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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

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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Taekwondo dzieci. Sukcesy olecczan
s. 19

Turnieju Wiedzy
Pożarniczej,
s. 9

s. 4

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

Budżet obywatelski nie jest receptą
na problemy instytucji publicznych,
z cyklu
masz głos, masz wybór, s. 16

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02910b
www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

tel. 605-869-755 K04603

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

V05406

V05905

V06304

K03307

V07302

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem
internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

13 kwietnia
- eliminacje Gratki
dla nastolatka
Po przesłuchaniach wstępnych zakwalifikowano do eliminacji „Gratki dla nastolatka”:
- kategoria klas I-IV - 22 podmioty wykonawcze
- kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum - 11 podmiotów
- kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie - 9
podmiotów.
Łącznie na scenie wystąpi 42 uczestników.
Zapraszamy na eliminacje do sali kina „Mazur” w dniu
13 kwietnia o godz. 17:00.
Więcej na www.przystanek.pl

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

V05007

V07202

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

19 marca od 14.57 jeden zastęp JRG PSP
gasił na osiedlu Lesk pożar posuszu traw.
19 marca od 17.28 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce ewentualnego samobójstwa przy placu Wolności.
Mężczyzna na dachu.
19 marca od 19.40 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar posuszu traw.
20 marca od 11.12 dwa zastępy JRG PSP gasiły na osiedlu
Lesk pożar posuszu traw.
20 marca od 11.34 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w
Świętajnie pożar posuszu traw.
20 marca od 12.55 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy
Kościuszki pożar posuszu traw.
20 marca od 15.39 jeden zastęp JRG PSP gasił przy drodze
do Imionek pożar posuszu traw.
20 marca od 19.03 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar posuszu traw.
21 marca od 10.28 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki zderzenia dwóch samochodów na
skrzyżowaniu obwodnicy z droga do Giżycka.
21 marca od 14.50 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie zabezpieczał miejsce i usuwał skutki zderzenia dwóch samochodów naw Stożnem.
21 marca od 23.11 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kukowie
pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
22 marca od 8.04 jeden zastęp JRG PSP gasił w Zatykach
pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
22 marca od 15.00 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce oraz usuwał skutki zwarcia w gnieździe elektrycznym
domu przy placu Wolności.
23 marca od 10.51 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił
w Jabłonowie pożar posuszu traw.
23 marca od 11.11 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią i chodnikiem ulicy
Wiejskiej.
23 marca od 13.53 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie
do Krupina pożar posuszu traw.
23 marca od 15.10 jeden zastęp JRG PSP usuwał skutki
kolizji drogowej na osiedlu Siejnik.
23 marca od 15.59 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Lesk pożar posuszu traw.
23 marca od 16.05 dwa zastępy JRG PSP gasiły na osiedlu
Siejnik pożar posuszu traw.
23 marca od 23.11 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił
w Drozdowie pożar posuszu traw.
Informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski
24 marca od 10.10 dwa zastępy JRG PSP usuwał na osiedlu Siejnik drzewo niebezpiecznie pochylona nad jezdnią.
Informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
ON arctic ..................4,94 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4.74 zł
LPG............................ 1,92 zł
Olej opałowy............... 2.99 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
8 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
10 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
19.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
21.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
11 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - VIII Memoriał im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie
stołowym, hala Lega
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
15.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
16.00 - Czarni Olecko - Łyba Sępopol, macz piłki nożnej V
ligi, stadion miejski
17.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
19.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
21.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
12 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.00 - VIII Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie
stołowym, hala Lega
15.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
17.00 - Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów, film, kino Mazur
19.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
21.00 - Disco Polo, film, kino Mazur
13 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Gratka dla Nastolatka, koncert, eliminacje
14 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - 12.45 - Zrozumieć autyzm, konferencja naukowa,
ZSLiZ, Gołdapska, sala konferencyjna
16 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Seria Niezgodna; Zbuntowana, film, kino Mazur
19.15 - Oculus, film, kino Mazur
18 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Seria Niezgodna; Zbuntowana, film, kino Mazur
19.15 - Oculus, film, kino Mazur
19 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Seria Niezgodna; Zbuntowana, film, kino Mazur
19.15 - Oculus, film, kino Mazur
20 kwietnia (poniedziałek)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Losowanie i warunki udziału na dole strony

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na otwartą konferencję pt.

„Zrozumieć Autyzm”

- Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów
Wiejskich oraz ich Rodzinom.
Uczestnicy zapoznani zostaną z problematyką autyzmu.
Pokazane będą przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.
Podczas spotkania przedstawiony zostanie także Program
Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz
Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”,
którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb leczniczo - terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób
dotkniętych autyzmem oraz organizowanie
pomocy dla nich i ich rodzin.
Zaproszenie kierujemy szczególnie do:
lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów, pracowników pomocy społecznej
i oświaty oraz do rodziców dzieci z autyzmem.
Konferencja odbędzie się 15 kwietnia
2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:45
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala
konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie
udziału w spotkaniu do dnia 1 kwietnia br., telefonicznie 87
5202294 lub mailowo pfron@powiat.olecko.pl .

Program:

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:

10:00 - 10:15 - Powiatanie – Marian Świerszcz Starosta Olecki.
10:15 – 10:45 – „Zrozumieć Autyzm” - przedstawienie
realizacji Programu w latach 2012–2017 Anita Czarniecka
Koordynator Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10:45 - 11:30 - Sytuacja osób ze spektrum autyzmu oraz
ich rodzin, zamieszkujących powiat olecki na przykładzie
dobrych praktyk: Katarzyna Kosińska
– neurologopeda, Magdalena Czerwińska – oligofrenopedagog.
- Prezentacja Środowiskowego Domu Samopomocy w
Olecku, Centrum Edukacji Specjalnej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Stowarzyszenia ,,Dać Nadzieję”
przy ŚDS w Olecku.
- Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Autyzm i Zespół Aspergera.
- Mity i fakty na temat spektrum autyzmu.
- Drogi do diagnozy i terapii.
- Co i kiedy potrzebne jest w terapii
spektrum autyzmu? Charakterystyka potrzeb oraz jak wygląda terapia dzieci i
młodzieży w naszych placówkach.
- Wspomaganie rodziców.
11:30 - 11:45 – Przerwa kawowa.
11:45-12:15 – „Dorosłość osób z
autyzmem” - Wojciech Modrzejewski, terapeuta behawioralny w Centrum dla Dorosłych Osób z Autyzmem, prowadzonym
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
w Gdańsku.
12:15 - 12:45 - Dyskusja i podsumowanie spotkania.
Starosta Olecki Marian Świerszcz oraz
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K05401

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, wejściówki na seanse
kinowe, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne,
modele do sklejania, itp.

K04203

• Marcin Buczkowski
• danuta Kuryluk
• Marta Makowska
• Maciej Mieduń
• Agnieszka Okupaska
• Anna Wróblewska-

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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... i po świętach. Minęły jak z bicza strzelił. Myk! I już!
Pogoda też raczej dopisała, a
przynajmniej ja byłem w takich miejscach, gdzie było pogodnie. Również
w duszy.
Nie jest przyjemnie kiedy po takim rozleniwieniu wraca się w ramiona pracy. Nawet takiej, którą się lubi.
Jednak twarda ręka rzeczywistości uderza mocno w plecy i
prostuje kręgosłup.
Co tydzień, co dzień na łamach polskich gazet drukowane są listy pijanych kierowców, których zatrzymała policja.
Sądy co raz częściej orzekają wobec nich, i słusznie, surowe
wyroki. Jednak ilość osobników populacji amatorów jazdy na
podwójnym gazie nie spada. Statystyki mówią o tym, że ich
przybywa. Może to wiąże się z częstszymi akcjami policji, a
może po prostu taka jest nasza rzeczywistość?
Jeżdżąc samochodem rzadko biorę pasażerów. Dzieją się
tak nie dlatego, ze nie chce mi się stawać. Po prostu przeważnie mam siedzenia tak zapchane jakimiś gazetami, książkami
i sprzętem wędkarskim itd., itp., że pasażer już tam dla siebie
miejsca nie znajdzie.
Czasami jednak zatrzymuję się, uprzątam siedzenie i pasażera biorę. Stało się tak i w tym wypadku. Zdarzyło mi się
to kilka lat temu. Przy drodze stał starszy pan i zatrzymywał
przejeżdżające samochody machając laską. Widać było, że
utyka. Zatrzymałem samochód, a on wgramolił się na uprzątnięte przednie siedzenie.
Poinformowałem go, że jadę do Ełku, ale przed miastem
skręcam na obwodnicę. Nie przeszkadzało mu to.
Ruszyliśmy. Od razu zaczął opowiadać. Najpierw o tym,
że stał tam już od dłuższego czasu i nikt nie chciał się zatrzymać, a autobus mu uciekł.
Nagle powiedział coś co mnie mocno zdziwiło. Siedział
półtora roku w więzieniu i jest dopiero kilka tygodni na wolności. Taka wypowiedź nie tylko zadziwia, ale i wzbudza ciekawość. Spytałem się więc za co został skazany. Oświadczył,
że siedział za niewinność.
Teraz cała historia skazania tego pana.
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Był na jakimś przyjęciu świątecznym. Pili tam wszyscy.
„Ale nie więcej jak pół lira na łeb” – oświadczył. Dla niego
to była dawka graniczna po jakiej mógł wsiąść do samochodu
i go prowadzić. Stwierdził, że taka ilość wódki, to mu nawet
w głowie nie zakręci. Innym współtowarzyszom świątecznej
biesiady się udało. Jego jednak zatrzymała policja. Sprawa za
jazdę po pijanemu trafiła do sądu i dostał pół roku w zawieszeniu. Miał wielki żal do policji i tłumaczył mi uparcie, że
ma bardzo mocną głowę. Może inni nie powinni prowadzić
po półlitrze ale on to ma całkiem świadomy umysł.
Ciekawość przeważyła i spytałem więc, że jak dostał
tzw. zawiasy, to właściwie za co siedział?
Otóż miał coś załatwić w Gołdapi. Pojechał tam swoim
samochodem, choć miał również orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Załatwił, to co miał do załatwienia i żeby
sprawę zamknąć kupili litr gorzały, a że nie mieli gdzie jej
wypić, wypili ją w samochodzie na parkingu.
Traf chciał, że obok była budowa i murarze widzieli co
się dzieje. Gdy współbiesiadnik wysiadł, a mój pasażer włączył motor przyjechała policja i go z tego auta wyciągnęła.
Mój pasażer miał okropny żal do tych młodych chłopaków, którzy wezwali policję. Wyzywał ich od różnych. W
pewnym momencie wyciągnął papierosy i próbował zapalić.
Nie pozwoliłem na to i żeby być asertywnym musiałem użyć
mocnych argumentów. Nie mógł zrozumieć o co mi chodzi
z tymi papierosami.
Wrócił jednak do problemu alkoholowego.
„Panie” – stwierdził kilkakrotnie – „Ja po półlitrze mogę
zrobić wszystko. Dla mnie to dawka wzmacniająca, pozwalająca się odprężyć. Teraz muszę jeździć okazjami, bo syn
zabrał mi samochód, a synowa zagroziła, że jak go wezmę
to zadzwoni na policję”. I tutaj posypały się przymiotniki,
rzeczowniki i czasowniki określające pochodzenie, więzi
rodzinne i inne dane dotyczące synowej. Gdy już się na niej
wyżył kolej przyszła na własnego syna. To mnie trochę rozbawiło, bo tym samym ubliżał sam sobie.
Druga sprawa za prowadzenie po alkoholu odbyła się w
tempie ekspresowym. Odwiedzono mu poprzedni wyrok,
dodano rok i poszedł do więzienia. Dalej jednak nie czuł się
winny. Nie rozumiał wyroku i się nie zresocjalizował. Żadnej pokory, żadnego poczucia winy. Jedyny jasny punkt w
tej sprawie to , że nie spowodował wypadku, a policja w
porę wyeliminowała go z ruchu. I chyba jedyny jasny w jego
życiorysie jedyny jasny punkt w całym życiorysie. Cieszy
też, że jego najbliżsi, którym ubliżał, mają świadomość, że
mieszka z nimi recydywista, który jest niebezpieczny... i którego muszą pilnować.
Wreszcie był Ełk. Chciałem zjechać na pobocze i wysadzić go przed obwodnicą, ale on wyjął z portfela dziesięć
złotych, rzucił je na pulpit i – „Zawieź mnie pan pod ZUS”
– powiedział.
Wenątrz mnie poniosło ale grzecznie powiedziałem, że
jak wsiadał, to dostał jasny komunikat, że przez miasto nie
jadę... i albo wysiada... albo pojedzie ze mną dalej. Pomyślał
chwilę, a widząc, że ja nie skruszeje, poprosił o wysadzenie
go przy „Castoramie”.
Pierwszy raz w życiu żałowałem, że wziąłem pasażera.
Zawsze można porozmawiać o czymś. O jakimś ciekawym
zdarzeniu się dowiedzieć. Posłuchać ciekawej historii. Teraz, może i historia była ciekawa, ale człowiek, który mi ją
opowiadał nie. Zdarzyło się to, jak napisałem na początku,
kilka lat temu. Nie miałem zamiaru dowiadywania się więcej o tym mężczyźnie. Mam nadzieję jednak, że nigdy już
nie usiadł za kierownicą samochodu... i że nigdy nie usiądzie. Bo jest chodzącą porażką resocjalizacji.
Bardzo mnie cieszy, że policja prowadzi już po raz któryś
akcję „Lejek”, która skutecznie eliminuje pijanych kierowców. U nas dopiero od kilku miesięcy. W innych miastach
jest od kilku,co najmniej, lat.
Bogusław Marek Borawski

psycholog terapeuta Aleksandra Radyno

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

K03806
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Po raz kolejny poszukujemy uczestników z SUWAŁK i
okolic , do udziału w programie

UGOTOWANI

Zależy nam na osobach o ciekawych pasjach, zainteresowaniach, zawodach. Chcemy aby na kolacjach w programie spotkały się osoby z przeróżnych środowisk, które
nie zajmują się profesjonalnie gotowaniem, nie uczą się
w szkole gastronomicznej, ale ich pasją jest gotowanie.
Mimo, że jest to program kulinarno-rozrywkowy,
ważna jest dla nas sytuacja spotkania pomiędzy osobami,
które prawdopodobnie nie usiadłyby przy jednym stole,
gdyby nie udział w programie.
Uczestnicy wymieniają kulinarne doświadczenia, ale
także dzielą się swoimi pasjami i poglądami, poznają się,
dyskutują, biesiadują.
Program ten polega między innymi na konkurencji kulinarnej, a także na pomysłowości i spotykaniu nowych
osób.
Nagroda dla zwycięzcy, który otrzyma największą
liczbę punktów za swoje kolację to 5000 zł.

Chciałbym z Państwem porozmawiać telefonicznie,
następnie spotykamy się z wybranymi osobami na krótkim spotkaniu w domu kandydatów (16-19.04.2015),
z wybraną 4 uczestników nagrywamy program (2731.05.2015 ).
Proszę abyście Państwo rozważyli swój udział, popytali współpracowników, znajomych.
Program można obejrzeć poprzez linki na stronie
www.ugotowani.tvn.pl
Zapraszam do wysyłania zgłoszeń.
Pozdrawiam.
Paweł Kalisz
Redakcja Ugotowani TVN S.A.
p.kalisz@tvn.pl
kom. (48) 519 520 270, tel. (22) 453 60 79
ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

działkę budowlaną, Świętajno,
tel. 509-154-347 K04902
Policjanci oleckiej drogówki zatrzymali 33-latka, który
posiadał 0,5 kg amfetaminy. Rafał. B. trafił do policyjnego
aresztu. 3 kwietnia usłyszał zarzut i przyznał się do winy.
Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz poręczenie majątkowe.

Zwykła kontrola drogowa,
a w samochodzie
0,5 kg amfetaminy

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.

W miniony czwartek przed godziną 20:00 w Kukowie
policjanci oleckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego osobową hondą. Mężczyzna w trakcie wykonywanych przez funkcjonariuszy czynności zachowywał się
nerwowo, w związku z tym sprawdzili oni jego samochód.
Podczas przeszukania w pojeździe znaleźli worek foliowy
z białym proszkiem. 33-latek trafił do policyjnego
aresztu.
Wstępne badania potwierdziły,
że zabezpieczona
substancja to amfetamina. Po ważeniu okazało się,
że Rafał B. posiadał 0,5 kg narkotyków.
Mężczyzna
usłyszał zarzut i
przyznał się do
winy. Prokurator
zastosował wobec
niego dozór policji oraz poręczenie
majątkowe.
rzeczniczka
prasowa KPP
sierż. szt. Justyna
Sznel

to@borawski.pl

Kurs dla strażaków ochotników

Od 14 do 29 marca w Komendzie Powiatowej PSP w
Olecku odbył się kurs dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z
zakresu sprzętu ochrony dróg
oddechowych i BHP. Celem
szkolenia było uzupełnienie i
przypomnienie umiejętności w
dziedzinie bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych
w czasie zdarzeń oraz pracy w
aparatach ochrony dróg oddechowych.
Kierownikiem kursu odpowiedzialnym za opracowanie programu, przebieg zajęć
i sporządzanie dokumentacji
był st. kpt. Jerzy Gołembiewski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku.
Zajęcia w soboty i niedziele
prowadziła kadra z Komendy

JA – obywatel Unii Europejskiej
- konkurs na najlepszy film

Jakie korzyści płyną z naszej obecności w UE? Jak
zmieniło się Twoje najbliższe otoczenie dzięki środkom unijnym? A może UE bezpośrednio zmieniła Twoje życie?
Nakręć 60-sekundowy film telefonem komórkowym/tabletem i pokaż co dla Ciebie ważne we wspólnocie europejskiej! Zawalcz o wyjazd studyjny do Brukseli!
Celem filmu jest pokazanie mieszkańcom regionu pozytywnych aspektów ponad 10-letniej obecności Polski w
strukturach Unii Europejskiej oraz zachęcenie do aktywnegoi świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-politycznych we wspólnej Europie.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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Powiatowej PSP w Olecku.
W kursie uczestniczyło 29 strażaków ochotników z jednostek w Szczecinkach, Lenartach, Borawskich, Wieliczkach, Plewkach i Gąskach. Podczas intensywnego szkolenia
strażacy ochotnicy poznali zasady bhp
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
możliwości taktyczne sprzętu ratowniczego będące na wyposażeniu straży
pożarnej oraz podstawowe zagadnienia
z taktyki działań podczas gaszenia pożarów.
Na zajęciach praktycznych kursanci
mieli okazję ćwiczyć elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, rozcinać
wraki samochodów za pomocą sprzętu
hydraulicznego oraz pracować w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.
Zastępca Komendanta PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fot. archiwum KPP
Do udziału zapraszamy uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.
To już trzecia edycja konkursu promującego wiedzę o
Unii Europejskiej. W tym roku partnerem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia br.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
tel: +48 89 521 91 43
E: biuroprasowe@warmia.mazury.pl
W: www.wrota.warmia.mazury.pl

Olecko, Aleje Lipowe 3

L90908

Rozpoczęcie
kursu

16
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B07308

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

Graszka

Przez „sz”, od Szczepaniak. To moja filigranowa żona,
bez której nie dałbym sobie rady w życiu. Jest moim uśmiechem losu. Jest Wszystkim.
W pierwszych słowach o tym piszę, żeby było jasno.
Ma tyle w sobie talentów, że nie sposób wymienić. Potrafi
nauczyć dzieci pisać, rachować, śpiewać, nutki zapisywać, i
dobrych manier.
To bardzo udana absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Smacznie gotuje, upiecze ciasto i zrobi tort z kapeluszem
słodkich owoców. Wie jak zacerować każdą dziurkę, a gdy
puści oczko, też go złapie. Uszyje portki, bluzkę. Umie dziergać na drutach jak moja matka Marianna albo pani Marianna
Jakubowska, była nauczycielka z Pamiątki koło Tarczyna.
Przy niej różne telewizyjne perfekcyjne panie domu wyglądają blado. Jak kuchnia z fajerkami.
Moja żona zawsze mnie prosi, żebym nic o niej nie pisał.
Jak tu nie pisać, skoro właśnie o takich ludziach powinno
się pisać, a nie o jakiś dziwolągach i na maxa pokręconych.
Od 1989 roku próbuje nam się wmówić, że normalni są
ci, co są stuknięci jak kowadło. Te światowe anomalie powodują, że mam słabość do ludzi, którzy zachowują zdrowy
rozsądek. Oni są bezcenni jak słowo gratis.
Ja wcale nie żartuję. Jestem trzeźwy jak szkło. Z Graszką
idziemy razem przez życie 37 lat, tylko trochę wolniej. Lelum Polelum.
31 grudnia 2008 roku Wacek pisał z Olecka: (…) Twoje
z Graszką trzydziestolecie to potężny akumulator; co ja mówię – elektrownia atomowa mocą samego dobra bezawaryjnie napędzana! Siły i mocy nie powinno zabraknąć na nowe
trudne dni roku 2009.(…)
Wacław w każdym liście/kartce zawsze słał życzenia: Pozdrów Panią Graszkę i utwierdź w powołaniu. Skoro wierzy
Pani Graszka, że uczenie to nie fraszka. (…) (Olecko, 21 października 1987 roku)
Wiedział, że Graszka jest dla mnie wszystkim. Czyli taką
osobą, która nie zasłania mi świata. Wręcz przeciwnie!
Kiedy opracowywałem kolejną książkę o Wacławie, poprosiłem żonę o wykonanie z wełny ex librisu. I zrobiła z nici
takie mocne serce, które się nie pruje. Wacław nie omieszkał
i wspomnieć: (…) Powracam znów do Twojej tytaniczne[j]
pracy z dzielnym wsparciem ursynowskiej i powiślańskiej
Czeladki. Rozmawiałem na gorąco przez telefon z Twoją
Dzielną Strażniczką Domowego Ciepła Panią Graszką, dziękując jak tylko potrafię za exlibrisowe niciane serduszko
wysnute z pomocą Ani z serca i kłębuszka wełny, którą śp.
Mama moja Jadwiga przed laty na „kołku” w Hańczy uprzędła. Jednak nie tracimy czasu. Pozostaje ludzką dobrą wolą
wpisany w czyny i sprawy dawno minione; ożywia dobrą pamięć … Łączy ludzi różnych czasów i miejsc na wspólnej
drodze do wieczności. (…) (Olecko po powrocie z Przerośli

Robert Leszczyński
(10 III 1967, Olecko- 1 IV 2015)
WSPOMNIENIE
Dziennikarz muzyczny, kilka lat pracował w Gazecie
Wyborczej. Pisał o muzyce rockowej, z takim socjologicznym zacięciem. Peregrynował po świecie. Nie było to chłodne zaczernianie papieru. To była kolorowa postać.
Ubiorem wyróżniał się na warszawskim bruku. Nosił słuchawki. I sportowe kurteczki, ni to dres, ni szynel. Romansował z telewizją i polityką, i zaczął się rozmieniać. Chyba za
bardzo nie odnajdywał się w życiu.
No cóż! Warszawy nie zadziwisz. Może zabrakło mu
cierpliwości, żeby okiełznać pośpiech? Z panem Robertem
Leszczyńskim miałem taką oto przygodę. Było to w sobotę, 2
maja 1997 roku, redaktor Katarzyna Surmiak-Domańska opublikowała mój artykuł pt. „Kreseczki uśmiechu WARSZAWIACY”, a moje zdjęcie, które wykonał Jacek Marczewski,
podpisano: „Ursynowski poeta w swoim mieszkaniu”.
Wracałem z pracy z PFRON-u autobusem. Wysiadłem
na Polu Mokotowskim, żeby przesiąść się na metro, aby

9 sierpnia A.D. 2009)
Wacław nawet zadzwonił do mnie, żeby w dwójnasób
podziękować. A ja zrobiłem myk i poprosiłem do telefonu moją żonę. I rozmawiali sobie jak równy z równym.
Powiedziałem, że bakałarze zawsze się ze sobą dogadają.
Śmiał się Wacław. Było mi miło, że dwa rodzynki z pedagogicznego grona rozmawiali jak belfrzy.
Innym razem na odwrotną stronę dużej koperty nakleił:
Chiquita TM, COSTA RICA, EXCELBAN EQUADOR.
Ikonografię uzupełnił fraszkami:
NOCEK NAD KWITNĄCYM BANANOWCEM
Nocą znienacka
gacek za Wacka?
oraz
NA DWÓCH BANANOŚWINTUCHÓW
Przesłodki Czesławie udobruchaj Graszkę,
nim zrobi z nas obu bananową kaszkę.
Oraz fraszkoznaczkiem:
BAJKA O TYTUSIE
Płynie Wisła płynie …
Patrząc prosto z mostu:
„Ty się nie op…,
a banany prostuj!
Obok fraszkoznaczka naklejka: BANAGOL.
Stempel okrągły: OLECKO 22.08.09.12
A gdy lato wolno się zwijało, podesłał kartkę pocztową,
własnoręcznie wykonaną, jak przystało na rzemieślnika
formy i sztukmistrza słowa: (…) ponieważ wrzesień zapowiada się nie najcieplej, a koksowniki wyszły z mody, do
gorących pozdrowień dołączam sierpniowe słoneczko Mazur nie tylko Garbatych. Wczesnojesienny podgrzewacz
krwi i nastroju chroń przed Panią Graszką, bo jak się wyda,
to całą zimę koks z groszkiem w piwnicy tachać będziesz.
(Olecko, 2 września 2010 roku)
W święto babci 2011 roku, otrzymałem kartkę, gdzie
wspominał także o mojej wnuczce, skreślając dwuwierszy:
W DWA DAMSKIE OGNIE
Przy Zuzi z Graszką,
Czesław jest fraszką!
I mógłbym tak pisać, nie dlatego żem gaduła i dziadyga,
ale … Wacława mi bardzo brakuje. Nieraz się już złapałem na tym, że chciałem do niego zadzwonić. Żeby
zapytać, gdzie się zapodział?
Graszka ilekroć idzie sprawdzić, co jest w skrzynce
pocztowej, zwykle przychodzi z pustymi rękami. Listonosz już do mnie nie przynosi listów, jakie potrafili pisać
Wacław (Klejmont) i Michał (Fluder). Pierwszy z Olecka,
drugi z Wlenia.
Listy sprzed lat, drzemią w teczkach, w gnieździe szafy.
Czasami do nich zaglądam, choć wiem, że wszystko przeżywa się tylko raz. Że Wspomnienie to łagodna bogini,
minione radości przywołuje z powrotem, a minione smutki jakby opromienia wieczorną zorzą szczęścia. (Daniel
Sanders, leksykograf z XIX w.)
Czesław Mirosław Szczepaniak
przyśpieszyć powrót do domu. Po raz 1. chyba jechałem
metrem. Wchodzę i tracę orientację. Jak gapa. Nie wiem,
gdzie wsiąść. Podchodzę do pierwsze stojącej osoby, która ma na uszach słuchawki i pytam o pociąg w kierunku
Kabat. Młody mężczyzna w dredach zdejmuje z uszu
słuchawki, ponawiam pytanie, a on zblazowanym tonem
wskazuje kierunek. Jest zaskoczony, że go zaczepiam. I nagle widzę, że to redaktor Robert Leszczyński z Gazety Wyborczej. Głupio mi się zrobiło, bo GW w weekendowym
numerze pisze o mnie wersalikiem - WARSZAWIAK. Troszeczkę przesadzono z tym „warszawiakiem”. Jaki tam ze
mnie warszawiak?
Jestem ze wsi Kopana koło Tarczyna, a mieszkam na
Ursynowie, którego rynek w chmurach zawiązał architekt.
Po tym spotkaniu, nauczyłem się już tak metra, żeby nikogo nie pytać, jak mam dojechać. Duża w tym zasługa pana
Roberta L. z Olecka.
Ilekroć czytałem Jego artykuł, tylekroć powracało
wspomnienie z peronu warszawskiego metra. O tym, jaki
był w telewizji, jako juror, nie wiem, bo nie ćpam się telewizją, choć przed laty, jako laureat metra (Ogólnopolski
dziennik bezpłatny), otrzymałem w nagrodę 42-calowy telewizor plazmowy.
Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl
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Turnieju Wiedzy Pożarniczej

27 marca w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Olecku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
W eliminacjach uczestniczyło 35 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. W grupie wiekowej szkół podstawowych
zwyciężyła Katarzyna Krajewska z SP w Świętajnie, przed
swoja koleżanką ze szkoły Oliwią Wiszniewską, a trzecie
miejsce zajęła Sandra Romanowska z Zespołu Szkół w Judzikach.
W grupie szkół gimnazjalnych po dogrywce ustnej zwyciężył Szymon Jedamski z Gimnazjum w Kowalach Oleckich przed Jakubem Lubereckim z Gimnazjum w Sokółkach, trzecie miejsce zajął Łukasz Grygieńć również ze

ZAANGAŻUJCIE RODZINY
W POMOC INNYM!

cja. My chcemy Was wesprzeć w realizacji pomysłów, ale
to Wy macie to co jest kluczem - silną rodzinę! – podkreśla
Izabela Rakuć-Kochaniak.
To już To już II edycja programu, w 2014 roku w 18 nagrodzonych, najbardziej wartościowych projektach polskie
rodziny zmieniały lokalne społeczności na lepsze. – „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to okazja do współdziałania
całego lokalnego środowiska – rodzin, organizacji i instytucji
samorządowych.
Chcemy wspierać pozytywną zmianę w społecznościach
lokalnych. Zmianę, której motorem napędowym będzie właśnie rodzina – przekonuje Paweł Łukasiak, Prezes Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce. – Rodzina to najwyższa wartość. Zawsze i wszędzie powinna przecież stanowić oparcie
dla nas. W domu, w pracy, ale także wtedy, gdy chcemy nieść
pomoc innym – dodają przedstawiciele Fundacji PZU.
newsletter UM

K04004

B08605

Kto może chcieć poświęcić swój wolny czas innym? Ten,
komu zależy na wspólnych przeżyciach. Dokładnie taki ma
być „Wolontariat Rodzinny - lokalnie”. To szansa na armię
nowych wolontariuszy, którzy nie zrezygnują, bo będą nawzajem się wspierać! Właśnie ruszył nabór wniosków do
programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zaprośmy rodziny do działania! Organizacje i instytucje społeczne mogą
zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny. Nabór potrwa do końca
miesiąca.
- W mediach masowych aż roi się od superbohaterów,
którzy coś wyremontowali, albo kupili okazyjnie. My chcemy pokazać, że dzieci mogą być dumne z rodziców, a rodzice z dzieci, bo wspólnie komuś lub w jakiejś sprawie
pomogli. Bo wspólnie starali się naprawić nie zawsze przecież perfekcyjny świat.
Chcemy pokazać, jak ważna jest rodzina. Zawsze. Nie
tylko po pracy lub w niedzielę – tłumaczy Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Fundacji PZU. – Wnioskodawcami
są organizacje, ale dla nas wszystkich najważniejsze jest by
przekonać te wszystkie fantastyczne rodziny, by pokazały
swą moc, by swym ciepłem i energią podzieliły się z innymi. Takie przykłady są najbardziej inspirujące.
Wystarczy aby tylko znalazł się ten pierwszy odważny
i pomysłowy: zaangażowana społecznie mama, przedsiębiorczy tata lub niesamowicie skuteczna lokalna organiza-

szkoły w Sokółkach.
W rywalizacji szkół średnich najlepsza okazała się Kinga
Jankowska z LO w Olecku przed reprezentantkami ZSLiZ
w Olecku Anną Arasimowicz i Adrianną Retel.
Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Olecku. Zwycięzcy
poszczególnych grup wiekowych reprezentować będą nasz
powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 29
kwietnia w Orzyszu.
Zastępca Komendanta PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fot. archiwum PSP
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Wiosenne Targi w ZST

W piątek 20 marca w Zespole Szkół Technicznych w
Olecku odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne. Uczniowie
trzecich klas gimnazjów mieli możliwość poznania bogatej oferty naszej szkoły. Pod hasłem „Dobry zawód - pewna praca” zaprezentowano wszystkie kierunki kształcenia.
Gimnazjalistom przygotowano szereg atrakcji m.in.: pokazy,
konkursy, prezentacje multimedialne, występy szkolnego zespołu muzycznego.

W szkolnej pracowni fryzjersko-kosmetycznej odbył się
konkurs polegający na rozpoznawaniu stylów. Ci, którzy poradzili sobie z zadaniem bezbłędnie, otrzymali karnety do
szkolnego salonu na bezpłatne usługi fryzjerskie.
Uczniowie mieli też, okazję wziąć udział w turnieju Xbox
- FIFA 2015, walczyli o piłkę i koszulkę z autografem byłego
bramkarza Wojciecha Kowalewskiego.
Do rywalizacji przystąpiło 14 uczestników. I miejsce zdobył - Patryk Szwajca z Gimnazjum w Świętajnie, II miejsce
- Kacper Buczyński z Gimnazjum nr 2 w Olecku, III miejsce
- Michał Erpszt z Gimnazjum w Wieliczkach.
Nie zabrakło też dobrej muzyki. Szkolny zespół zaproponował konkurs wokalno–instrumentalny prezentując fragmenty pięciu utworów muzycznych. Uczestnicy musieli
odgadnąć ich tytuły. Główna nagroda - płyta z autografem
Janusza Panasewicza, wokalisty zespołu Lady Pank powędrowała do Krystyny Gałazin, uczennicy Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich.
Gimnazjaliści mieli również okazję wziąć udział w budowaniu na czas ozdobnego muru z cegieł. Najlepsi okazali
się uczniowie z Gimnazjum w Sokółkach i Gimnazjum nr 2
w Olecku.
Młodzież biorąca udział w quizie pod hasłem „Ekonomiczna szkoła przetrwania bez kredytu
brania”, odpowiadała
na wylosowane pytania. Prawidłowe odpowiedzi uczniów nagrodzono upominkami.
Informatycy
natomiast przygotowali
pokazy nowych technologii wykorzystywanych w fotografii.

Gimnazjaliści otrzymali pamiątkowe zdjęcia z graficzną
obróbką -„Fotograficzne metamorfozy”. Atrakcją była też
prezentacja programu Auto-Cad, m.in. rysowanie w trójwymiarze. Z kolei na warsztatach szkolnych podziwiano
możliwości obrabiarek CNC.

W siedzibie OSA „Zamek” gimnazjaliści wzięli udział
w żywej lekcji historii oraz w survivalu z grupą wojskową
ZST.

Wizytę w „Zamku” goście zakończyli racząc się pysznymi, zamkowymi goframi i smakołykami przygotowanymi przez uczniów kształcących się w zawodach: kucharz,
piekarz i cukiernik.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.
Marzena Kaplińska

to@borawski.pl

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwsze

wiosenne spotkanie
z ekonomią społeczną

17 kwietnia do Starych Juch. Tym razem warsztaty popro-

wadzi spółdzielnia socjalna Diaroz z Pisza, która zajmie
się również przygotowaniem poczęstunku. Wszystkich
uczestników prosimy o zabranie ze sobą wiosennych nastrojów.
Na spotkaniu tradycyjnie porozmawiamy o ekonomii społecznej, o drogach do sukcesu, które przed nami
otwiera oraz o działających w naszym regionie przedsiębiorstwach społecznych. A po części teoretycznej
przejdziemy do praktyki, czyli do organizowanych przez
jedną z lokalnych społecznych firm (Piską Spółdzielnię
Socjalną Diaroz) warsztatów.
Będą mogli Państwo odkryć jak cudowne ozdoby
można tworzyć metodą quillingu - techniką z rodzaju
papieroplastyki, zwaną też papierowym filigranem, służącą do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.
Ponadto odbędą się warsztaty z robienia zwierzątek z
włoskich baloników do modelowania oraz ze zdobienia

Policja
Podsumowanie świątecznego
weekendu
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gofrów i biszkoptów. A na zmęczonych plastycznymi
wariacjami uczestników spotkania będzie czekał pyszny poczęstunek. Na warsztaty można przyjść z dziećmi.
Na spotkanie zapraszamy do spółdzielni socjalnej
Dobra Siła w Starych Juchach (ul. Jeziorna 10).
Warsztaty są bezpłatne, a aby wziąć w nich udział
wystarczy wypełnić i przesłać na adres mailowy: malgorzata.zajac@adelfi.pl lub pocztą tradycyjną do biura OWIES: ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U, 19-300 Ełk,
do 13 kwietnia formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc
ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje
kolejność zgłoszeń.
Warsztaty dedykowane są zarówno osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, zagrożonym wykluczeniem społecznym, jak i działaczom organizacji
pozarządowych oraz pracownikom JST, OPS, PUP
oraz innych instytucji wspierających rozwój ES z subregionu ełckiego.
Więcej informacji o spotkaniu z ES można uzyskać
pod nr tel. 87-737-74-82.
Program spotkania z ES:
16.30 - 16.40 Rejestracja i powitanie uczestników
16.40 - 16.55 Prezentacja oferty Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej
16.55 - 17.15 Prezentacja podmiotu ES – spółdzielnia socjalna Diaroz
17.15 - 19.30 Warsztaty: quilling, baloniki, zdobienie gofrów i biszkoptów
W przerwie między warsztatami poczęstunek na
ciepło i zimno.

Oleccy policjanci od piątku 3 kwietnia prowadzili wzmożone działania „Bezpieczny weekend – Wielkanoc”. W tym
czasie na drogach powiatu nie doszło do żadnego wypadku
drogowego czy kolizji. Zatrzymano jednak 4 nietrzeźwych
kierujących.
Od piątku 3 kwietnia trwają policyjne działania” Bezpieczny weekend – Wielkanoc”. W ciągu tych trzech dni do
służby skierowano kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Na terenie powiatu nie doszło na szczęście do żadnych wypadków
czy kolizji. Zatrzymano jednak 4 nietrzeźwych kierujących.
Ponadto funkcjonariusze skontrolowali 90 pojazdów, nałożyli 11 mandatów karnych, 3 pouczenia, zatrzymali 1 dowód rejestracyjny oraz 2 prawa jazdy.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci
zatrzymali w minioną sobotę w miejscowości Rosochackie.
Dawid T. kierował osobowym bmw mając blisko 0,5 promila
alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali 20-latkowi prawo jazdy.
Drugiego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci zatrzymali również 4 kwietnia piętnaście minut po północy w
Olecku. Jarosław W. kierował rowerem mając ponad 0,2 promila w organizmie.

Ostatniego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu
drogowego zatrzymali 6 kwietnia przed godziną pierwszą w
nocy w miejscowości Kukowo. Daniel Z. kierował osobowym
bmw mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 30-latkowi prawo jazdy.
Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

V07501

Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 5 kwietnia około 16.30 w miejscowości Golubki. Jacek D. prowadził
rower mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 39-latek nie posiadał prawa jazdy
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Wielkanocne tradycje
w Kowalach Oleckich

24 i 25 marca w Kowalach Oleckich, wzorem lat poprzednich, odbyły się warsztaty wielkanocne, w których udział wzięli twórcy ludowi
oraz dzieci i młodzież z terenu gminy. Głównym
celem warsztatów była popularyzacja tradycji
wielkanocnych oraz elementów folkloru Warmii
i Mazur.
Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli poznać
zasady tworzenia tradycyjnych pisanek i kraszanek, a także palemek oraz stroików wielkanocnych.
Dzieci, pod fachowym okiem instruktorów
oraz twórców ludowych, tworzyły własne prace,
które pod względem artystycznym stały na bardzo wysokim poziomie.
Dzieci twórczo i aktywnie mogły spędzić
wolny czas. Warsztaty przeplatane były opowieściami twórców ludowych na temat tego, jak
niegdyś obchodzono Wielkanoc, jakie tradycje
wiązały się z jej celebracją oraz jak przygotowywano się do tego szczególnego święta.
- Warto pielęgnować takie tradycje i przekazywać naszym dzieciom – mówi uczestniczka
warsztatów Teresa Piotrowska. - To w końcu
nasza tożsamość. Niewielkim kosztem można
stworzyć coś oryginalnego: przepiękne palmy
wielkanocne, pośród których nie sposób znaleźć
dwóch identycznych, własnoręcznie wykonane kartki świąteczne,
które ucieszą każdego odbiorcę.
Przesłane życzenia na takich kartach nabierają dodatkowych emocji. Obdarowany widzi, ile serca
włożył w jej wykonanie nadawca.
A w końcu o to serce chodzi, składając życzenia drugiej osobie.
Wykonane podczas warsztatów prace uczestnicy zabrali
ze sobą, by udekorować swoje
domy.
Warsztaty zostały zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury przy współpracy ze Świetlicą Środowiskową w Kowalach
Oleckich.
Zbigniew Sieńko
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Powiat Olecki wziął udział w konkursie na finansowanie
wdrożenia projektów pilotażowych, dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Konkurs ogłoszony był w
kwietniu 2014r. w ramach programu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Powiat Olecki był jednym ze 156 powiatów zakwalifikowanych w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności
wypracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH).
W badaniach okazało się, iż przyczyny zewnętrzne (m.in.
wypadki, samobójstwa, upadki, utonięcia) stanowią trzecią w
kolejności przyczynę zgonów w powiecie oleckim pod względem ilościowym, powodując 9,34 % ogólnej ilości zgonów,
przewyższając o 3,06% średnią w kraju, która wynosi 6,28%
ogólnej liczby zgonów. Standaryzowany wskaźnik umieralności (SMR) w zestawieniu podanym przez NIZP-PZH dla tych
przyczyn ogółem jest znacznie wyższy niż SMR w kraju i wynosi 1,421, dlatego Powiat Olecki mógł ubiegać się o finansowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.
Pracownicy Starostwa oraz dyrektorzy podległych powiatowi jednostek opracowali projekt pn. „Program dla zdrowia,
pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”.
W całym projekcie bierze udział 5 różnych środowisk w
tym Komenda Powiatowa Policji w Olecku, Państwowa Straż
Pożarna w Olecku, Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
w Olecku, Szpital OLMEDICA w Olecku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku.
Wstępne prace i ustalenia dotyczące udziału w projekcie Ko-
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mendy Powiatowej Policji w Olecku trwały już od października ubiegłego roku. Dzięki przystąpieniu do projektu udało
się uzyskać wiele wymiernych korzyści szkoleniowych i rzeczowych. Mając na uwadze potrzeby naszej służby w ramy
projektu udało się wpisać: kurs stermotorzysty (6 osób), kurs
ratownika wodnego (8 osób), kurs kwalifikowanej pomocy
medycznej (10 osób), kurs pedagogiczny (5 osób), kurs prawa jazdy kategorii C (3 osoby) oraz możliwość korzystania z
hali sportowej z basenem przez wszystkich funkcjonariuszy
komendy w okresie realizacji projektu.
Ponadto na potrzeby projektu miały być zakupione miedzy innymi alkohologogle i AlcoBlow, które po jego zakończeniu zostaną przekazane KPP w Olecku. W jego ramach
zarezerwowane zostały również środki finansowe na zakup
odblasków, maskotek itp. z logo Policji, które będą rozdawane w prowadzonych szkoleniach.
26 marca na sesji Rady Powiatu Starosta Olecki Marian
Świerszcz przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji
w Olecki insp. Rafałowi Klauza 10 sztuk AlcoBlow o wartości 12115,50 oraz 4 sztuki alkohologogli o wartości 1472
zł.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji
podziękował za otrzymany sprzęt oraz zaznaczył, iż użyczone AlkoBlowy ułatwią i przyspieszą pracę oleckich policjantów. Rafał Klauza dodał również, że sprzęt wykorzystywany będzie w codziennej służbie w celu zapewnienia i
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

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.

B09502

Fundusze „Norway Grants”
wspomagają policję
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AUTO-MOTO

V02710

AUTO LAND

V04808

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

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03010b
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B08704
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05506

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V07132

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B09403

SERWIS OGUMIENIA

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

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05137
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04818
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05127
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B09004
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06912
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08405
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
L91304

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

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34418
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

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V06703

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B10001
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B08904
* „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
V05207
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08505
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03407
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03507

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

V04708

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B09303
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03020
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L91403
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06909
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B08804

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04703
V06005

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 L91007
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08006

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B07408
V03010

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

L91601

V05805

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05436

K05002

K03609

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V03209

V04608

* 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.
V07701
* 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 V07122
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06015
V14110t

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04516

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06603

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
V06802
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V06314
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05117

K03805

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 B06309
* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04908
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B09602
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SPRZEDAM
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V07002

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a14
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04828
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B09702
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B09203
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a14
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06822
* 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
V05615
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07112
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506k
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V06812

WYNAJEM

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05426
* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07002
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03620
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06613

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06025

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

V06105

V06902

* pokoje, tel. 500-708-095 K02014

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07901

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B9802

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09902
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03905

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B09103
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L91106
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a13
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 L91502
* działkę budowlaną, Świętajno, tel. 509-154-347 B04903
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04303
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K04403

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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Budżet obywatelski nie jest receptą na problemy instytucji publicznych

W Polsce wciąż bardzo niewiele instytucji publicznych
angażuje mieszkańców we wspólne projektowanie swojej
oferty. Rzadko przeprowadzają spotkania z mieszkańcami,
badania czy konsultacje na temat ich funkcjonowania. Zdarza się jednak, że biblioteki czy domy kultury korzystają z
popularnego w ostatnich latach budżetu obywatelskiego,
zgłaszając w ramach tego mechanizmu własne projekty.
Pojawia się pytanie, czy środki z budżetów obywatelskich
powinny być wykorzystywane przez instytucje, które z zasady są finansowane z budżetów gminy, czy też istnieje lepsza
ścieżka wprowadzania w instytucjach zmian?
Z formalnego punktu widzenia zgłaszanie projektów w
ramach budżetu obywatelskiego przez instytucje publiczne
nie jest zabronione - działania jednostek organizacyjnych
urzędu należą do zadań własnymi gminy. Jednak z drugiej
strony budżet obywatelski może rodzić pokusę, aby w ten
sposób finansować zadania, które i tak powinny być przez
miasto realizowane (finansowanie działalności domów kultury, szkół, przedszkoli itp.). W ten sposób ogranicza się
wpływ mieszkańców na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski powinien służyć rozwojowi
aktywności mieszkańców, realizacji przedsięwzięć, które
zgłaszają mieszkańcy, zaspokajaniu ich potrzeb. Włączenie
się w ten proces instytucji może sprawić, że słabiej zorganizowani mieszkańcy mogą nie przebić się ze swoimi pomysłami. – mówi Dariusz Kraszewski, ekspert Fundacji im.
Stefana Batorego, koordynator działania Budżet obywatelski
w akcji Masz Głos, Masz Wybór.
A zatem, w jaki sposób instytucje takie jak domy kultury
czy biblioteki mogą włączać mieszkańców we współtworzenie swojej oferty? U nas zaczęło się od przygotowania wspólnie z mieszkańcami strategii rozwoju instytucji. To dało podstawę do planowania dalszych działań w oparciu o opinie
mieszkańców. - mówi Piotr Michałowski, kierownik Domu
Kultury w Oleśnicy, uczestnik akcji Masz Głos, Masz Wybór,
który w ramach akcji badał zapotrzebowanie użytkowników
Domu Kultury na konkretne działania, m.in. poprzez ankiety
oraz spotkania z mieszkańcami.
Podstawowa korzyść: zadowolenie mieszkańców z funkcjonowania instytucji jest dużo większe. Mieszkańcy muszą
czuć, że mają moc sprawczą. Wtedy dom kultury nie strzela
kulą w płot i nie proponuje np. zajęć z modelarstwa, kiedy
mieszkańcy interesują się np. śpiewaniem. Niedopasowanie
oferty do oczekiwań i potrzeb mieszkańców to jeden z największych problemów domów kultury. Dzięki rozmowom z
mieszkańcami rodzą się bardzo ciekawe, kreatywne pomysły.
Jeden projekt rodzi drugi, jedna zrealizowana inicjatywa rodzi kolejną – dodaje Michałowski.
Co zrobić, aby instytucje w naszej gminie działały lepiej?
Zależy nam, żeby każdy, kto ma chęć zmieniania instytucji publicznych tak, aby lepiej służyły lokalnym potrzebom,
odnalazł dla siebie możliwość działania w akcji Masz Głos,
Masz Wybór. - mówią Katarzyna Beszczyńska i Maria Perchuć-Żółtowska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych
Stocznia, koordynatorki działania Lepsze Instytucje w akcji
Masz Głos, Masz Wybór - W ramach wspólnego działania
proponujemy m.in. przeprowadzenie tzw. warsztatów przyszłościowych - spotkania, na którym na początku trzeba trochę ponarzekać, żeby dojść do nowych, ciekawych pomysłów na zmianę. A jak dotrzeć do tych “nieprzekonanych”,
do osób, które na co dzień nie korzystają z oferty danej instytucji? Proponujemy zamienienie się w badacza, który będzie
przeprowadzał mini ankiety wśród mieszkańców lub zorganizowanie akcji plenerowej. Niech w dokonywanie zmiany
włączy się jak najwięcej osób! – dodają.
Kto w takim razie powinien korzystać z procedury budżetu obywatelskiego?
Przede wszystkim sami mieszkańcy, którzy w ramach
budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pomysły na zmianę
przestrzeni publicznej wokół siebie. Niekoniecznie instytucje publiczne, które swoją ofertę mogą dostosowywać do
potrzeb mieszkańców poprzez spotkania z nimi i badanie ich
potrzeb w tym zakresie. Mieszkańcami mogą też sami czu-

wać nad jakością ich budżetu obywatelskiego.
Aby w Polsce budżety obywatelskie rozwijały się,
potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców, którzy będą
przyglądali się i oceniali ich działanie, zgłaszali uwagi i zachęcali do wprowadzenia usprawnień. W miastach, w których jeszcze nie ma budżetów obywatelskich, mieszkańcy
powinni zachęcać władze do ich wprowadzenia. W ramach
akcji Masz Głos, Masz Wybór pomożemy tym, którzy chcą
wprowadzać lub poprawiać budżety obywatelskie w swoich gminach. Zapraszam do działania Budżet obywatelski
w akcji Masz Głos, Masz Wybór – mówi Dariusz Kraszewski. Wiele jest jeszcze w tym zakresie do zrobienia.
Co już osiągnięto, a jakie wyzwania stoją jeszcze przed
budżetami obywatelskimi? [1]
Zdecydowana większość miast, które wprowadziły
budżet obywatelski realizuje go w kolejnych latach. Na
przebadane przez eksperta Fundacji im. Stefana Batorego
52 miasta, tylko w jednym przypadku nie kontynuowano
procesu.
Większość z nich zwiększyła kwotę, o której mogą zadecydować mieszkańcy. Na 46 przeanalizowanych miast,
które realizowały co najmniej drugą edycję budżetu obywatelskiego, aż 33 (71%) oddało do decyzji mieszkańców
większe sumy pieniędzy.
Niestety nadal brakuje przestrzeni do dyskusji pomiędzy mieszkańcami o ich potrzebach i pomysłach na zmiany
w mieście.
Niestety często władze ograniczają zakres zgłaszanych
przez mieszkańców pomysłów do przedsięwzięć inwestycyjnych. W zadaniach własnych gminy, a co za tym idzie,
również w działaniach realizowanych w ramach budżetów
obywatelskich, powinny się mieścić też np. organizacja
imprez integracyjnych i kulturalnych, prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla mieszkańców czy wytyczanie szlaków
pieszych i ścieżek rowerowych.
Co daje udział w akcji?
Odmienicie swoją gminę
Poznacie ludzi z całej Polski, którzy zmieniają swoje
gminy na lepsze
Weźmiecie udział w szkoleniach, na których poznacie
swoje prawa, uzyskacie wiedzę, jak zmieniać Waszą okolicę gminę i jak nagłaśniać Wasze działania
Dostaniecie wsparcie od ekspertów, w tym specjalistów
od prawa i relacji z mediami
Będziecie mieli bieżący kontakt z doświadczonym koordynatorem lub koordynatorką, którzy będą Was wspierali
w codziennej pracy i w kontaktach z urzędami
Uzyskacie prawo do używania logo akcji Masz Głos,
Masz Wybór
Zdobędziecie szansę na otrzymanie nagrody Super Samorząd
Do akcji Masz Głos, Masz Wybór można zapisać się do
12 kwietnia na stronie www.maszglos.pl
Jak wziąć udział w akcji?
1. Zaplanuj zmianę – zastanów się, co w Twojej miejscowości lub gminie chciałbyś/chciałabyś zmienić na lepsze?
2. Zarejestruj się na stronie www.maszglos.pl.
3. Wybierz ścieżkę działania – skorzystaj z jednego z 5
proponowanych przez nas scenariuszy: Budżet obywatelski, Dostępni radni, Inicjatywa lokalna, Lepsze instytucje,
Przestrzeń dla ludzi!
4. Skorzystaj ze wsparcia – przyjedź na szkolenie, przedyskutuj problemy lokalne z ekspertami i ekspertkami oraz
aktywistami i aktywistkami, którzy brali udział w poprzednich edycjach akcji.
5. Zbierz grupę mieszkańców i działaj!
6. Ciesz się i pochwal sukcesami – zmiana jest możliwa!
Dołącz do nas!
Kontakt: Olga Skarżyńska, Fundacja im. Stefana
Batorego, Masz Głos, Masz Wybór
22 536 02 62
oskarzynska@batory.org.pl

to@borawski.pl

Kalendarz imion
8 kwietnia

Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany,
Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego, Dionizjusza, Gawryły, Januarego,
Juliana, Marcelego, Radosława, Seweryna, Waltera
9 kwietnia
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobrosława, Dominika, Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego,
Marcina, Wadima
10 kwietnia
Borysławy, Małgorzaty, Maruszki,
Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela, Ezechiela, Fulberta, Grodzisława,
Henryka, Makara, Makarego, Makariusza, Michała, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bartłomieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza, Jaromira, Leona, Marka, Rajnera,
Stanisława
12 kwietnia
Herty, Lubosławy, Saby, Wiktoryny,

Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana,
Juliusza, Konstantego, Lubosława, Ludosława, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Małgorzaty, Przemysławy
Artemona, Denisa, Długomiła, Jana,
Justyna, Marcina, Przemysława
14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny, Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny, Marii, Marty, Martyny, Walerii,
Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna, Krzysztofa, Lamberta, Maksyma,
Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego,
Waleriana
15 kwietnia (Światowy Dzień Kombatanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmiły, Ludwiny, Odetty, Olimpii, Wacławy
Anastazego, Bazylego, Cezarego,
Leonida, Modesta, Teodora, Tytusa,
Wacława, Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa

Nasz przepis
Kulki serowo-ziołowe

sem i zostawiamy na 8 dni w ciemnym
miejscu. Z cukru na gorąco robimy
50 dag białego twarogu (półtłusty,
najlepiej o kremowej konsystencji), 8-10 syrop. Odszumowyjemy i wlewamy
do syropu litr spirytusu czystego oraz
suszonych pomidorów, pęczek tymianku, pęczek oregano, pęczek bazylii, sól, ten, w którym moczyliśmy kawę. Wymieszać. Postawić, aż się ustoi i wlać
pieprz, oliwa
Ser wkładamy do dużej miski i roz- do butelek. Po dalszych dwóch tygogniatamy go widelcem. Doprawiamy dniach nabiera należytego smaku.
solą i pieprzem.
Kminkówka mazurska
Suszone pomidory kroimy w gruba pół kg cukru, litr spirytusu, 10 dag
kostkę. Z ziół usuwamy twarde łodyżki i ziaren kminku (lub łyżka ekstraktu
drobno siekamy. Wsypujemy do miski z kminkowego)
wysokimi brzegami.
Cukier zalewamy 0,75 ml wody.
Z sera formujemy kulki o średnicy
Mieszamy
do chwili aż powstanie symniej więcej 4 centymetrów. W środku każdej z nich umieszczamy kostkę rop. Wsypujemy do niego kminek lub
suszonego pomidora. Następnie kulki wlewamy łyżkę kminkowego ekstrakotaczamy w ziołach i układamy na pół- tu. Mieszaninę zalewamy spirytusem.
misku.
Odstawiamy na miesiąc. Po tym czasie
Kulki polewamy oliwą i odstawiamy przecedzamy nalewkę przez gazę i rozna godzinę., dla nasycenia się smaków. lewamy do butelek. Najlepsza jest, gdy
odstoi jeszcze jeden miesiąc.
Wieprzowina

po węgiersku

1,5 kg wieprzowiny od szynki, 1 kg
kwaszonej kapusty, 30 dag cebuli, pół
litra śmietany, ząbek czosnku, łyżeczka
kminku, łyżeczka ostrej papryki, łyżeczka soli, smalec
Mięso dzielimy na 12 kotletów. Rozbijamy, solimy i smażymy na smalcu.
Cebulę kroimy w krążki, podsmażamy.
Na cebuli układamy kotlety, podlewamy wodą, posypujemy solą, papryką i
kminkiem. Dodajemy dobrze odciśnięta
kapustę.
Dusimy na małym ogniu, aż do
momentu, gdy kapusta będzie miękka.
Wtedy całość zaprawiamy dobrą gęstą
śmietaną.

Piołunówka po mazursku

piołun świeżo zerwany (garść), 250
ml spirytusu, 250 dag cukru
Piołun w szklanym naczyniu zalewamy spirytusem i odstawiamy na trzy
dni w ciepłe miejsce. Cukier rozpuszczamy na gorąco w wodzie (pół litra).
Do gorącego syropu wlewamy spirytus
z piołunem, mieszamy i odstawiamy do
czasu aż się ustoi.
Jeżeli chcemy mieć więcej wódki należy do przygotowanego syropu
wlać spirytus, a dopiero później esencję piołunową.

Wino brzozowe – szampan

10 litrów soku brzozowego, 1,5 kg cukru, 5 cytryn, 1,5 dag kwasku cytrynowego, 5 kostek cukru na karmel
Kawówka
Na przełomie marca i kwietnia, gdy
12,5 grama palonej, mielonej kawy,
brzozy zaczynają puszczać pąki, nalepółtora litra spirytusu, kg cukru
Zmieloną kawę zalewamy spirytu- ży wywiercić świderkiem w pniu 6 cm
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Cytaty na ten tydzień
Bo w końcu jaki walor miałaby
wiara, gdybyśmy mogli poznać to,
w co wierzymy? Osoba, która potrafi zachować wiarę, nie mając na te
sprawy żadnego dowodu, z definicji
powinna być zupełnie bezgrzeszna.
Dlatego też jedynie ci, którzy z niezachwianej opoki sprawdzalnego z
ufnością i wiarą rzucają się w bezkres nieuchwytnego, są cnotliwi,
prawi i godni wiekuistej nagrody.
Terry Goodkind, Fantom
Żarliwej, ślepej wierze towarzyszy ściślejsza więź z tymi, którzy ją
podzielają, silniejsze poczucie przynależności do wyróżnionej grupy
oświeconych.
Terry Goodkind, Fantom
Wiara to istotny element: magiczna różdżka, którą machają nad
sporządzoną przez siebie miksturą,
żeby uczynić ja czymś „bezdyskusyjnym” i „niepodważalnym”.
Terry Goodkind, Fantom

PRZYS£OWIA

Kiedy mokre role, nie chodź z pługiem w pole.
Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uważały grzmoty, burze
kwietniowe za prognozę urodzajnego
roku. Podobnie kwietniowe śniegi dawać miały zdrowie trawie i zwierzętom.
Ciepła deszcze w kwiecień rokują
pogodną jesień.
Kwiecień, gdy deszczem plecie,
mniej wystroi w kwiecie.
Kwiecień kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.
Kwiecień, gdy suchy – nie daje otuchy.
Kwiecień – plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
kwiecień mokry, rok niegłodny.
otwór. Wkładamy do niego gęsie pióro, a
pod drugi koniec pióra podstawiamy słoik lub butelkę. W ten sposób ściągniemy
sok brzozowy. Po zakończeniu ściągania
otwór zalepiamy kołeczkiem, a ranę woskiem.
Wlewamy 10 litrów soku brzozowego do gąsiora. Dodajemy cukier, kwasek
cytrynowy oraz przecedzony sok z cytryny. Karmel zrobiony z pięciu kostek
cukru dodajemy na końcu.
Gąsior zatykamy korkiem z rurką
fermentacyjną lub zakrywamy po prostu
gazą i odstawiamy na trzy miesiące.
Po tym czasie wlewamy jeszcze lekko „chodzące” wino do butelek i zakorkowujemy. Najlepsze do tego typu wina
są butelki z korkami na specjalne zatrzaski (np. zabytkowe lub współczesne
butelki od piwa). Butelki wstawiamy do
chłodnej piwnicy. Wino będzie tam dalej
fermentowało, a nalane do kieliszków
będzie musować jak szampan. Do tego
typu wina nie wolno stosować żadnego
rodzaju nawet szlachetnych drożdży.

18

Tygodnik olecki 14/897 - r. 2015

to@borawski.pl

Przychodnia Onkologiczna w Ełku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów naszego województwa,
otworzył filię przychodni onkologicznej w 108
Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego
mogą rozpocząć bądź kontynuować terapię w tejże przychodni.
Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojskowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro
Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane
skierowanie.

VIII Memoriał im.
I. Jasieluna i F. Pietrołaja

w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka.
Termin i miejsce: 11-12.04.2015r. (sobota-niedziela), hala
LEGA w Olecku ul. Park 1.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, MLKS ,,Czarni” Olecko,
Warm.-Maz. Związek Tenisa Stołowego
Harmonogram gier:
sobota (11.04.2015r.):
godz. 9.00 - niepełnosprawni,
godz. 10.00 - open kobiet i mężczyzn
godz. 11.00 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 13.00 - powyżej 50 lat kobiet i mężczyzn
godz. 14.00 - powyżej 60 lat kobiet i mężczyzn
godz. 16.00 - VIP
od godz. 16.00 - gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn i gra podwójna weteranów powyżej 45 lat
od godz. 17.00 - gry mieszane.
niedziela (12.04.2015r.):
godz. 9.00- 2006r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 10.00 - 2004r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 11.00 - otwarcie zawodów,
godz. 11.10 - 2002r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 12.00 - 1999r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 14.00 - 1996r i młodsi dziewcząt i chłopców
System gier: do dwóch porażek lub w przypadku małej ilości zawodników w danej kategorii w grupach. Obowiązują
przepisy PZTS.
Uwaga!: zawodnik może wystąpić tylko w dwóch kategoriach wiekowych oraz w jednej grze podwójnej.
Wpisowe do każdej kategorii indywidualnej osobno:
10 zł – dzieci i młodzież ucząca się,
20 zł – osoby dorosłe
(wpisowe obejmuje udział w turnieju oraz korzystanie z basenu).
Nagrody: za zajęcie I-III miejsca – pamiątkowe dyplomy, puchary, upominki.
Przewidziane również pamiątkowe statuetki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego

25 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
SZS w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Sędziowali
Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
Szkoły Gimnazjalne:
1. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich (opiekun: Małgorzata Babiarz)
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie
(opiekun: Adam Dziubiński)
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
(opiekun: Karol Sobczak)
Składy zwycięskich sztafet:
Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich: Julia
Nalewajko, Anna Skorupska, Paulina Liszewska, Dominika Bost, Agnieszka Podolewska, Jakub Pieczur,
Łukasz Nowak, Damian Bobrowski, Błażej Krzywodajć, Mateusz Dzierniejko, Samuel Bokuniewicz, Marta Cieślukowska.
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku: Adrianna Retel, Klaudia Dąbrowska, Karolina Mikielska,
Magdalena Gałaszewska, Wioletta Barwińska, Łukasz
Arciszewski, Kamil Medycki, Paweł Galicki, Arkadiusz
Bandysz, Szymon Bielecki.
Wszystkie drużyny z każdej kategorii otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie sztafety otrzymały również puchary, ufundowane przez Starostwo Powiatowe
Olecko.
W zawodach uczestniczyło 30 zawodniczek i zawodników.
Paweł Maksimowicz
Zapisy: w dniu turnieju, nie później niż na 30 min. przed
rozpoczęciem danej kategorii.
Osoba odpowiedzialna: Paweł Maksimowicz tel.
606106773 			
Zapraszamy wszystkich chętnych !!!

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Taekwondo dzieci

28 marca w
Białymstoku odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa w
Taekwondo dzieci.
Zawodnicy LUKS
„HIDORI” Olecko
zdobyli wiele medali.
W zawodach
uczestniczyły
dzieci z klubów
Podlasia, Warmii i
Mazur oraz Białorusi.
Z klubu „HI-

DORI” działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Olecku
udział wzięło 19 zawodników. Dzieci w wieku 7-9 lat rywalizowały w technikach specjalnych, 10-13 lat, techniki
specjalne oraz Kyorugi czyli
walki sportowej.
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Wiktoria Leszczyńska - 3 m walki, 5 m
techniki specjalne
Martyna Toczyńska
- 2 m techniki specjalne
Anna Wasilewska 5 m techniki specjalne
Antoni Miszczak - 3
m techniki specjalne
Gabryś
Olechnowicz - 5 m techniki specjalne
Julia Jabłońska - 1
m techniki specjalne
Michał Putra - 1 m
techniki specjalne
Gabrysia Putra - 3
m techniki specjalne
Mateusz Żukowski - 2 m techniki specjalne
Wiktor Raszkowski - 3m walki, 4 m techniki specjalne
Julia Butkiewicz - 2 m techniki specjalne
Jakub Wróblewski - 4 m techniki specjalne
Dominik Suchocki - 3 m techniki specjalne
Dawid Suchocki - 2m
walki, 2 m techniki specjalne
Krzysztof Wróblewski - 1 m techniki specjalne
Wszyscy zawodnicy
są uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Ks. J. Twardowskiego
w Olecku. Przygotowania oraz wyjazd współfinansowany był z dotacji
Gminy Olecko.		
		 gzk

K03210

V06404

K04104

Wyniki
podopiecznych
Doroty i Tomasza Miszczak:
Konrad Kamiński - 3 m
walki, 1 m techniki specjalne
Kacper Wróblewski - 1 m
walki, 3 m techniki specjalne
Rozalia Mikielska - 4 m
techniki specjalne
Filip Rubin - 2m walki, 3
m techniki specjalne
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5. raz 10 kwietnia
Ból. Żal. Cierpienie. Tragedia.
Tyle słów padło przez 10 lat od tamtego sobotniego ranka
do dzisiaj i jeszcze tyle padnie. I ciągle za mało. I ciągle
nie dość. Żadne słowa nie ukoją bólu rodzin i bólu zwykłego
Polaka.
A może za dużo słów? A może tylko cisza potrzebna jest
nad trumnami? Od tamtego poranka nie ma nawet dziecka,
które nie wie, o tragedii, jaka dosięgła nasz kraj, a co za tym
idzie – też o Katyniu.
Po pierwszym komunikacie było niedowierzanie. Kiedy
informacja, niestety, potwierdziła się, pierwsza myśl, jaka mi
przyszła do głowy to ta, że Katyń przemówił.
Tyle lat ta okrutna zbrodnia była skrywana, próbowano to
zatuszować. Zginęło prawie 22 tysiące ludzi w lasach katyńskich i tysiące osób, które chciały o tym mówić. A 10 kwietnia 2005 r.…?
O Katyniu dowiedział się cały świat. O Katyniu, Charkowie i Miednoje. O tysiącach oficerów Wojska Polskiego,
policjantach, urzędnikach, lekarzach, profesorach, prawnikach, nauczycielach, duchownych, literatach, kupcach… Potajemnie zamordowano ich wiosną 1940 roku. Prawda o tych
wydarzeniach była zakazana do 1989 r. (!)
Okrutny chichot historii – pięć lat temu lecieli Ci, którzy
chcieli przypomnieć światu o Katyniu i tą misją patriotyczną
zakończyli swoje życie. I wówczas zginął kwiat polskiej inteligencji i teraz kwiat życia politycznego kraju.
W kraju po tym wydarzeniu trwała siedmiodniowa żałoba
narodowa. Wiele razy zapewne padało najtrudniejsze pytanie: dlaczego?
I zapewne nikt na nie odpowie.
Dla nas (dla mnie) były to osoby rządzące, które znałam
z pierwszych stron gazet, ale dla innych to rodzice, bliscy,
znajomi, przyjaciele… Tyle bólu, który muszą przeżyć sami.
Śledziłam programy telewizyjne i to, co działo się wów-

czas w kraju. Obserwowałam moje miasto i mieszkańców.
To był dla nas, Polaków, wielki sprawdzian, czy umiemy
się zachować w tak trudnych chwilach.
Obowiązkiem naszym jest zapalenie znicza w jakimkolwiek miejscu uczczenia pamięci tych, którzy zginęli.
Nawet nie jest ważne to, że oczy kamer całego świata były
na nas zwrócone.
Ważne było to, co my czuliśmy, jak my zachowywaliśmy się w tych dniach. Oto na naszych oczach dzieje się
historia. Strasznie bolesna jej karta zapisała się w tamtej
chwili.
To drugi Prezydent w historii narodu polskiego, który
zginął tragicznie.
Gabriela Narutowicza zabił szaleniec, fanatyk. Po
śmierci Narutowicza umilkły (na chwilę) waśnie i spory
polityczne. Na pogrzebie Narutowicza było sto tysięcy ludzi.
Możemy się nie zgadzać z poglądami świętej pamięci
Lecha Kaczyńskiego, jednak był Prezydentem naszego suwerennego kraju wybrany w demokratycznych wyborach i
należy Mu się cześć.
Strasznie dużo wątków jest tej tragedii. Na pewno każdy zadawał sobie pytanie, czy powinno było lecieć tyle
znaczących osób jednym samolotem? Czy pilot sam podejmował decyzje, czy może był do tego zmuszony? Czy nasze stosunki z Rosją teraz polepszą się? Czy musiało dojść
aż do takiej tragedii…
I tysiące innych pytań, na które nie zawsze znajdziemy
racjonalne wytłumaczenie. Większość z nich pozostawanie
niewyjaśniona.
Wiele słów, myśli kłębiło się w głowie i pięć lat temu
i dzisiaj, zanim siadłam do napisania tego tekstu, a teraz
wzruszenie odebrało mi je.
Łzy, których się nie wstydzę, co chwila napływają mi
do oczu. Oby ta data i ta tragedia nie były li tylko sporem
politycznym.
Moim obowiązkiem jest… pamiętać.
Po dziesięciu latach, dwudziestu… zawsze.
Marusia

