard P. kierując audi, na łuku drogi
zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem osobowym marki Ford.
W obu przypadkach policjanci zdecydowali, że za rażące naruszenie zasad ostrożności i stworzenie poważnego
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowy kierowcom
zatrzymają prawo jazdy.
Teraz Elżbieta K. i Ryszard P. odpowiedzą przed sądem.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

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:

• Romuald Brodowski
• Jan Gliński
• Aniela Jelińska
• Marcin Nowosielski
• Zenobiusz Szczygło
• Jan Zdrojewski (Łomża)

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
Gdy się było młodym (takim nastoletnim), to najpierw się coś robiło, a potem myślało. I to chyba jest normalne u nastolatków.
W tej ocenie chodzi tylko o skalę uczynku i
o jego skutek.
Przypuszczam, że każdy z nas dorosłych
ma coś na sumieniu z tego okresu. Bywa
też, że gdy sobie to przypomni, to zaczyna
sobie głośno się z tego tłumaczyć nie zważając, że jedzie autobusem, idzie na spacer czy jest na mszy w kościele. To się
nazywa sumienie. Dopada nas w najmniej oczekiwanych momentach i zdarza się nam przypominać o tych wydarzeniach
w najmniej oczekiwanych sytuacjach i na skutek wręcz abstrakcyjnych skojarzeń.
Ale to dobry objaw, że ma się takie sumienie.
Ta młodzieńcza beztroskość przechodzi wraz z wiekiem i
nabytym doświadczeniem. Powolutku nabywamy empatii w
stosunku do potrzeb innych. Stajemy się tolerancyjni. Staramy się rozumieć wszystkich. Przestaje nas bawić zrobienie
chamskiego kawału kumplowi albo staje nam czkawką w gardle głupi dowcip zrobiony kilka lat temu koleżance z klasy. To
się nazywa dorosłość.
Naturalne, nie wszyscy wokół nas dojrzewają. Mniej
wrażliwi wykorzystywać zaczynają, to czego nauczyli się w
młodości (czyli mając naście lat) i prą z tym przez życie z
gracja niemieckiego czołgu z I wojny światowej.
Teraz już nie głupi dowcip, ale złośliwa plotka. Nie umówiona „honorowa” bójka w parku, ale normalne mordobicie
bo facet miał za długie włosy i szedł za blisko pijących piwo
mężczyzn.
Świat się zmienia. Zmienia się jednak w dziwny sposób.
Aby mógł ruszyć dwa kroki do przodu zawsze znajdzie się
jakiś baran, który cofnie się jeden krok z przerażeniem, dezaprobatą czy zwyczajnie, dla wygody i władzy. Tak jest to
urządzone. Ludziom prawym zostaje pilnowanie kierunku. Bo
rozwój cywilizacyjny nigdy, przenigdy nie cofa się aż tak daleko, by móc zmienić jego główny bieg. Padają kolejne starapiie, umierają dyktatorzy, walą się w pył tysiącletnie państwa.
Świat na ich gruzach i grobach buduje nowy ład. Powoli, ale

Tygodnik olecki 20/853 - r. 2014

buduje.
Zawsze najbardziej dziwiło mnie to, że ci wszyscy „pomazańcy” pomimo tego, że przecież umrą i nic na druga
stronę z sobą nie wezmą, to zbierają pod siebie te złote jajka
jakby mieli na nich siedzieć tysiące lat. Co prawda zostawią
je rodzinom, przyszłym klanom. Nic jednak nie trwa wiecznie. Trwa wiecznie tylko świat. Choć wg teorii względności
i on nie jest wieczny.
Są rzeczy i uczynki, których nienawidzę. Należą do nich
makiaweliczna żądza władzy, czyli władza za wszelką cenę,
po trupach, po zniszczonych marzeniach, po zniszczonych
dokonaniach innych, nie zostawiająca złudzeń tym innym,
że mają coś do powiedzenia. Nienawidzę niszczenia ludzi i
zawsze będę się temu zjawisku sprzeciwiał. Nie ma większej
wartości w naszym życiu jak szacunek, którym jesteśmy obdarowani i nasz szacunek do innych. Tylko tak, szanując siebie
nawzajem, może społeczeństwo funkcjonować. Jeśli chcemy
zaburzyć spokój wystarczy spowodować, że ktoś traci zaufanie do drugiej osoby. Tak też jest ze społeczeństwem.
Jak to jest łato zrobić, wystarczy spojrzeć na Ukrainę.
Nienawidzę też „real polityk”. Wyznaczania sobie celu i
parcia do niego w sposób bezkompromisowy. Dostosowania
do tego wszelkich działań i nie liczenie się z potrzebami społeczeństw, które dany polityk reprezentuje. On wie najlepiej.
Każdy z nas potrafi przejść przez ulicę. Najpierw patrzymy w lewą stronę, bo stamtąd może nadjechać samochód,
potem patrzymy w prawą i dopiero idziemy. Prawda?
Polityk, to jest człowiek, który nie tylko wie jak tę ulicę przejść, ale wie również co dzieje się aktualnie za niewidocznym jej rogiem. (To parafrazowany jeden z cytatów H.
Jackson Brown, Jr., które zamieszczamy w ramce na tytułowej stronie „TO”).
Społeczeństwa zostały praktycznie skazane na to, że żyją
w świecie polityków.
Chciałbym aby przewodzili nami ludzie światli. Ceniący
wiedzę i przede wszystkim godność innych. Takich, których
nie zaprząta chęć utrzymania władzy ale idea, która władzę
tę niesie. Chciałbym aby rządzili nami ludzie mądrzy, otwarci z sumieniem wielkim i czystym.
Chciałbym aby ideą prowadzącą naszych polityków było
nasze lepsze jutro, a nie wygodniejszy dla nich świat.
Chciałbym... i wiem zarazem, że są to pobożne życzenia... ale gdy wszyscy będziemy wymagać, to może dokonamy cudu i będziemy mieli wpływ na naszą przyszłość?
B. Marek Borawski
Ps. W niedziele wybory do Parlamentu Europejskiego.
Idźcie Państwo do wyborów, głosujcie na kogokolwiek, ale
idźcie!
Jedno tylko Państwu powiem. Korwin-Mikke powiedział
w jednym z wywiadów, że jeżeli kobieta mówi „nie”, to tak
naprawdę myśli „tak”. Zaznaczył, że nie wierzy w gwałty,
bo to kobiety prowokują. Jak takiemu politykowi nie powierzyłbym opieki nad swoimi dziećmi, nie mówiąc już o całym
państwie jakim jest Rzeczypospolita. To tylko tyle w ramach
wyborów.

Turniej szachowy

V15502
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W sobotę 10 maja w Ełku odbył się kolejny turniej szachowy z cyklu „Szachy w Oratorium 2014”.
W zawodach uczestniczyło sześciu reprezentantów Czarnych Olecko: z grupy zaawansowanej i średniozaawansowanej: Konrad Konewko, Piotr Kopycki, Wiktor Raszkowski i Łukasz Bartnicki, a z grupy początkującej: Igor
Kolczyński i Miłosz Truchan.
Tempo gry ustalono na 15 minut na zawodnika, a dystans
gry na 7 rund. Najlepiej wypadł Konrad, który zdobył 5,0
pkt z 7 partii i zajął trzecie miejsce w turnieju. Punkt mniej
zdobyli: Wiktor i Piotr i zostali sklasyfikowani odpowiednio
na 6. i 9. miejscu. Po 3 punkty zdobyli: Igor i Łukasz i zajęli
odpowiednio: 14.. i 15. pozycję. 17. miejsce z dorobkiem 2
punktów zajął Miłosz. Startowało 22 zawodników, w tym 7
seniorów i 15 juniorów.
Krzysztof Konewko
sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

6

Tygodnik olecki 20/853 - r. 2014

to@borawski.pl

Wizyta w Nadleśnictwie

W związku z rozpoczęciem się w Zespole Szkół na Siejniku tygodnia ekologicznego uczniowie klas III postanowili
wybrać się na wycieczkę do Nadleśnictwa Olecko w celu zapoznania się z formami ochrony przyrody na terenie miasta i
gminy Olecko, a także poznania pracy leśnika.
Przewodnikiem po ośrodku był Piotr Wydra. Zapoznał
nas ze zwierzętami i roślinnością chronioną naszego regio-

nu. Podjęliśmy również trud rozwiązania kilku zagadek
przyrodniczych. Niestety, ale chmury przeszkodziły nam
w odczytaniu czasu z zegara słonecznego. Pobyt w Nadleśnictwie zakończył się interesującym wykładem i pokazem
multimedialnym naszego przewodnika. Uzyskaliśmy również ciekawe informacje na temat wykształcenia i charakteru pracy zawodu leśnika. Wróciliśmy do szkoły bardzo
zadowoleni.
Katarzyna Wójtowicz, kl. IIIb

1. kelner
2. sprzedawca
3. kierowca samochodu ciężarowego
4. operator spycharki
5. formierz odlewnik
6. elektryk
7. ślusarz
8. spawacz ręczny gazowy
9. murarz
10. robotnik budowlany
11. dekarz
12. operator żurawia jezdniowego
13. magazynier
14. ogrodnik
15. pracownik fizyczny
16. konserwator części
17. tapicer
18. krawiec
19. magazynier
20. tokarz w metalu
21. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
22. operator skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
23. operator walca drogowego
24. spawacz ręczny łukiem elektrycznym
25. pomocnik stolarza
26. brukarz
27. pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
28. operatorzy maszyn do obróbki drewna
29. stolarz

B92002

V15102

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                        

to@borawski.pl

Tureckie pożegnanie
z projektem “Young migrants
- at home abroad”

Przez pięć maja (5-9. 05.2014) przedstawiciele Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II przebywali w Imirze,
gdzie miało miejsce ostatnie spotkanie w ramach projektu
“Young migrants - at home abroad”. Uczniowie i nauczyciele z Litwy, Polski, Rumunii, Portugalii,
Niemiec i Turcji poznali warunki pracy gospodarzy spotkania, zaprezentowali ostatnie
zadania oraz podsumowali dwuletnie działania podjęte podczas realizacji przedsięwzięcia.
Po przyjeździe do Izmiru zostaliśmy
odebrani przez rodziny, których domy miały
przez kolejne dni stać się i naszymi domami.
Pomimo późnej pory i zmęczenia podróżą
poznaliśmy tradycje wiązane z Bajramem.
Magiczne chwile przeżyliśmy przeskakując
przez ognisko i wrzucając kartki do Morza
Egejskiego w celu spełnienia się naszych
marzeń. W tym samym czasie w oddali słyszeliśmy dochodzące z meczetu śpiewy muezina.
Kolejnego dnia poznaliśmy warunki
nauki w szkole - Özel Izmir Marti Anadolu Lisesi. Jest to niewielka prywatna placówka, w której
klasy liczą nie więcej niż 10 uczniów. Każdy z nich ma
mundurek z wyszytą nazwą i logo szkoły. Mieliśmy okazję
uczestniczyć w lekcji języka włoskiego, fizyki i matematyki. Dało się zauważyć, że ulubieni nauczyciele traktowani
są przez podopiecznych jak najlepsi przyjaciele, ale nie zapomina się przy tym o należytym dla starszych szacunku.
Za dzwonki służy wybrana piosenka, podczas naszego pobytu był to przebój Rihanny i Shakiry „I can’t remember to
forget you”. W czasie przerw mogliśmy aktywnie spędzić
czas, np. pograć w kosza, Scrabble lub po prostu porozmawiać. W tym czasie nauczyciele zostali ugoszczeni przez
Majora Güzelbahçe; w urzędzie porównali m.in. sposoby
prowadzenia i finansowania placówek oświatowych w
swoich krajach.
Środa to dzień oficjalnego podsumowania projektu.
W szkolnej sali konferencyjnej przedstawiciele wszystkich biorących udział w projekcie krajów zaprezentowali
efekty dwuletniej pracy. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentacji naszych projektowych partnerów.
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Po zakończonej części oficjalnej udaliśmy się na zwiedzanie
Izmiru. Uwagę przykuwały wyeksponowane na budynkach
nie tylko urzędowych, ale i prywatnych posesjach symbole
narodowe – flagi tureckie. Pokazano nam m.in. ruiny starożytnej agory, a następnie Muzeum Gier i Zabawek im. Ümran Baradan. Jak się okazało jest to bardzo młoda (zaledwie
4-letnia) instytucja, a organizacji pracy w 2012 roku uczyli
tureckich muzealników właśnie polscy, pochodzący z Kielc.
Wśród eksponatów znajdują się oczywiście także polskie
lalki.

Ostatniego dnia czekała nas całodniowa wycieczka do
Efezu. Ruiny świątyni Hadriana, biblioteki Celsusa, Odeonu, fontanny Trajana, term, łaźni, spacer ulicą Portową pozwoliły wyobrazić życie starożytnych w tym jednym z 12
jońskich miast w Azji Mniejszej. Duże wrażenie zrobił także
Wielki Teatr o niesamowitej akustyce mogący pomieścić
ok. 24 tysięcy widzów; dziś również gromadzi miłośników
sztuki podczas festiwali muzycznych. Trafiliśmy także do
kapliczki, wybudowanej na fundamentach domu, w którym
przez ostanie 7 lat swojego życia mieszkała Maryja – Matka
Jezusa, którą do Efezu sprowadził św. Jan Ewangelista. Dom
Marii Panny w 1979 r. odwiedził Jan Paweł II, a w 2006
Benedykt XVI.
Wyjazdy projektowe są niezwykle cennym doświadczeniem. Dzięki nim młodzi nie tylko poznają kulturę i obyczaje innych krajów, ale przede wszystkim stają się tolerancyjnymi, otwartymi, świadomymi swojej wartości młodymi
Europejczykami.
Magda Waszkiewicz, kl. IIIb

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany
indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20
lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl
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Ćwiczenia z działań
strategicznych uczniów
klasy WOJSKOWEJ

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku kształcący się w zawodzie technik logistyk ze
specjalnością WOJSKOWĄ uczestniczyli w zajęciach z
paintballa w miejscowości Możne. Ćwiczenia te odbyły się
w ramach przedmiotu pod nazwą „Edukacja wojskowa”.

Komenda Hufca ZHP w Olecku
zaprasza na obóz harcerski
w Jarosławcu
w dn. 3.-16.07.2014r.

„Słowiański Gród”: Uczestnicy stanowią
część społeczności słowiańskiej – rody, z których
każdy ma swojego starszego – przywódcę. Spotkawszy się przypadkowo postanawiają połączyć
swe siły tworząc nowe plemię, które osiedliło się
w nadmorskim lesie. Mieszkańcy grodu nadal podzieleni
są na rody (zastępy), każdy ród bierze udział w zajęciach
starając się zdobyć zaszczytny tytuł „Najznamienitszego
rodu w grodzie”. Zadania i inne obozowe formy aktywności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz dzieci i
młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powiatu oleckiego z mieszkańcami Polski.
Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobowych, stołówka (4 posiłki), toalety, prysznice, boiska, teren
ogrodzony i oświetlony – bez możliwości wstępu osobom
postronnym, odległość od morza ok. 350m, ratownik.
W programie obozu m.in.:
integracja zuchów, harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej,
przybliżenie historii i obyczajów Słowian,
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
nawiązanie współpracy z innymi środowiskami harcerskimi,
nauka samodzielności i pracy zespołowej,
atrakcje Jarosławca (sportowe i kulturalne),
całodniowa wycieczka autokarowa.
Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę!
Koszt obozu: 1248zł
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Plac Zamkowy 2 lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521, phm Katarzyna Fiećko
– tel. 723 679 859.
Oni już wiedzą, że wakacje spędzone z harcerzami są niezapomniane!

Na początku
uczestnicy zajęć
odbyli krótki instruktaż poświęcony zasadom
działania sprzętu
oraz zachowania
bezpieczeństwa,
ponadto każdy
poznał
reguły
gry, w której
wzięły
udział
dwie
drużyny
– żółtych i czerwonych.
Na
rozgrzewkę instruktor zaproponował młodzieży
grę pod nazwą
„zdobywanie
flagi”, później
sami mogli ustalić reguły działań. Wszystkie bitwy wygrała drużyna czerwonych. Mimo brudnych ubrań zabawa
była „przednia”, każdy wrócił do szkoły zadowolony i bogatszy w nowe umiejętności.
Celem zajęć było podwyższenie umiejętności taktycznych, strzeleckich oraz integracja grupy klasowej.
Przemysław Michniewicz

Komenda Hufca ZHP w Olecku
Zaprasza na nieobozową akcję
letnią – półkolonie dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu
olecko w wieku 6-13 lat
I turnus: 14.-25.07.2014r.			
II turnus: 28.07.-8.08.2014r.
w godzinach 9:00-16:00			
Koszt jednego turnusu: 400 zł
W programie m.in.:
- jednodniowa wycieczka autokarowa			
- „Noc w Zamku”+ ognisko z kiełbaskami
- gry i zabawy						
- turnieje sportowe i wiedzy
- plażowanie						
- wyjście do kina
- zajęcia ekologiczne na wiewiórczej ścieżce		
oraz inne atrakcje
Zapewniamy:
- II śniadanie i obiad
- wykwalifikowaną i miłą kadrę
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP
przy ul. Plac Zamkowy 2
lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521.

Redakcja

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

to@borawski.pl

Wokół spraw ważnych

To już trzeci koncert pamięci Wacława Klejmonta, jednak pierwszy taki, bo
realizuję ten wieczór
w Jego imieniu dla
uczczenia Wielkiego
Poety, w którego był
wpatrzony, i według
którego myślał. Kto
wie, może nie byłoby
Wacława Klejmonta,
jakiego znałem, wolnego od uprzedzeń,
uproszczeń i tyranii
czasu, uczącego wypróbowanej Nadziei, gdyby nie Jan Paweł II... Pamiętam, jak
pięknie o Nim mówił, jak bardzo Go cenił. W roku 1999 czekał na Niego z otwartym sercem, a potem wielokrotnie wracał
pamięcią do tej niezwykłej pielgrzymki po naszej ziemi mazurskiej. Pamiętam wreszcie, jak przeżywał Jego odchodzenie i śmierć.
„Spojrzenia w głąb są po to, aby kolejne wiosny nie spływały po nas jak zeszłoroczne śniegi” - tak pisał, rozbijając
martwe standardy. Pomyślałem więc, by naszemu wiosennemu koncertowi Jego pamięci nadać sens, o jakim On by marzył. Dlatego tym razem dyskretnie spojrzymy w głąb szczegółów, które się odsłaniają, a które trudno nazwać, podążając
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za losem człowieka o słowiańskiej delikatności serca. Ten
„przybysz z dalekiego kraju” zdobywał się na bicie wielkich
rekordów świata w dziedzinie „patrzenia w głąb”:
Jeżeli zaś nasze dni wypełnią uczynki zwyczajne,
w których ciągle samo wnętrze czynu nieodstępny
przesłania gest,
to jednak żywimy tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie,
a zostanie w uczynkach naszych tylko to, co naprawdę
jest.
(Karol Wojtyła, Myśl jest przestrzenią dziwną, 1952)
Jan Paweł II - skrzydlaty duch, przy którym czuliśmy się
wolni... Cokolwiek jednak o Nim powiemy, zawsze będzie
dalece niewystarczające. Chyba jedynie wierna szczegółowi
poezja, bez której - jak mówią nam klejmontowskie wersy
- „życie byłoby koszmarem”, jest w stanie sprzeciwić się
zwodniczości słów. A jeśli dodać do tego pogodną muzykę
i szczery śpiew, wówczas znów odsłoni się horyzont sensu,
skrawek nieba...
Na koncert zapraszam wszystkich, bo wszyscy Go szanowaliśmy. Był i jest dla nas, a my dla Niego. „Szukałem
Was, a teraz Wy przyszliście do mnie” - tak przecież mówił,
choć z wielkim już wtedy trudem.
Rafał Gajewski znów pięknie wyśpiewa Nadzieję. Przy
okazji, jak co roku, wsłuchamy się w serdeczny wiersz oraz
wspomnienie i może znów uda się nam trochę pośmiać...
Z dobrą myślą
Tomasz Żurawlew

Zaproszenie na
Sesję Rady Miejskiej

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok,
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informacji o stanie mienia Gminy Olecko,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za
2013 rok,
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Olecku,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2013 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Olecka.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

o co walczyć. Nad poprawnością rozgrywek czuwa Darek
Kruchelski, a zajęcia prowadzi Teresa Rakus.

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) o godzinie
13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Olecko oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
b) przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Olecka,
c) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku od trzech miesięcy
w każdy czwartek rozgrywany jest długoterminowy ranking
potyczek w Rummikuba. Tu spędzamy wolny czas na grach
i logicznym myśleniu, który bardzo nas integruje. Na zajęciach przy jednym stole spotykają się gracze w różnym wieku
: dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich wspólne
popołudnie na rozgrywkach. Każde spotkanie to wielka niewiadoma, jak to będzie dzisiaj z tym szczęściem. Jesteśmy w
połowie rozgrywek i już widać, że Monikę, Kubę i Mateusza
trudno będzie zepchnąć z pudełka. Ta wiadomość bardzo innych mobilizuje do dalszej zabawy i zrobimy wszystko, by
jak najwięcej „namieszać”. Wygrana, to też nagrody, więc jest

to@borawski.pl

Olecczanie odznaczeni:
„Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”:
mł. bryg. Tomasz Milewski
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
st. bryg. Jan Mróz, st. kpt. Tomasz Jagłowski
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
kpt. Łukasz Grzymkowski, mł. asp. Artur Brodowski,
st. ogn. Tomasz Schneider.

Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, Olecko - 18 maja 2014
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Olecczanie awansowani:
na stopień kapitana: mł. kpt. Łukasz Grzymkowski (KP
PSP), mł. kpt. Piotr Talkowski (KP PSP)
na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Sławomir
Jarmołowicz
na stopień starszy sekcyjny:
sekc. Paweł Białaszewski, sekc. Bartosz Laskowski,
sekc. Radosław Osiecki, sekc. Lech Piszczek, sekc.
Paweł Złotnik
na stopień starszego strażaka otrzymali:
str. Dariusz Ferenc, str. Arkadiusz Krymski, str. Marcin
Pskowski, str. Rafał Siwik

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

to@borawski.pl
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Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego SZS w Trójboju LA

13 maja na stadionie miejskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Trójboju Lekkoatletycznym szkół
podstawowych
Organizatorami turnieju były OTSS, POSS i MOSiR Olecko, a sędzią głównym Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
Dziewczęta:
bieg na 60 m:
1. Gabriela Trofimow (SP 4 Olecko) 9,83
2. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 9,86
Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 9,86
3. Julia Kulczyniec (SP 3 Olecko) 10,08
rzut piłeczką palantową:
1. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 29,17 m
2. Weronika Rutkowska (SP 1 Olecko) 27,20 m
3. Dominika Stasiak (SP 4 Olecko) 23,50 m
skok w dal:
1. Dominika Stasiak (SP 4 Olecko) 3,53 m
2. Kamila Domel (SP 4 Olecko) 3,14 m
3. Gabriela Trofimow (SP 4 Olecko) 3,10 m
bieg na 300 m:
1. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 1:01,00
2. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 1:01,16
3. Melania Reszuta (SP 3 Olecko) 1:03,08
klasyfikacja punktowa indywidualnie:
1. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 135 pkt
2. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 117 pkt
3. Dominika Stasiak (SP 4 Olecko) 114 pkt
klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada i Artur Szarnecki) 392 pkt
2. SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk i Marzena
Jasińska) 326 pkt
3. SP 1 Olecko (opiekun Kamil Szarnecki) 258 pkt
4. SP Sokółki (opiekun Joanna Sobczak) 219 pkt
5. SP Judziki (opiekun Paweł Zdanio) 125 pkt
Chłopcy:
bieg na 60 m:
1. Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 9,10
2. Kornel Onufryjenko (SP 4 Olecko) 9,16
3. Bartosz Wargala (SP Sokółki) 9,59
rzut piłeczką palantową:
1. Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 42,55 m
2. Kornel Onufryjenko (SP 4 Olecko) 41,75 m
3. Kacper Stawicki (SP 4 Olecko) 38,08 m
skok w dal:

1. Kornel Onufryjenko (SP 4 Olecko) 4,16 m
2. Kacper Wróblewski (SP 4 Olecko) 4,07 m
3. Bartosz Wargala (SP Sokółki) 3,66 m
bieg na 300m:
1. Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 54,39
2. Kacper Kłoczko (SP 3 Olecko) 56,84
3. Marek Nowakowski (SP 3 Olecko) 57,08
klasyfikacja punktowa indywidualnie:
1. Kornel Onufryjenko (SP 4 Olecko) 155 pkt
Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 155 pkt
2. Kacper Wróblewski (SP 4 Olecko) 121 pkt
3. Marek Nowakowski (SP 3 Olecko) 101 pkt
klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk i Marzena
Jasińska) 460 pkt
2. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada i Artur Szarnecki) 452 pkt
3. SP 1 Olecko (opiekun Kamil Szarnecki) 270 pkt
4. SP Sokółki (opiekun Joanna Sobczak) 242 pkt
5. SP Judziki (opiekun Paweł Zdanio) 123 pkt
Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy,
a zwycięskie zespoły otrzymały również puchary, ufundowane przez MOSiR Olecko.
W zawodach uczestniczyło 53 zawodniczek i zawodników.
Składy osobowe zwycięskich drużyn:
SP 3 Olecko (dziewczęta): Kinga Kuklińska, Melania Reszuta, Wiktoria Warejko, Julia Surażyńska, Julia Kulczyniec, (opiekun Wojciech Rejterada i Artur Szarnecki)
SP 4 Olecko (chłopcy): Kornel Onufryjenko, Kacper
Wróblewski, Emil Miezianko, Kacper Stawicki, Jakub
Gościewski, (opiekun Renata Januszczyk i Marzena
Jasińska)
Paweł Maksimowicz

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B91205

Rozpoczęcie
kursu

12
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Maja Borawska - felietony na Dzień Matki i Dzień Ojca
Czego nauczył mnie Tata?
Czego nauczyła mnie Mama?
W pierwszej chwili nie mogłam sobie przypomnieć żadnej
rzeczy, które mnie nauczyła Moja Mama.
A to dlatego, że tak naprawdę, nauczyła mnie jak być matką,
jak być kobietą, jak żonglować czasem, dziećmi, jak układać
codzienność, jak dbać o dziecko i męża, czyli nauczyła mnie
wszystkiego, co tak naprawdę wiem i umiem.
Bycie kobietą...
Od tego, do czego jest szminka i jak z klasą jej używać, poprzez
dobór kolorów, tkanin czy fasonów, aż do hormonów i całej tej reszty.
Tego nauczyła mnie Moja Mama.
Dopiero, kiedy stałam się taką więcej dojrzałą młodzieżą (25 lat z
VAT-em) zrozumiałam, jak ważne były te majowo - mamowe wojny
(„W TYM do szkoły nie wyjdziesz!”), rzecz w tym, że zdarzało się
Mamie przegrać. I wygladałam jak idiotka. Ale nauczyło mnie to, że
żeby wyrobić sobie smak, styl i jakąś tam odzieżową osobowość trzeba
raz czy dwa wyglądać jak kocmołuch, ale też i wygrać parę bitew.
Mama pozwalała mi na szleństwa z fryzurami. No, z tego nie wyrosłam...
Moja Mama nie nosiła i nie nosi koronek, falbanek, złota i innych
fizdrygałek. Też tak mam. I nie zdarza mi się mieć krępujących rozmów z szefem, że mój makijaż jest za ostry, albo sukienka ten teges
- wyzywająca. Mama nauczyła smaku i już.
Kiedy mój syn odrósł i sięgał wyżej, jak za gumowce, zrozumiałam, co Moja Mama się miała z naszą trójką... I nie chodzi tu o zachowanie i inne takie. Jak wychować, wykarmić i ubrać, kiedy się nie ma
pieniędzy? Jak łatać, cerować, i czasem chodzić głodnemu spać. Jak
kochać sprawiedliwie, jak wstawać w nocy i nie kląć, jak nie rzucić
wszystkiego w diabły. Jak znosić ząbkowanie, biegunki, czyścić meble
z wymiotów. (Przepraszam za naturalizm, ale prawdziwa matka kupy
się nie boi).
Jak znosić nastolatka i nie strzelić z backhand’u? Jak się nie wyrażać przy dziecku? (no, tego nie opanowałam, mam słownik wysoce
wyedukowanego marynarza).
Swoją drogą, wiadomo jest, że nastolatki uciekają z domów. A ja
się pytam, dlaczego rodzice nastolatków nie uciekają?!
Jak zorganizować wyjazd. Logistyka, jedzenie, zajęcia, ubrania...
Szkoła,kto ma na którą godzinę, komu strój na w-f, komu kredki
na plastykę (o, zapomniałem na dziś musze mieć na technikę: włóczkę,
klej, złotą rybkę i czterdziestu rozbójników), kto ma na co alergię, jakie
leki komu podać rano, jakie w obiad; a imiona koleżanek i kolegów?!
Jak odpowiedzieć na tysięczne pytanie „a dlaczego...” własnego,
rodzonego trzylatka ( pytanie tysiącpierwsze: „Mamo, dlaczego gryziesz syfon?”).
Moja Mama nauczyła mnie, jak być matką, jak być kobietą i POZOSTAĆ sobą.
Zawsze ma coś, do czego ucieka od nas, od reszty świata. Czy to
spacerowanie po lesie, czy praca w ogródku. I teraz, kiedy mam dość
ludzi, pracy, świata, uciekam nad rzekę, idę słuchać drzew, albo czytam
książkę.
Mama nauczyła mnie kochać czytać. Kiedy miałam 11 lat zachorowałam śmiertelnie na „Mistrza i Małgorzatę” Bułhakova. Nie mogłam
się oderwać i jak w gorączce czytałam, a to było tuż przed Wielkanocą,
masa roboty i brakowało rąk. I co Moja Mądra Mama robiła? Pisała na
karteczce, co jest do zrobienia i wciskała mi ją w rękę. Jak się budziłam
z czytelniczego amoku - miałam w ręku notatkę i szłam do zajęć. Bardzo to było mądre, ktokolwiek czytał coś z zapartym tchem, ten wie,
że wtedy może ktoś gadać nad głową, prosić, krzyczeć, nic nie dotrze
do czytającego.
Mama pokazała mi teatr, film i sztukę. W moim rodzinnym domu
jest ponad 200 książek o sztuce. Czym przysłużyła się do klasycznego
wykształcenia i obycia w świecie kultury i sztuki. Pokazała mi bazę,
podstawy naszej kultury i cywilizacji.
Mama mnie nauczyła jak być dobrym przyjacielem, pomocnym,
cierpliwym i ciepłym. A także, jak być twardym, nieustępliwym, jak
mieć swoje zdanie.
O, i jak być wiedźmą!
*Wiedźma - w przedchrześcijanskich słowiańskich społecznościach kobieta posiadająca wiedzę, związaną z ziołolecznictwem, medycyną, przyrodą.
No, my z Moją Mamą jesteśmy Wszystkowiedźmy.

Zapiski córuni tatunia.
Co powinien powiedzieć dżentelmen, kiedy wejdzie do łazienki, w
której kąpie się kobieta?
- Przepraszam pana.
Zrozumienie tego żartu zajęło mi sporo czasu. I nie w tym rzecz,
że nie wiedziałam, kiedy się śmiać, to wiedziałam od razu. Lata mi
zajęło zrozumienie, że dżentelmen to człowiek, który nie sprawia nikomu przykrości (jak ów z żartu, by pani nie wprawić w zakłopotanie,
udał że widzi mężczyznę).
Mój Tata nauczył mnie, jak być dżentelmenem (jestem kobietą, ale
bycie kimś, kto jest taktowny, niewprawiający w zakłopotanie, kto się
nie wywyższa i jest skromny, trzeba nazwać byciem dżentelmenem.
Prawdziwa dama, według mnie, tylko nie przeklina i potrafi jeść nożem i widelcem)
Kiedy siadałam przy stole, Mój Tata kładł mi książkę na głowie,
żebym siedziała prosto, a żebym trzymała nogi razem - zeszyt między
kolana. (no, tatusiowie, który z Was dba o postawę córek, co? Żeby
jadły jak damy, chodziły prosto i nie rzucały się na fotel jak worek
kartofli?)
Mój Tata nauczył mnie, że jak się spadnie z konia, to trzeba na
niego wsiąść.
Dachowałam kiedyś samochodem i potem bałam się usiąść za kierownicą. A Mój Tata wymyślał powody, dla których to ja musze gdzieś
jechać, bo on nie może. I trudno - jechałam. Strach przezwyciężyłam
dzięki fortelom Taty.
Tata nauczył mnie, jak przepraszać.
Kiedy obwinił mnie za coś niezałużenie, albo skrzyczał czy ukarał,
kiedy byłam niewinna, zawsze przychodził i przepraszał. Pokazał mi,
że umie przyznać się do błędu.
Nie myślcie dorośli, że dzieci nie widzą naszych błędów! Kiedy
udajemy, że jesteśmy nieomylni, wychodzimy w ich oczach na idiotów. Wiem, wciąż pamiętam jak to było, kiedy miałam kilkanaście lat,
a dorośli byli „nieomylni”, a poza tym mam dziecko - teraz ono testuje
moją cierpliwość i nieomylność. Dzięki mojemu tacie potrafię przeprosić za podniesiony głos, czy ostre słowa.
Tata pokazał mi, czym jest dobre małżeństwo.
Nie raz widziałam, jak budził Mamę całusem w stopę. No, nie żebym myślała, że to dowód na udane małżeństwo... Chociaż, po ponad
35 latach razem, może i jest to dowód...
Tata nauczył mnie miłości do rodzimej historii. Do historii Polski,
naszego regionu i naszej rodziny. Zainteresował mnie losami moich
przodków, pokazał korzenie. Dzięki temu, wiem skąd pochodzę, kim
jestem.
Mój Tata pokazał mi jak się dowodzi i wychowuje. Jeździłam z
nim na obozy żeglarskie, gdzie był instruktorem. I teraz, kiedy w pracy
sama mam swoją drużynę, wiem jak sobie z tym radzić. Bez nerwów,
krzyków, odgrywania się. A jak ktoś podpadnie, to na zimno - rozmowa. Mój Tata nigdy nie podnosił na nas głosu. Chyba na nikogo zresztą. Jakiś czas temu, mój syn mi powiedział, że by wolał, żebym go
skrzyczała i sprała, zamiast spokojnie i rzeczowo wyjaśniać, co zrobił
źle i jak mnie to zabolało.
Mój tata nauczył mnie szanować siebie, znać swoją wartość.
Kiedy pracowałam z nim, zdarzało się, że klient nie chciał ze mną
rozmawiać, tylko z kimś bardziej doświadczonym, starszym i przede
wszystkim z mężczyzną. I wtedy przychodził mój szef - Tata, i mówił
klientowi, że w tej firmie, właśnie tym, czego by chciał klient zajmuję
się ja i jestem w tym najlepsza.
Taki ukryty feminizm, utarcie nosa szowiniście i pochwała w jednym.
Tata nauczył mnie szanować historię i przodków. Tata nauczył regionalnego patriotyzmu. Niby drobiazg, ale ile daje w życiu poczucie
ciągłości i przynależności do czegoś większego, do rodziny, której historia rozpoczęła się wieki temu. Korzenie w dzisiejszym wietrznym i
zwichrowanym świecie dają poczucie bezpieczeństwa.
Mój Tata dał mi poczucie bezpieczeństwa. Do tej pory wiem, że
zawsze mogę na niego liczyć, cokolwiek by się nie działo. Zawsze
mogę liczyć na moich Rodziców i Rodzeństwo.
Mój Tata umie naprawić wszystko, a jak może naprawić, to znaczy, że zepsuło się na amen. Dzięki takiemu tacie umiem pomalować
ściany, tapetować i przetkać zlew.

Urodziłam się cudowna i wspaniała, moim Rodzicom do
głowy nie przyszło, żeby mnie wyprowadzić z błędu.

Dlatego teraz nadal wierzę w ludzi, jestem pełna nadziei
i pewna siebie, i tak naprawdę szczęśliwa. Dzięki Rodzicom.
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AUTO-MOTO

V11107

AUTO LAND

V13305

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V12306

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

V09849

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B91704

SERWIS OGUMIENIA

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

V12506

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02618

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V13534
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12316
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V13315
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13524
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B91504
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

K92601

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92601
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15403

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

V14502

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05215

B90008

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

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13414

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

B89609

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V09310

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90607
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89709
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V13804

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B92102
V15002

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancingi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel.
664-035-929
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L87103
* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523 33 33, internetem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03319
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89908

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...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13105
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L86410
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V11917
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L87202
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B90906
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B91902

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12106
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10208
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
V09210

B92701

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

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

V11907

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V13205

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V09819
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K94907
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V15012

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V14104

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V15911
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V09110

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
V09509
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V13514

* skup ziół, tel. 606-933-980 K95802
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L87301
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86707

K95703

* mieszkanie 43 m.kw., III piętro, centrum, 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, tel. 504-005-808 K96301
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V09529
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09829

K95902

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

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a19
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B91604
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a19
* garaż, aleja Zwycięstwa 39, tel. 506-215-610 K95803
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V09709
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V13325
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B91803
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a19
* mieszkanie M3, 62,14 m.kw., garaż, tel. 791-978-355

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

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09519
* zmywarkę, tel. 505-335-841 B92901
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V15512
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K96401
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V09120

V09609

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577

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

V14902

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

V15022

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09909

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L86806
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B92801

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91105
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96002

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B93001
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B92202
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K95204b
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12116

V10018

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
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KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE
B92501

mobilny internet w Orange

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

Białostocka firma wykona projekt dodatkowego oświetlenia w Giżach. Długość linii wyniesie 200 metrów. Umowę na wykonanie robót zawarto 28 stycznia, a praca ma
zostać ukończona 10 czerwca. Koszt zamówienia , to 2,3
tysiąca złotych. Inwestycja jest finansowana z funduszu sołeckiego.					
UM

Sedranki

Z funduszu sołeckiego jest realizowany projekt oświetlenia wsi. Linia będzie miała długość 1,05 kilometra. Realizacją projektu zajmuje się białostocka firma za blisko
9,6 tysiąca złotych. Termin ukończenia przypada na 10
czerwca. 					 UM

Osiedle Lesk

Olecką firma K. Sawczuka opracowała projekt chodnika i parkingu na osiedlu Lesk. Projekt skosztował gminę
3,69 tysiąca złotych. Budowa będzie kosztowała ponad 78
tysięcy złotych. 					
UM

Ulica Nocznickiego

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K94310

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Walczymy z łupieżem

Ciemne włosy należy płukać w wywarze z kory
dębu, kłącza tataraku, liści orzecha włoskiego, liści
pokrzywy, kory wierzby itp.
Jasne włosy płuczemy naparem z rumianku, pokrzywy, chmielu, cebuli czy jemioły.

Ziołolecznictwo
- uporczywe obstrukcje

Filiżanka rumianku wypijana wieczorem działa rozkurczowo
na jelita i pobudza czynność wątroby.

Słońce, morze i ruch

Podczas urlopu nad morzem najlepiej skojarzyć
przyjemne z pożytecznym, czyli opalanie z ruchem. Półgodzinny bieg po utwardzonym falami brzegu pozwala
spalić 500 kalorii i znakomicie dotlenia. Szybki marsz
w wodzie do kolan, to ćwiczenie wzmacniające mięśnie
nóg i usprawniające krążenie. Zabawy z piłką czy badminton ułatwiają równomierne opalanie i pomagają pozbyć się tkanki tłuszczowej. Kąpiel w rozbryzgujących
się przy brzegu falach, to jeden z najlepszych masaży.
Zauważmy, że nawet w chłodny dzień po takiej kąpieli i

wytarciu się szorstkim ręcznikiem nie czuje się zimna, a
skóra jest zaróżowiona, gładka, pojędrniona słoną morską
wodą.

Czereśnie na trudności
z oddawaniem moczu

Łyżkę posiekanych świeżych szypułek gotujemy w
szklance wody przez kilka minut. Po ostudzeniu pijemy
w trzech porcjach w ciągu dnia.

Pracuj z przerwami

Przerwa śniadaniowa nie zapewnia regeneracji sił.
Przyjmując za czas pracy godziny od 7.00 do 15.00, naukowcy twierdzą, że przy lekkiej pracy fizycznej pierwszą
15-minutową pauzę powinniśmy zrobić ok. godz. 10.00,
45-minutową - w południe, a 10-minutową - ok. godz.
14.00. Podczas pracy przy taśmie wskazany jest odpoczynek 5-minutowy co godzinę, a w południe 45-minutowy.
Konieczny jest relaks w postaci lekkich ćwi¬czeń
gimnastycznych, głównie rozciągająco-prostujących.
Osoby mające siedzącą pracę lub zatrudnione przy taśmie
powinny pogimnastykować się przynajmniej co dwie godziny, najlepiej w takt rytmicznej muzyki.

B92402

K89610

Trwają prace przygotowawcze do realizacji budowy podjazdu i chodnika w okolicach budynku Nocznickiego 22.
Projekt techniczny inwestycji przygotowała olecka firma
Piotra Jasiukiewicza za kwotę 2,2 tysiąca złotych.
UM

to@borawski.pl

Kalendarz imion
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki,
Przecławy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna, Kryspina, Nepomucena,
Przecława, Przesława, Tymoteusza,
Walentego, Wiktora, Wszemira
22 maja (Dzień Praw Zwierząt)
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy,
Ryty, Wiesławy, Wisławy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesisława, Krzemisława, Romana,
Wiesława
23 maja (Światowy Dzień Żółwia)
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny, Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, Dezyderiusza, Jana, Juliana,
Kryspina, Leoncjusza, Michała,
Wilhelma
24 maja (Dzień Działacza Kultury)
Cieszysławy, Dagmary, Dagny, Estery, Joanny, Marii, Milany, Mileny,
Tomiry, Zofii, Zuli, Zuzanny

Cieszysława, Jana, Wincentego, Zdenka
25 maja
Borysławy, Imisławy, Inisławy, Magdy,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Pauliny,
Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borysława, Epifana,
Grzegorza, Imisława, Leona, Urbana
26 maja (Dzień Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta,
Paulina, Pawła, Więcemiła, Wilhelma
27 maja (Dzień Samorządowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, Rady,
Teodory
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana,
Juliusza, Justa, Lucjana, Radosława, Radowita, Rusława, Świętobora
28 maja
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, Ingi,
Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa,
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, Priama, Wiktora, Wilhelma

Nasz przepis
Kolorowa pieczeń

Na patyczki nadziewamy na przemian
kawałki mięsa i selera.
75 dag mielonego mięsa, 4 jajka,
Szaszłyki skrapiamy oliwą i układamy
kajzerka, pół pęczka natki pietruszki, na blaszce.
4 łyżki keczupu, 1 łyżeczka słodkiej
Pieczemy około 20 minut w temperapapryki, sól, mielony pieprz
turze 200°C.
Kajzerkę moczymy w wodzie,
Danie podajemy z ryżem na sypko.
odciskamy i rozdrabniamy.
Mięso wkładamy do miski. DodaKergulena po polsku
jemy do niego bułkę, 2 jajka oraz sól
60
dag
filetów z kerguleny, 10 dag
i pieprz do smaku.
pietruszki,
10 dag selera i 10 dag cebuli,
Pozostałe jaja gotujemy na twardo obieramy ze skorupek i mielimy. tymianek, sól, cukier, mielony pieprz,
Natkę pietruszki płuczemy i sie- 2 jajka ugotowane na twardo, 2 łyżki
masła, gałązki natki pietruszki
kamy.
Masę dzielimy na pół i do jednej Filety płuczemy i dzielimy na porcje
dodajemy natkę pietruszki i wyrabiamy. Warzywa myjemy, obieramy, płuczemy
Druga część masy mieszamy z i kroimy w słupki, a cebule na cząstki.
keczupem i papryką. Formujemy z Warzywa zalewamy wodą, dodajemy
mas dwa klopsy i wkładamy do na- tymianek, sól, cukier i pieprz do smaku.
Gotujemy około 15 minut. Odcedzamy.
tłuszczonych foremek.
Pieczemy około 50 minut w tem- Do gorącego wywaru wkładamy porcje
ryby tak aby każda z nich była przykryta
peraturze 180°C.
Po przestudzeniu kroimy w pla- wywarem. Gotujemy na małym ogniu
około 20 minut.
stry i dekorujemy natka pietruszki.
Jajka siekamy i mieszamy je ze stopionym masłem.
Szaszłyki z indyka
Rybę układamy na ogrzanym półmisku z
40 dag piersi indyczej, 12 plastrów
pokrojonymi warzywami (bez cebuli) z
wędzonego boczku, 4 łodygi selera
wywaru i polewamy je masłem z jajkami.
naciowego, 1 łyżka soku z cytryny, 2 Przybieramy gałązkami pietruszki.
łyżki oliwy, sól, pieprz
Mięso myjemy, osuszamy i kroSałatka jajeczna
imy w kostkę. Skrapiamy sokiem
6
jaj,
4
pomidory,
1 zielona papryka,
z cytryny i obsypujemy solą i piepęczek
rzodkiewek,
1 cebula, 1 łyżka
przem. Odstawiamy w chłodne miejsiekanego szczypiorku, 1 łyżka natki piesce.
Łodygi selera płuczemy i kroimy truszki, 1 łyżka koperku, 4 liście sałaty,
na kawałki o długości około 5 cm. 10 dag gęstej śmietany, 10 dag jogurtu,
Wrzucamy je na osolony wrzątek. łyżka oleju, łyżka musztardy, łyżka soku z
Gotujemy około 7 minut i odcedza- cytryny
Ugotowane na twardo jaja siekamy.
my.
Cebulę szatkujemy.
Plastry boczku przekrajamy do
Pomidory, paprykę, rzodkiewkę kropołowy i owijamy nimi kawałki seimy w kostkę.
lera.
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Cytaty na ten tydzień
Dzień Matki
Niechaj najlżejszym tchnieniem
dobry sen cię muśnie,
Gdy po dziennych kłopotach utrudzona uśniesz.
Znam troskę, co trzepocze się w
sercu matczynym,
Gdy wieczorem nad śpiącym pochylasz się synem,
I pieścisz drogie rysy niespokojną
myślą,
I z uśpionej twarzyczki chcesz wyczytać przyszłość.
L. Lewin

PRZYS£OWIA

Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na
duże plony rolnik ma nadzieję.
Gdy Zuzanna (24 maja) stułą zwiąże,
będzie zgoda i pieniądze.
Gdy w Zuzannę burze (24 maja), jesienią pełne podwórze.
Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.
Kiedy w dzień św. Urbana słońce
świeci, tedy tego roku wiele wina się
zrodzi.
Na św. Urbana (25 maja) wszystka
rola zasiana.
Na Urbana chwile jakie mówią, że i
lato takie.
W maju jesteśmy bliżej raju.
Pieniądze są jak robaki, rozpełzają
się na wszystkie strony.

Plamy na futrzakach

... wybawiamy w następujący sposób:
czyścimy, uważając by nie zmoczyć skóry, a tylko futro. Plamę nacieramy gęstym
roztworem z płatków mydlanych, mydła
lub proszku do prania z dodatkiem kilku
kropel amoniaku. Doskonale do tego typu
działania nadają się kawałki starego mydła przetarte na tarce o dużych otworach i
zalane przed tym małą ilością wody.
Wszystkie składniki sałatki wkładamy do miski i mieszamy je ze śmietaną,
jogurtem, olejem, musztardą i sokiem z
cytryny.
Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Sałatkę układamy na liściach sałaty.

Pikantna zapiekanka

1 duży seler, 1 jajko, tarta bułka, 20
dag mielonego mięsa, 1 cebula, olej do
smażenia, sól, pieprz, 10 dag żółtego
ostrego sera
Seler myjemy i kroimy w plasterki.
Panierujemy je w jajku i bułce i smażymy na oleju.
Blachę smarujemy tłuszczem i układamy na niej plastry selera.
Mięso mieszamy z cebulą. Przyprawiamy i formujemy w kulki.
Na każdym plasterku układamy kulkę
mięsa i pokrojony w paski ser.
Pieczemy około 20-30 minut.
Podajemy z pikantnym sosem pomidorowym.
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Z ogromną dumą i radością dzielimy się z Państwem
informacją, iż olecczanka, nasza zawodniczka

Angelika Rejterada

została Wicemistrzynią Europy Juniorek w Karate
Kyokushin. Zawody odbyły się w ten weekend 17-18
maja w Warnie w Bułgarii.
Bardzo jesteśmy dumni z tego sukcesu tym bardziej,
że jest on żywym dowodem, potencjału jaki tkwi wśród
dziewcząt ze wsi i małych miasteczek.
Sekretarz Stowarzyszenia Oleckiej Szkoły Sztuk Walki
Karate Kyokushin
Maciej Śnieżyński

Szkolna Liga Lekkoatletyczna
SZS szkół gimnazjalnych

12 maja na stadionie miejskim rozegrano zawody Szkolnej
Ligi Lekkoatletycznej SZS szkół gimnazjalnych. Organizatorami zawodów były: OTSS, POSS i MOSiR Olecko, a
sędzią głównym Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
Dziewczęta:
bieg na 100 m:
1. Karolina Radzewicz (Gimnazjum 2 Olecko) 14,36
2. Joanna Grądzka (Gimnazjum Sokółki) 14,57
3. Gabriela Świtaj (Gimnazjum Świętajno) 14,63
bieg na 300 m:
1. Anna Nawrocka (Gimnazjum 2 Olecko) 53,40
2. Pamela Mikulska (Gimnazjum Świętajno) 53,65
3. Natalia Włodarska (Gimnazjum 2 Olecko) 54,75
bieg na 600 m:
1. Anna Wasilewska (Gimnazjum 2 Olecko) 2:10,49
2. Angelika Opanowska (Gimnazjum 2 Olecko) 2:12,16
3. Małgorzata Krajewska (Gimnazjum 1 Olecko) 2:14,39
skok w dal:
1. Justyna Kempisty (Gimnazjum 2 Olecko) 4,38 m
2. Martyna Wróblewska (Gimnazjum 2 Olecko) 4,23 m
3. Dominika Dobruch (Gimnazjum Kijewo) 4,07 m (PK)
skok wzwyż:
1. Dominika Dobruch (Gimnazjum Kijewo) 120 cm
2. Iwona Sobieraj (Gimnazjum Świętajno) 115 cm
rzut oszczepem:
1. Karolina Barszczewska (Gimnazjum 2 Olecko) 20,00 m
2. Natalia Piekielniak (Gimnazjum Kijewo) 17,00 m
3. Aneta Dzierżyk (Gimnazjum Kijewo) 13,47 m (PK)
pchnięcie kulą:
1. Aneta Dzierżyk (Gimnazjum Kijewo) 8,17 m
2. Kinga Piotrowska (Gimnazjum 1 Olecko) 8,08 m
3. Agata Kołodziejska (Gimnazjum 1 Olecko) 8,02 m
sztafeta 4 x 100 m:
1. Gimnazjum 2 Olecko 58,66
2. Gimnazjum 1 Olecko 1:01,51
3. Gimnazjum Świętajno 1:03,50
klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Beata Kozłowska) 745 pkt
2. Gimnazjum 1 Olecko (opiekun Renata Januszczyk i
Marzena Jasińska) 696 pkt
3. Gimnazjum Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 546 pkt
4. Gimnazjum Kijewo (opiekun Adam Dziubiński) 240 pkt
5. Gimnazjum Sokółki (opiekun Adam Racis) 207 pkt
Chłopcy:
bieg na 100 m:
1. Kamil Januszczyk (Gimnazjum 2 Olecko) 11,72
2. Kamil Gryglas (Gimnazjum 2 Olecko) 12,31
3. Karol Wójcik (Gimnazjum Kijewo) 12,88
bieg na 300 m:
1. Kamil Januszczyk (Gimnazjum 2 Olecko) 40,27 (PK)
2. Kacper Stemplewski (Gimnazjum Sokółki) 40,46
3. Michał Wargala (Gimnazjum 2 Olecko) 41,40
bieg na 1000 m:
1. Jakub Wądołowski (Gimnazjum 2 Olecko) 3:02,51

PÓLNOCNA LIGA REGIONALNA
TENISA STOŁOWEGO

W kwietniu rozegrano ostatnie dwie kolejki spotkań w
których uzyskano następujące wyniki:
Pisanica- Lenarty 0:10 vo, Srokowo-Węgorzewo 10:5,
Kętrzyn – Giżycko 0:10, Gołdap- Czarni 10:3 ,Pisanica
– Srokowop 0:10 vo, Węgorzewo -Kętrzyn 10:4,Gawliki
Wielkie – Czarni 10:5, Gołdap-Giżycko 6:10
Końcowa tabela przedstawia się następująco;
1. UKS Ratusz Giżycko
32:0
160:44
2. UKS Jantar Gołdap
28:4
151:63
3 .Omet Srokowo
22:10 135:82
4 .UŻKS Spinaker Węgorzewo
18:14 111:92
5. UKS Orły Gawliki Wielkie
14:18
114:110
6. LUK ABC ŻAK PISANICA 14:18
89:101
7. OSP Grom Lenarty
10:22
76:127
8. Czarni Olecko
3:29
47:157
9. UKS Olimp Kętrzyn II
3:29
45:152
Uroczyste zakończenie sezonu 2013-2014 nastąpi 24
maja br w Gołdapi, gdzie zostanie rozegrany turniej w sali
LO o godzinie 10-tej.
Po zmaganiach sportowych spotkamy się przy ognisku.
Organizator Józef Polakowski
2. Jakub Luberecki (Gimnazjum Sokółki) 3:04,86
Tomasz Barszczewski (Gimnazjum Kijewo) 3:04,86
3. Michał Rutkowski (Gimnazjum 2 Olecko) 3:14,26
skok w dal:
1. Mateusz Żenda (Gimnazjum 2 Olecko) 5,50 m
2. Jakub Jasiński (Gimnazjum 2 Olecko) 5,22 m
3. Kacper Stemplewski (Gimnazjum Kijewo) 5,22 m (PK)
skok wzwyż:
1. Jakub Bogdan (Gimnazjum Kijewo) 157 cm
2. Przemysław Tomczyk (Gimnazjum 2 Olecko) 152 cm
3. Filip Maksimowicz (Gimnazjum 2 Olecko) 147 cm
rzut oszczepem:
1. Przemysław Tomczyk (Gimnazjum 2 Olecko) 31,60 m (PK)
2. Mateusz Waszczuk (Gimnazjum Kijewo) 28,95 m
3. Sebastian Truchel (Gimnazjum Kijewo) 26,10 m (PK)
pchnięcie kulą:
1. Kacper Truchan (Gimnazjum 1 Olecko) 10,46 m
2. Mateusz Kamiński (Gimnazjum Świętajno) 10,00 m
3. Sebastian Truchel (Gimnazjum Kijewo) 9,72 m
sztafeta 4 x 100 m:
1. Gimnazjum 2 Olecko 47,74
2. Gimnazjum Sokółki 51,38
3. Gimnazjum Świętajno 52,86
klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun Beata Kozłowska) 1146 pkt
2. Gimnazjum Kijewo (opiekun Adam Dziubiński) 889 pkt
3. Gimnazjum Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 680 pkt
4. Gimnazjum 1 Olecko (opiekun Renata Januszczyk i
Marzena Jasińska) 577 pkt
5. Gimnazjum Sokółki (opiekun Adam Racis) 571 pkt
Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników z każdej konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie drużyny otrzymały również puchary,
ufundowane przez MOSiR Olecko. W zawodach uczestniczyło 92 zawodniczek i zawodników.
Składy osobowe zwycięskich drużyn:
Gimnazjum 2 Olecko (dziewczęta): Karolina Barszczewska, Anna Nawrocka, Angelika Opanowska, Sylwia Jasińska, Anna Wasilewska, Justyna Kempisty, Anna Szwędrys,
Magda Jurgielska, Anna Warsiewicz, Martyna Wróblewska, Natalia Włodarska, Karolina Radzewicz, Kamila
Jankowska, Alicja Pietruczuk, (opiekun Beata Kozłowska)
Gimnazjum 2 Olecko (chłopcy): Kamil Januszczyk, Jakub
Jasiński, Kamil Gryglas, Przemysław Tomczyk, Michał
Wargala, Jakub Wądołowski, Filip Maksimowicz, Mikołaj
Marczak, Mateusz Żenda, Michał Złotnik, Marek Konopko, Michał Rutkowski, (opiekun Beata Kozłowska)
Paweł Maksimowicz
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Międzynarodowe bieganie Wiewiórczą Ścieżką

Imprezą towarzyszącą głównemu biegowi był marsz
Nordic Walking na dystansie 2 km po terenie parku MOSiR,
w którym wzięło udział tylko 5 miłośników tej formy rekreacji. Wśród kobiet pierwsze miejsce przypadło Danucie
Wasilewskiej z Olecka, zaś mężczyzn Janowi Kopiczko
z Suwałk.
Jednocześnie młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeprowadziła zbiórkę nakrętek dla chorego Adrianka. Udało się zebrać 97 kilo
nakrętek.
Dodatkowymi atrakcjami poprzedzającymi dekorację
najlepszych zawodników biegu była pasta party z trzema rodzajami sosów, pieczona kiełbaska, domowy podpiwek oraz
kawa i herbata. Impreza biegowa zakończyła się losowaniem
wśród uczestników sympatycznych gadżetów sportowych.
Frank Lebow, współzałożyciel maratonu nowojorskiego powiedział: W bieganiu nie ma znaczenia czy jesteś
pierwszy, w środku stawki czy na jej końcu. Ważne, że możesz powiedzieć: ukończyłem.
Do zobaczenia za rok na III Oleckiej Trzynastce !!!
wojeg
fot. Józef Kunicki

V15801

V14802

17 maja o 11-tej, w promieniach majowego słońca, ze
stadionu miejskiego w Olecku wystartowali uczestnicy II
Oleckiej Trzynastki, czyli biegu Wiewiórczą Ścieżką wokół
Jeziora Oleckie Wielkie. Do pokonania był dystans 12 km i
810 metrów. W zawodach wzięło udział 161 zawodników: 37
kobiet i 124 mężczyzn, m.in. z Litwy, Suwałk, Gołdapi, Grajewa, Mrągowa, Olsztynka, Giżycka, Bartoszyc, Warszawy,
Gdańska, Łodzi, Ełku, Białegostoku, Kętrzyna.
Miasto Olecko i powiat olecki reprezentowało 54 biegaczy, w tym 10 kobiet.
Najszybszym zawodnikiem biegu podobnie jak rok temu
okazał się Daniel Mikielski z Olsztynka, który uzyskał czas
00:45:05 i tym samym ustanowił nowy rekord trasy. Drugie
miejsce zajął reprezentant Litwy Grazys Vytautas. Trzecie
miejsce przypadło Witoldowi Mikielskiemu z Olsztynka.
Spośród startujących kobiet pierwsze miejsce zajęła mieszkanka Gołdapi Maria Wojda, drugie miejsce zdobyła Kinga
Górska z Lubicza Górnego, trzecia pozycja przypadła
Katarzynie Puczyłowskiej z Olecka.
Najszybszymi biegaczami powiatu oleckiego okazali się:
Katarzyna Puczyłowska i Marcin Brynda, oboje z Olecka.
Najmłodszym uczestnikiem biegu był Tomasz Barszczewski
z Kijewa, zaś najstarszym Jan Bagiński z Olecka.
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To działa!
chajcie.

Znacie bajkę o bumerangu? Nie? To posłu-

***
Od samego rana deszcz padał i padał i w ogóle nie zapowiadało
się na przejaśnienie.
- Synku – zawołała z kuchni mama – wyrzuć śmieci.
- Teraz, kiedy tak leje? – w głosie Michała dało się słyszeć zniecierpliwienie – Za chwilę.
- Za chwilę to sama wyrzucę. Wiesz, co to jest bumerang?
- No pewnie! – odpowiedział już wesoło Michał zadowolony,
że mama zmieniła temat. – Bumerang to taki przedmiot trochę podobny do rogalika. Kiedy go się rzuci, zawsze wraca. A dlaczego o
to pytasz?
- Bo z dobrymi uczynkami jest tak jak z bumerangiem, zawsze
do nas wracają. Ze złymi też – rzuciła mama na odchodne.
Michał chyba zrozumiał, że nadal chodzi o te śmieci, których
nie chciał wyrzucić, ale komu się chce wychodzić w taką pogodę?
- Dobrze, już idę na śmietnik, ale i tak nie do końca wierzę w
tę twoją teorię.
- Możesz sprawdzić – powiedziała mama – zaczynasz od dobrych czy złych uczynków?
Od tego dnia Michał postanowił sprawdzić teorię mamy, bo
najbardziej był ciekaw tego, jak to dobro będzie wracało do niego.
Tacie pomógł przy sprzątaniu garażu i zdziwił się, że tak mały garaż
może pomieścić tyle ciekawych i - jak twierdzi mama - niepotrzebnych rzeczy. Zrobił więc dobry uczynek tacie, ale tata nie odwzajemnił się podobnym wcale. Koledze pożyczył rower na wycieczkę,
ale ten nie chciał pożyczyć mu swoich łyżworolek – to był kolejny
dowód na to, że z teorią mamy o bumerangu coś jest nie tak.
W następnym tygodniu poszczęściło mu się, bo zachorował
jego kolega z klasy, więc niemal przez dwa tygodnie nosił dla niego
lekcje.
- Teraz to na pewno bumerang wróci - piszczał Michał z uciechy
i cieszył się na samą myśl. Czekał tydzień, potem drugi, w którym
nic się nie wydarzyło. Kiedy dzwonił telefon, Michał podrywał się
pierwszy.
- To na pewno do mnie z podziękowaniami! – krzyczał chłopiec.
To był jednak telefon do taty.
- Cierpliwości – mówiła mama.
Ale Michałowi tego właśnie brakowało. Czekał kolejny tydzień
i jeszcze jeden, ale żadne dobro nie wróciło.

- To bzdury z tym bumerangiem – powiedział któregoś dnia
Michał i postanowił o tym zapomnieć.
Z kalendarza spadały kolejne zwyczajne dni. Chłopiec zapomniał o bumerangu i już nie czekał na powrót dobrych uczynków.
***
Tu muszę na chwilę przerwać opowieść o Michale i przyznać
z zażenowaniem, że ze mną było podobnie. Nawał pracy, że aż
kręgosłup dawał znaki, żeby zadbać o niego, a tu telefon od znajomej, by coś napisać poprawić. Westchnęłam, może nawet coś
bąknęłam w cichości pokoju. Cóż, trzeba, to trzeba pomóc. Wzięłam się do pisania aż wybiła północ. Zupełnie jak w bajce. Tylko
zakończenie zwyczajne. Zwykłe „dziękuję” i… do kolejnej pracy.
Kolejny telefon. Takie czasy, że większość spraw załatwiamy
przez telefon.
I kolejna prośba. No jak odmówić? Upycham kolanem swoje
sprawy i… trzeba to trzeba. Udało się. Zmęczenie wielkie, ale na
to jest sposób. Odsypiam w niedzielę, kiedy można było wybrać
się z rodziną do lasu. Tłumaczę sobie, że – cytując jedno z przysłów pszczół - „las nie zając, nie ucieknie”.
Kolejne zwykłe i pracowite dni, w których nie ma czasu na
przeliczanie i wyliczanie co, komu i kiedy. Jest dobrze. Można
pomóc, to trzeba.
Wróćmy do naszego bohatera, Michała.
***
Pod koniec roku szkolnego Michał przyszedł, a raczej wbiegł
do domu z okrzykiem.
- Kolega zaprosił mnie na działkę na cały weekend!
- Ten, któremu nosiłeś lekcje, gdy był chory? – dopytywała
się mama.
- Nie, zupełnie inny. Pozwolisz? – błagalnie spojrzał mamie
w oczy.
- Pewnie! Nie ma jak weekend na świeżym powietrzu.
Michał darł się wniebogłosy z radości.
- A jednak wrócił – powiedziała mama, ale Michał był zbyt
podekscytowany zaproszeniem i zgodą mamy i już tego nie słyszał.
***
Znowu telefon. Poznaję. To znajoma, której „pół wieku temu”
coś pisałam, poprawiałam, biegła w sztuce informatycznej. Co
tym razem? – pomyślałam. Złośliwa jestem, prawda? Ale też nie
utwierdzam siebie i innych, że idealna.
- Wiem, że potrzebujesz pomocy.
- ???? – chyba strasznie wielkie było moje zdziwienie.
- Kiedyś też mi pomogłaś, pamiętam…
To działa. To działa!

Marusia

