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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

Protokółz przesłuchań wstępnych XIX edycji konkursu piosenki „Gratka dla nastolatka” Olecko, 17.03.2015 r., s. 12
chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 K04801

STOP zwolnieniom z WF-u, s. 19

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02910

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

tel. 605-869-755 K04601

AUTO-SZROT
złomowanie pojazdów osobowych i ciężarowych, Kukowo, 2 km od Olecka, odbiór własnym
transportem, płacimy gotówką - wysokie ceny!!!!, wydajemy zaświadczenia, tel. 606-317-941
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masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
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Tworzenie się państwowości
polskiej na byłych terenach
Prus Wschodnich po 1945 roku
Spotkanie z Marcinem Płotkiem

26 marca o 17:00, Olecka Izba Historyczna
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 26 marca (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie z dr Marcinem Płotkiem
pt. Tworzenie się państwowości polskiej na byłych terenach
Prus Wschodnich po 1945 roku.
Marcin Płotek opowie o tworzeniu się państwowości
polskiej na ziemiach byłych Prus Wschodnich po II wojnie
światowej. Przedstawi m.in. zasady funkcjonowania jednostek Armii Czerwonej na terenie Okręgu Mazurskiego

28 marca II Olecki Jarmark Wielkanocny

K04002

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku
„Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału w II Oleckim
Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 28 marca 2015r.
(sobota), w godz. 11.00-15.00 na Rynku placu Wolności w
Olecku.
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich wyrobów prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Oleckiej – 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 605-107-755
e-mail: rok@przystanek.pl
tel. Małgorzata Krejpcio – 794-908-270

w kontekście relacji z organami władzy administracyjnej
oraz ludnością cywilną. Omówi sposoby tworzenia administracji polskiej, w tym organów ścigania. Ukaże także jak
kształtowały się w tym okresie stosunki narodowościowe
na obszarze Okręgu Mazurskiego.
Marcin Płotek jest autorem książki Trudne początki.
Okręg Mazurski 1945-1946.
Zapraszamy do dyskusji.

AKCJA PUZZLE

Jeśli macie Państwo puzzle, których już Wy, bądź Wasze dziecko nie układacie, jeśli gdzieś na półce czy pod
łóżkiem leży zapomniane pudełko tych kolorowych kartoników - przynieście je do czytelni Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej. Z czasem zorganizujemy „Puzzlowy
dzień”, czyli taki dzień w tygodniu, kiedy to będziemy się spotykać w większej grupie i wspólnie układać puzzle. Czekamy i
zapraszamy!!!

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V05005
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Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
13 marca od 14.55 dwa zastępy JRG PSP
oraz jeden Szczecinki na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą na Giżycko zabezpieczały miejsce i usuwały
skutki wypadku drogowego.
13 marca od 20.06 jeden zastęp OSP Sokółki w okolicach
Żyd gasił pożar suchej trawy.
13 marca od 21.30 jeden zastęp JRG PSP przy szosie do
Krupina gasił pożar suchej trawy.
13 marca od 22.25 jeden zastęp OSP Świętajno w okolicach Świętajna gasił pożar suchej trawy.
14 marca od 2.38 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał w
Szwałku wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
14 marca od 17.04 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy Armii
Krajowej otwierał mieszkanie, w pozostawal zamknięty od
kilku dni głodny kot.
14 marca od 21.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie w
okolicach Golubek gasił pożar suchej trawy.
15 marca od 13.36 jeden zastęp JRG PSP przy szosie do
Krupina gasił pożar suchej trawy.
15 marca od 17.48 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy Leśnej gasił pożar suchej trawy.
15 marca od 20.07 jeden zastęp OSP Gąski w okolicach
Dzięgiel gasił pożar suchej trawy.
15 marca od 20.14 jeden zastęp OSP Sokółki w okolicach
Mściszewa gasił pożar suchej trawy.
16 marca od 9.43 jeden zastęp OSP Wieliczki w okolicach
Wilkas gasił pożar suchej trawy.
16 marca od 11.01 jeden zastęp OSP Cimochy w okolicach Cimoszek gasił pożar suchej trawy.
16 marca od 15.09 jeden zastęp OSP Cimochy w okolicach Cimoszek gasił pożar suchej trawy.
Zastępca Komendanta PSP Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski
28 marca 2015r. - Spektakl grupy teatralnej Ananasy

„Małpia szkoła”

o 15:00, teatr AGT
„Małpia szkoła” to pouczająca historia pewnej niesfornej
małpki, która zrozumiała dlaczego nie warto chodzić na
wagary.
Występują:
Ola Molas, Maja Bagieńska, Natasza Wiszniewska,
Bartek Jasiński, Natalka Rant, Oliwka Szafranowska,
Maja Brodowska, Natalka Ampulska, Marianna Jeżewska, Lidka Wawrzyn, Matteo Vivona, Maja Niemczewska, Jula Szmigiero
Reżyseria: Małgorzata Krejpcio
Muzyka: „dzięki oleckie dźwięki”
Kostiumy: Iwona Gulbierz

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,74 zł
ON arctic ..................4,94 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4.74 zł
LPG............................ 1,85 zł
Olej opałowy............... 3.05 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
25 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mieszanych
sztafetowych biegach przełajowych szkół gimnazjalnych i
podnadgimnazjalnych, trasa wokół boiska ze sztuczna murawą
13.00 - posiedzenie komisji polityki prorodzinnej, ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa RM, Ratusz
14.00 - posiedzenie komisji planowania, budżetu i gospodarki RM, Ratusz
26 marca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych z udziałem 14 zaproszonych drużyn, hala Lega
16.00 - spotkanie z Pawłem Matysiukiem z cyklu „Poeci są
wśród nas”, biblioteka, ul. Kopernika
17.00 - Tworzenie się państwowości polskiej na byłych terenach Prus Wschodnich po 1945, wykład Marcina Płotka,
Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
18.00 - To się złożyć nie może, monodram wg tekstów Stanisława Różewicza, w ramach Dnia Teatru prezentuje Magda
Biegańska, sala Teatru AGT
19.00 - Lewiatan, film kino Mazur (cykl KADR)
27 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
12.00 - posiedzenie komisji statutowej Rady Miejskiej, Ratusz
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Bóg nie umarł, film, kino Mazur
18.30 - III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI O!PLA, kino Mazur
28 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - 15.00 - II Olecki Jarmark Wielkanocny, Rynek placu
Wolności
15.00 - Małpia szkoła, spektakl teatralny grupy Ananasy, Teatr AGT, ulica Partyzantów
16.00 - Bóg nie umarł, film, kino Mazur
16.00 - Szczypiorniak Ełk - TS Siemiatycze, mecz III ligi
piłki ręcznej, hala Lega
18.00 - Koncert piosenek Anny German, dom kultury w Gołdapi
18.30 - III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA,
kino Mazur
29 marca (niedziela) (Niedziela Palmowa)
apteka dyżurna 11 Listopada
10.00 - Jejeczko z rzeżuszką, kiermasz wielkanocny, dom
kultury w Gołdapii
13.00 - TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS (w ramach III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA)
14.30 - TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS (w ramach III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA)
16.00 - Bóg nie umarł, film, kino Mazur
18.30 - III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA,
kino Mazur
30 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
31 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
1 kwietnia (środa)
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Za kradzieże
odpowie przed sądem

Sprawca kilkunastu kradzieży sklepowych usłyszał
zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi Olecka, który w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
dokonał kilkunastu kradzieży sklepowych. Przemysław
B. usłyszał zarzut, a prokurator zastosował wobec niego
dozór policji.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy funkcjonariusze

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:

oleckiej komendy prowadzili szereg postępowań wyjaśniających dotyczących kradzieży sklepowych dokonanych przez Przemysława B.
6 marca br na wniosek Komendy Powiatowej Policji
w Olecku prokurator wszczął postępowanie przygotowawcze uznając, iż mężczyzna dokonując kradzieży w
krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem
dopuścił się przestępstwa.
W miniony wtorek 31-latek został zatrzymany, usłyszał zarzut i przyznał się do winy.
Na wniosek oleckich funkcjonariuszy prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
Teraz Przemysław B. odpowie przed sądem. Grozi
mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Wobec Przemysława B. toczy się ponadto kilka
spraw przed Sądem Rejonowym w Olecku dotyczących
wcześniejszych wykroczeń. W tych postępowaniach, w
związku z nieskutecznością stosowanych dotychczas kar
wolnościowych, Komenda Powiatowa Policji w Olecku
będzie wnioskować o orzeczenie wobec 31-latka kary
aresztu.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Organizowany przez Stowarzyszenie Olecko Biega
oraz Nadleśnictwo Olecko II Leśny Cross Niepodległości
znalazł się w gronie najlepszych biegów w ogólnopolskim
plebiscycie jako Biegowe Wydarzenie Roku.
Zgodnie z regulaminem wyboru zwycięzcy dokonują czytelnicy portalu biegowego www.FestiwalBiegowy.
pl w zakładce po prawej stronie „Biegowe Wydarzenie i
Dziennikarz Roku” w głosowaniu elektronicznym spośród
wszystkich wydarzeń zgłoszonych do Plebiscytu i zaakceptowanych przez Kapitułę Nagrody.
Głosować można do 9 września 2015 roku. Oddanie
głosu nic nie kosztuje. Wystarczy wejść w wyżej podany
link i po oddaniu głosu potwierdzić go poprzez odebranie
wiadomości na swojej poczcie elektronicznej.
Dla samych organizatorów Crossu Niepodległości znalezienie się na tej liście jest już ogromnym wyróżnieniem.
Przeczytaj cały tekst: II Leśny Cross Niepodległości nominowany do prestiżowej nagrody - Olecko http://
olecko.wm.pl/242383,II-Lesny-Cross-Niepodlegloscinominowany-do-prestizowej-nagrody.html#ixzz3RSDipZ8v
K04201
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• Jan Kozioł
• Aneta Lubirska
• Andrzej Milewski
• Igor Randzio
• Marek Worecki
• Michał Żarnecki

Upominki ufundowali:
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ 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, filmy na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania,
magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja

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

to@borawski.pl
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Mija kolejny tydzień i Święta
Wielkanocne coraz bliżej. Najbliższa z
niedziel to Palmowa. Radosne święto.
Jednak przed nią w piątek odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.
Sesja jak Sesja. Tym razem jednak
będzie głosowana uchwała typu, którego od kilkunastu lub kilkudziesięciu
lat nie było. Rani bowiem przegłosują
odwołanie radnej Renaty Dunaj. Dawniej mandat stracił Arnold Hościłło.
Powód jest prozaicznie prosty. Radna,
wg prawników gminy, korzysta z gruntu będącego własnością
wmiasta. Jest to teren przylegający do budynku, w którym
radna prowadzi przedszkole. Teren jest zajmowany na zasadzie użyczenia i R. Dunaj nie wnosi do kasy gminnej żadnych
opłat. Teren ogrodzono płotkiem, aby psy nie sikały dzieciom
do piaskownicy.
Cóż, niby to nic, takie użyczenie, ale prawo jest prawem.
Naturalnie wg prawników gminy. I tutaj zdania są podzielone. Z jednej strony znawcy przepisów mówią, że radna straci
mandat. Inni twierdzą, że nie.
Jaki będzie dalszy przebieg zdarzeń? To tylko moje przypuszczenia!
Rada Miejska prawdopodobnie nie podejmie uchwały pozbawiającej ją mandatu. Burmistrz wyśle więc sprawę do wojewody, który podejmie decyzję po zasięgnięciu opinii swych
prawników. Jeśli pozbawi mandatu radną R. Dunaj, sprawa
może trafić do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten rozstrzygnie ją na korzyść burmistrza lub radnej. Jeżeli pozbawi
ją mandatu, czekają nas wybory w okręgu, z którego kandydowała. Zapewne radna wystartuje i wygra, a wtedy majątkowe
sprawy prawne będą już zapewne uregulowane.
Konkludując. Zobaczymy coś co określa najdobitniej
przysłowie: dmuchanie na wiatr. Naturalnie, że myślę tutaj o
sposobie zarządzania miastem.
Zawsze podkreślałem i podkreślam, że demokracja nie polega tylko na uszczęśliwianiu innych, ale na uszczęśliwianiu
za ich zgodą. Ta, zdawałoby się, tak subtelna i mało znacząca
różnica jest niebywale istotna. W demokracji o przychylność
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dla decyzji trzeba zabiegać. Przedtem władza miała zawsze
rację. Piszę o rządach socjalizmu oświeconego. Do czego
to nas doprowadziło? Wiemy z historii. Niektórym jeszcze
dzisiaj konsultacje społeczne z prawdziwego znaczenia są
wręcz pomysłem obrazoburczym i niegodnym wprowadzenia do podstaw stanowienia prawa jako zasadę demokracji.
Jednak przestrzeganie jakichkolwiek zasad na krótką
metę nie gwarantuje utrzymania władzy. Dlatego forma rządów preferująca jednoosobowe decyzje i uosabiająca skarb
narodowy jako skarb rodziny panującego jest tak popularna
na wschodzie. Zresztą, tam, jeśli kończy się władza, to dla
byłego satrapy wali się świat. U nas ludzi żyjących w demokracji (na cale szczęście w bardziej cywilizowanym społeczeństwie) byli włodarze odchodzą do rad nadzorczych, fundacji lub swoich firm, które w międzyczasie utworzyli lub
utworzą. Są też tacy jak Schroeder, były prezydent Niemiec,
którego za przychylność przy budowie Nord Stream kupił
Putin. Teraz rosyjski prezydent zatrudnił byłego premiera w
zarządzie NS... i Schroeder ma się dobrze. Że wstyd? Pecunia non olet.
Wracając do sprawy radnej Renaty Dunaj...
Według mnie prościej było powiadomić radną jeszcze
na początku kadencji jaka jest jej pozycja prawna. Niechby
ona zdecydowała co robić dalej. Czekano jednak przepisowy czas nie powiadamiając jej o groźbie odebrania mandatu.
Gdy minęło przepisowe trzy miesiące, albo coś koło tego i
wtedy w majestacie prawa zostały wytoczone działa.
Nie widzę tutaj chęci pojednania między Małą Ojczyzną, a Dobrem Wspólnym. Takie pojednanie czyniłoby naszą Radę Miejską bardziej efektywną. Lepiej pracującą dla
miasta. Jak pięknie brzmiałaby nazwa Dobro Wspólne Małej Ojczyzny Olecko? Miałem nadzieję, że do tego dojdzie.
Naturalnie w wielkiej przenośni. W pięknym wierszu słów.
Miałem nadzieję, że walka o władzę, to tylko czas wyborów.
Okazuje się jednak, że wojna trwa nadal. Takie tworzenie
wojen tylko dla samych wojen. Chcialoby się powiedzieć
jak w tym pikantnym dowcipie „pięknie, k....” itd.
Myślę, że jeśli ma się plan rozwoju miasta i jest się święcie przekonanym do sposoby jego realizacji, to trzeba szukać dla jego wykonania sojuszników, a nie tworzyć sobie nowych wrogów. Trzeba szukać ludzi mądrych i jednocześnie
uczciwych, otaczać się takimi ludźmi. To jest przyszłość
naszego miasta i przyszłość naszej gminy.
Jest jednak jak jest.
Jeden moich rozmówców powiedział zaskakującą (przynajmniej mnie konkluzję): „prawo jest prawem... i byliby
głupi, gdyby nie wykorzystali tej okazji żeby mieć większość w Radzie”.
Ja nie chcę jednak tak myśleć... ale może jestem idealistą? Takim dinozaurem politycznym zagubionym wśród czasu! Zwracam jeszcze uwagę Drogich Czytelników na formę
wypowiedzi dzielącą na „nas” i na „ich”. A to przecież jest
jedno miasto i jeden budżet... i zdawałoby się jeden cel.
Bogusław Marek Borawski
Ps: Jako miasto mamy nowy problem. Można na razie
jeszcze powiedzieć, że będziemy mieli problem.
Sąd Najwyższy uznał, że umieszczanie tablic, że „Wprowadzanie psów jest zabronione” za bezprawne. Uznał, że
takie zakazy ograniczają prawa właścicieli psów. Tak więc
system koszy, torebek i sprzątania po pieskach może się
wreszcie rozwiąże. Chyba nikt zainteresowany wyglądem
naszego Parku Centralnego nie zepchnie problemu na margines. Teraz bowiem, każdy właściciel psa będzie mógł ze
swoim czworonogiem wejść tam, usiąść na ławce, a piesek
pobiegać. Ważne jest też, by gdy piesek zrobi kupkę, mieć
możliwość po nim ją sprzątnąć.
To dopiero zagwozdka do rozwiązania?

psycholog terapeuta Aleksandra Radyno

tel. 502-322-300
www.psychologolecko.pl

K03804
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Konkurs pieśni wielkopostnych

W Kowalach Oleckich pieśni wielkopostne rozbrzmiewają już od ponad dekady
W niedzielę, 15 marca w Kowalach Oleckich już po raz jedenasty
odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych, w którym udział wzięły zespoły,
kapele oraz śpiewacy ludowi z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
Przedsięwzięciu od ponad dekady
przyświecają popularyzacja wokalno-instrumentalnej twórczości ludowej.
Ma ona ewidentnie charakter niszowy. Ważny jest także przybliżenie publiczności najstarszych pieśni wielkopostnych, wywodzących się z tradycji
chrześcijańskiej.
W tegorocznej odsłonie koncertu
udział wzięło jedenaście zespołów
oraz solista Józef Sinderewicz. Występujący artyści w swoim dorobku
twórczym mogą poszczycić się udziałami w najważniejszych festiwalach i
przeglądach kultury ludowej.
Uroczystość rozpoczęły występy miejscowych grup
folklorystycznych Prząśniczek oraz Jarki, a także śpiewaka
ludowego Józefa Sinderewicza z Monet. Następnie swój
repertuar zaprezentowały zespoły: Znaroku oraz Przeroślaki
z Przerośli, Rospuda z Filipowa, Zajączkowiaki oraz Bakałarz z Bakałarzewa, Rominczanie z Dubeninek, Orzyszanki z
Orzysza, Barwy Jesieni z Budr, a także Familia ze Świętajna.
- W Koncertach Pieśni Wielkopostnych udział biorę od
samego początku – mówi Józef Sinderewicz z Monet. – Ważne jest to, by spuścizna naszych ojców przetrwała kolejne
dziesięciolecia. Jedni uznają ją za mało atrakcyjną, będą ją
krytykowali i nią wzgardzali, inni zaś będą się do niej odnosili z należnym szacunkiem. Głęboko wierzę w to, że tradycje
naszych ojców będą kontynuowane.
Wszyscy wykonawcy zadbali o to, by jak najwierniej
odtworzyć archaiczną melodię i słowa najstarszych i rzadko
już wykonywanych pieśni wielkopostnych. Za tę szczególną
troskę w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego wykonaw-

W czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Olecku co każdy czwartek spotykają się miłośnicy gry logicznej, Rummikub. Spotkania odbywają się w przyjaznej,
wesołej atmosferze, zrzeszamy ludzi w każdym wieku –
dzieci, młodzież, dorosłych. Ostatnio mistrzem okazał się
nasz „nowy nabytek”, 6-letni Antoś. Bardzo nas cieszy to, iż
przychodzą do nas nawet tak młodzi czytelnicy.
Od marca rozpoczęliśmy wielki turniej, odbyły się już
dwa spotkania, ale nadal czekamy na nowych graczy, którzy
chcą sprawdzić swoje siły z „weteranami”.
Zapraszamy serdecznie do czytelni w każdy czwartek na
godz. 16.00.

com podziękował dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Karol Czerwiński.
Koncert został zorganizowany przez Gminne Centrum
Kultury w Kowalach Oleckich.
Zbigniew Sieńko

to@borawski.pl

XXI sesja Sejmu
Dzieci i Młodzieży

1 czerwca odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne,
którego temat brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni
publicznej potrzebuje młodzież”.
Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie
uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie
aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.
Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły
uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół po-

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Od 20 do 21 marca wolontariusze oleckich szkół:
Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 2, Gimnazjum dla Dorosłych oraz Domu im. Janusza
Korczaka w Olecku uczestniczyli w Wielkanocnej Zbiórce
Żywności zorganizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności.
Koordynatorem akcji na terenie Olecka było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.
Udało się nam zebrać 1102 kg żywności – mówi Wojciech Bojar, prezes stowarzyszenia - Zebrana żywność zostanie przekazana dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych oraz Domowi im. Janusza Korczaka w Olecku.

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu „Olecka Rodzina 3+” za rok 2014.
5. Kontrola jakości przygotowania przetargu na sprzedaż trzech działek w Olszewie – Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Olecku.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej,
b) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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nadgimnazjalnych.
Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem Kancelarii Sejmu RP organizowanym we współpracy z Fundacją Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej:
http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy.
W tym roku przygotowaliśmy również Przewodnik
uczestnika i uczestniczki, który ułatwi rekrutację: http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa uczniów i
uczennice!
Urszula Cyrynger
Sejm Dzieci i Młodzieży, Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, tel. (22) 825 05
50 wew. 110, ceo.org.pl/sejmmlodziezy
Przygotujemy również
paczki wielkanocne najbardziej potrzebującym
mieszkańcom miasta.
Składam
serdeczne
podziękowania
wolontariuszom i nauczycielom zaangażowanym w
zbiórkę oraz darczyńcom,
którzy kupując produkty
żywnościowe włączyli się
do akcji.
wojeg
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w
centralnej części miejscowości Olecko - Kolonia,
d) powołania Oleckiej Rady Seniorów,
e) wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Olecka w
kadencji 2014-2018,
f) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
h) objęcia granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych, położonych na
terenie Gminy Olecko,
i) likwidacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku oraz Zespołu
Wychowania Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Olecku,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2015-2024,
k) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr
1907N Kijewo - Chełchy – dr. kraj. nr 16
w miejscowości Babki Gąseckie”.
10..„Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Olecko, Aleje Lipowe 3

L90906

Rozpoczęcie
kursu

w
kwietniu
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B07306

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

Białolas
Tak nazwałem miejsce, gdzie żył i pracował, odpoczywał. Oczywiście, że to była trawestacja. Miał Jan Kochanowski swój Czarnolas, więc dlaczego Jego kolega po fraszce nie
może mieć czegoś świetlistego? To nie była lipa: Białolas się
rozbiałolesił: jeździ, biega, krząta się na różnych długościach
i szerokościach geograficznych (…) (Olecko, 1 października
1987 roku).
Innym razem pisał: Mój zapyziały Białolas czyści piórka
przed wiosną, zanim na działkę wyfrunie: ogóreczków, maluneczków, pomidoreczków, buraczków nasadzić, abyśmy
jeno kapuścianych głąbów wcinać nie musieli przez rok cały.
Myślę, że ziemiopłody owe z czasem przetestujesz wraz z
nami, gdy nad Legę i Olecko Wielkie statek Twój zawinie.
(…) [Olecko, 18 marca 1987 roku]
Dnia 26 lipca 1987 roku w pierwszych słowach swojego
listu napisał: Białolas w całej rozciągłości pozdrawia i ściska Ursynolas, siedzący na skraju lipcowej chmury i udający
płanetników.
Oto kolejny wtręt: Drogi Czesiu, za psy dziękuję w imieniu białoleśnych białogłów z odcieniami i w podcieniach,
bo „słońce Raka zagrzewa”. Były to chyba psy na kobiety,
bo oderwać, ściślej: odkleić ich od znaczków nie mogę,
aczkolwiek sam z niemałym pożądaniem spozieram na fraszkoznaczkową emanację serii. Młodsza płowa płeć tłumaczy,
że przyklejanie wpływa z nazwiska, nieopatrznie przyjętego
przez Mamusię. Gdyby została z d. Rant, to by co najwyżej
biegała dookoła, a tak: „Klej się, klej rodzino …” Mimo tego
wzdłużenia zastępczego joty, boćków cięgiem nie widać,
choć w nocie autobiograficznej „Almanachomachii” optymistycznie stało. Podjąłem ostatnio próbę stonowania owego
optymizmu pod frontispisowym dyszlem wehikułu Osewskiego w tym mniej więcej kształcie:
Szczepaniak pisał „kawał chłopa”,
a tu tymczasem dyszel opadł.
Tylko ze względu na dzieci swoje i cudze do tej pory taka
dedykacja nigdzie się nie pojawiła. (…) [Olecko, 25 VI 1989
rok]
Białolas się przyjął, gorzej Ursynolasem, bo nie ma dnia,
żeby nie wyrwali z korzeniami krzewu, drzewa, wolnej połaci ziemi nie zalali betonem i asfaltem. Żaden ekolog nie
przykuł się do drzewa, żeby powiedzieć: po moim trupie!
I masz tu babo placek, jak drzewiej mawiano. Nie tylko na ziemiach Juliana Ursyna Niemcewicza, który chciał je
nazwać Ameryka albo Rozkosz. I to było w czasach, kiedy
mówiono o miłości i nie znano takiego słowa jak seks.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie VI Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 26 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 13:00
– sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

„Kto się z wózka na wózek przesiada,...” W Olecku
kobiety zaczynają zmieniać wózek dziecięcy na wózek
jezdniowy. Ostatnio w Ośrodku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olecku 9 kobiet otrzymało uprawnienia do
obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej. Panowie - rośnie Wam konkurencja! 			
kn

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

oczekuje na honorowych dawców krwi
Pobór krwi od honorowych dawców w 2015 r. odbywał
się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul.
Gołdapskiej 27, od godz. 8.00 do godz. 11.00 w poniższych terminach:
- 2 kwietnia 2015 r.
- 7 maja 2015 r.
- 2 lipca 2015 r.
- 6 sierpnia 2015 r.
- 3 września 2015 r.
- 1 października 2015 r.
- 5 listopada 2015 r.
Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Stan bezpieczeństwa powiatu – informacja o działalności Komendy Powiatowej Policji
w Olecku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku, WOPR, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Olecku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olecku za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 Rady Powiatu w
Olecku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zadań,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania
związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2023;
d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015.
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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Groźnie wyglądające kolizje

Do dwóch groźnie wyglądających kolizji doszło 17 marca
na terenie powiatu oleckiego. Na szczęście nikt nie odniósł
poważniejszych obrażeń.
O pierwszym zdarzeniu drogowym w miejscowości
Szczecinki oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony około godziny 20.30. Jak wstępnie ustalili pracujący
na miejscu policjanci, kierujący osobowym audi w wyniku
nadmiernej prędkości, na łuku drogi stracił panowanie nad
pojazdem, dachował po czym zatrzymał się w przydrożnym
rowie. Samochodem podróżowały dwie osoby, które zostały przetransportowane do szpital w Olecku i Suwałkach. Na
szczęście kierujący i pasażerka nie odnieśli poważniejszych
obrażeń.
Teraz 20-latek odpowie za spowodowanie zagrożenia w
ruchu drogowym.
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Do drugiej kolizji drogowej doszło przed północą na trasie Olecko - Rosochackie.
Jak ustalili funkcjonariusze kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem w wyniku czego wjechał do przydrożnego
rowu. Marcin S. podróżował sam i nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych policjanci ustalili, że 29-latek nie posiada prawa jazdy,
a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2
promile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
18 marca Marcin S. usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz został ukarany mandatem
karnym w wysokości 500 zł za prowadzenie pojazdu bez
uprawnień.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

B08603

Jak nakazuje tradycja poprzednich dziesięcioleci Zarząd
Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zainicjował obchody Światowego Dnia Inwalidy.
W roku 2015 obchody odbyły się pod hasłem: Bądźmy
życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych.
W Olecku spotkanie z tej okazji odbyło się 17 marca.
Uroczystość odbyła się dzięki użyczeniu pomieszczeń przez
Fundację Ziemi Oleckiej, pomocy Starostwa Powiatowego w
Olecku oraz CARITAS w Olecku. Zaproszonymi gośćmi byli:
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, Prezes Fundacji Ziemi
Oleckiej Andrzej Wojczulewicz oraz przedstawicielki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Suwałk.
Miło upłynął czas przy kawie i ciastach.
Społeczeństwo to nie tylko zdrowi jego przedstawiciele
lecz także ludzie z różnymi niepełnosprawnościami.
W ostatnich latach zaszły zauważalne zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych. Obecność osób niepełnosprawnych w społecznym życiu jest naturalna. Ważną rolę w tym
zakresie do spełniają lokalne samorządy. To od ich zaangażowania i właściwej diagnozy potrzeb zależy zakres oferowanej
pomocy.
Nieśmy wsparcie osobom niepełnosprawnym. Obdarzajmy ich radością i ciepłem płynącym z głębi serca, na które
tak czekają.
FRZO
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Częściowe zaćmienie Słońca widziane z Olec
W piątek 20 marca mieliśmy wspaniałą możliwość, za
sprawą bezchmurnej pogody oglądać częściowe zaćmienie
Słońca.
Zaćmienie występuje gdy Słońce, Księżyc i Ziemia ustawią się w jednej linii. Księżyc przysłania Słońce, a jego cień
(Księżyca) padający na Ziemię tworzy na niej zaćmienie.

Najpiękniejszy biznes na Ziemi
Forever Business Owners
14 marca w Warszawie odbyła się Konferencja Biznesowa na temat doskonalenia i rozwijania własnego przedsiębiorstwa opartego na marketingu zespołowym. W konferencji uczestniczyły kobiety z powiatu oleckiego: Alicja
Kowalewska, Urszula Nej, Wioletta Żukowska i z powiatu
gołdapskiego Barbara Skuza oraz ełckiego Anna Jagiełło,
Urszula Sawicka, Dorota Stambłowska.
Konferencję otworzył Dyrektor Forever Poland - Jacek
Kandefer. Użyteczną wiedzę o pracy nad mentalnością i
skutecznym budowaniem przedsiębiorstwa przekazała psycholożka Iwona Majewska-Opiełka, trenerka biznesu, coachingu, mentorka liderów i autorka wielu książek.
Podczas konferencji wystąpili Liderzy Forever Poland,
m.in. Bogumiła Sroka, laureatka VII edycji „Dni Przedsiębiorczości” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nagroda
za promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Forever Living Products istnieje na świecie 37 lat, a w
Polsce 22 lata. Współpracę z firmą podjęło do tej pory ponad
10 mln dystrybutorów w 160 krajach świata. To światowy
lider w uprawie Aloe vera oraz produkcji i dystrybucji aloesowych produktów dla zdrowia i urody, które posiadają certyfikaty najwyższej jakości.
Dodatkowych informacji na temat współpracy z Forever
można uzyskać w Szkole Rodzenia Aliny Pawełko w Olecku
przy ul. Kościuszki 10 w każdy wtorek i czwartek o godz.18
lub na stronie www.foreverliving.com
info bba

W tym dniu zaćmienie całkowite wystąpiło jako pas szerokości ok.
200 km, którego początek brał miejsce ok. 500 kilometrów od południowych krańców Grenlandii i podążał na wschód do Islandii, Wysp
Owczych, Spitsbergenu i kończył w pobliżu Bieguna Północnego.
Centralna faza miała miejsce o 10.45, 230 km. na północ od wysp
Owczych i wynosiła 2 min i 4 sek.

Strażacy na drogach
Trzy osoby poszkodowane w dwóch wypadkach, do
których doszło w sobotę 21 marca na drogach powiatu
oleckiego.
Około 11:00 na skrzyżowaniu drogi nr 655 z obwodnicą Olecka zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi
podróżowały cztery osoby. Jedną osobę ranną, która opuściła pojazd o własnych siłach, strażacy przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.
Do drugiego wypadku doszło około godziny 14:50 w
miejscowości Stożne, gdzie zderzyły się samochody osobowe marki VW Passat i Kia Sorento. W wyniku zderzenia
obrażenia odniosły dwie osoby, które zostały odwiezione do szpitala. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia,
odłączyli akumulatory i zneutralizowali wycieki płynów
eksploatacyjnych z pojazdów.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
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cka, fotoreportaz Bolesława Słomkowskiego
Zaćmienie częściowe było widoczne w całej Europie.
wwW naszym kraju najlepsze obserwacje były w części pólnocno-zachodniej. W okolicy Kołobrzegu zaćmienie zaczęło się o 9.43. Maksymalna faza zaćmienia wynosiła 75% i nastąpiła o 10.52 . W wielu
miejscach w Polsce zawodowcy i amatorzy oglądali i fotografowali to
ciekawe zjawisko. Pomogła w tym doskonała pogoda. Tak obserwo-

wane zjawisko kosmiczne sprawiało obserwatorom wiele
radości. W Olecku również obserwowaliśmy to zjawisko, a
efekty prezentuję na zdjęciach .
Bolesław Słomkowski

Policjanci badali stan trzeźwości kierujących
„Lejek” pod taką nazwą oleccy policjanci przeprowadzili działania, które skierowane były przeciwko nietrzeźwym
uczestnikom ruchu drogowego. W sumie funkcjonariusze
przebadali blisko tysiąc kierujących. Tym razem na szczęście
okazało się, że nie był to tzw. „szewski poniedziałek”.
23 marca od 5.30 na drogach powiatu oleckiego oleccy
policjanci przeprowadzili akcję pod nazwą „Lejek”. Działania funkcjonariuszy skoncentrowane były na skontrolowaniu
jak największej liczny kierujących i wyeliminowania z ruchu
tych, którzy wsiedli do swoich samochodów na „podwójnym
gazie”.
Policjanci przebadali blisko tysiąc kierujących, z których
dwóch nie powinno było tego dnia prowadzić samochodu.
Około 6.45 na trasie Wieliczki – Olecko Małe policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem
osobowym marki Volkswagen.
Po sprawdzeniu Mateusza K. w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia
pojazdów do czerwca 2015 r.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali około 7:15 również na trasie Wieliczki –
Olecko Małe. Marek J. prowadził osobowego volkswagena
mając ponad 0,5 promil alkoholu w organizmie.

Z uwagi na priorytety polskiej Policji, z których jednym
jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym olecka
policji będzie cyklicznie prowadziła tego rodzaju działania.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem.
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Protokół
z przesłuchań wstępnych XIX edycji konkursu piosenki
„Gratka dla nastolatka” Olecko, 17.03.2015 r.
Komisja w składzie: Radosław Skrodzki – przewodniczący komisji, Zofia Kardel-Kłoszewska – członek komisji,
instruktor ROK „MG”, Małgorzata Krejpcio – członek komisji, instruktor ROK „MG” stwierdziła, że w przesłuchaniach wstępnych XIX edycji konkursu piosenki „Gratka dla
nastolatka” uczestniczyło 65 podmiotów wykonawczych.
Decyzją Jury do eliminacji zostają zakwalifikowani:
Kategoria klas I-IV
1. Julia Dębowska, „Leśna wróżka”, SP Świętajno, klasa
IV
2. Amelia Sertel i Karolina Dobkowska, „Przyjaźń wielka
sprawa”, SP Świętajno, klasa III
3. Oliwia Sulima, „Jeszcze nie widziałam”, SP 3 Olecko,
klasa IV
4. Natalia Rant, „Cud w szafie”, SP 3 Olecko, klasa IV
5. Nadia Romotowska, „Karnawał to zabawa”, SP 3 Olecko, klasa II
6. Amelia Jarosz, „Wesoło gra lokomotywa”, SP 1, klasa I
7. Zuzanna Jarosz, „Piosenka drewnianych lalek”, SP 1,
klasa III
8. Maja Bagińska, „Żyj do przodu”, SP1, klasa IV
9. Julia Dębowska, „Leśna wróżka”, SP Świętajno, klasa
IV
10. Julia Korzecka, „Przed szansą”, SP Gąski, klasa IV
11. Tymoteusz Malinowski, „Kto się czubi”, SP Gąski,
klasa IV
12. Gabriela Torebko, „Strach ma wielkie oczy”, SP 4,
klasa III
13. Julia Korąkiewicz, „Motylem byłam”, SP 4, klasa II
14. Rozalia Piotrowska, „Słowa i wiatr”, SP 4, klasa IV
15. Weronika Giero, „Jesteś jak cień”, SP 4, klasa IV
16. Michalina Kalinowska, „Nie”, SP 4, klasa I
17. Eryk Czaplejewicz, „Eldorado”, SP 4, klasa IV
18. Zofia Obrębowska, „Czas radości”, SP 4, klasa III
19. Julia Truszczyńska, „Piosenka poety”, SP 4, klasa III
20. Joanna Bednarska, „Bursztynek”, SP 4, klasa II
21. Anna Kowalewska, „Dni, których jeszcze nie znamy”, SP STO, klasa IV

22. Natasza Wiszniewska, „Zakazany owoc”, SP STO,
klasa IV
23. Dominik Jackiewicz, „Mała syrenka na dnie morza”, SP 1, klasa IV
Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Aleksandra Kacprzyk, „Szkolny rock and roll”, SP
Świętajno, klasa V
2. Katarzyna Krajewska, „Tyle słońca w całym mieście’’, SP Świętajno, klasa V
3. Gabriela Klewicka, „Choć pomaluj mi świat”, SP
Świętajno, klasa V
4. Karolina Skarżyńska, „Parę chwil”, Gim. Kowale
Oleckie, klasa II
5. Sara Szrajbert, „Do kołyski”, Gim. nr 2, klasa I
6. Weronika Mogilska, Gim. nr 2, klasa II
7. Rafał Gajdek, „Pozytywnie tak”, SP Gąski, klasa VI
8. Emilia Czajewska, „Mam tę noc”, SP 4, klasa VI
9. Weronika Grądzka, Klaudia Olechnowicz, Zuzanna
Karaś; „Czekam na cud”, Gim. nr 1, klasa II
10. Julita Milewska, „Jaki był ten dzień?” Gim. nr 2,
klasa II
11. Bartosz Karpiuk, „Ciągle pada”, Gim. Społeczne,
klasa I
Kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie
1. Sandra Świerzbin, „Być kobietą”, Gim. Kowale
Oleckie, klasa III
2. Karol Bertman, „Plan życia”, ZSLiZ, klasa III
3. Natalia Kopacz, Elwira Świtaj, „Iść w stronę słońca”,
ZSLiZ, klasa III
4. Ewelina Życzewska, „Nie żałuję”, Gim. Wieliczki,
klasa III
5. Julia Kozłowska, „Moje jedyne marzenie”, Gim. nr
2, klasa III
6. Wiktoria Pawłowska, „Miasteczko cud”, ZSLiZ, klasa I
7. Aleksandra Openchowska, „Tabb & Sound’N’Grace
– Dach”, Gim. STO, klasa I
8. Małgorzata Zduniak, „Dzień za dniem”, Gim. Babki
Oleckie, klasa III
9. Dominika Ciszewska, „Nieodkryty ląd”, Gim. Babki
Oleckie, klasa III

Pierwszy dzień wiosny
- podsumowanie działań policji

W związku z nadejściem wiosny oleccy policjanci 20
marca przeprowadzili wzmożone działania prewencyjno-porządkowe zmierzające tak do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej jak i do ograniczenia aspołecznych
zachowań wśród nich.
Wraz z nadejściem wiosny 20 marca na terenie Olecka
funkcjonariusze przeprowadzili wzmożone działania prewencyjne - porządkowo zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Działania te miały na celu
ograniczenie aspołecznych zachowań małoletnich, którzy
bez zgody i wiedzy rodziców oraz nauczycieli samowolnie
opuszczali teren szkoły, sięgali po papierosy, alkohol czy
środki odurzające oraz dopuszczali się wybryków chuligań-

skich. Zawracano również uwagę na lokale gastronomiczne i sklepy oferujące do sprzedaży wyroby alkoholowe
celem ograniczenia dostępu do alkoholu osobom do lat 18.
W ramach działań wylegitymowano 9 osób, nałożono 3
mandaty karne oraz 5 pouczeń.
W piątek policjanci uczestniczyli również w dniach
otwartych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych.,
gdzie od kilku lat funkcjonują klasy o profilu policyjno
– strażackim. Na stanowisku promującym Policje można
było zobaczyć prezentowane przez policjantki pionu prewencji środki przymusu bezpośredniego, mierniki prędkości oraz urządzenia do badania stanu trzeźwości.
Podczas prowadzonych działań policjanci nie odnotowali żadnych przestępstw popełnianych przez nieletnich. Podsumowując efekty pracy funkcjonariuszy można
stwierdzić, że na terenie naszego miasta było bezpiecznie
i spokojnie.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

reportaż
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Bogusław Marek Borawski

poziomach. Wystrój to mnóstwo dużych różnego rodzaju
roślin oraz rzeźby i płaskorzeźby. Są stylizowane na chińskie zabytki, takie jak wojownicy, smoki, i fantastyczne
zwierzęta. Przyćmione światło, gdzieś w tle delikatna ledwo
Plaża dla psóww
25.
dosłyszalna muzyka. Wygodne fotele. Nastrój
idealny. Naturalnie, nie ma wolnych stolików.
Pytam się Ingi co zamówić, bo nie znam
żadnej z wpisanych do menu potraw. Mówi mi,
że mnie znając zamówi mi takie pyszności, że
na pewno będą smakować.
Nie pamiętam nazw ale jedzenie było pyszne. Najpierw była zupa o bardzo ostrym smaku.
Może trochę podobna do rosołu, ale porównanie chyba w tym wypadku nie ma sensu. Potem
był, jakby było inaczej, ryż z mięsem i sałatki
oraz pikantny sos. Deser i szklaneczka zimnego piwa. Wyśmienity posiłek, a tak lakonicznie
opisany.
Obok nas stolik zajmowała para. Śliczna
kilkunastoletnia dziewczyna i chłopak, którego
twarzy nie widziałem. Siedzieli na przeciw siebie. Coś tam jedli. Kelner zmieniał im co jakiś
czas zastawę. Chłopak cały czas stukał na tasztorm na jeziorze to gratka dla uprawiających windsurfing

Pierwsze urodziny

Każda podróż kiedyś się kończy. Tak i mój pobyt też do- blecie i nie zwracał żadnej uwago na siedzącą naprzeciwko
biegł końca. Niedziela od samego rana przebiegała na pako- kobietę. Ona zaś rozglądała się po sali, ziewała lub patrzyła
waniu. Mogłem mieć w bagażu lotniczym 35 kilogramów i na pochylonego nad esemesami towarzysza , może randki.
bagaż osobisty nie ma co prawda ograniczeń ale trzeba to do Było to dla mnie przedziwne. Obserwowałem tamten stolik
samolotu zatargać, potem gdzieś upchnąć, a w końcu i z sa- od czasu do czasu i ani razu nie widziałem aby wymienili
molotu wynieść. Udało nam się z tym bagażem idealnie, ale choć kilka słów.
o tym później.
My rozmawialiśmy. Opowiadali mi historię, ja opowiaJeszcze jeden spacer z Lią do parku przy przedszkolu. Za- dałem, komentowaliśmy smak potraw. Wygląd restauracji.
bawa. Huśtawka. Słońce świeci choć temperatura nie taka do Lia też dostała jakieś smaczne danie w stanie stałym i brała
jakiej się w Chicago przyzwyczaiłem.
to rączką prosto z talerzyka do buźki.
Pamiętam, że dużo rozmawialiśmy. Przecież rozstajemy
Wróciliśmy do domu późno. Inga położyła małą spać i
się na nie wiadomo jak długo. Gdy Lia idzie spać siadamy jeszcze porozmawialiśmy o wszystkim przy barze w kuchni.
wszyscy pod parasolem w ogrodzie. Ja i Bart popijamy piwo. To już ostatnia noc. Jutro wylot do Polski.
Inga herbatę. Opowiadam im co mnie tutaj podobało się, co
Wszystko spakowane. Na tzw. wierzchu tylko niezbędne
zachwyciło. Oni komentują. Dorzucają szczegóły. Potem z rzeczy.
tego powstanie to o czym Państwu teraz opowiadam.
Następnego dnia od rana żyłem, a w zasadzie żyliśmy
Codzienny kołowrót zdarzeń nie daje czasu na głębsze moim wyjazdem.
wniknięcie w siebie. Przemyślenie tego co przed i co za. Czas
Ustalone zostało, że Bart zostanie z Lią w domu, a Inga
na takie chwile znajduje się wtedy, gdy los rzuca nas daleko odwiezie mnie na lotnisko. Żegnam się z zięciem. Czule
od miejsca, w którym do tej pory żyliśmy. Nawet wtedy, gdy patrzę na wnuczkę i całuje ją w główkę. Ciekawe jak dużą
odwiedzamy tych, których kochamy. Czas wtedy jest inny. zobaczę ją za jakiś czas na własne oczy? To nie to samo co
Płynie raz szybko, a raz zbyt wolno. Czas wtedy pulsuje. Czu- przychodzące prawie codziennie internetem zdjęcia.
ją to i znają wszyscy podróżnicy, których książki czytałem.
Oczy, gdy patrzą sycą się feriami barw
widok na port jachtowy i centrum Chicago
i mnogością obrazów, a gdy przychodzi
chwila odpoczynku, czas wlecze się i
wszystko co się w czasie dnia widziało porównuje się do tego co jest tam
gdzieś, skąd przybyliśmy.
Tak praktycznie powstają wszelkie
książki podróżnicze. Z tej różnicy. Z
doświadczenia. Z umiejętności patrzenie wokół siebie.
Tam, wtedy tego ostatniego dnia
mojego pobytu, rozmawialiśmy dużo.
Wieczorem wszyscy jedziemy do
chińskiej restauracji. Bart zamówił
wcześniej miejsce. Zaraz też młodziutka, piękna skośnooka dziewczyna prowadzi nas do naszego stolika. Kelner
przynosi specjalne krzesełko Lii. Inny
podaje nam menu.
Restauracja to dość duża hala ze
stolikami rozstawionymi na różnych
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AUTO-MOTO

V02708

AUTO LAND

V04806

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

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03010
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V02340

SERWIS OGUMIENIA

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

K03607

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B08702
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05504

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05434

V03207

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B09401
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033
K03110

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

B06209

* Auta używane, tel. 501-611-961 V05135
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04816
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05125
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B09002
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02020
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08403
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V05803

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34416
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

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...

L91302

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
V06701
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K03704

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07207
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B08902
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V05205
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08503
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03405
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03505
V06003

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 L91005
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08004

USŁUGI

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

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

V04706

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B09301
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03018
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L91401
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06907
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02710

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B08802

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04701

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41.
B
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02609
* 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
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02320
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06013

B07406

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V03008

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V14110r

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04514
V04606

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06601

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
V01910
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V06312
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05115

K03803

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

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B06307
* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04906
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B07805
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SPRZEDAM
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V02110

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a12
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04826
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B08204
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B09201
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a12
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01930
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V05613
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02330
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506j
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01920

WYNAJEM

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05424
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03618
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06611

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06023

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

V06103

V02010

* pokoje, tel. 500-708-095 K02012

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V04509

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 500-210251 L91202

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B08303
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03903

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B09101
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L91104
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a11
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05910
* działkę budowlaną, Świętajno, tel. 509-154-347 B04901
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04301
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K04401

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
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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
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.
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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Toniki

W skład toników wchodzą ekstrakty ziół, egzotycznych roślin, substancje nawilżające, woda, środki
zapachowe i konserwujące. Obecnie produkuje się
toniki raczej nie zawierające alkoholu, nawet jeśli są
one przeznaczone do pielęgnacji cery tłustej. Do takiej cery poleca się toniki składające się z ziół takich jak
skrzyp, hamamelis, aloes, które ograniczają nadmierne
wydzielanie gruczołów łojowych. Alkohol, będący sam
w sobie środkiem konserwującym, może powodować
nadmierne złuszczenie naskórka.
Trwałość toników skraca wysoka temperatura, działanie słońca i światła.

Kilka sposobów na szorstkie łokcie

Łokcie staną się jaśniejsze i znacznie bardziej miękkie, jeśli potrzymamy je w wydrążonej skórce cytryny.
1. Smarujemy łokcie plasterkiem cytryny i trzymamy
w wydrążonej skórce cytryny. Przez trzy minuty możemy je również potrzymać w miseczce z oliwą.
2. Podczas kąpieli masujemy łokcie szorstką rękawicą lub szczoteczką.
3. Wcieramy gruboziarnisty peeling do ciała.
4. Przed pójściem spać na twardy naskórek obowiąz-

kowo nakładamy grubą warstwę kremu z witaminą A+E.
Zabieg powtarzamy codziennie.

Tymianek

Tymianek właściwy jest cenną rośliną leczniczą i
przyprawową. Napary z tego zioła pomagają w leczeniu
częstych w okresie jesienno-zimowym zapaleń gardła i
schorzeń dróg oddechowych.
Bardzo pomocny bywa przy zapaleniach jamy ustnej.
Jego właściwości odkażające możemy wykorzystać przy
wszelkiego rodzaju drobnych skaleczeniach i otarciach.
Wywar z tymianku można stosować do okładów jak i
smarowania skóry głowy przeciwko wypadaniu włosów
jak i łupieżowi.
Można wykorzystać go przy sporządzaniu domowych
nalewek i likierów.
Stosujemy też kąpiele. Do pół wanny wody o temperaturze 37-38°C dodajemy 200 g tymianku, a wtedy otrzymamy wspaniałą kąpiel wzmacniającą.
Ziele tymianku jest niezastąpioną przyprawą w kuchni.
W mieszankach najlepiej wypada z pietruszką lu liśćmi laurowymi. Dodajemy go do zup, warzyw, ryb, potraw z mięsa, drobiu. Jest niezastąpiony do przyprawiania dziczyzny.
Aromat jego wzbogaca zapach farszy, sałatek i marynat.

B06109

to@borawski.pl
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Kalendarz imion
25 marca
Lucji, Lutochny, Łucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieńczysławy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyńca, Wieńczysława,
Wolimira
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Małgorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa,
Kasjana, Ludgera, Świętoboja, Teodora,
Tworzymira, Tymoteusza, Wieńczysława
27 marca (Międzynarodowy Dzień
Teatru)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rościmira, Rościsława, Ruperta
28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana,
Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana,
Kastora, Krzesisława, Sykstusa

29 marca (Niedziela Palmowa)
(Dzień Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego, Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa,
Marka, Ostapa, Wiktora, Wiktoryna,
Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii,
Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Częstobora, Dobromira,
Jana, Kwiryna, Leonarda, Lutobora
31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy,
Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Myślisława
1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Grażyny, Hugony, Ireny,
Katarzyny, Teodory, Żermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobisława, Wenantego, Wenecjusza,
Zbigniewa, Zygmunta

Nasz przepis
Mazurek daktylowy

25 dag daktyli, 25 dag słodkich migdałów, 25 dag cukru. 4 białka, 2 płaty
wafli
Migdały sparzamy, obieramy i drobno siekamy. Daktyle oczyszczamy z pestek i również drobno kroimy.
Z białek ubijamy sztywną pianę dodając porcjami cukier.
Pianę delikatnie mieszamy z daktylami i migdałami.
Masę przekładamy do wyłożonej
waflami blachy do pieczenia.
Pieczemy 2 do 3 godzin w piekarniku nagrzanym do 100-130°C aż do całkowitego wysuszenia. Po wyjęciu z piekarnika przekładamy mazurek na talerz i
dowolnie ozdabiamy.

Wielkanocny wieniec

50 dag mąki, 5 dag drożdży, 250 ml
mleka, 5 dag masła, 5 dag cukru, aromat cytrynowy, 2 torebki cukru waniliowego, 2 jaja, 8-12 jaj pisanek, sól
Mąkę przesiewamy.
Drożdże zasypane łyżeczką cukru i
łyżeczką mąki zalewamy połową podgrzanego mleka o odstawiamy.
W pozostałym mleku rozpuszczamy
masło.
Do mąki dodajemy wyrośnięte drożdże, jajo i pozostałe składniki. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy. Po wyrośnięciu
ponownie zagniatamy i dzielimy na trzy
części. Formujemy z nich wałki i zaplatamy w warkocz.
Warkocz układamy w wieniec na
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Cytaty na ten tydzień
Możesz ginąć za swoją ojczyznę
albo za rodzinę, ale dla boga powinieneś żyć szczęśliwie i pracować
każdego dnia swego długiego
żywota.
Terry Pratchet,
Pomniejsze bóstwa
Wierzę, że wyobraźnia jest mocniejsza niż wiedza,
że mit jest mocniejszy niż historia,
że to, o czym się marzy, ma większą moc niż fakty,
że nadzieja zawsze triumfuje nad
doświadczeniem,
że śmiech jest jedynym lekarstwem
na cierpienie.
Wierzę też, że miłość jest mocniejsza niż śmierć.
Robert Fulghum,
Wszystkiego co naprawdę trzeba
wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu
Stan umysłowy zwany wiarą i stan
zwany wiedzą i zrozumieniem nie
są równorzędne w swym introspektywnym charakterze.
Bronisław Malinowski,
Wierzenia pierwotne i formy
ustroju społecznego

blaszce wysmarowanej tłuszczem i zostawiamy na pół godziny.
PRZYS£OWIA
Wierzch smarujemy rozbitym i
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatulekko roztrzepanym jajkiem, do środa ją się bocianie. (Uważano, że bociany
wkładamy jaja i pieczemy w tempera- winny z zimowych wędrówek wrócić na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak się
turze 200°C około pół godziny.
nie stawało był to zły znak wróżący nieMazurek makowy
urodzaj w polu w danym roku.
20 dag cukru, 20 dag mąki, 20 dag
Wiosna piękna kwiatkami, a jesień
snopkami.
masła lun margaryny, 20 dag cukru
Siej owies w błoto, będzie jak złoto.
pudru, 2 jaja, pół szklanki cukru, 125
Suchy marzec, mokry kwiecień i zimml wody, ćwiartka cytryny, olejek
ny
maj
napełniają piwnice i spichlerze,
rumowy
także obfite siano dają.
Mak sparzamy, odsączamy (przez
Mokry marzec rolnika boli, suchy
noc) i przepuszczamy przez maszynkę. marzec sprzyja roli.
Białka ubijamy na pianę.
Śnieg marcowy, owocom niezdrowy.
Co marzec wypiecze, to kwiecień
Tłuszcz ucieramy z cukrem i żółtkami. Dodajemy mąkę, mak, pianę z wysiecze.
Kto jarzynę gęsto sieje rzadko zbiera.
białek i mieszamy.
Powszechnym natury zwyczajem, po
Masę wykładamy na natłuszczoną niestatecznym marcu, świat się cieszy
formę i pieczemy około 40 minut. Po majem.
przestygnięciu polewamy ciepłą poleChoć i w kwietniu słonko grzeje, niewą.
raz pola śnieg zawieje.
Gdy w palmową niedzielę słońce
Przygotowanie polewy: cukier gotujemy z wodą aż do chwili, gdy będzie świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci.
Kto w Wielki Tydzień sieje będzie
gęsty. Po przestygnięciu wyrabiamy łomiał szyćko wielgie.
patką do czasu aż zbieleje. Wyciskamy
do niego sok z cytryny, wlewamy oletarce ze średniej wielkości otworami.
jek i mieszamy.
Masło stapiamy i mieszamy z mąką.
Dodajemy śmietanę i plasterek cytryny i
Ćwikła świąteczna
wkładamy starte buraki i chrzan.
75 dag buraków ćwikłowych, 2 łyżki
Mieszając ciągle zagotowujemy.
chrzanu, 4 dag masła, łyżka mąki, pla- Przyprawiamy do smaku solą, cukrem i
sterek cytryny ze skórką, sok z cytryny, sokiem z cytryny.
200 ml śmietany, sól, cukier
Do tak przygotowanych buraków
Buraki gotujemy w skórkach. Po można dodać pół łyżeczki mielonego
wystudzeniu obieramy i ścieramy na kminku.
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Można już pobierać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) zostało
udostępnione podatnikom. Wszyscy, którzy składają PIT-37
mogą skorzystać z tej usługi. PFR będzie dostępne w części
ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Złożono już ponad 650 PIT-37 z wykorzystaniem PFR.
16 marca br. minister finansów Mateusz Szczurek oddał
do użytku nową usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Jest ona adresowana do osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37.
Usługa PFR jest dostępna dla podatników od 16 marca do 30
kwietnia 2015 roku, a w latach następnych od 15 marca do
30 kwietnia.
– Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) jest
przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez
płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku
(PIT-11, PIT-R, PIT-8C). Podatnicy znajdą tam zatem informacje o swoich dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. To tylko propozycja rozliczenia rocznego, dodatkowa
pomoc, udogodnienie w rozliczeniach. Usługa ta adresowana
jest do najliczniejszej grupy podatników – powiedział Mateusz Szczurek. Ma ona ograniczać do minimum obowiązek
podatników związany z rozliczeniem rocznym.
– Usługa PFR jest realizowana z wykorzystaniem formularza interaktywnego, który umożliwia podatnikowi edycję
wszystkich dostępnych pól formularza PIT-37, a także modyfikację wszystkich danych, dopisanie ulg i wniosku o przekazanie 1% na rzecz wybranej przez podatnika Organizacji
Pożytku Publicznego oraz dodanie załączników – powiedział
kierownik zespołu ds. wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Widzew
Piotr Michalak.
PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy

tylko adres email, na który kierowana będzie korespondencja. PFR będzie dostępne w części ogólnodostępnej Portalu
Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).
Przed wysłaniem podatnik powinien zweryfikować
wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) pod kątem poprawności i kompletności danych. Udostępnienie wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwe dzięki
elektronicznemu przesyłaniu przez płatników informacji o
dochodach osób fizycznych. Wicedyrektor Departamentu
Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Jarosław Wyszyński podkreślił, ze podczas składania deklaracji
przez płatników system e-Deklaracje pracował bezawaryjnie, mimo że w dniach 24-26 lutego liczba przyjętych przez
system e-Deklaracje dokumentów wynosiła ponad 1,7 mln
dziennie.
Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego
niezbędne są następujące dane:
* Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP.
* Imię i nazwisko.
* Data urodzenia.
* Kwota przychodu za 2014 rok – suma przychodów z
posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
* Kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.
* Adres e-mail.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 nie
obejmuje m.in. przychodów otrzymywanych od organów
emerytalno-rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał
przychody od organów rentowych powinien je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu. Wstępnie wypełnione zeznanie
(PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

Światowy Dzień Zdrowia
7 kwietnia 2015 r.
„Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”

grożenia.
Produkcja i obrót żywnością odbywają się coraz bardziej globalnie, tym
samym konieczna staje się potrzeba
wzmocnienia systemów bezpieczeństwa
żywności wewnątrz i pomiędzy krajami.
W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) podczas tegorocznych
obchodów Światowego Dnia
Zdrowia, akcentuje potrzebę
poprawy systemów bezpieczeństwa żywności „od pola
do talerza”.
WHO opracowała 5 kroków do bezpiecznej żywności, czyli zestaw praktycznych
zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania
żywności:
Krok 1: Utrzymuj czystość
Krok 2: Oddzielaj żywność surową od ugotowanej
Krok 3: Gotuj dokładnie
Krok 4: Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze
Krok 5: Używaj bezpiecznej wody i żywności
Katarzyna Krasnoborska

Jakość spożywanych pokarmów (ich świeżość, skład czy ewentualne zanieczyszczenie)
znacząco wpływa na zdrowie ludzkości. Żywność, zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy
i pasożyty lub niebezpieczne chemiczne substancje, może być przyczyną wielu chorób,
począwszy od biegunki aż do nowotworów.
Według statystyk, skutki spożycia niebezpiecznych produktów żywnościowych są
przyczyną śmierci 2 milionów ludzi rocznie,
w tym również wielu dzieci.
Stale pojawiają się coraz to nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Zmiany w jej
produkcji, dystrybucji i konsumpcji, zmiany
środowiskowe, nowe pojawiające się patogeny, oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe
– wszystko to stanowi wyzwanie dla krajowych systemów bezpieczeństwa żywności.
Większa mobilność ludzi i rozwój handlu
dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo
międzynarodowego rozprzestrzeniania się za-
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STOP zwolnieniom z WF-u

20 marca w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku młodzież z gimnazjów w Babkach Oleckich, Bakałarzewie, Bargłowie Kościelnym, Gołdapi, Grabowie, Judzikach,
Kijewie, Kowalach Oleckich, Raczkach, Sokółkach, Świętajnie,
Wieliczkach, Filipowie, z Gimnazjum nr 2 w Olecku, z Gimnazjum Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku, z Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Olecku wzięła
udział w obchodach Pierwszego Dnia Wiosny w ZSLiZ z BASKETBALL, które zorganizowano w ramach ogólnopolskiej
kampanii „STOP zwolnieniom z WF-u”. W trakcie wydarzenia,
które poprowadził Kacper KACPA Lachowicz, asystent Marcina Gortata, uczniowie uczestniczyli w spotkaniu motywacyjnym, ponadto każdy miał szansę na udział w konkursach o
atrakcyjne nagrody z autografiami Marcina Gortata, Krzysztofa Hołowczyca, Wojciecha Kowalewskiego, Cezarego Trybańskiego i zawodników Warszawskiej Legii.
W drużynowych zawodach rzucania do kosza zwyciężył
zespół z Babek Oleckich, który dla szkoły wywalczył piłkę z
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walewskiego i Krzysztofa Hołowczyca.
W slalomie z piłką koszykową najlepszy okazał się Patryk
Domoracki z Gimnazjum nr 1 w Olecku, który wygrał koszulkę z autografem Marcina Gortata. Piłka z podpisem Cezarego Trybańskiego za zajęcie drugiego miejsca powędrowała
do Patryka Kłeczki, trzecią nagrodę otrzymał Kamil Niedźwiecki.
O wycieczkę zagraniczną dla dwóch osób, którą ufundowało Biuro turystyczne SAMBIA, walczyła Izabela Bernatowicz i Żaneta Młodzianowska reprezentujące technikum
kształcące w zawodzie technik logistyk ze specjalnością WOJSKOWĄ. O „jednego tulipana” lepsza okazała się Iza.
Wszystkie osoby, które postanowiły powitać wiosnę w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, mogły
przekonać się, że o własne zdrowie można dbać na wiele sposobów, np. chodząc na szczudłach, jeżdżąc na monocyklu,
strzelając z broni sportowej, tańcząc, biegając, grając w piłkę,
ćwicząc sumo, angażując się w działania organizacji paramilitarnych.
Aktywni uczestnicy tegorocznych obchodów Pierwszego
Dnia Wiosny, którzy postanowili powiedzieć w Olecku „STOP
zwolnieniom z WF-u”, otrzymali pamiątkowe gadżety ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Pomysłodawcą i współorganizatorem tegorocznego wydarzenia był Marcin Prusko i Przemysław Michniewicz, nauczyciel koordynujący realizację działań wpisanych w szkolny projekt pod nazwą „STOP zwolnieniom z WF-u”. Nad
przebiegiem kampanii w Olecku czuwała Marta Wodzyńska-Nowel. 						
epo
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autografami Cezarego Trybańskiego i zawodników Warszawskiej Legii. Druga i trzecia nagroda powędrowała do uczniów z
Gimnazjum w Kijewie.
W zawodach strzelniczych na trenażerze typu CYKLOP
równych nie miała sobie Ela Bućko z Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym i tym samym wygrała koszulkę z autografem
Cezarego Trybańskiego. Drugie miejsce zajął Hubert Dziekanowski z Gołdapi, a trzecie Kamil Niedźwiecki z Bargłowa
Kościelnego. Zawodnicy otrzymali nagrody od Wojciecha Ko-
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Ostatnia niedziela
Hosanna na wysokościach! – krzyczał lud, słał
płaszcze i gałązki na powitanie Jezusa, który wjeżdżał
na osiłku do Jerozolimy.
Z pieśnią na ustach wszyscy wierni utworzyli
szpaler i jak przed kilkoma tysiącami lat, przywitali
wjeżdżającego na osiołku Pana trzymając w dłoniach
kolorowe palmy. Zwyczaj ustanowiony na pamiątkę
przybycia Chrystusa do Jerozolimy w Polsce obchodzony jest od średniowiecza.
W jednej z parafii tradycją już się stało, że w Niedzielę Palmową odgrywana jest scenka wjazdu Jezusa
do Jerozolimy opisywana przez wszystkich Ewangelistów.
W ubiegłym roku w niedzielę, która była Niedzielą
Palmową, stało się podobnie. W rolę Chrystusa wcielił
się jeden z ministrantów, a osła próbował dzielnie naśladować kucyk od zaprzyjaźnionego pana Tadeusza.
Wszystkie zaś dzieci i dorośli ustawili się po obu stronach i z palmami w dłoni odprowadzili Jezusa aż do
drzwi kościoła.
Zanim jednak to nastąpiło, każdy miał okazję
wsiąść na kucyka i zrobić sobie zdjęcie. Chętnych
było wielu, zwłaszcza dzieci. Skusił się na to też i proboszcz parafii, zachęcając swym przykładem innych.
Po Mszy świętej odbył się coroczny konkurs na
najładniejszą palmę wielkanocną, na który z niecierpliwością oczekiwały dzieci.
Warunki konkursu od lat są te same, a mianowicie,
palma musi być wykonana własnoręcznie i powinna
być piękna. Wybór nie był łatwy, bo przyszło niemal
setka dzieci, a każde z nich uważało, że ma najpięk-

niejszą palmę.
Najpierw panie z jury oddzieliły z tłumu te osoby,
które przyniosły palmę zakupioną, być może na odpuście czy jarmarku. Te nie brały udziału w konkursie, choć nagrodzono ich właścicieli lizakami. Spośród pozostałych wyróżniały się trzy i one uznane
zostały za najpiękniejsze, a dzieci otrzymały słodkości. Pozostałe dzieci, które równie dużo włożyły pracy i serca w wykonanie palmy, otrzymały czekolady.
Wszyscy odeszli z czymś słodkim, a wśród tłumu
dało się słyszeć, że za rok zrobią taaaką palmę.
Jak będzie w tym roku w tej parafii?
Pójdę i sprawdzę. Kościół robi wszystko, by przyciągnąć wiernych do przekraczania progów świątyń.
A lud zrobił ze świąt istny kiermasz rozmaitości.
Chcemy, by wszystko było przesłodzone i kolorowe,
jak te ozdoby świąteczne. Właśnie.
Nawet nie dają nam szans, by kultywować tradycję: palemki można kupić, jajka ozdobione przeróżnie też, koszyczki, ozdoby w okna, na ścianę, zajączki na drzwi… ile chcemy i za niewiele.
Właśnie leci reklama w telewizji jakiegoś pisma.
Co strona, to przepis jakiejś potrawy na wielkanocny
stół. Oprócz tego porady, jak nakryć stół, gdzie zawiesić wiosenno - świąteczne ozdoby i jakie są modne serwetki papierowe tego roku.
Jest wszystko, tylko nie to, jak skupić całą rodzinę przy wielkanocnym stole, jak przełamać w sobie
wieloletnie niesnaski i podzielić się święconką bez
urazy i żalu z najbliższymi.
Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej - ostatnia niedziela przed Wielkanocą jest wstępem do Wielkiego Tygodnia już przed nami. Hosanna!
Marusia

