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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,90 zł

25 lutego 2015 r.

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

Bal Karnawałowy

V05101

Założony w 1997 r.

Akcja „Lejek”

s. 9

s.10

Kulig
Połowinki
s. 11

mobilna myjnia parowa „Jaman”
czyszczenie samochodów, motorów, elewacji, nagrobków, pranie dywanów, tapicerki samochodowej i meblowej, tel. 696-168-356 K03302

K03301

s.19

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

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02407

V02904

V03303

V02206

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02906
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7 marca
wieczór autorski
Marka Kowalewskiego

godz. 17:00, kino „Mazur”
- poezja śpiewana w wykonaniu zespołu „Miss God”
słowa: Marek Kowalewski
muzyka: Asia Zubrycka
- Projekt muzyczny i zespól „Poematic” na żywo
słowa: Marek Kowalewski
muzyka: Mariusz Ostański
- Prezentacja najnowszych utworów literackich <br/>
Wstęp wolny

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Z okazji Walentynek 13
lutego pracownik Promocji
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Olecku przy
współpracy z Zespołem
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zorganizował akcję walentynkową
pod hasłem „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”. Podczas akcji
przeprowadzonej w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych
zachęcano przede wszystkim młode ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV. Podczas działań
młodzież obdarowano prezentem w postaci kartek walentynkowych z hasłem akcji, które później mogli wręczyć
wybranej osobie.
Pamiętajmy, że wykonanie testu w kierunku HIV jest
wyrazem troski o zdrowie- zarówno swoje własne, jak i
naszego Ukochanego, czy Ukochanej i nie powinien być
to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy
element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.
Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

MSZE I NABOŻEŃSTWA

V02505

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

V05001

V02406

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
18 lutego od 19.30 jeden zastęp OSP Szczecinki gasił pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Szczecinkach.
18 lutego od 20.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z podwórka domu przy ulicy Grunwaldzkiej.
19 lutego od 11.30 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kościuszki pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
21 lutego od 19.54 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie zabezpieczał miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego w
Drozdowie. Śmiertelne potrącenie pieszego.
22 lutego od 6.11 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alejach
Lipowych pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
22 lutego od 20.01 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do fałszywego alarmu w dobrej wierze. Otwarcie drwi mieszkania
przy ulicy Mereckiego.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
3 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali Kina.

Perkusja i akordeon.Odkrycia XX wieku
Wykonawcy: Piotr Kopietz – akordeon, Jacek Małachowski – akordeon; Karol Krasiński. / Jarema Jarosiński / Radosław Mysłek – instrumenty perkusyjne.
W programie muzyka od baroku po współczesność i od
klasyki po rozrywkę.
Organizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. I.J. Paderewskiego w Olecku
26 lutego - spotkanie z Krystyną Jarosz pt.

Polacy w obwodzie kaliningradzkim
godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna, budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Plac Wolności 22, II piętro
Wykład z prezentacją multimedialną oraz prezentacja
książki pt. „Königsberg -Królewiec-Kaliningrad. Dziedzictwo
historyczne”, pod red. K. Jarosz .
Dziewiątego kwietnia 1945 roku Królewiec został zdobyty
przez wojska radzieckie. Miasto broniło się do końca. Zginęło
ponad sto tysięcy mieszkańców, a wraz z nimi blisko 700-letnia historia stolicy Prus Wschodnich, Krzyżacy założyli je w
1255 roku. Losy miasta krzyżowały się wielokrotnie z dziejami Polski, a wśród jego mieszkańców było wielu Polaków.
Dziś w mieście żyje ponad pięć tysięcy Polaków, w obwodzie
– ponad dziesięć tysięcy.
Kiedy tam przybyli, jak utrzymują polskość i związki
z dawną ojczyzną, jaka jest ich sytuacja w mieście, które z
zasobnej stolicy prowincji stało się na długie dziesięciolecia
miastem zamkniętym o wojskowym znaczeniu.
Na wszystkie pytania odpowie Krystyna Jarosz, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, kurator wystawy „Polacy w obwodzie kaliningradzkim”.

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,55 zł
ON arctic ..................4,75 zł
Pb 95......................... 4,49 zł
PB 98......................... 4.69 zł
LPG............................ 1,82 zł
Olej opałowy............... 3.10 zł (powyżej 1000 litrów)
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V02306

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
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
25 luty (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół podstawowych, hala Lega
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
26 luty (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół gimnazjalnych, hala Lega
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
17.00 - Polacy w obwodzie kaliningradzkim, spotkanie z
Krystyną Jarosz, Olecka Izba Historyczna
27 luty (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
VII Akademia Tańca Perfotmance Flow, ROK „MG”
9.00 - XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława
Klejmonta, internat ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
28 luty (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
VII Akademia Tańca Perfotmance Flow, ROK „MG”
9.00 - III Turniej tenisa stołowego z Cyklu Grand Prix Olecka, hala Lega
9.30 - kurs sędziego l.a., hala Lega
17.00 - Carte Blanche, film, kino Mazur
18.00 - II Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otylia
2015, pływalnia hali Lega
od 18.00 - Noc saun - rekreacyjne korzystanie z saun,
jacuzzi, hala Lega
19.00 - Siódmy syn, film, kino Mazur
1 marca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
9.30 - kurs sędziego l.a., hala Lega
10.00 - Piłkarski Puchar Zimy - turniej chłopców z rocznika
2004, hala Lega
15.00 - Siódmy syn, film, kino Mazur
20.00 - pokaz finałowy - VII Akademia Tańca Perfotmance
Flow, sala kina Mazur
2 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
3 marca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
18.00 - Perkusja i akordeon, koncert filharmoniczny, sala
kina „Mazur”
4 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 marca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
6 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie oleckim w kontekście potrzeb i możliwości rynku
pracy, wojewódzka konferencja naukowa, ZSLiZ, Wiejska
8B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
7 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
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Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, ze Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o kolejnej edycji konkursu pn. Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki, która kojarzy
się z Warmia. i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje
regionalne oraz promuje region.
Propozycje prac konkursowych to: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory
rękodzieła artystycznego. Elementem konkursu jest również
przedstawienie przez twórców propozycji dystrybucji pracy.
Pamiątka winna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie, gdyż istotnym przestaniem konkursu jest szerokie
jej rozpowszechnienie.
Konkurs będzie trwał do 30 czerwca 2015 r. Zwracam się
z prośbą o rozpropagowanie idei konkursu oraz zaproszenie
twórców z regionu do udziału.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa pełnoletnie osoby fizyczne, twórców i artystów prowadzących działalność
gospodarczą samodzielnie lub zrzeszonych w związkach i
stowarzyszeniach.
Informacje o konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia
można pobrać ze strony www.warmia.mazury.pl w zakładce
Turystyka i Promocja - Programy i Projekty.
Z poważaniem
Dyrektorka Departamentu Turystyki
Dorota Zalewska-Bomba

DZIEŃ OTWARTY
– SOBOTA 7 MARCA 2015 R.
NACZELNIK
URZĘDU
SKARBOWEGO W OLECKU INFORMUJE, IŻ DZIEŃ 7
MARCA 2015 R. (SOBOTA)
W GODZ. 9:00-13:00 BĘDZIE „DNIEM OTWARTYM
URZĘDU SKARBOWEGO W
OLECKU”
W TYM DNIU MOŻNA
BĘDZIE:
- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJSCA
ZAMIESZKANIA, DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBISTEGO RACHUNKU BANKOWEGO,
- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W ZAKRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 R.,
- UZYSKAĆ INSTUKTAŻ W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH, W TYM ZEZNAŃ
SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Serdecznie zapraszamy

szkolenie sędziów L.A.

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:

1 osoba nie żyje – policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu
tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w
Drozdowie na ternie gminy Kowale Oleckie. W skutek odniesionych obrażeń 51-latni mężczyzna, po przetransportowaniu do szpitala, zmarł.
Do wypadku doszło 21 lutego po 19.00.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki
Audi, z nieustalonych jeszcze przyczyn, potrącił idącego
lewą stroną jezdni pieszego. W skutek odniesionych obrażeń 51-letni mężczyzna, po przewiezieniu do szpitala,
zmarł.
Badanie alkomatem wykazało, że kierujący audi Rafał
A. był trzeźwy.
Teraz funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora będą
wyjaśniać szczegółowe okoliczności zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

K02107

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku uprzejmie
informuje, że w dniach 28.02.2015r. i 1.03.2015r. odbędzie
się szkolenie sędziów lekkiej atletyki PZLA.
Zdobycie uprawnień sędziowskich umożliwi w przyszłości m.in. pracę przy obsłudze licznych imprez lekkoatletycznych odbywających się także w Olecku.
Na kurs zgłaszać się mogą osoby chcące uzyskać licencję
sędziowską PZLA oraz osoby, które już wcześniej ukończyły
kurs sędziego i chcą odnowić taką licencję. Kandydat na sędziego musi mieć ukończone 18 lat.
Koszt szkolenia: 70 zł - kurs sędziego, 30 zł - odnowienie
licencji.
Kurs odbywać się będzie w MOSiR w Olecku ul Park 1
Zgłoszenia przyjmowane są do 25.02.2015r. w recepcji
hali Lega oraz e-mail: mosir@um.olecko.pl lub telefonicznie: 602 376 631, 606 106 773.
Serdecznie zapraszamy.

• Teresa Bakista
• Anna Biedryk
• Grażyna Błaździewicz
• Nina Centkiewicz
• Joanna Wierciszewska
• Adrian Zajkowski

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

V02804

Dwa zdarzenia z okolic kultury,
nauki i sportu zdominowały ubiegły
tydzień. Jednym z nich było doroczne święto Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika z VI Memoriałem
im. Władysława Żurowskiego oraz
prezentacja filmu „Polskie gówno”
połączone ze spotkaniem z jego
twórcami.
Nasze miasto, choć malutkie, słynęło i słynie z niekonwencjonalnych
obywateli, poczynań i nowatorskich rozwiązań w różnego
typu dziedzinach. I mamy te osiągnięcia na miarę... trochę
większą niż niektórym olecczanom się wydaje. Trzeba jednak pamiętać, że za osiągnięciami stoją zawsze ludzie. Bo to
dzięki ich zdolnościom, determinacji i pasji powstają rzeczy, o
których teraz pamiętamy i którymi się szczycimy. Taką osobą
był Władysław Żurowski. Miałem szczęście znać Pan Władysława osobiście.
Zawsze pełen pasji dla tego co aktualnie robił. Pierwszy
raz zobaczyłem go na lodowisku „Bajka”. Gdzieżby indziej?
Przyjechali do mnie na wspólnego Sylwestra przyjaciele żeglarze i ze Świętajna przyjechaliśmy do Olecka by poślizgać
się po słynnym lodzie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że moja
droga zbiegnie się na tyle z drogą lodomistrza, że będziemy
razem planować wypady na poziomki w okolice Połomu.
Minęło kilka lat i Pan Władysław zjawił się w redakcji
„Gazety Oleckiej”, ówczesnego tygodnika, którego wskrzeszenie z niebytu zlecił mi Bohdan Skrzypczak szef Oleckiego Centrum Kultury (dzisiaj ROK „Mazury Garbate”). Ścisłą
redakcję pisma tworzyli w tym czasie sekretarz redakcji Marek Chlebanowski, redaktorki i redaktorzy Anna Andrzejewska-Jurgiel, Alicja Mieszuk, Maria Dzienisiewicz, Tomasz Łaskowski, Marek Pacyński. Współpracowali z nami
Bolesław Słomkowski i Dariusz Josiewicz.
Pan Władysław przyniósł obszerny rękopis opisujący jego
przeżycia od dzieciństwa do powstania lodowiska „Bajka”.
Marek Chlebanowski pracowicie wklepał go do pamięci komputera, Anna Andrzejewska-Jurgiel zredagowała i tak powstał
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besceler, który przez kilkadziesiąt tygodni towarzyszył wydawaniu „GO”. Około siedemdziesięciu odcinków.
Pamięć o Panu Władysławie i jego dokonaniach w naszym mieście jest duża i myślę, że należycie jak na zasługi
zacnego olecczanina czczona. Mamy ulicę jego imienia i turniej sportowy propagujący sporty zimowe. Corocznie jego
nazwisko jest wymieniane z okazji przyznawania tytułu Pasjonata Roku przez Stowarzyszenie Kulturalne „„Przypisani
Północy”. Był Pasjonatem Roku 2003.
Wrócę jednak do imprezy zorganizowanej przez Gimnazjum nr 2. Szkoła ma się czym poszczycić i pokazała to
nad wyraz sprawnie zapraszając absolwentów i pokazując
umiejętności organizacyjne, aktorskie, sportowe i naukowe
obecnych uczniów. Tradycje szkoły jako gimnazjum tworzyło dwoje dyrektorów Władysław Gawroński i obecna dyrektorka Anna Siemiatycka oraz liczna rzesza pedagogów.
Tradycje naukowe podkreśliło wystąpienie podczas uroczystości grupy absolwentów, wśród których byli doktorzy
nauk, doktoranci i studenci.
Był też bardzo teatralny i ze wspaniałą scenografią zorganizowany pokaz warsztatu aktorskiego uczniów gimnazjum. Przedstawili oni scenę z wędrówek Odyseusza, kiedy
to wabiły go syreny, a towarzysze podróży mitycznego bohatera mieli zatkane woskiem uszy. Sam zaś Odys uwiązany
do masztu próbował uwolnić się z więzów.
Ogłoszono też o przyznaniu dalszych tytułów Przyjaciela Szkoły. Otrzymali je (wg alfabetu): Piotr Kot, Wojciech
Kot, Wojciech Makowski, Anna Marczak, Lech Marczak, Bogusław Milewski i Roman Prawda.
Co do sportów zimowych, to mam pewną uwagę. Trudno
Matkę Ziemię i Ojca Słonko zmobilizować aby zachowały się należycie w dniu święta szkoły i żeby zorganizowały
prawdziwy lód i prawdziwą zimę. Już drugi rok hokeiści i
inni zimowi sportowcy walczą o trofea na hali. Może by tak
rozdzielić imprezy, a sportowy turniej organizować, jak jest
zima i na lodowisku, a nie na ciepłym parkiecie. Może to i
wygodne, ale sportu zimowego nie propaguje w żaden sposób.
Drugim ważnym wydarzeniem był pokaz filmu „Polskie
gówno” w sali kina „Mazur”. Kilka razy pisałem już przy
okazji różnych imprez, że kino było wypełnione po brzegi.
Teraz było wypełnione po brzegi jeszcze bardziej, a za bilet
trzeba było zapłacić 14 złotych. Pełen dół z kilkoma wolnymi miejscami w pierwszych od ekranu rzędach. Pewnie
zarezerwowanych dla oficjeli. Żadnego jednak z tzw. nie
widziałem.
Po seansie było spotkanie z widzami i trwało co najmniej
z godzinę.
Film mnie osobiście zachwycił. W recenzjach i ulotce reklamowej zapisano, że to „wściekły musical w duchu prawdziwego rock’n’rolla”. Dla mnie to tzw. film drogi mówiący
o zwycięstwie komercji, powszedniości, belejakości. To film
o upadku kultury, o braku zrozumienia. To przede wszystkim
film o uprawianiu sztuki za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu. Film pokazujący jednocześnie, że już nic oprócz rewolucji i terroryzmu naszego myślenia o świecie i samego
świata nie zmieni. Smutne to... i patrząc na to, co się wokół
dzieje, przesłanie zaczyna się sprawdzać. Świat zaczyna, tak
jak poszczególni ludzie, jednoczyć się dopiero w obliczu
nieszczęść, potencjalnej zagłady lub jakiegoś bardzo spektakularnego zagrożenia.
We wstępie do „Historii sztuki europejskiej” Peter Meyer napisał, ze nic tak nie jednoczy jak wspólna walka o byt.
Gorzej jest później, gdy niektórzy z tej grupy, przeważnie ci
co wypychali bohaterów jak było zagrożenie, na pierwszy
plan, czyli linię frontu, zaczynają wychodzić zza ich pleców.
I wtedy upadek zaczyna się od nowa. Ludzkość niczego się
przez te dwa tysiąclecia się nie nauczyła, a pieniądz stal się
największym bogiem poczynając od przywódców duchowych, a na politycznych kończąc.
Jeszcze innym aspektem wyjątkowości filmu był udział
aktorów pochodzących z Olecka. Ja naliczyłem na pewno
sześcioro. Mogę się mylić i może ta liczba jest nieoszacowana?
Bogusław Marek Borawski
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie V Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 26 lutego 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.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2003-2015.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej, w tym w zakresie systemu pieczy zastępczej. (w
tym jest zawarta Ocena Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2012-014).
10. Ocena działalności z zakresu pomocy społecznej
realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach
Oleckich, Centrum Administracyjne (…) w Olecku oraz
Dom Pomocy Społecznej w „Jaśkach”.
11. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu
zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009
– 2015” .
12. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu
zdrowotnego „Zapobieganie nadwadze

i otyłości oraz przewlekłym chorobom na lata 2011 –
2017”.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi w
2014 roku.
14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie „Kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015 – 2020 (w kontekście uwarunkowań demograficznych, w zakresie opieki
długoterminowej i zdrowia psychicznego)”;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/03 Rady Powiatu w Olecku dnia 27 marca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej
Straży Rybackiej przy Kole Polskiego Związku Wędkarskiego w Olecku oraz uchwalenia jej Regulaminu;
c) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu
na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji
pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Olecko;
f) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
16. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
17. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Kraina OZA

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

Burmistrz Olecka

... zaprasza wszystkie małżeństwa obchodzące w 2015 roku
Złote Gody o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w
Olecku plac Wolności 1, pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, celem
potwierdzenia chęci uczestniczenia w uroczystościach odznaczenia medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za długoletnie pożycie małżeńskie
newsletter UM.

„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna
platforma internetowa dla osób z autyzmem. Platforma
powstała w wyniku projektu innowacyjnego, którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Platforma składa się z dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron:
• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona
jest dla osób z autyzmem
i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera
m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy
i opcję audio. Posiada treści zarówno „społeczne” jak i
„zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących np. w domu i szkole.
• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów
i potencjalnych pracodawców oraz studentów. Zawiera
treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla
pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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„Kradzione nie tuczy”

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie i kradzież w nocy 24/25 stycznia br do sklepu rolniczo-technicznego w Olecku.

Konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym okolic Gołdapi
28 luty (sobota) Gołdap godz. 10:00 Dom Kultury
Z wielką przyjemnością zapraszam do udziału oraz proszę o nagłaśnianie wydarzenia - KONFERENCJI EDUKACYJNEJ POŚWIĘCONEJ ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
OKOLIC GOŁDAPI.
Wydarzenie to, oprócz tego że ma profesjonalny program i wybitnych w temacie prelegentów (IPN, Stowarzyszenie „Gajrowskie”), to cechuje się kilkoma nowatorskimi wyróżnikami:
1- organizują je młodzi ludzie, harcerze, a już w ogóle
niezwykłe jest to, że sami je finansują z zarobionych (na
obóz letni) przez siebie funduszy
2- po raz pierwszy temat ujmowany jest lokalnie, tzn.
akcent będzie kładziony na tych Niezłomnych i związanych z nimi wydarzeniach, które działy się w najbliższej
okolicy i o których (z celowego działania dawnych i współczesnych komunistów, którzy w tym regionie są bardzo aktywni i stanowią dużą siłę) praktycznie nikt z mieszkańców
nic nie wie. Zupełnie nieznane są fakty, że ostatni Żołnierz
Suwalszczyzny i Mazur zginął na terenie powiatu gołdapskiego (w Surminach gdzie nie ma na ten temat żadnej informacji), a największa bitwa powojenna odbyła się także
na tym terenie (Gajrowskie).
3 - na konferencji będzie też akcent osobisty. Głos zabierze wnuk osoby represjonowanej.
3. Na konferencji po raz pierwszy publicznie zostaną
zaprezentowane dwa nowatorskie projekty aktualnie realizowane: Ludzie Dzikich Mazur (90 niezwykłych osób
związanych z obszarem Dzikich Mazur - w większości nieznanych a czasami wręcz sensacyjnych!), projekt tworzenia historycznej grupy rekonstrukcyjnej Batalionu Wigry.
Zapraszamy
W imieniu organizatorów
Dariusz Morsztyn

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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Oleccy kryminalni od kilku tygodni prowadzili śledztwo
w sprawie włamania do sklepu rolniczo-technicznego. 18 lutego br do policyjnego aresztu trafił 27-letni Kamil W.
Jak ustalili policjanci, pracujący nad tą sprawą, mężczyzna w nocy 24/25 stycznia po podważeniu drzwi wszedł do
sklepu skąd dokonał kradzieży pieniędzy oraz elektronarzędzi. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 10
tyś. zł. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że 27-latek część
skradzionego sprzętu sprzedał innym osobom.
19 lutego Kamil W. usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Policjanci podczas przeszukań
prowadzonych u mieszkańców powiatu oleckiego odzyskali
większość skradzionych przedmiotów. Niewykluczone, iż
za zakup nowych elektronarzędzi po rażąco niskich cenach,
wskazujących na nielegalne pochodzenie rzeczy osoby te
usłyszą zarzut paserstwa.
Teraz 27-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara do
10 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Imprezy sportowe

Lekkoatletyka
XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół podstawowych. Termin i miejsce: 25.02.2015r.
(środa) godz. 10:00, hala LEGA
XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół gimnazjalnych. Termin i miejsce: 26.02.2015r.
(czwartek) godz. 10:00, hala LEGA
Pływanie
„Otyliada” - II Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki. Termin i miejsce: 28.02.2015 r. (sobota) godz. 18:00,
Pływalnia LEGA
Warmia i Mazury pływają . Termin i miejsce:
07.03.2015 r. (sobota) godz. 10:30, Pływalnia LEGA
Tenis stołowy
III turniej tenisa stołowego z Cyklu Grand Prix Olecka. Termin i miejsce: 28.02.2015r. (sobota) godz. 9:00, Hala
LEGA
Piłka nożna
Piłkarski Puchar Zimy - turniej chłopców z rocznika
2004 i młodszych z udziałem „Czarnych” Olecko i innych
zaproszonych drużyn
Termin i miejsce: 01.03.2015 r. (niedziela) godz. 10:00,
Hala LEGA
Inne
Noc saun - rekreacyjne korzystanie z saun, jacuzzi, oraz
basenu rekreacyjnego w trakcie „Otyliady” - II Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
Termin i miejsce: 28.02.2015 r. (sobota) godz. 18:00,
Pływalnia LEGA

Olecko, Aleje Lipowe 3

l90902

Rozpoczęcie
kursu

19
marca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B07302

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)
część I
Od wschodu do zachodu

Wacław Klejmont był nauczycielem języka polskiego.
Pisał fraszki. Uprawiał małe firmy literackie. Jego listy, to
wyżyny sztuki epistolarnej. Każdy znaczek naklejony był
opatrzony stosownym komentarzem, tj. fraszkoznaczkiem.
Latami z Wacławem prowadziłem korespondencję. To zbiegało się w czasie, kiedy na zachód słałem listy do Michała
Fludra, a na wschód do Wacława Ewarysta Klejmonta.
I stamtąd otrzymywałem odpowiedzi. Michał pisał z takim
plastycznym rozmachem i w lekkim galopie, zaś Wacław
lubił niespiesznie się wypowiedzieć, żeby była nienaganna
szata literacka.
Wśród Wacka zapisów znaleźć można wleniana. Odnotowuję je, bo są urokliwe i na takim poziomie, że skandalem
byłoby gdybym je tylko dla siebie zawłaszczył. Oczywiście,
że wiem, że nie powinno się czytać cudzych listów, ale …
po śmierci adresatów, robi się czasami wyjątki, żeby ocalić
od zapomnienie. Z tego przywileju wspomnień korzystam w
przypadku Michała Fludera (28 V1945 - 12 III 1989) i Wacława Ewarysta Klejmonta (25 IV 1947-13 V 2011), którzy
się nigdy nie spotkali. Twarzą w twarz. Pełniłem rolę takiego
łącznika kontaktowego. Ponieważ jestem z rodziny kolejarskiej, to mam prawo napisać, że byłem, jak maszynista, co
składa meldunek zawiadowcy i dyżurnemu ruchu.
Przeczytajcie fragment większej całości, który opracowałem, żeby się podzielić tym, jakich to miałem dwóch starszych kolegów. Z Olecka i Wlenia. Niech to będzie In memoriam (łac., ku pamięci). Zwał, jak zwał. Chodzi o to, żeby
niepamięć nie miała tak dużego pola do popisu, jak to bywa
na całym świecie.
*
Czesiu Drogi z drogi Wleńskiej zawrócony na łono Rodziny!
Całymi dniami, ściślej – popołudniami, bo przed południem realizujemy zadania pracy i nauki w dobie kryzysu,
wyczekujemy Twoich poezji pełnych listów, porywistych
jesienno-pocztowym wiatrem gnanych. Tak było i ostatnio.
Każde z nas schowało zazdrośnie swój „listek” na dnie serca,
a „Jesiennym zapiskiem” podzieliliśmy się sprawiedliwie.
(…) Poezja to nie remedium, na dziury w podłodze, ale
bez niej życie byłoby koszmarem. Trzymajcie się!
Wacław Klejmont, Olecko, 27 października 1985 roku
Drogi Czesiu, po kasztelaniach peregrynujesz z Wleńską
na czele, miody kasztelańskie spijasz i ani Ci w głowie gmina, gdzie zdezorientowane pszczoły wypadłszy z czarnobylskiego kursu poczciwymi łbami o ul tłuką, a racicami przy
tym kopią, że dojarką elektryczną średniego stopnia przebicia
trudno je wydoić. Pszczelarze doją więc wiadomo co, korzystając z nieużytecznych w tej sytuacji przydziałów cukru na
dokarmianie. Mnie nikt już nie dokarmia. A bywało kiedyś
… Łza się w oku kręci, gdy wspomnę tę margarynę i ceres
serwowane na długiej przerwie w szkole podstawowej mego
dzieciństwa sielskiego (ze wsi pochodzę, wszak wiesz?). To
było PAŃSTWO opiekuńcze!!! że państwo mnie dokarmiać
nie chce, to w dużym stopniu i moja wina, bo wybrałem zawód nieprodukcyjnego trutnia i mąciwody. Żona też trutnica,
bo choć na działce wydajność z ha podnosi, to zawodowo
bezpośredniego wpływu na wyniki reformy gospodarczej i
odpisy dewizowe nie ma. (…)
Płacimy i żądamy! Jednak gnębi nas fakt widomy, że
pszczołami dojnymi nie jesteśmy, a spijać miodek to i owszem, chcielibyśmy. Raz nawet w miejscu publicznym o
mało co nie wzniosłem okrzyku: „Motylem jestem!” Ale na
szczęście naprzeciwko było lustro i wszystko się przed czasem wyjaśniło. (…).
Wacław Klejmont, Olecko, 16 października 1986 roku

*
Drogi Czesiu, zapewne Twoje wleńskie peregrynacje
dobiegły końca, więc podsyłam Ci recenzyjne ostatki. Tyle
zdołałem wydusić z moich podopiecznych. (…) Z Wlenia
też listek doszedł i zaproszenie. Serdecznie dziękuję Twoim Przyjaciołom, którzy moimi Przyjaciółmi są! Pewnie
udałbym się niezwłocznie w pożądanym kierunku, zrywając umowę o pracę bez wypowiedzenia i pozostawiając
odłogiem par klas nieużytków umysłowych, gdyby nie ….
siedział we mnie taki leń
co przeszkadza rwać na Wleń.
(…) Wacław Klejmont, Olecko, 21 października 1987 roku
[Na kopertę naklejone dwa znaczki: BAŻANT- Phasianus
colchicus Polska 10 zł; naklejone dwa znaczki z bażantami. Obok fraszkoznaczek:
PRZED LEŚNYM REFERENDUM
Zacietrzewiły się bażanty ...
Te z przodu: pro*, te z tyłu: anty.]
*
Drogi Czesiu, reumatyzm znów mi darował jeden dzień
bez skrzypienia kości, a mgły poranne poniechały duszności.(…) Dobrze, że w drodze rozpraszasz jesienną melancholię. Z bliskimi bliżej! Cieszę się, że mnie-chudopachołka – Kasztelania Wleńska łaknie. Pozdrów ode mnie Pana
Michała, skoro się tylko zjawi na Twoich włościach. (…)
Wsparty o domowy Białolas
Wacław Klejmont, Olecko, 17 listopada 1987 roku
*
Drogi Czesiu, po ostatnim Twoim liście intensywnie
wprowadzam, „Przekrojowe” zalecenia w życie. Zrobiło
się nieco mniej gorąco, wizytatorzy częściowo wjechali,
więc namolnie odmolam jesionkę. Złota polska jesień, poszarzała, pobielała i schyliła się ku zachodowi. Podobnie,
jak Ty, jestem nieprzepartym entuzjastą owej pory wnikania w głąb natury życia. Wleński zapisek z rewersu koperty
tak mnie lirycznie nastraja, chociem raczej w y l e n i a ł
y lis satyry. Muszę przyznać, że wpadłeś w nader chytry
pomysł przemycania mnie do literatury. Rosnę w oczach
gminy! A i na trasie Warszawa - Olecko Słudzy Poczty
Polskiej zapewne co nieco uszczknęli z odkrytej tajemnicy
korespondencji. Postanowiłem więc i ja zagrać w otwarte
karty (vide: fraszkoznaczek). Jedynie cenzura ostatnio nie
stoi na wysokości swojego zadania. (…)
Wacław Klejmont
Olecko, 12 grudnia 1987 roku n.e.k.*
*nowej ery kryzysowej
[Na kopercie naklejone dwa znaczki jak karta do gry w
karty: GŁOWY WAWELSKIE, Dziewczyna w wianku,
POLSKA 5 zł i GŁOWY WAWELSKIE, Młodzieniec w
kapeluszu, POLSKA 10 zł. Znaczki w obwódce; przy młodzieńcu w kapeluszu dorysowane Y, zaś przy Dziewczynie
w wianku kier. Wokoło fraszkoznaczek:
DAMA I AS
DLA MAS]
*
Drogi Czesiu,
(…) Gratuluję sukcesów browarniczo-piekarskich. Myślę, że Towarzystwo Miłośników Góry Zamkowej w Kasztelanii Wleńskiej ustanowi wzorem Bruno-Milczewskiego
stosowną fundację. Skoro już osuszyliście wszystkie butelki, to nie ma co marzyć o „Piwie Grzanym z łyżką”, co
najwyżej o Orderze Złotego, Srebrnego czy Brązowego
Kapsla vel Koronkowej Zakrywki*
Trzymaj się prosto mimo chmielu***, bądź zdrów i kontent Przyjacielu!
Wacław Klejmont
Przypisy:
*handlowa nazwa kapsla (vide wiersz Ścisłowskiego „Rymowiec” z tomu „Tyrady i niuanse”, s. 64-65)
** Chmiel rządzi Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej
Woli i też się trzyma prosto.
WK [1988 r.]
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Policjanci badali
stan trzeźwości kierujących

„Lejek” pod taką nazwą oleccy policjanci przeprowadzili działania, które skierowane były przeciwko nietrzeźwym
uczestnikom ruchu drogowego. Wśród skontrolowanych
znaleźli się tacy, którzy postanowili wsiąść za kierownicę na
”podwójnym gazie”.
18 lutego na drogach powiatu oleckiego 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 ponad 1200 kierujących. Wśród nich zatrzymali trzech, którzy zdecydowali się na jazdę po wcześniejszym wypiciu alkoholu. Ponadto funkcjonariusze nałożyli na
uczestników ruchu drogowego dwa mandaty karne, a dwóch
kierowców pouczono.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu
drogowego zatrzymali około 6.30 na ulicy Gołdapskiej. Henryk C. prowadził osobowego volkswagena mając ponad 0,7

Dwie pijane 17-latki
trafiły do szpitala

19 lutego policjanci interweniowali wobec dwóch 17-latek, które jak się okazało były pijane. Obie młode dziewczyny
trafiły do szpitala. Miały po 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Pierwsze zgłoszenie o młodej dziewczynie, która leży w
parku miejskim dyżurny oleckiej komendy otrzymał po godzinie 10:00. Policjanci, którzy pojechali na miejsce zastali

Szukali elektronarzędzi,
znaleźli narkotyki

Oleccy kryminalni wykonując czynności w sprawie
kradzieży z włamaniem do sklepu rolniczo-technicznego w
mieszkaniu jednego z mieszkańców Olecka ujawnili narkotyki. 31-latek trafił do policyjnego aresztu.

promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy.
Drugiego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze
oleckiej komendy zatrzymali po 7.00 także na ulicy Gołdapskiej. Waldemar P. prowadził samochód osobowy marki
Hyundai mając blisko promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 65-latkowi prawo jazdy.
Ostatniego nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali przed 8.30 na alei Wojska Polskiego. Hubert K. prowadził osobową mazdę mając blisko 0,5 promila alkoholu w
organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo
jazdy.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
siedząca na ławce 17-latkę. Był przy niej także młody chłopak, który tłumaczył, że chciał pomóc dziewczynie dojść do
domu. Funkcjonariusze nie mogli nawiązać z 17-latką kontaktu słownego w związku z czym wezwali pogotowie, które
zabrało ją do szpitala.
Chwilę później oficer dyżurny odebrał kolejne zgłoszenie, że tym razem w okolicy bramy wejściowe na cmentarz
Ewangelicki leży młoda dziewczyna. Policjanci zauważyli
17-latkę, którą prowadził kolega. Młody chłopak tłumaczył,
że spotkał koleżankę w drodze na autobus i pomagał jej
dojść na przystanek.
Druga młoda dziewczyna także została dowieziona do
szpitala.
Obie 17-latki zostały poddane badaniu, gdzie ustalono, iż
miały one po 2,5 promila alkoholu we krwi.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Teraz Tomasz G. za posiadanie narkotyków będzie odpowiadał przez sądem.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

B07502

Oleccy kryminalni w minionym tygodniu wykonywali szereg czynności w związku z kradzieżą z włamaniem do
sklepu rolniczo-technicznego w Olecku. Podczas przeszukania mieszkania, jednego z mieszkańców Olecka, mającego
związek z przedmiotowym zdarzeniem policjanci ujawnili 16
zawiniątek z białym proszkiem oraz torebkę strunową z suszem roślinnym. 31-latek trafił do policyjnego aresztu.
Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to narkotyki. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie ponad 9
gram amfetaminy i ponad 0,2 grama marihuany. Wartość szacunkowa narkotyków to blisko 700 zł.
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Bal karnawałowy

12 lutego w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smalone świętowaliśmy
karnawał. Konkursy i zabawy prowadziła Rada Samorządu
Wychowanków. Spotkanie rozpoczęło się od pokazu „Tańca
robotów”.
Uczniowie i goście obejrzeli pokaz multimedialny o
„Tradycji i zwyczajach balów karnawałowych w różnych
częściach świata” oraz powspominali minione imprezy organizowane z tej okazji w Ośrodku. Następnie odbyły się
różnorodne zabawy i konkursy: taniec z krzesłami, zbieranie
baloników, wyścig z kuleczką na łyżce, nadziewanie koralików na sznurówkę, rozwijanie cukierków w rękawiczkach,
nawijanie cukierków na sznurek, zadania z kapelusza, taniec
na gazecie, taniec ze szczotką. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Najważniej- Kamińska, II miejsce Karolina Karwowska, a III miejsce
szym konkursem był wybór przebrania i maski.
zajęła Aneta Łaskowska.
Spośród wielu przebrań Komisja wybrała najbardziej
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskoteka i słodki
efektowne i pomysłowe. Za strój Fiony I miejsce zajęła poczęstunek. 			
Grażyna Kuczyńska
Magda Palczewska, II miejsce - Magda Barszczewska za
zdj. archiwum OSW
strój Czarownicy i III miejsce - Monika Wierzchowska za
strój Łaciatej. Zaś I miejsce za maskę otrzymała – Izabela
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Połowinki klas drugich
Gimnazjum w Kowalach Oleckich
„Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.
K. I. Gałczyński
Luty jest bardzo ważnym miesiącem w życiu uczniów klas
drugich Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, bowiem zgodnie z tradycją szkoły w tym miesiącu odbywają się
połowinki. Ta jedyna w swoim rodzaju zabawa obwieszczająca półmetek trzyletniego okresu nauki odbyła się w sobotę,
14 lutego.
Tego dnia wszyscy drugoklasiści wyglądali przepięknie,
niektórzy wręcz zmienili się nie do poznania. Odświętne stroje uczniów podkreślały wyjątkowość i wagę wydarzenia. Bal
połowinkowy uczniowie zainaugurowali polonezem. Rodzice
i nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem wykonania tańca,
który pod względem choreograficznym opracowała Małgorzata Babiarz.
Następnie rozpoczęła się zabawa, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali. Wychowawcy klas oraz rodzice zadbali
o odpowiednią organizację wydarzenia. Już od pierwszych
chwil, gdy zabrzmiała muzyka, gimnazjaliści ruszyli na parkiet. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabawnych konkurencji sprawdzający refleks i umiejętności taneczne młodzieży,
a także wyborów królewskiej pary połowinek. Pełnienie tej

zaszczytnej funkcji przypadło w udziale Annie Skorupskiej
oraz Krystianowi Grabowskiemu.
Bal połowinkowy trwał do późnych godzin wieczornych.
Uczniowie wychodzili ze szkoły zmęczeni, ale zadowoleni,
zgodnie podkreślając, że zabawa była pełna pozytywnych
wrażeń. Z całą pewnością każdy drugoklasista na długo ją
zapamięta.
Zbigniew Sieńko
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Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół

Po raz szósty Zespół Szkół w Olecku wspólnie z sekcją
szachową MLKS Czarni Olecko zorganizował Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół.
Zawody rozegrano w sobotę, 21 lutego.
W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów. Zawody podzielono na dwie części. W pierwszej zawodnicy zostali przyporządkowani do grupy wiekowej: młodszej (kl. 0-III SP) oraz starszej (kl. IV-VI SP i
gimnazjum). W tym etapie turnieju rozegrano 5 rund, które
ustaliły kolejność w grupach wiekowych. Pierwsze miejsce
w kategorii kl. 0-III SP z kompletem punktów zajął Wiktor
Raszkowski (SP nr 4), drugie Miłosz Truchan (SP nr 1), a
trzecie Miłosz Skrzypiec (SP nr 4). Kolejne miejsca przypadły Michałowi Bartnikowi (SP nr 1) i Maksymilianowi
Hanc (SP nr 3).
W grupie wiekowej kl. IV-VI SP pierwsze miejsce zajął
Bartosz Łapszys (SP nr 1), drugie Rafał Bartnicki, a trzecie
Małgorzata Laszkowska (oboje SP nr 4), czwarte miejsce
zajęła Klaudia Wiśniewska (SP nr 3).
W grupie gimnazja pierwsze miejsce zajął Konrad Konewko (Gim. nr 1), a drugie Kacper Chodnicki (Gim. Nr 2).
W drugiej części turnieju pierwszych trzech zawodników z
grupy młodszej oraz starszej utworzyło grupę „A”, a pozosta-

Policja apeluje o ostrożność
i ostrzega przed oszustami

Osoby starsze, często mieszkające samotnie i łatwowiernie odnoszące się do nieznajmomych w dalszym ciągu bardzo często padają ofiarami oszustw. Olecka policja apeluje o
ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań.
Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych
metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i „dobre serce”
tych ludzi. Oszuści pukają do naszych drzwi pod różnymi
pretekstami, np. z prośbą o wodę, oferując do sprzedaży rożne artykuły lub podając się za pracowników gazowni, opieki
społecznej, spółdzielni czy listonosza.
Taka sytuacja miała miejsce wczoraj 20 lutego w Olecku. Dwóch mężczyzn weszło do mieszkania starszego małżeństwa pod pretekstem remontu balkonu. Chodzili oni po
mieszkaniu rzekomo oceniając gdzie mają wykonać prace,
a na koniec zażądali zaliczki. Starsza kobieta przekonana o
dobrych intencjach mężczyzn wręczyła im pieniądze w kocie
200 zł. Po wyjściu z mieszkania tych osób małżonkowie ponadto stwierdzili, że skradziono im biżuterię na łączną kwotę
1000 zł.

li grupę „B”. Awans
do grupy „A” wywalczyli:
Wiktor Raszkowski,
Miłosz Truchan,
Miłosz Skrzypiec,
Konrad Konewko,
Bartosz Łapszys i
Rafał Bartnicki.
Drugi etap gry
decydował o kolejności w klasyfikacji generalnej. Do
klasyfikacji końcowej
zaliczono
punkty zdobyte w
pierwszym etapie,
a punkty zdobyte w grupie „A”
z drugiego etapu
mnożono
przez
2. Rozegrano trzy
rundy.
Pierwsze
miejsce zdobył Konrad. Aby wyłonić osobę, która zajęła
drugie miejsce, konieczne było przeprowadzenie dogrywki pomiędzy Bartoszem a Wiktorem. Dodatkową partię
wygrał Bartosz i jemu przypadło drugie miejsce. Wiktor
został sklasyfikowany na miejscu trzecim. Czwarta lokata
przypadła Miłoszowi Truchanowi. O piąte miejsce również
konieczne było zarządzenie dogrywki pomiędzy Miłoszem
Skrzypcem, a Kacprem Chodnickim. Lepszy okazał się
Miłosz, który został sklasyfikowany na piątym miejscu, a
Kacper zajął szóste miejsce.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali najmłodsi zawodnicy
turnieju: Małgorzata Laszkowska i Michał Bartnik. Najlepszym zawodnikiem Gimnazjum nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku został Konrad Konewko, Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku
Wiktor Raszkowski, a najlepszą zawodniczką Szkoły Podstawowej nr 4 Małgorzata Laszkowska. Głównym sędzią
zawodów był Leopold Dudanowicz.
Puchary i medale ufundowała Rada Rodziców działająca przy ZS w Olecku oraz Dyrektor Zespołu Szkół.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa
MLKS Czarni Olecko
W związku z takimi zdarzeniami olecka policja apeluje
o ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Pamiętajmy! Aby nie stać się ofiarami oszustwa, należy:
- Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno i
sprawdzić - kto to;
- Jeżeli nie znamy odwiedzających spytać o cel wizyty,
zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli już zdecydowaliśmy
się na otwarcie drzwi) oraz prosić o pokazanie dowodu
tożsamości, legitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwe osoby taka prośba podyktowana ostrożnością na pewno
nie zrazi;
- W razie wątpliwości umówić się na inny termin,
sprawdzić uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do
drzwi.
W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast
należy zadzwonić na policję lub zaalarmować otoczenie.
We wszystkich takich przypadkach należy kontaktować
się z Policją, dzwoniąc na alarmowy numer 997 lub 112
przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółach np.
wyglądzie nieznajomej osoby czy numerze i marce samochodu, którym ewentualnie przyjechała.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

reportaż

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 8/891 r. 2015

13

Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Akwarium

22.

W niektórych akwariach są kraby, które znamy z zimnych
mórz w scenach ich połowu z seriali telewizyjnych poświęconych ich połowowi.
Najbardziej jednak „horrorowym” akwarium było akwarium z anakondą. Napis jak nic głosił, że w środku jest wąż.
Ja, grupa turystów wśród których było kilku Japonczyków,
prawie przytknęła nos do szyby i szukała tego węża. Akwarium miało dwa piętra i rosły w nim prawdziwe palny i inne
drzewa. Na dole między korzeniami potężnych drzew była
sadzawka z rybkami. Węża jednak nikt nie mógł zobaczyć.
Może, pomyślałem sobie, gdzieś na zapleczu śpi?
Nagle wszyscy odskoczyli od szyby. Jeden z pni palm zaczął przesuwać się do góry i z pomiędzy innych drzew wyjrzała wielka głowa anakondy. Popatrzyła chwilę na szybę i
zniknęła w mrocznym wnętrzu akwarium. Uf!
Taki wąż oprócz takiego jak ja musiałby na obiad mieć
jeszcze ze dwóch o podobnej tuszy. Złapany został na bagnach
Florydy, gdzie żywił się krokodylami.
Nawet nie wiedzieliśmy kiedy upłynął nam czas. Ledwie
zdążyliśmy na pokaz w delfinarium.
Najpierw był film informujący o zagrożeniu jakie sprawia
populacja karpia chińskiego zawleczona tutaj przez hodowców tych ryb. Karp ten czyści rzeki i jeziora ze wszystkiego co
jest możliwe do zjedzenia, łącznie z planktonem. By ratować
faunę i florę Wielkich Jezior Amerykańskich odwrócono bieg
rzek chicagowskich i postawiono na nich tamy tylko po to,
aby ten szkodnik nie przedostał się dalej na północ. Film był
o tym.

Amerykanie w odróżnieniu od nas traktują karpia jako
rybę, można by powiedzieć „nieczystą”, gotową żywić się
każdą z rzeczy, którymi brzydzą się oni. To tak jak dla Szweda
i Norwega nasz przepyszny wg nas węgorz.
Potem były pokazy delfinów oraz ich zimnomorskiego gatunku bieług, które żyją w północnej części Pacyfiku. Te potężne białe zwierzęta, przy których normalne delfiny są czymś
w rodzaju „Pigmejów” z niezwykłą łatwością dokonywały
ekwilibrystycznych sztuczek.
Przed samym wyjściem z gmach wzięliśmy udział w

jeszcze jednej atrakcji. Głaskaniu raj. W płytkim basenie
umieszczonym na wysokości około metra żyje ich kilkadziesiąt. Pływają wokół i można je głaskać. Przed tym trzeba
umyć ręce w specjalnym płynie.
Jakie to uczucie? Bardzo podniecające. Po pierwsze te

ryby to lubią, bo pomimo tego, że na końcu ogona mają kolec to nie zdarzyło się aby kogoś „użądliły”. Uczucie jest
niesamowite. Skórę mają delikatną i śliską i małymi gruzełkowatymi ziarenkami. I są szybkie. Podpływają błyskawicznie pod włożoną do wody rękę, ocierają się i płyną dalej.
Niezwykła zabawa.
Potem jeszcze poszliśmy do tunelu, który biegnie pod
akwarium bieług. Słyszeliśmy ich „śpiewy”. Byliśmy pod
akwarium z rekinami. To takie dziwne uczucie, kiedy na
sobą widzisz drapieżną rybę, która jednym kłapnięciem
może odgryźć ci rękę... albo głowę.
Wróciliśmy ta samą drogą. Obeszliśmy wokół akwarium
w holu i poszliśmy na obiad do muzealnej restauracji. Z okna
widok na port jachtowy. Za oknami wieje silny wiatr, zacumowane do boi jachty tańczą na fali, a ja pierwszy raz od
pobytu w Ameryce włożyłem długie spodnie i ciepłą bluzę.
Do picia wziąłem horchate, ale nie było już to co w knajpie na Jackowie. To taj jakby u nas zamiast zamówionych
kołdunów podać kluski z mięsem.
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V04802

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

V04602

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

V02704

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria
zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, usuwanie filtra
cząstek stałych, EGR mechaniczne i elektryczne, tel.
509-746-264 V34710

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03006
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V03203

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05606
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033

V02336

K03106

SERWIS OGUMIENIA

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

K03603

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05506
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34310

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

B06205

* Auta używane, tel. 501-611-961 V05131
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04812
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34720
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05121
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B07601
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02016
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L90803
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V35109

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34412
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...

B05107

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
V00807
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K01810

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07203
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B06503
* „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
V05201

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V35709

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B07103
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03401
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03501

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L91001
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B05306

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

V04702

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B07701
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03014
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05806
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06903
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02706

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L90704

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02507

* 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.
V02605
* 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 V02316
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V35719

B07402

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

V03004

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V14110m

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V00907

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
V01906
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03313
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05111

K01809

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 B06303
* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04902
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B07801
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SPRZEDAM
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04822
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V02106
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B07003
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B06404
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a08
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01926
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02326
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V02814
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506f
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01916

WYNAJEM
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01614
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V00917

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V35729

* pokoje, tel. 500-708-095 K02008

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

V35009

V02006

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V04505

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B04410

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05406
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01909

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B06005
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B04609
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a08
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05906
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K02207
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K02307
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a08

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
Czereśnie jako maseczka odżywcza

10 czereśni myjemy, drylujemy i miksujemy z łyżeczką miodu. Masę kładziemy na umytą twarz. Po
15 minutach zmywamy wodą mineralną lub wodą
przegotowaną.

Sen bez odpoczynku

Chrapanie podczas snu to przypadłość wielu osób.
U niektórych z nich występuje dodatkowo tzw. zespół
bezdechu - zatrzymanie oddechu, nawet do 1-2 minut.
Najczęściej następuje to po intensywnym chrapnięciu.
Osoby cierpiące na bezdech budzą się zmęczone, a w
ciągu dnia są rozdrażnione i senne. Zmęczenie wynika z faktu, ze po okresie bezdechu chorzy budzą się na
krótką chwilę. Ich sen jest więc przerywany i nieefektywny. U chorych z zespołem bezdechu występuje też
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca i otyłość.
W tym ostatnim wypadku nazywa się to zespołem Pickwicka. Przyczyną tej choroby są zaburzenia czynności
ośrodków regulujących sen i oddychanie lub zamknięcie
górnych dróg oddechowych.

Ziołolecznictwo - uporczywe obstrukcje

Koper zwyczajny likwiduje wzdęcia, łagodzi bóle kolkowe, zaś chmiel zwyczajny działa rozkurczowo i pobudza trawienie.

Karoten

Aby utrzymać w marchewce karoten, trzeba dodać do
niej odrobinę tłuszczu.

Witaminy z sokowirówki

Do wyciskania soku w sokowirówce najlepiej nadają
się twarde owoce (jabłka, ananasy) i warzywa (marchew,
seler, buraki). Z owoców pestkowych należy wcześniej
usunąć pestki, ponieważ mogą one uszkodzić sokowirówkę. Sok uzyskany z sokowirówki można przechowywać
w butelkach lub słoikach, poddając go po przelaniu pasteryzacji. Po otwarciu naczynia jego zawartość jednak nie
nadaje się do dłuższego przechowywania. Jeśli chcemy
zrobić sok na zapas, lepiej przygotować go w parowniku.
Otrzymanego z niego soku nie trzeba pasteryzować. Wystarczy wlać go do wysterylizowanych butelek i szczelnie
zamknąć.

B06105

to@borawski.pl
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Kalendarz imion
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Małgorzaty, Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jarosława, Konstancjusza, Macieja, Modesta,
Sławoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumiły, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutosławy, Mirosławy
Aleksandra, Bogumiła, Dionizego,
Faustyna, Filipa, Mirosława, Nestora,
Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sierosławy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiarosława, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmiły,
Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga,
Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira,
Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza, Oswalda, Prokopa, Romana,
Ryszarda, Teofila

Tygodnik olecki 8/891 r. 2015

Cytaty na ten tydzień
Tak jak wielkie wynalazki i
odkrycia, tak artystyczne dzieła
wielkich epok znamionują piętno
i blask niepowtarzalności, awangardy, tego wszystkiego, czego
następne po nich dzieła nigdy posiadać nie mogą, gdyż po prostu
są dziełami już wtórnymi.
Peter Meyer,
Historia sztuki europejskiej
I poeta w każdym wierszu
zużywa całą energię myślenia
i wyobrażenia, całe swoje doświadczenie życiowe i całą swoją ufność w trwanie. Wiersz jest
ogniem i popiołem, wzlotem i
upadkiem.
Zbigniew Bieńkowski,
Gospodarność
Moim kluczem jest ta prosta prawda: nie zapomnieć, aby
przebaczyć, ale przebaczyć, aby
zapomnieć, a przynajmniej: aby
pamiętać inaczej.
ks. Adam Boniecki,
Lepiej palić fajkę niż czarownice...
Wielkość, to suma dokonań,
nigdy – chęci.
Świat złamie każdego. A później niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania.
Ernest Hemingway,
Komu bije dzwon

1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Radosławy
Albina, Antoniego, Budzisława, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa,
Józefa, Nikifora, Piotra, Radosława,
Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki,
Lucji
Budzisława, Franciszka, Hemryka,
Karola, Krzysztofa, Michała, Pawła,
Piotra, Radosława, Symplicego, Symplicjusza, Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, Łucji,
Maryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzisława,
Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakosława, Tycjana, Wierzchosława
4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody,
Łucji, Kazimiery, Wacławy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadriana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Lutosława, Wacława, Witosława

Nasz przepis
Tort czekoladowy

krojoną cebulę, majonez i koncentrat
pomidorowy.
Mieszamy i doprawiamy do smaku
solą i pieprzem.

4 jajka, 10 dag mąki pszennej, 5 dag
mąki ziemniaczanej. 20 dag cukru,
cukier waniliowy, 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 3 łyżki kakao, budyń waniliowy, 12 dag masła, poł litra mleka,
10 dag mielonych orzechów laskowych,
20 dag orzechów włoskich, 2 polewy
czekoladowe
Białka ubijamy z 5 łyżkami wody, 15
dag cukru i cukrem waniliowym. Dodajemy żółtka, mąkę, kakao i proszek do
pieczenia.
Przekładamy do tortownicy i pieczemy pół godziny w temperaturze 175°C.
Studzimy i przekrajamy na trzy placki.
Gotujemy na mleku budyń.
Masło ucieramy z resztą cukru. Dodajemy podczas ucierania po jednej łyżce zimny budyń i mielone orzechy.
Masą przekładamy placki i wstawiamy je na dwie godziny do lodówki.
Ciasto pokrywamy polewą czekoladową i ozdabiamy połówkami orzechów.

Ciasto: 3 szklanki mąki, 2 szklanki
wody, szklanka topionego tłuszczu
(masło, margaryna), 4 jaja, smalec do
smażenia
Sos: 1,5 szklanki mleka, 2 jaja, pół
szklanki cukru, łyżka masła i kakao,
łyżeczka mąki
Do wrzątku z tłuszczem wsypujemy mąkę i mieszając ją zaparzamy.
Po wystygnięciu wbijamy po jednym jaju i mieszamy aż ciasto będzie
lepkie.
Do rozgrzanego smalcu kładziemy
łyżką ciasto i smażymy.
Pączki wyjmujemy łyżką cedzakową i polewamy sosem czekoladowym.
Sos czekoladowy przygotowujemy
w następujący sposób: jaja, cukier, kakao, mąkę i masło dokładnie mieszamy
i zalewamy gotującym się mlekiem.
Zagotowujemy, a następnie cedzimy
przez sito.

Jedna duża makrela (ok. 30 dag, 30
dag białego sera półtłustego, 15 dag
łagodnego sera żółtego gouda, 3 jajka
ugotowane na twardo, łyżka koncentratu pomidorowego, 2 łyżki majonezu, 1
mała cebula lub szalotka, sól, pieprz
Makrelę obieramy ze skory i usuwamy ości.
Ser żółty, mięso makreli i jaja mielimy w maszynce do mięsa.
Do masy dodajemy drobniutko po-

5 średniej wielkości buraków, 3 dag
grzybów suszonych, włoszczyzna, łyżka soku cytrynowego lub przecieru z
porzeczek, łyżka masła, przyprawa do
zup („Magi”), sól, cukier, 3 ziarenka
ziela angielskiego
Grzyby moczymy w zimnej wodzie
przez trzy godziny. Następnie myjemy
je, dodajemy do nich obraną i umytą
włoszczyznę.
Zalewamy około dwoma litrami

Pasta serowa z makrelą

Pączki ptysiowe

Barszcz czerwony czysty
na wywarze grzybowym
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PRZYS£OWIA
je.

Gdy luty mrozy daje, wróży urodza-

Gdy marzec mglisty, w lecie czas
dżdżysty
Gdy suchy marzec, kwiecień mokry,
maj przychłodny, wtenczas wnosi gospodarz, nie będzie rok głodny.
Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy
rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
Gdy w marcu z nieba od południa
ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
W marcu, gdy grzmot na lody spada,
w lecie grad zapowiada.
Ile mgły w marcu, tyle deszczu w
lecie.
Ile w marcu dni jasnych, ale z rana
mglistych, tyle w żniwa czasów dżdżystych.
Jeśli na św. Kazimierza (4 marca)
pogoda, to na kartofle uroda.
wody i gotujemy pod przykryciem do
chwili aż grzyby zmiękną. Wywar odcedzamy, dodajemy obrane, umyte i starte
buraki oraz ziele angielskie.
Całość gotujemy, odcedzamy, przyprawiamy do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny i przyprawą do zup.
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w minisiatkówce-dwójek

18 lutego w hali Lega zostały rozegrane Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego w miniesiatkówce dwójek.
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły tylko drużyny dziewcząt:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku, Szkoła Podstawowa w Wieliczkach.
Dla chłopców zawody nie odbyły się ze względu na
zgłoszenie się tylko jednej drużyny z SP 3 Olecko.
WYNIKI:
Dziewczęta:
SP 3 Olecko – SP Wieliczki 1:2 (13:25, 25:22, 4:15)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Edyta Olenkiewicz, Martyna Gorlo, Klaudia Jabłońska, Natalia Baranowska.
Obie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
Paweł Maksimowicz

Sympatycy KORWiN-y (Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Polskiej Wolność i Nadzieja) spotkali się w piątek
20 lutego w Pubie Piwnica, by podjąć rozmowy dotyczące
utworzenia w Olecku struktur partii obejmujących swym zasięgiem cały powiat.

Spotkanie zostało zainicjowane przez ełcki oddział
KORWIN-y, której pięciu członków przyjechało do naszego miasta, aby ustalić szczegóły współpracy. Wśród
delegacji z Ełku był szef regionu warmińsko-mazurskiego
partii, Mariusz Filipowicz. - KORWiN daje niespotykaną
możliwość działania w wielkiej polityce, gdyż jako partia
tworzona u podstaw bazuje na oddziałach lokalnych, tak
więc nawet małe powiaty i miasta mają ważny głos w zarządzie okręgu. Dlatego też przyjechaliśmy do Olecka, by
spotkać się i porozmawiać na temat najbliższej przyszłości,
którą będą wybory prezydenckie 10 maja i poprzez zbiórkę
podpisów poparcia dla naszego kandydata na prezydenta
Polski Janusza Korwina-Mikkego chcemy rozpocząć naszą
aktywność w regionie. Planujemy wiele akcji oraz rozmaitych działań na terenie powiatu oleckiego, w czym na pewno pomogą nam przybyli na dzisiejsze spotkanie sympatycy
– powiedział nam Mariusz Filipowicz.
Obrady zgromadziły sporą grupę osób z naszej okolicy, które zadeklarowały chęć utworzenia oddziału oleckiego i pracę nad rozwojem struktur. Osoby z powiatu
oleckiego zainteresowane wspólnym tworzeniem struktur
KORWIN-y proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
690655558.
Dariusz Dylewicz

Włamywacz zatrzymany wewnątrz sklepu
Oleccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do jednego z oleckich marketów. Do
policyjnego aresztu trafił Kamil D. 19-latek usłyszał zarzut
i przyznał się do winy.
23 lutego po godzinie 3.00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od kierowcy ciężarówki, że ktoś najprawdopodobniej włamuje się do jednego z
oleckich marketów przy ulicy Gołdapskiej.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci prewencji.
We wskazanym sklepie funkcjonariusze znaleźli wybitą szybę w drzwiach wejściowych oraz poruszającego się w środku
młodego mężczyznę. Sprawca był spokojny i na wezwanie
policjantów podszedł do drzwi po czym został zatrzymany.
Włamywaczem okazał się dziewiętnastoletni Kamil D. Trafił
on do policyjnego aresztu.

Już wczoraj mężczyzna
usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Ponadto
policjanci ustalili, że Kamil D.
tej samej nocy usiłował włamać
się do 4 innych marketów na terenie Olecka.
24 lutego Komenda Powiatowa Policji w Olecku zwróciła
się z wnioskiem do prokuratury
o wystąpienie do sądu o zastosowanie wobec Kamila D. tymczasowego aresztowania.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

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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Kulig

W środę 11 lutego dzieci i młodzież z
Centrum Edukacji oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku wraz z pracownikami i nauczycielami
wzięli udział w kuligu, który zorganizowany został we wsi Możne. Główną
atrakcją imprezy była przejażdżka saniami. Dużo radości sprawiło też pieczenie
kiełbasek na ognisku, które smakowała
wprost wybornie. Po ciepłym posiłku najmłodsi i ci nieco starsi z radością wpadli
w wir śnieżnej zabawy: lepili bałwana,
rzucali śnieżkami i jeździli na sankach.
Wszyscy wrócili pełni wrażeń, bardzo
szczęśliwi.
Zbigniew Czerwiński

K03204

V03403

Gabriela Jeglińska, kl. Id,
Wigierski Sucharek
III miejsce

V35608

Konkurs fotograficzny
„Wigierska stopklatka”
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Początek i koniec... kobieta
(…) Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza,
I gołąb i żmija, i piorun i miód,
I anioł i demon, i upiór i cud
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna
Początek i koniec – kobieta
Nie kto inny, tylko Julian Tuwim – autor powyższego
fragmentu wiersza - nie mógł określić kobiety jednym słowem. I chyba nie on jeden miał z tym problem. Już w żadnej
szkole nie ma akademii z okazji ósmego marca i żadne dziecko nie zanuci „Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, nich żyją nam
zdrowe i pani w szkole i mama…” Pamiętacie?
A te spędy w zakładach pracy i obowiązkowy goździk…?
Mężczyźni trochę nie wiedzieli, jak się zachować. Było nienaturalnie, trochę sztampowo, ale… swojsko. Wiem, wiem,
że to święto trąci myszką. Wszystko to, wiem, ale i tak wolę
je od Walentynek, które oparte jest na komercji, o której
wówczas nikt nie słyszał.
A wiecie, że minęła setna (!) rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet? Socjalistki (nie mylić z komunistkami!) duńskie upomniały się o prawa kobiet, głównie
politycznych.
To im i angielskim sufrażystkom możemy podziękować
za to, że możemy iść do urn wyborczych, tej jesieni też. Później komuniści wypaczyli tę emancypację i nakazali kobietom być nie tylko matkami, żonami, ale także dali nam „przywilej” podjęcia pracy zawodowej, nawet w zawodach czysto
męskich (górnik, traktorzysta, murarz…).
W Rosji jest to nadal dzień wolny od pracy, a mężczyznom okazja do wypicia.
Ale dosyć polityki! Mam własną politykę na te sprawy i
wcale się nie obrażam, jeśli jakiś mężczyzna uśmiechnie się i
ucałuje dłoń (to takie szarmanckie!), albo prześle z tej okazji
sms-a, to sprawi mi tym ogromną radość.
Polecam w tym dniu też sprawdzony niejednokrotnie
przepis na to święto, zupełnie prosty. Umawiamy się mniej-

szą lub większą grupą, ale oczywiście w zupełnie żeńskim
gronie. A potem same wybieramy właściwą na ten dzień
opcję.
Kiedyś kupiłyśmy szampana, wynajęłyśmy jacuzzi. Piłyśmy to „sowietskoje igristoje” i nurzałyśmy się otchłani
bąbelkowego szaleństwa. Oczywiście plotkując przy tym
ile się da. Innego razu zakładałyśmy szpilki, „małą czarną”
i zakowiczałyśmy się w jakiejś knajpce. Każda mogła do
woli poużalać się nad swoim wybrankiem, potem wspólnie
dochodziłyśmy do wniosku, że mają inną płeć mózgu, jeśli
go w ogóle mają. Na koniec lekko falując w tych szpilkach
wracałyśmy rozgrzeszone przez siebie do ukochanych domowych pieleszy.
Hitem ostatniej pięciolatki jest sauna, taka prawdziwa.
Polecam.
Tak czy inaczej, koniecznie trzeba coś w tym dniu zrobić wyłącznie dla siebie, bo życie przeciętne polskiej kobiety nie wygląda tak, jak serwują kolorowe miesięczniki
dla kobiet. A powrocie przecież i tak wpadniemy w stare
tryby i zrobimy to, co mamy do zrobienia.
Nie wyobrażam też tej daty bez tulipanów, żółtych
oczywiście, po które moja druga połowa (ta brzydsza) biega z samego rana do zaprzyjaźnionej kwiaciarni. I wcale
nie mam sobie za złe, że nie przedkładam 8 marca nad 14
lutego. Taką mam własną politykę.
I im wiosen mi przybywa, tym większym je darzę sentymentem. I nie skłamię, jeśli powiem, że w tym roku też
się wybieram. Już wybrałyśmy miejsce i godzinę. Ciekawe, czy będą wszystkie dziewczyny i co tym razem wymyśli mój mąż. W zeszłym roku była to wizyta w salonie
kosmetycznym. O żółtych tulipanach nie wspominam, bo
chyba bym się śmiertelnie obraziła, gdybym ich rankiem
nie wstawiała do wazonu.
Niech sobie inni myślą co chcą, ja tam jestem za 8 marca.
Bo jak wspaniale jest być adorowaną, uwodzoną, docenianą i traktowaną szarmancko przekonuje się każda z nas,
kiedy tego doświadcza.
I mogą się krzywić przeciwnicy 8 Marca, ja jednak
lubię, gdy ktoś okazuje nam, kobietom, szacunek choćby
przy takiej okazji.
Kobiety! Bądźmy kobiece nie tylko w tym dniu.
Marusia

