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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

29.01.2016r. otrzymaliśmy ze
Sztabu Głównego WOŚP potwierdzenie zebranej kwoty
podczas 24 Finału WOŚP w
Olecku - 25 828.32 zł. Jeszcze raz bardzo Wszystkim
dziękuję!
Katarzyna Fiećko

Połowinki
w Gimnazjum na Sieniku,
s. 10-11

Gala Osiągnięć uczniowskich
w Gimnazjum nr 2, s. 7

V29505

V31103

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

B30403

pizza na telefon, 87-520-31-32
V29226

V01401

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15

Śniardwy 2016
s. 19-20
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V01801

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V01222
tel. 507-047-750

Przygoda tydzień przed feriami?
Dlaczego nie! :)

W dniach 15-17 stycznia z okazji
III Zimowego Rajdu „Arete” jedna z
oleckich szkół zgromadziła w swoich progach ponad 100 harcerzy z
okolicznych hufców. Odwiedziły
nas patrole z Augustowa, Bań Mazurskich, Ełku, Gołdapi, Kętrzyna,
Pisza oraz Węgorzewa, ale nie zabrakło również naszych oleckich
zuchów.
Rajd rozpoczęliśmy uroczystym apelem, na którym komendant hufca ZHP w Olecku - phm. Katarzyna Fiećko odczytała oficjalny rozkaz, w którym powołała kadrę rajdu i
powitała zgromadzonych gości.
Kadra rajdu kształtowała się następująco:
komendant rajdu: dh. Karolina Fiećko
z-ca komendanta rajdu: dh. Magdalena Sadowska
oboźny: dh. Urszula Jasińska
szef HSP: dh Krzysztof Zduniak
kadra pomocnicza: dh. Alicja Dembińska, dh Kacper
Jastrzębski, dh Olaf Sujata, dh Jan Ogonowski, dh. Weronika Skorupska, dh. Wiktoria Sertel, dh. Hanna Karsztun
Bawiliśmy się w dość mrocznych klimatach, bo tematyką rajdu były morderstwa i kryminalne zagadki Olecka. W
ramach przygotowań do rajdu patrole miały za zadanie sporządzić kartotekę policyjną swojej grupy, przedstawić scenkę
rodzajową pt. „Sekcja zwłok” oraz wykonać oryginalny strój
mordercy. Przy prezentacji tych zadań wszyscy mieliśmy
niezły ubaw, bo jak wiadomo - kreatywność harcerzy nie zna
granic :)
Nie mogło zabraknąć również pysznego obiadu oraz obrzędowego świeczkowiska, które dotyczyło Pesymistów i
Optymisów. Zastanawialiśmy się którzy z nich mają łatwiej
na świecie oraz w jakim stopniu nasze myślenie i podejście
do świata jest w stanie kreować rzeczywistość. Następnie zostały wręczone nagrody dla najlepszych patroli oraz dyplomy
za udział w rajdzie.
Jeśli chodzi o gry i zabawy to końca sobotniej nocy nie
było widać. Bawiliśmy się i śpiewaliśmy do białego rana, a
później niestety trzeba było sprzątnąć szkołę i rozjechać się
do domów...
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji rajdu
kierujemy do: Dyrekcji Szkoły, Pana Sebastiana Jędrzejczaka, Pana Andrzeja Kamińskiego, The Best Studio Reklamy oraz Komendy Hufca ZHP w Olecku.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Komendant III Zimowego Rajdu „Arete”
dh. Karolina Fiećko

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

V27408

V26810

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
11 stycznia od 12.07 trzy zastępy JRG PSP
oraz po jednym OSP z Borwaskich i Szczecinek zabezpieczały miejsce, kierowały ruchem i usuwały skutki kolizji drogowej w Ślepiu. Przewrócony samochód TIR tarasujący drogę
krajową.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
12 stycznia od 13.20 jedne zastęp JRG PSP badał stężenie
tlenku węgla w budynku przy ulicy Kolejowej.
12 stycznia od 17.13 jeden zastęp JRG PSP na ulicy Zyndrama pomagał w transporcie chorego.
12 stycznia od 23.23 jeden zastęp JRG PSP w Dworackich
gasił pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
13 stycznia od 11.08 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
w Giżach miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy w rowie.
14 stycznia od 17.33 jeden zastęp JRG PSP w domu przy
ulicy Kasprowicza usuwał skutki awarii systemu C.O. Gotująca się woda w systemie grzewczym.
15 stycznia od 9.38 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Wieliczkach konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad domem
kultury.
16 stycznia od 17.14 jeden zastęp OSP Świętajno gasił pożar śmieci obok śmietnika kontenerowego.
16 stycznia od 17.17 jeden zastęp JRG PSP Gołdap jeden
OSP Górne i jeden OSP Kowale Oleckie gasiły pożar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego w Pogożelu.
17 stycznia od 13.45 jeden zastęp OSP Mazury w Cichym
gasił pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
17 stycznia od 18.23 cztery zastępy JRG PSP, dwa OSP
Świętajno oraz jeden zastęp OSP Mazury gasiły w Cichym
pożar mieszkania.
18 stycznia od 22.14 cztery zastępy JRG PSP oraz jeden
zastęp OSP Sokółki gasiły w Sokółkach pożar w piwnicy
domu mieszkalnego.
informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki
22 stycznia od 14.13 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Szczecinki w Dąbrowskich zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji trzech samochodów.
23 stycznia od 9.46 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo
powalone na drogę w Babkach Oleckich.
26 stycznia od 9.14 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo pochylone niebezpiecznie nad budynkiem mieszkalnym
w Skowronkach.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,89 zł
ON Arctic ................. 4,09 zł
Pb 95......................... 4,05 zł
PB 98......................... 4,25 zł
LPG............................ 1,78 zł
Olej opałowy............... 2,18 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Sztuka Jadalna, 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, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
3 lutego (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
Kierunek Gołdap - szczegóły wewnątrz nr
9.00 - 16,00 - Ferie w ROK MG
4 lutego (Tłusty czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Kierunek Gołdap - szczegóły wewnątrz nr
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
9.00 - 16,00 - Ferie w ROK MG
11.00 - Miś Yogi, film, kino Mazur
5 lutego (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Kierunek Gołdap - szczegóły w nr 3-4 „TO”
9.00 - 16,00 - Ferie w ROK MG
16.00 - ferie w bibliotece
16.30 - Joy, film, kino Mazur
19.00 - Nienawistna ósemka, film, kino Mazur
6 lutego (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
Kierunek Gołdap - szczegóły w nr 3-4 „TO”
16.30 - Joy, film, kino Mazur
19.00 - Nienawistna ósemka, film, kino Mazur
7 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
16.30 - Joy, film, kino Mazur
19.00 - Nienawistna ósemka, film, kino Mazur
8 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10 lutego (Środa Popielcowa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
12 lutego (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa, film, kino Mazur
17.00 - Exsentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, film,
kino Mazur
19.00 - Pitbull. Nowe porządki, film, kino Mazur
13 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.30 - VII Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół, szkoła podstawowa, Siejnik
15.00 - Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa, film, kino Mazur
17.00 - Exsentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, film,
kino Mazur
19.00 - Pitbull. Nowe porządki, film, kino Mazur
14 lutego (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa, film, kino Mazur
17.00 - Exsentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, film,
kino Mazur
19.00 - Pitbull. Nowe porządki, film, kino Mazur
15 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
16 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
17 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olecku dołączył
do Akcji Ekoszkoły, w ramach której jest organizowana
zbiórka telefonów komórkowych, które zostaną przekazane
do ponownego użycia lub utylizacji.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zbiórce
starych telefonów komórkowych poprzez zaangażowanie w
zbiórkę.
Zbieramy wszystkie telefony, bez względu na ich wiek,
poziom zużycia czy stan techniczny.
Akcja Ekoszkoły ma nie tylko znaczenie ekologiczne –
pozwala zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego - wszystkie telefony zamiast trafić na wysypisko
zostaną poddane recyklingowi oraz edukacyjny - mający na
celu podnoszenie świadomości w dziedzinie ekologii.
Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Im więcej zostanie zebranych telefonów, tym większy będzie nasz
wkład ochronę środowiska.
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o akcji zapraszamy do siedziby Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, który jest jednocześnie
punktem zbiórki telefonów.

Turniej szachowy

Zespół Szkół w Olecku i sekcja szachowa MLKS Czarni
Olecko zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w VII Otwartym Turnieju Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Olecku. Zawody
odbędą się w dniu 13.02.2016r w ZS w Olecku, Os. Siejnik I
14. System rozgrywek: Turniej rozgrywany system szwajcarskim na dystansie VIII rund, tempo gry 15 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe. Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub przed turniejem. Rozpoczęcie zawodów
o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 14:00.

wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

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:

• Marzena Alida
• Aleksy Groński (Ełk)
• Adriana Ladzińska
• Ewelina Podgórska
• Jan Różański
• Michał Zdanio

K16604

K15806

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zaprasza
Koncert - Zbigniew Wodecki
21 lutego 2016 r. (niedziela), godz. 16:00, sala kina
„Mazur”
Bilety do nabycia w kasie ROK „MG” (tel. 87 520 20
59)
przedsprzedaż - 48 zł, w dniu koncertu - 60 zł
Przedsprzedaż biletów od dnia 10.02.2016 r.

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

to@borawski.pl
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Stało się. W środku kalendarzowej zimy mamy wiosnę.
Co prawda, nie wierzę aby zima
tak łatwo dała za wygraną, ale jest
jak jest. Pogoda pokrzyżowała ferie
dzieciom. I to jest jedyny mankament
tego co się za naszymi oknami dzieje. Kto zdążył, załapał się na sannę i
kulik. Na jeziorach lód jeszcze utrzymuje wędkarzy i ci nie narzekają
ale jak się tendencja temperaturowa
utrzyma, to oni też zaczną narzekać.
Tak. Ziemia i jej pogoda zmienia się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc...
Teraz nawet Chińczycy uwierzyli w moc swojej zanieczyszczającej świat atmosfery. Nawet Stany Zjednoczone
zaczęły rozmawiać o ociepleniu globalnym. W naszych miastach myślą o wprowadzaniu uchwał antysmogowych, które
wprowadzili radni Krakowa. Musiało nieźle tąpnąć w głowy
polityków, bo wreszcie uwierzyli ekologom.
Co jednak trzeba zrobić, żeby uzmysłowić politykom, że i
inny klimat się liczy? Na przykład; klimat społeczny. Co zrobić?
Chciałbym żyć w normalnym państwie. Takim, w którym
czułbym się współobywatelem. Nawet, gdybym był innego
zdania o przyszłości i kierunku rozwoju, niż aktualna partia
sprawująca rządy. Jakby mi się coś nie podobało, to bym sobie ponarzekał, wysłał list protestacyjny do prezydenta, premiera czy jakiegoś tam ministra. Oni by posłuchali albo nie
ale obieg informacji obywatelskiej trwałby i budował światłe
społeczeństwo.
Ale oto, gdy się tylko budzę, słyszę dobiegające tam z
góry słowa obecnie panującej nam władzy. Słowa jak mantrę:
„teraz k. MY” (Z naciskiem na słowo „obecnie”. Podkreślenie jest po to, żeby wreszcie pomyśleli o przyszłości i o tym
co ona im niesie. Na tak kruchych założeniach nie zdoła się
zbudować tysiącletniego bytu partyjnego. Taka myśl nawet
jest Śmieszna. A wygląda na to, że oni poważnie tak myślą.
Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb...).

Tygodnik olecki 5/940 - r. 2016

5

Jeszcze nigdy w historii pokomunistycznej Polski, to hasło władzy nie opisywało tak dobitnie i dokładnie tego co
się dzieje. Przejrzała na oczy profesorka Jadwiga Staniszkis.
Powoli otwierają oczy prawicowi dziennikarze. Coś się zaczyna łamać.
Co prawda znawcy polityki wieszczą mam, że władza
PiS utrzyma ster do końca kadencji, a i nie wiadomo co będzie dalej. Ale zawracać ją na drogę demokracji trzeba. Jeśli
nic nie zrobimy cofniemy się do głębokiej komuny. Bo myślenie „szefa” tej partii tak daleko od tamtych poglądów nie
uciekło. Pochwalam rozszerzenie tzw. socjalu. Pomoc dla
naprawdę potrzebujących. Ale nie za cenę zwiększania po
cichu podatków i opodatkowywanie ludzi przedsiębiorczych
i rzutkich.
Tak to jednak jest, kiedy za rządzenie biorą się ludzie,
którzy w życiu nie zaryzykowali swoich pieniędzy, a doradców ekonomicznych dobierają w sposób nietypowy. To
znaczy, jeśli popierają zmiany, to możemy korzystać z ich
wiedzy. Cytując słynny monolog z „Samych swoich”: Sąd
sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I od
siebie dodaję: przydałoby się jednak, żeby prawo było również przestrzegane przez rządzących.
Nazwa: Prawo i Sprawiedliwość, to do czegoś zobowiązuje.
Kryzys konstytucyjny w Polsce oraz niechęć społeczeństwa do przyjmowania uchodźców z Syrii świadczy o
czymś więcej. O braku wychowania obywatelskiego, o źle
skonstruowanym szkolnictwie humanistycznym, o tym, ze
ideologia faszystowska w Polsce, która przez faszyzm i komunizm straciła 6 milionów obywateli, odradza się. Czy nie
porażką szkolnictwa wyższego jest motywowanie, że swastyka jest afirmującą życie formą znaku religijnego używanego w Indiach?
To, co się dzieje na stadionach, na wiecach przeciwko
mniejszościom wszelkiego rodzaju, jest porażką wychowawczą rodziny, szkoły, kościoła i rządu. W większości naszego
społeczeństwa nie ma empatii. Ta jego część nie rozumie,
że zamknięcie się w czterech ścianach niczego nie załatwia.
Nieszczęście jakim jest wojna, niesprawiedliwość i śmierć
nie zna pojęcia muru. Trafiła do Syrii, kiedyś do Jugosławii,
na Ukrainę. Może i trafi do nas? Oby nie. Ale izolacja i zamknięcie granic przed takim kataklizmem kraju nie uchroni.
Tylko otwarcie na niedolę innych może nas obronić.
Chcemy, by w Polsce stacjonowały wojska NATO. Ale
wśród tych żołnierz na pewno będą potomkowie Syryjczyków, Irańczyków, Hindusów, Rosjan, Polaków i innych najróżniejszych nacji. To nam nie przeszkadza?! Natomiast Syryjczyków nie chcemy.
Popatrzmy na historię Stanów Zjednoczonych. Potęgę
tego kraju zbudowali w większości uchodźcy.
Słyszałem na spotkaniach jak mówi się, ze uchodźcy
mają telefony komórkowe, pieniądze, dobre ubrania i cenną
biżuterię. Mają to wszystko, bo komórka jest najpopularniejszym urządzeniem na kuli ziemskiej. Bo tylko bogatych stać
na wyrwanie się z piekła wojny.
Pytam się czytających ten tekst: kto z Państwa może
wsiąść do samochodu pojechać na jakieś lotnisko i polecieć,
na przykład: do Singapuru, do Nowego Jorku czy do Pekinu?
Nie pytam tutaj o wizę, ale o pieniądze. Tylko najbogatsi. Ale
gdybyście wiedzieli, że jakiś kataklizm zbliża się do was i
uratować swoją rodzinę możecie tylko uciekając, wydalibyście wszystkie pieniądze i sprzedalibyście wszystko co macie, żeby wyrwać się z katastrofy. Jedyną rzeczą, która nigdy
nie tanieje jest złoto.
Uchodźcy, to nie wysłannicy dżichadu, ale co najwyżej
„hazardziści”, którzy postawili swoje życie i życie najbliższych na jedną kartę. Za wszelką cenę.
Dla ludzi mądrych i szlachetnych, dla ludzi współczujących i wielkich, nie ma nic cenniejszego od życia.
Bogusław Marek Borawski
Ps. Proszę Państwa mam już pomysł jak spędzić rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia będę świętował
kolejną rocznicę nieinternowania.
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Tłusty Czwartek

4 LUTEGO BR. TŁUSTY CZWARTEK. To już końcówka karnawału. Zapusty, po krakowsku zwane combrem,
a po poznańsku podkoziołkiem. Wieść gminna głosi, że pączek przybył z Wiednia. W XVII w. Właścicielka cukierni
wkurzyła się na męża i wrzuciła kawałek ciasta do rozgrzanego tłuszczu. I w ten oto sposób powstał krepl. Tyle legenda.
Do Polski pączek przybył w XVIII w. Stanisław Trembecki,
bywalec spotkań czwartkowych u króla Stasia, zanotował:
lepiej zjeść pączek lub faworek tłusty, niźli się wódką upijać
w zapusty.
O pączku nie ma ani jednego przysłowia, jest li tylko frazeologizm: Czuć się, wyglądać itp. jak pączek w maśle «czuć
się, wyglądać bardzo dobrze, mieć doskonałe warunki. A
przecież wokół niego kręci się cukiernia i kawiarnia. Pączek
ma w sobie coś, czego nie mają inne wyroby cukiernicze. Jest
wyrośnięty na drożdżach, nasączony wódeczką i wrzucony

do głębokiego naczynia, w którym rozgrzany olej (smalec).
Posiada znaczącą obwódkę. Na wierzchu lukier z obsypaną
rozdrobnioną skórką z pomarańczy, migdałami albo pudrem. A w środku nadzienie (powidła śliwkowe, konfitura z
róży damasceńskiej, wieloowocowa marmolada, konfitura
różowa albo malinowa, nadzienie z czarnej porzeczki dosmaczane fiokami, krem cytrynowy, słony karmel, budyń,
ajerkoniak). Jest zawsze taki słodziutki. Na kilka gryzów.
W ten dzień zajadamy się też faworkami zwanymi
chrustem, posypanymi pudrem, donutami. Bez pączka nie
ma Tłustego Czwartku. Wojciech Herbaczyński, znawca i
smakosz, drzewiej pisał, że pączki z warszawskiej kawiarni
Ziemiańska mają chrupkość kory z rajskiego drzewa. Dzisiaj tak już się lekko nie przesładza. Nie piszą, że prowadzą
do siódmego nieba.
Jest okazja, żeby ruszyć na pączki i pałaszować, i dać
upust kaloriom. W życiu nigdy dość słodyczy!
Czesław Mirosław Szczepaniak

KIERUNEK GOŁDAP

3 lutego – środa
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej w Gołdapi (wstęp
wolny)
17.00 – promocja książki „Ona” Jana Jastrzębskiego
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (wstęp wolny)
19.00 – „Coverowe klimaty” - koncert gołdapskiej grupy
Magiel Band
4 lutego – czwartek
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej w Gołdapi (wstęp
wolny)
17.00 – „Z Gołdapią w sercu” - promocja książki Aleksandry Ratasiewicz
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena biletu –
20 zł)
19.00 - „Artysta” - spektakl w wykonaniu Marka Siudyma,
Krzysztofa Kiersznowskiego i Agaty Fijewskiej
5 lutego – piątek
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena biletu –
30 zł)
19.00 – Koncerty: Apolinary & Dobry Diabeł

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy
na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul.
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl
Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”
ogłasza nabór na

warsztaty
dziennikarskie

dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia rozpoczną się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się
razy w tygodniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod
nr 601-152-454.
Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.

Martyna Jakubowicz z zespołem Żona Lota
6 lutego – sobota
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena biletu –
35 zł)
19.00 – Koncerty: Aurelia Luśnia
Mieczysław Szcześniak & Krzysztof Herdzin Trio
Karnet na wszystkie płatne spotkania i koncerty kosztuje –
80 zł
Bilety i karnety w sprzedaży od 14 stycznia w biurze Domu
Kultury
Rezerwacje telefoniczne pod numerem tel. 87-615 08 03
od 14 stycznia.
Zarezerwowane bilety należy odebrać do 25 stycznia, po
tym terminie
niezrealizowane rezerwacje będą nieważne.
Organizator: Dom Kultury w Gołdapi, Mirosław Słapik
Współpraca: Państwowa Szkoła Muzyczna w Gołdapi, Restauracja Matrioszka, Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk
Patroni medialni: Radio 5, Kurier Gołdapski, www.goldap.
org.pl; www.zbliska.goldap.pl; GPI GOŁDAP INFO, Internetowe Radio Gołdap

EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie odnosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie
musi być koszmarem.
Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i młodzieży.
Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwierdzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce.
Większość trudności w nauce można wyeliminować
lub zminimalizować.
Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem.
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do
lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem
lęku.
Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym
terminie.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26006

L95601

Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza miłośników
muzyki, poezji, filmu, fotografii oraz krajoznawstwa na imprezę pn. Kierunek Gołdap, który odbędzie się w Gołdapi w
dniach 1-6 lutego 2016 r.
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Gala Osiągnięć uczniowskich w Gimnazjum nr 2

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych.
Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia
wczorajszego”
– Mahatma Gandhi
21 stycznia społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika wzięła udział w ogólnoszkolnym spotkaniu
p.n. Gala Osiągnięć, czyli podsumowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły w pierwszym
półroczu bieżącego roku szkolnego.
Rozpoczynając galę, Dyrektorka Barbara Taraszkiewicz
stwierdziła, że mijający semestr obfitował w wydarzenia,
które przyniosły młodzieży gimnazjalnej liczne sukcesy
na polu nauki, sportu, sztuki oraz aktywności obywatelskiej. Złożyła serdeczne podziękowania wszystkim
uczniom za ich pracę, trud i zaangażowanie w naukę oraz
życie szkoły. Podziękowała również nauczycielom i rodzicom za twórcze wsparcie w rozwój młodego człowieka.
Oświadczyła, iż przykładem takiej wspólnej i owocnej
pracy było m. in. zdobycie przez szkołę 2 miejsca we
współzawodnictwie sportowym Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w minionym roku
szkolnym.
Następnie przedstawiła osiągnięcia uczniów z poszczególnych klas, którzy w I półroczu roku szkolnego 2015/2016
uzyskali najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu oraz
odznaczyli się 100% frekwencją:
Uczniowie ze 100% frekwencją za I półrocze w roku
szkolnym 2015/2016:
KLASA 1B: Marcinkiewicz Piotr, Truchan Sylwia
KLASA 1C: Baranowska Olga, Przekop Norbert
KLASA 1D: Cimochowski Jakub, Drażba Filip, Dwojakowska Daria, Michałowski Aleksander, Świerzbin
Agnieszka
KLASA 1E: Jasiński Marcin
KLASA 1F: Tomaszewska Zuzanna
KLASA 2C: Baranowska Karolina, Domin Zuzanna,
Gorlewska Natalia, Kapuścińska Julia, Nieszczerzewska Weronika
Klasa 2D: Domel Klaudia, Kułak Sandra
KLASA 3B: Pietruczuk Alicja
KLASA 3C: Iwanowska Aleksandra, Słomska Dominika
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w I
półroczu roku szkolnego 2015/2016:
KLASA 1C:
1. Chojnacki Łukasz – zachowanie: bardzo dobre, średnia ocen: 5,0
2. Milanowski Jakub – zachowanie: dobre, średnia ocen: 5,0
KLASA 1D:
1. Cimochowski Jakub – zachowanie: bardzo dobre,
średnia ocen: 4,86
2. Dwojakowska Daria – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,5
3. Lachowicz Aleksandra – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 5,08
4. Michałowski Aleksander – zachowanie: bardzo dobre,
średnia ocen: 5,07
5. Sujata Olaf Rafał – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,29
KLASA 1E:
1. Jasińska Karolina – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,93
2. Kempisty Hanna – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,93
KLASA 2A:
1. Kaszkiel Aleksandra – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,93
KLASA 2C:
1. Baranowska Karolina – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,88
2. Kapuścińska Julia – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,06
3. Raczkowska Julia – zachowanie: bardzo dobre, średnia ocen: 4,88
4. Stankiewicz Róża Maria – zachowanie: wzorowe,
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średnia ocen: 5,19
KLASA 2D:
1. Dąbek Bianka Kamila – zachowanie: bardzo dobre,
średnia ocen: 4,94
2. Banas Elżbieta – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 5,33
3. Domel Klaudia – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 5,19
4. Jańczuk Edyta – zachowanie: bardzo dobre, średnia
ocen: 4,81
5. Kamińska Urszula – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 5,38
6. Niedźwiecka Gabriela – zachowanie: bardzo dobre,
średnia ocen: 4,94
7. Olszewska Gabriela – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,88
8. Płazińska Wiktoria – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,88
KLASA 3A:
1. Złotnik Michał – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 5,2
KLASA 3C:
1. Drobiszewska Monika – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,25
2. Gałaszewska Weronika – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 4,81
3. Słomska Dominika – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,0
KLASA 3D:
1. Bielenica Agata – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen:5,5
2. Dadura Marcin – zachowanie: wzorowe, średnia ocen:
4,81
3. Kisielewska Marta – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,4
4. Mrozowska Aleksandra – zachowanie: wzorowe, średnia ocen: 5,5
5. Rudzińska Weronika – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,75
6. Smokowska Agata – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 4,88
7. Sobczak Martyna – zachowanie: wzorowe, średnia
ocen: 5,31.
W dalszej części gali uczniowie poszczególnych oddziałów
wraz z wychowawcami w sposób ciekawy i oryginalny zaprezentowali swoje największe osiągnięcia na terenie szkoły
i w środowisku lokalnym tj. w dziedzinie nauki, sportu,
sztuki, aktorstwa, muzyki oraz aktywności obywatelskiej
(wolontariat) itp.
Kolejnym punktem szkolnego spotkania było wręczenie
gimnazjalistom dyplomów i nagród za:
• udział w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Nad Wigrami płynie, nie płynie czas?”
• udział w XI Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej pod
hasłem „Dla Ciebie Polsko”;
• uczestnictwo w zbiórkach żywności organizowanych
przez Federację Polskich Banków Żywności oraz Caritas
Polska;
• akcję sprzątania grobów przed świętem Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym w Olecku.
Na zakończenie uroczystości Gali Osiągnięć dyr. Barbara
Taraszkiewicz poinformowała wszystkich zebranych, że 19
stycznia, po zaciętej rywalizacji, drużyna szkolnych lekkoatletów zdobyła 1 miejsce w XV Halowych Mistrzostwach
Powiatu Oleckiego w Lekkiej Atletyce Gimnazjów. Na ręce
uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego wręczyła
pamiątkowy puchar, który, jak stwierdziła nauczycielka
Beata Kozłowska – „zdobyty został ogromnym wysiłkiem,
skropiony potem i łzami szczęścia uczniów”.
Dyrektorka całej społeczności szkolnej życzyła miłego odpoczynku, a także bezpiecznych i zdrowych ferii zimowych.
Warto podkreślić, że podsumowanie efektów sumiennej
pracy uczniów przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Niech wręczone podziękowania i usłyszane gromkie brawa
będą motorem pobudzającym naszą młodzież do jeszcze
większej aktywności zgodnie z cytowaną na wstępie myślą
Mahatmy Gandhiego.
Wojciech Jegliński
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Glosa o Marii Konopnickiej

Nieraz pisałem o słabości do Marii Konopnickiej. W zasięgu rąk mam książkę
O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE
MARYSI Marii Konopnickiej W STULECIE PIERWSZEGO WYDANIA, STUDIA
I SZKICE pod redakcją Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicz, Wydawca: Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 1997, ss. 197. Do tej książki upycham to, co
jest związane z poetką z Suwałk. Mam m.in. serię widokówek, jakie wydało muzeum oraz folder Baśniowy szlak (od
Suwałk do Sejn). Dzięki temu wiem, gdzie na Suwalszczyźnie są krainy jak z bajek i baśni. Oczywiście, że zbiorami
dzielę się tylko z tymi, o których wiem, że znają jakiś cytat
z Konopnickiej, np. Czy to bajka, czy nie bajka, / Myślcie
sobie, jak tam chcecie. / A ja przecież wam powiadam: / Krasnoludki są na świecie.
Nie tak dawno, pisząc do swojej sąsiadki z Kopanej, pani
Jolanty Sas, przesłałem dla jej wnuczki, Marysi, zakładkę
Zaułek Krasnoludków BAŚNIOWY SZLAK SUWAŁKI,
KRÓL BŁYSTEK. W liście zaznaczyłem, że mam nadzieję,
że być może Marysia, kiedyś pojedzie do Zaułka Krasnoludków i ten kartonik niech będzie „bonusem”. Przy okazji poczyniłem drobną uwagę w nawiasie - (proszę wytłumaczyć
Marysi, że to znaczy tyle, co dobry znak).
Pani Jolanta podbudowała moją nadzieję, bo nadesłała
długi list, z którego wybieram fragment: (…) W imieniu Marysi i własnym, pragnę podziękować Panu za piękną zakładkę. Król Błystek jest królem serc dziecięcych. Jest pewne, że
Marysia Króla Błystka odwiedzi. Otóż Suwalszczyzna, to rodzinne strony Marysi mamy. W odległości 40 km od Suwałk,
we wsi Kopanica mieszka Marysi babcia Halinka. A więc do
Króla Błystka niedaleko. Czekamy do wakacji, a wrażeniami
podzielimy się. (…) Z poważaniem Jolanta Sas, Kopana 5
XII 2015 r.
Gwoli ścisłości dopowiem, że mama Marysi, pani Grażyna Wiśniewska-Sas, urodzona w Augustowie, jest wiceburmistrzem Tarczyna w powiecie piaseczyńskim. Przepraszam,
że wyjawiam takie sprawy.

Księga jubileuszowa z dedykacją

Na stronie tytułowej wlepka CZŁOWIEK I ARCHIWUM na zdjęciu czarno-białym z wejścia do robotniczych
zakładów, z hasłem życzymy DOBREJ PRACY, niżej wpisane w żółte tło obiekt Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
ul. Hankiewicza 1 (dawna Biblioteka Narodowa)
Pan prof. Edward Kołodziej napisał skomprymowaną
notę pt. Dr Władysław Horst – archiwista, historyk dziejów
najnowszych. Władysław, znany na mojej wsi Kopana, jako
Andrzej, urodził się 2 lipca 1946 roku w Kopanie koło Tarczyna. Jest moim sąsiadem i starszym koleżką. Za młodu
był szykowany na teologa, ma za sobą służbę ministrancką
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rembertowie. Potem
mu przeszło służenie do Mszy św. i skręcił w lewo. O mały
włos, a by został oficerem Wojska Polskiego. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej im. Wojciecha i Anieli Małżonków
Górskich w Pamiątce oraz Liceum Ogólnokształcącego im.
Emilii Plater w Zalesiu Dolnym, i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Historyczny). We wrześniu 2005 roku na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obronił pracę doktorską pt. Kancelarie i archiwa: Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej
Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jeżeli ktoś potrafi się rozeznać w
tylu archiwach partii, to życie dla niego jest pestką. Archiwista gromadzi nośniki papierowe oraz ułatwia zainteresowanym, żeby były dostępne. Z czasem. Trzeba mieć do tej roboty zacięcie i cierpliwość. Archiwista musi założyć fartuch
i chwytać pełną garścią, a nie końcami palców, czytać i upychać do teczek, zachowując dyskrecję. Archiwum to spis zagadek wbitych w tajemnicę. Archiwistyka to jest straszliwy

zapieprz. Gromadzić papiery, przechowywać i udostępniać
dokumenty, to są pasje mojego starszego, uczonego kolegi,
doktora humanistyki, który w grudniu obdarza mnie workiem orzechów, które cały styczeń łupię.
Mój krajan to spec ds. archiwum. Andrzej, jak przystało
na profesjonalistę, ma swoje koniki (organizacje młodzieżowe i partie polityczne), dokumentuje też spuściznę Wojciecha Górskiego i naszych stron, które, poetycko rzecz
biorąc, nazywam okolice Kwitnącej Jabłoni. Nieraz korzystałem z jego zbiorów. Ma taką sympatyczną wadę, że nie
lubi pisać. Opowiedzieć opowie, ale gdy proszę o zapisek,
to muszę ruski miesiąc czekać. Posiada taką wiedzę, że
mógłby się pokusić o książkę dotyczącą historii Polski po
1945 roku. Przecież był w samym środku PRL-u, należał
do różnych gremiów historycznych. Był naocznym świadkiem ówczesnych wydarzeń. Zna mnóstwo ludzi. Profesor
Edward Kołodziej wcale nie przesadza, gdy pisze, że „znany jest z tego, że każdą powierzoną mu pracę wykonuje
solidnie, a poza tym angażuje się w działalność społeczną i
pomaga użytkownikom archiwum. (…) Nic też dziwnego,
że wśród archiwistów, historyków, a także petentów cieszy
się wysoki uznaniem”. Ilekroć ktoś czegoś szuka, to zawsze go odsyłam do Andrzeja, bo tylko on może zaradzić,
jeżeli chodzi o papiery. Ma dar znalezienia, jak św. Antoni, czegoś, co czasami uważamy, że przepadło. Na amen.
Czasami podejrzewałem go, że trzyma ze świętym sztamę
i dzielą się kluczami. Nie zaprzeczył, ani nie potwierdził.
Wcale mnie nie dziwi, że koleżanki i koledzy archiwiści wydali opasły tom pt. VIR BONUS Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Władysławowi Horstowi,
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum
Akt Nowych, Warszawa 2015, ss. 347. Tytuł nawiązuje do
powiedzenia: Vir bonus, dicendi peritus (Katon Starszy III/
II w. p.n.e.) W tłumaczeniu znaczy - Człowiek uczciwy, doświadczony mówca. Starożytni mawiali: Poetae nascuntur,
oratores fiunt (Poetą trzeba się urodzić, mówcą można zostać). W spisie treści znalazły się uczone rozprawy koleżanek i kolegów jubilata. Tematy z jego kwerend i naukowych
peregrynacji. Wśród nich wyróżnia się artykuł wspomnieniowy Arkadiusza Kopera pt. Pamiątka z Pamiątki – wspomnienie całkiem nie archiwalne. Napisany bez patosu. Z
biglem. Nasz starszy kolega z Księżowoli przypomina niektóre wydarzenia sprzed tylu lat: Nad kilkunastosobową
grupą rówieśników w klasie i uczniami w szkole czuwało
małżeństwo państwa Chodeckich, Kruszewskich, moja wychowawczyni p. Zrobek, a także bardzo młoda p. Neufeldt
i p. Marciniak – z tego okresu pamiętam niewielu kolegów
i koleżanek, z całą pewnością nadal kojarzę Anię Pawlak,
Zosię (?) Gniadek, braci Masnych, Jabłońskiego, Pietrzaka, Gadomskiego. Niestety, z tych lat nie pamiętam p. Władysława – zapewne z powodu obowiązującego wówczas
zakazu utrzymywania kontaktów z małolatami. Poza tym
o Andrzeju znaleźć można wzmianki na s. 213 (Eugeniusz
Rudziński, Postawy ideowe młodzieży w okresie okupacji
hitlerowskiej), s. 246 (Szymon Tadeusz Krawczak, „Fronda. Pismo Poświęcone”. Młodzież wobec nauczania Jana
Pawła II), s. 306 (Kazimierz Kozłowski, Jan Macholak,
Czołowi aktotwórcy dokumentacji Pomorza Zachodniego
lat pionierskich /1945-1950/. Spojrzenie z perspektywy
XXI wieku). Na s. 322 Anna Nowakowska-Wierzchoś zamieściła pracę pt. Związek Kobiet im. Marii Konopnickiej
w Belgii, gdzie w przypisie do tytułu informuje: „Artykuł
ten nie wyczerpuje tematu, powstał przy okazji pracy nad
rozprawą doktorską „Konopniczanki” Związek Kobiet
Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji 1944-1950”
przygotowanej pod kierunkiem prof. Małgorzaty Gmurczyk-Wrońskiej w IH PAN. Praca ta nie powstałaby, gdyby
nie pomoc p. Władysława Horsta, który ułatwił mi kontakt
z b. „Konopniczanką” oraz służył pomocą w poszukiwaniu
źródeł i informacji”.
Z przyjemnością cytuję glosy o moim ziomku, który
mieszka w Warszawie przy ul. Inflanckiej, ponieważ o takich sprawach należy pisać za życia. W porę. A nie czekać,
żeby się uleżały jak figa albo piernik, co zapomniał o miodowych miesiącach.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Ferie w ROK MG

12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – pracownia plastyczna
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
3 lutego 2016 r. (środa)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.50 – „BAJKA O SMOKU OBIBOKU” – spektakl
muzyczny dla dzieci, TEATR 30 MINUT (bilet 5 zł)
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AG
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – pracownia plastyczna
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
4 lutego 2016 r. (czwartek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AG
11.00-12.40 – „MIŚ YOGI” 3D, bajka, sala kina (bilet: 10
zł)
12.45-13.45 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
14.00-15.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – pracownia plastyczna
5 lutego 2016 r. (piątek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AG
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – pracownia plastyczna
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
zaprasza wszystkie dzieci na ferie w bibliotece.
ZIMOWE PODRÓZE PO MISIOWEJ LITERATURZE
Piątek 5 lutego
- „Bajki o misiach z czterech stron świata” – czytamy
książeczkę
- praca plastyczna
- zabawy ruchowe i logiczne
Oprócz tego w czwartki zapraszamy na grę w scrabble’a,
czytelnia o godz. 16.00.
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Pobór krwi w 2016

W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze
jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut.
Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65
lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem
PESEL wraz z adresem zameldowania).
Szczegółowe informacje dla honorowych dawców znajdują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje .
W 2016 r. Pobór krwi od honorowych dawców odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul.
Gołdapskiej 27 od godz. 800 do godz. 1100 w poniższych
terminach:
- 4 lutego,
- 3 marca,
- 7 kwietnia,
- 5 maja,
- 2 czerwca,
- 7 lipca,
- 4 sierpnia,
- 1 września,
- 6 października,
- 3 listopada.
Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.
opracowała Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Rozstrzygnięty został konkurs
ofert na prowadzenie
Centrum Organizacji
Pozarządowych w Olecku
14 stycznia b.r. burmistrz rozstrzygnął konkurs na
wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej od lutego do
grudnia br., prowadzić będzie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).
Biuro ma lokalizację w centrum miasta (Plac Wolności 2). Wyposażone jest w profesjonalny sprzęt biurowy. Do
dyspozycji organizacji jest również sala konferencyjna. W
ramach pracy COP będzie można korzystać ze wsparcia doradczego, w tym księgowego i prawnego, konsultacji oraz
zaplecza technicznego. Fundacja na potrzeby lokalnych stowarzyszeń prowadzić będzie wypożyczalnię sprzętu (kamera i aparat cyfrowy, sprzęt nagłaśniający, rzutnik, nagrywarka, laptop, ekran).
Biuro COP czynne będzie trzy razy w tygodniu, po dwie
godziny ( po południu). W sumie, w ramach projektu planuje
się udzielenie 100 godzin doradztwa i konsultacji.
Wartość projektu wynosi 13045,00 zł, z czego dotacja
gminy to 5000,00zł
newsletterUM
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Gimnazjaliści tanecznym
krokiem rozpoczęli ferie

22 stycznia, ostatni dzień zajęć przed feriami zimowymi, w Gimnazjum nr 1 w Olecku odbyły się
połowinki klas drugich, czyli tradycyjna impreza
organizowana z okazji przebycia połowy drogi ku
kończeniu szkoły przez uczniów.
W tym roku wieczór był wyjątkowo udany.
Organizacją zajęli się zarówno nauczyciele, niezawodni rodzice, jak i uczniowie. Piątkowego wieczoru wszystko było już dopięte na ostatni guzik.
Młodzież miała duży wybór przekąsek, napojów i pizzę. Nie zabrakło też świetnej muzyki, którą

to@borawski.pl

zapewnił nam Mariusz Makal. Przygotował
nam mnóstwo ciekawych zabaw m.in. taniec
na gazecie czy „kapelusz”. Gdy zabawa dobiegała końca, ogłoszono również króla i królową
balu. Zostali nimi Ilona Nowak i Jakub Milewski, którzy wykonali uroczysty taniec.
Niechętnie, ale z energią przystąpiliśmy do
sprzątania po połowinkach. Myślę, że wszyscy
byli bardzo zadowoleni, zwłaszcza oglądając
później dziesiątki, a może i setki wspaniałych
zdjęć. Uczniowie oczekują już na kolejną imprezę, czyli bal na zakończenie III klasy.
Szymon Ropel, kl. IIb
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AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01232

AUTO LAND

V27109

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

V01501

Tygodnik olecki 5/940 - r. 2016

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

V27009

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

V26211

szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V28806

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30902
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27607

V31233

OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V26710

SERWIS OGUMIENIA

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30802

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28816
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V27119
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V27118
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V30913
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L95502
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28006
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31101
* „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
V27308

PIZZA NA TELEFON

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

V29206

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B30503
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V27219

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B29505
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30203
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V27229

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
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

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

V26909

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B29105
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01511
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29205
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B30602
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B30303

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V01102

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31223

V27707

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30704

B27806

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21919

B31201

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V02350

V29006

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26820
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B31301

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01901
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29216

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30604

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
V30803
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29515
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B29005
K25906

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30004

V30903

V29306

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski
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SPRZEDAM
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B29804
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V31003

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V27129
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B27407
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B31401
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V01222
* mieszkanie 11 Listopada, 60 m.kw., 4 pokoje + kuchnia,
200 tysięy złotych , tel. 795-118-931 K17201
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K16106
* 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 V31213
* OSIKĘ, las do wycięcia, tel. 504-987-531 K17001
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V01311
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V30813
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014,
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

WYNAJEM

INNE

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17101
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
732

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01602
i okładzin schodowych

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29305
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K16206

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B31001
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V29246
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16306

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L95403
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B29604
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K16804
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K16704
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

B30702

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V30614

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29236

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 V00503
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Kronika policyjna

Pijani awanturowali się ze swoimi bliskimi – trafili do
policyjnej celi. Rekordzista miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.
W miniony weekend oleccy policjanci odizolowali od
swoich rodzin czterech awanturników. Wszyscy mężczyźni
trzeźwieli w policyjnym areszcie.
Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu
trafił w miniony piątek po godz. 22:00. Jedna z mieszkanek
gminy Olecko poinformowała, że jej konkubent wszczął
awanturę i wyzywał ją słowami wulgarnymi. Interweniujący funkcjonariusze zastali na miejscu mężczyznę, który
zaprzeczył aby miała miejsce jakakolwiek awantura. Marcin K. został pouczony. Kilka minut później policjanci ponownie otrzymali zgłoszenie o awanturze mężczyzny. Kiedy
mundurowi wrócili 39-latek krzesłem dobijał się do drzwi
mieszkania, gdzie przebywała jego konkubina. Zgłaszająca
oświadczyła, że po zakończonej interwencji konkubent miał
do niej pretensje, że wezwała patrol policji, szarpał ją i groził
pobiciem. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany.
Badanie alkomatem w jego organizmie wykazało blisko 2,5
promila alkoholu.
W miniona sobotę po godz. 20:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie Olecka doszło do awantury. Policjanci
którzy pojechali na miejsce ustalili, że Kacper K.. pod wpływem alkoholu wszczął awanturę z matką, szarpał ją, wyzywał słowami wulgarnymi oraz groził, że ją zabije. Podczas
interwencji mężczyzna nadal był agresywny, wulgarny i nie
reagował na polecenia mundurowych do uspokojenia się. W

związku z tym został on zatrzymany i trafił do policyjnej
celi. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 3,5 promila alkoholu.
Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej, u rodziny
zamieszkałej w Olecku oleccy policjanci otrzymali w niedzielę 21 stycznia przed godziną 12:00. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej mąż wyszczał awanturę,
kiedy ta nie chciała mu dać pieniędzy na alkohol. Mężczyzna przed przybyciem mundurowych uciekł z mieszkania.
Po godzinie wrócił jednak do niego i dobijał się do drzwi.
Kiedy kobieta otworzyła mu uderzył ją w twarz i ponownie wyszedł. Funkcjonariusze po przybyciu i sprawdzeniu
klatki schodowej zatrzymali na niej 33-letniego Marka K.,
który trafił do policyjnego aresztu.
Jako ostatni do policyjnej celi trafił, w minioną niedzielę, Artur B. mieszkaniec gminy Wieliczki. 34-latek wszczął
awanturę z matką, wyzywał ją słowami wulgarnymi, szarpał oraz groził jej śmiercią. W obecności policjantów
mężczyzna nadal był agresywny w związku z czym został
zatrzymany. Badanie alkomatem w organizmie Artura B.
wykazało ponad 2 promile alkoholu.
Wszystkie rodziny zostały objęte nadzorem w ramach
procedury Niebieskiej Karty.
Od początku stycznia 2016 r. na terenie powiatu oleccy
policjanci przeprowadzili 83 interwencje domowe. Zatrzymali na nich 12 awanturników, którzy trafili do policyjnego
aresztu.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel
do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie
zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,

• unikaj masowych
zgromadzeń,
• zadbaj, aby również
twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

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.
B30104

B27507

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.
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Kalendarz imion
3 lutego (Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem)
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
Błażeja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara, Sobiesława, Stefana, Uniemysła,
Wawrzyńca
4 lutego (Międzynarodwy Dzień Walki
z Rakiem)
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witosławy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witosława
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrieli, Sulisławy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora,
Jakuba, Justyniana, Pawła, Piotra,
Strzeżysława, Strzyżysława, Sulisława
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty,
Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana, Pawła, Romana, Tytusa

7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulisława, Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy,
Irmy, Sylwii, Żakliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima,
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Sebastiana
9 lutego (Dzień Bezpiecznego Internetu)
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borysława, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzysława, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki,
Świętochny, Tomisławy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomisława

Nasz przepis
Drink Cuba Libre

50 ml baccardi, 10 ml soku z limy lub
cytryny, coca-cola
Pierwsze dwa składniki wlać
do wysokiej szklanki i uzupełnić colą
według uznania, udekorować plastrem
cytryny, podawać z dużą ilością lodu.

Drink Eden Rocks

Do kieliszka do szampana wlewamy jedną łyżkę syropu malinowego, 75
ml wiśniówki i wkładamy dwie wiśnie.
Uzupełniamy schłodzonym szampanem. Brzeg kieliszka ozdabiamy plasterkiem pomarańczy.

Puszysty biszkopt
maślany

Kostka masła, szklanka cukru, 4 jajka,
2,5 szklanki maki, opakowanie cukru
waniliowego, czubata łyżeczka proszku
do pieczenia
Masło ucieramy z cukrem i cukrem
waniliowym, dodając stopniowo jajka.
Gdy całkowicie się wszystko rozprowadzi jeszcze przez kilka minut dalej ucieramy.
Do masła z cukrem wsypujemy
przesianą mąkę i proszek do pieczenia
i delikatnie mieszamy.
Przekładamy masę do formy. Pieczemy około 45 minut w piekarniku
rozgrzanym do 200°C.
Wystudzone ciasto możemy podawać bez dodatków lub też przekrajamy
i przekładamy kremem lub bita śmietaną.

Pieczeń cielęca
szpikowana

50 dag udźca cielęcego, 5 dag słoniny,
2 ząbki czosnku, 1 szklanka rosołu,

sól, łyżeczka masła, pieprz
Udziec czyścimy i myjemy. Wkładamy ją do wrzącej wody i zagotowujemy.
Następnie odsączamy i szpikujemy
słoniną pokrojoną w słupki.
Nacieramy czosnkiem roztartym z
solą i oprószamy pieprzem.
Tak przygotowane mięso wkładamy
do rondla, dodajemy masło i podlewamy
rosołem.
Dusimy na wolnym ogniu do miękkości.
Mięso podajemy na półmisku pokrojone w plastry, oblane sosem z pieczenia
i obłożone zieloną sałatą, pieczarkami z
rusztu i ziemniakami piure.

Pilaw z pieczarkami

1 szklanka ryżu, 2 szklanki wody, 1 cebula, 4 łyżki masła, 2 roztarte goździki,
pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu, 25
dag pieczarek, jedna czwarta łyżeczki
zmielonego kminku
Cebulę kroimy w plastry i smażymy
około 1 minuty na rozgrzanym maśle.
Dodajemy goździki, kminek, pieprz i sól.
Smażymy wszystko jeszcze dwie minuty
mieszając. Po tym czasie dodajemy grzyby i smażymy jeszcze 5 minut.
Pieczarki przekładamy łyżką cedzakową na półmisek.
Do tłuszczu ze smażenia wsypujemy
ryż, wlewamy wodę i zagotowujemy. Następnie zmniejszamy płomień i gotujemy
pod przykryciem 15 minut.
Po tym czasie wkładamy grzyby,
mieszamy i dusimy przez 10 minut.
Podajemy na gorąco z dodatkiem zielonej sałaty.

Dobre rady:
Biszkopty

Biszkoptowy spód jest bardzo kruchy
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Cytaty na ten tydzień
Skuteczność i potrzeba stylu na
tym polega, że oddziela on ideę
od człowieka., który ją powziął, i
otwiera drogę dla tych idei, które
nie mogą i nie powinny znaleźć
wyrazu. Innymi słowy, styl to
jedyny właściwy język zdolny
uzewnętrznić dana ideę.
Amedo Modigliani,
list do Oscara Ghiglii
„Ludzie dają bogom ich imiona – mówią Indie – ale bogowie
przyjmują je albo odrzucają”;
najwięksi artyści tworzyli boskie
formy, ale bogowie akceptowali
je dopiero wtedy, gdy uznali je
ludzie. Wtedy zaczynało się panowanie pewnego stylu...
André Malraux, Przemiana
bogów, Nadprzyrodzone
... styl to system form wyrazu, poprzez które przeziera osobowość
artysty oraz światopogląd grupy.
M. Shapiro, Style, w: „Antropology Today”

PRZYS£OWIA
Koniec stycznia łagodny, luty będzie pogodny.
Na św. Ignacy (1 luty) w polu już inaczej.
Gdy pierwszego pięknie wszędzie, tedy
dobra wiosna będzie.
Luty - miej kożuch i dobre buty.
Powiadają, że Gromnica (2 luty) już ci
zimy połowica, ale bywać nie nowina, że dopiero ją zaczyna.
Gdy Gromniczna (2 luty) zimę traci, to
święty Maciej ją wzbogaci.

Chleb św. Agaty (5 luty) od ognia
strzeże chaty.
Na św. Agatę (5 luty) wysuszysz na
słońcu szatę.
Po św. Dorocie (6 luty) wyschną chusty na płocie
Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a
nim Waluś (14 luty) nam zaświeci, obaczymy, mróz kark skręci.
i łatwo pęka. Można uratować ciasto, jeśli posmaruje się obie części pęknięcia i
mocno je do siebie przyciśnie.
Również przy pękniętych struclach,
kruchych pierożkach z powidłami, ciasteczkach z ciasta półfrancuskiego i podobnych wypiekach białko lub woda pełni funkcję lepiszcza.

Zbyt gorące napoje

... oziębia w ciągu paru sekund specjalna, absorbująca ciepło łyżeczka aluminiowa. Dzięki temu drobnemu wynalazkowi można zjeść śniadanie szybko i
bez poparzenia języka.

Plamy z błota z dywanów

... wybawiamy w następujący sposób:
wysuszamy je suszarką do włosów,
czyścimy odkurzaczem i przecieramy
szmatką zwilżoną octem lub sokiem z
cytryny.
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Sąsiedzi

Rzecznik Praw Obywatelskich wyruszył na wyprawę po
Polsce. Przemieszcza się po kraju i spotyka jego mieszkańców. Ta inicjatywa ma na celu wspólne przyglądnięcie
się różnym zapisom w Konstytucji oraz wymianę opinii na
temat nurtujących Polaków i Polki kwestii. Z tej to okazji,
w sejneńskiej Białej Synagodze odbyła się debata „Wspólnota sąsiedzka. Sąsiedzi różnych narodowości i religii”.
Debatę poprowadził Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze), a uczestniczyli w niej Witold Liszkowski (wójt
Puńska) i Jerzy Nazaruk (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
oraz liczna publiczność i przedstawiciele sejneńskich
władz.
Adam Bodnar – od 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podstawą do dyskusji na
Sejneńszczyźnie uczynił artykuł 35 Konstytucji:
Art. 35.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do
tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych
i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz
do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich
tożsamości kulturowej.
Mniejszością narodową staje się grupa, która funkcjonuje na terytorium państwa polskiego od co najmniej
100 lat i identyfikuje się jednocześnie z innym państwem,
posiada ojczyznę zewnętrzną. To różni mniejszość narodową od mniejszości etnicznej, która nie utożsamia się z
innym narodem. To nie są wciąż kategorie ostateczne (nie
ma na przykład definicji na kategorię śląską). Polskę zamieszkuje 9 mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi,
Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy,
Żydzi oraz 4 mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie,
Tatarzy i Romowie. Sejneńszczyzna jest miejscem, w którym współistnieją społeczności litewska i polska, wiele
jest także śladów po kulturze żydowskiej. Natomiast województwo podlaskie jest województwem, w którym ogólnie funkcjonują liczne mniejszości narodowe i etniczne.
Z uwagi na migrację po 1945 roku, w wyniku której na
tereny byłych Prus Wschodnich przybyły te same mniejszości (narodowe i etniczne), znajdują się one teraz także
na terytorium Mazur.

Zajmując się kwestią przeszłości, tożsamości i współuczestnictwa mniejszości w życiu publicznym często podejmowane są dyskusje na temat ich perspektyw i potrzeby rozwojowej. Mniejszości mają ustawowo przewidziany
czas dla siebie w mediach, ale ze względu na ograniczoność
tego czasu oraz na brak możliwości kształtowania wspólnie z innymi kultury narodowej zostają wciąż na uboczu.
Wszelkie próby łączenia różnorodnych społeczności rozbijają się również o przepisy biurokratyczne: społeczności
mieszkające obok siebie nie mające potrzeby tworzenia
granic spotykają się z trudnościami ze znalezieniem dla
takiego podejścia poparcia. Dodatkowo, nieprzepracowane konflikty, próby zamiecenia ich pod dywan, są też
dużym problemem, gdyż nigdy nie da się porozmawiać o
autentycznych problemach, jeśli społeczności nie zostaną
rozumnie przeprowadzone przez historię. Nieuświadomione, nieskonfrontowane i nieprzepracowane problemy będą
w takich sytuacjach drzemać i utrudniać współistnienie, a

artykuł 35 Konstytucji będzie stanowił problem zarówno w kontekście praw, jak i obowiązków z niego wynikających. Jest to jednak związane również tym, że bez
względu na to czy mówimy o osobie wywodzącej się z
grupy mniejszości narodowej, etnicznej czy większości,
problem wynika z ogólnej świadomości mieszkańców
Polski, z podmiotowości, z praw obywatelskich, które
powinny być obywatelom znane (a tak często nie jest), i
które powinny być przestrzegane, gdyż najbardziej bezbronną mniejszością jest pojedynczy obywatel.
Rzecznik Praw Obywatelskich, mimo, że urzęduje od niedawna, ma już za sobą kilkanaście wniosków
do Trybunału, które dotyczą setek tysięcy ludzi w sprawach najzwyklejszych. W Polsce jest wiele grup wykluczonych, lub niewystarczająco chronionych. Rzecznik
pomaga im m.in.: w kwestii upodmiotowienia, co im
następnie gwarantuje możliwość zrzeszania się i upominania się o swoje prawa. A. Bodnar podkreślał, iż trzeba
mówić i nie bać się rozmowy, zaangażowania. Ważnym
jest też, aby rozmawiać ponad podziałami, aby szukać w
porozumieniu tego, co łączy, a nie dzieli. Ważna jest też
komunikacja pomiędzy obywatelami i organami sprawującymi władzę.
Podczas debaty został też poruszony temat bezpaństwowca. Co to znaczy być bezpaństwowcem i jakie konsekwencje wynikają z tego stanu? Rzecznik wyjaśnił, iż
termin „Rzecznik Praw Obywatelskich” dokonuje z założenia kategoryzacji: chodzi o prawa obywatelskie, a więc
można myśleć skojarzeniowo o ogóle obywateli. Wzięło
się to z tego, że w latach osiemdziesiątych (Ombudsman
- RPO został ustanowiony w 1987 roku) tak właśnie myślano o prawach człowieka, użyto więc terminu „prawa
obywatelskie”. Na uwagę zasługuje też fakt, iż ogólna
umowa międzynarodowa zwana: Międzynarodowy Pakt
Praw Osobistych i Politycznych, została ratyfikowana
przez Polskę w latach siedemdziesiątych i wtedy przetłumaczono ten pakt jako Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych. Kiedy tworzono instytucję rzecznika w latach osiemdziesiątych automatycznie
tak samo ją nazwano: Rzecznik Praw Obywatelskich, ale
funkcja rzecznika jest zupełnie inna. Funkcją rzecznika
jest zajmowanie się wszystkimi osobami, które znajdują
się pod jurysdykcją państwa polskiego. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo. Dotyczy to nie praw obywatela,
ale praw człowieka. W tym kontekście bezpaństwowiec
(także z wyboru) nie jest w naszym kraju pozbawiony
ochrony ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich.
Poruszając tematykę mniejszości poruszono także temat tolerancji. Jak się okazuje, często słowo tolerancja
mylnie utożsamiane jest ze słowem tolerować. Z tolerancją to jest tak, że kiedy wyrzuca się ją z etosu życia
to pojawia się pustka. W takich sytuacjach, konfrontacja
z taką pustką po obu stronach konfliktu stanowi zagrożenie. Kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich spotyka się
z zachowaniami, które są przejawami braku tolerancji,
wykluczenia czy ksenofobii prowadzi działania, które
zaczynają się od zrozumienia drugiego człowieka: dlaczego ta osoba jest inna, czym się charakteryzuje ta inność i na czym polega jej krzywda. Ostatnio działania
rzecznika często sprowadzają się do debaty o uchodźcach. Dużo się o nich dyskutuje w Polsce, porównuje do
terrorystów, a mało o tym, dlaczego tak naprawdę zdecydowali się na marsz przez Turcję, czy na przeprawę
przez Morze Śródziemne. Rozmawianie o tym jest bardzo ważne. Tolerancja nie jest czymś pragmatycznym,
ani niczym idealistycznym czy też absurdalnie wysoko
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zawieszoną poprzeczką. Powszechnie wiadomo, iż tolerancja jest cnotą. Tolerancyjna postawa jest konieczna po to,
aby rozwiązywać konkretne problemy.
Ważną rolą rzecznika jest promowanie tej wiedzy o tolerancji, dyskryminacji, nieufności, mniejszościach, niepełnosprawności. Wkrótce biuro rzecznika wyda wspólnie z
Fundacją Helsińską „Przewodnik do spraw równego traktowania dla sędziów i prokuratorów”. Celem tej publikacji
jest udostępnienie wiedzy bardzo konkretnej i praktycznej.
Jest to podręcznik przygotowany przez dużą grupę ekspertów z organizacji pozarządowych i instytucji eksperckich.
A. Bodnar jest również zwolennikiem wolności słowa,
szczególnie w przypadku dziennikarzy, walczy o zakaz
inwigilacji w internecie uważając, że dotknie ona przede
wszystkim właśnie dziennikarzy i aktywistów. Natomiast ta
wolność słowa ma swoje granice, którymi zajmuje się także rzecznik. Taką granicą jest mowa nienawiści. Mowa odwołująca się do stereotypów, ksenofobicznych treści, treści
wykluczających czy też rasistowskich. W walce o wolność
słowa i w przeciwdziałaniu mowie nienawiści rodzi się też
pytanie o to, jak nie przekraczać kolejnych granic, jak walczyć i przeciwdziałać mowie nienawiści, a z drugiej strony
nie powodować, że zostanie ograniczona debata publiczna.
Zdaniem rzecznika jest to zadanie trudne, ale wykonalne,
bo jeżeli mamy myśleć o równości, o tym, żeby poszczególne grupy/osoby nie były jeszcze bardziej wykluczone/
poddane nietolerancji to trzeba dbać o skuteczność przepisów, trzeba dbać, aby sprawy były traktowane odpowiednio
przez policję i prokuraturę.
A. Bodnar jeżdżąc po kraju tworzy przy okazji rozmaite
projekty. Odwiedzając Suwałki postanowił wspólnie przyjrzeć się problemom dzieci, których rodzice wyemigrowali,
kwestii własności i ochrony krajobrazu. W Poznaniu udało
się zorganizować spotkanie z bezdomnymi, padło sformułowanie „Wielkoduszna Wielkopolska” a metropolita poznański abp Stanisław Gądecki i wiceprezydent Poznania
Arkadiusz Stasic wspólnie z mieszkańcami dyskutowali o
najważniejszych problemach społecznych Wielkopolski.
W Szczecinie dyskutowano o prawach autorskich, zaś w
Świnoujściu rozmowy dotyczyły migracji do pobliskich
Niemiec i geriatrii. Debata w Sejnach była poświęcona sąsiadom i odbyła się dosyć symbolicznie, 29 stycznia. 28
stycznia 1573 roku - dokładnie 443 lat temu – sejm konwokacyjny w Warszawie uchwalił Akt Konfederacji Warszawskiej czyli pakt, który jest w historii dziedzictwa światowego uznany za działanie o wielkim znaczeniu światowym i
cywilizacyjnym. Akt zapewniał bezwarunkowy i wieczny
pokój dla innowierców, był to początek gwarantowanej
prawnie tolerancji religijnej i tym samym również ówczesna Polska przez krótki okres była krajem bez płonących
stosów inkwizycji.
Ewa Kozłowska
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Sportowcy Warmii i Mazur

Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego w Olsztynie
zaprasza do wzięcia udziału w multimedialnym konkursie
„Sportowcy Warmii i Mazur”. Jego ideą jest przedstawienie
sylwetki sportowca, trenera, sędziego, działacza sportowego, nauczyciela wychowania fizycznego lub dyscyplin sportowych, których działalność jest związana z województwem
warmińsko-mazurskim.
Konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim wziąć
udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły złożone
maksymalnie z 3 osób, które opracują multimedialny pokaz
przedstawiający sylwetkę wybranego przez siebie bohatera
konkursu. Prezentacja może zawierać wywiady ze sportowcami lub ich rodzinami, biografie, sylwetki nauczycieli
wychowania fizycznego, sędziów sportowych, filmy, zdjęcia bądź fragmenty wycinków prasowych itp. Prace należy
przesyłać do 31 maja 2016 r.
Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe:
• szkoły podstawowe,
• gimnazja,
• szkoły ponadgimnazjalne,
• uczelnie wyższe,
• kategoria „Open” – osoby niezwiązane ze środowiskiem szkolnym.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem do pobrania na www.osir.olsztyn.pl.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Równać Szanse 2016

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać
Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego celem jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które przyczynią się do rozwoju umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym,
jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 40.000,00 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada
2017 r., prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą
młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe – zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub
fundacji – z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z II etapów.
W I etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę
środowiska lokalnego, w II (do którego zakwalifikują się
laureaci I etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.
Termin nadsyłania wniosków w I etapie mija 10 marca
2016 r. o godz. 12:00.
Zasady konkursu, wzór formularza wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz kryteria oceny merytorycznej
diagnozy są zamieszczone na www.rownacszanse.pl.
Szczegółowe informacje o Programie i konkursie można
uzyskać pod numerem tel. 22 826 10 16 bądź mail pod adresem rownacszanse@pcyf.org.pl.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B29904

Rozpoczęcie
kursu

18
lutego

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B28106

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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24 stycznia 15 wędkarzy w tym jeden z czkawką, z
Koła Okoń i nie tylko uczestniczyło w integracyjnym spotkaniu na lodzie jeziora Śniardwy.
Od piątej rano bus zbierał po całym Olecku wędkarzy,
którzy postanowili niedzielę spędzić na największym polskim jeziorze. Pogoda fantastyczna. Kilka stopni mrozu,
a co najważniejsze prawie bezwietrznie, co na tak ogromnym zbiorniku jest bardzo ważne.

Dziadek czyli integracja
albo sprawa czkawki.
Śniardwy 2016

Czkawka. Mimowolny skurcz przepony. Każdy poznał
dokuczliwość czkawki. Miecio szczególnie.

Już kilka minut po siódmej, gdy jeszcze panował lekki
zmrok, zameldowaliśmy się na jeziorze, w rejonie tzw wysokiego brzegu. Głębokość bardzo urozmaicona. 2-3 metry, za chwilę prawie 7 i znów wypłycenie. Tylko z rybami
kłopot. Jakoś nie biorą. Czkawka nie mija.
W zasięgu wzroku pewnie ze stu pięćdziesięciu wędkarzy. Tłoczno. Niektóre górki okupowane były przez nawet ponad dwudziestoosobowe zgrupowania wędkarzy.
Inni łowili w samotności. I tylko wyniki podobne. Słabo,
bardzo słabo. Pojedyncze okonie i płotki. Ktoś tam trafił
leszczyka. Ale humory dopisują.
Na ognisko umówiliśmy się na 14. Każdy przyniósł jakieś ryby. Miecio dodatkowo czkawkę. Dymek, przyjemny
ogień i własnoręcznie upieczona kiełbaska. Integracja. Ga-

„Nad Wigrami
płynie,
nie płynie czas?”
– rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika rozstrzygnięto Szkolny
Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie, nie płynie czas?”. Konkurs został przeprowadzony wśród
uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej.
Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie prezentujące przyrodę lub dziedzictwo kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego.
III miejsce,Amelia Żylińska (1c), W stronę słońca
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.(proszę dzwonić). 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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kami dopiero zostaną. Odśpiewane „Dziadku, drogi dziadku…” i inne harcersko-turystyczne przeboje. Fajnie było.
Serdeczne podziękowania Krzysztofowi Krajewskiemu i
Mieczysławowi Gojlikowi za zorganizowanie wyjazdu.
Chociaż ryb nie połowiliśmy, integracja stała się . Bo
przecież nie tylko o ryby w wędkarstwie chodzi. I tylko ta
czkawka. Ciągle nie minęła. Gdy podczas podróży na łowisko pytałem kolegów, co dla nich jest najważniejsze w
wędkarstwie, nikt nie powiedział, że ryby.
Sprawdziło się. Pozdrawiam serdecznie wszystkich
uczestników
z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło

V27209

daliśmy chyba dwie godziny. Nikt nie poganiał. Prezes koła
zadbał, aby jakaś rywalizacja była, więc za największą rybę
wręczył piękny szklany puchar. A rybą tą był złowiony przez
Arnolda Hościłło leszcz.
Najważniejszym tematem rozmów było hasło „dziadek”.
Mirek właśnie kilka dni temu został dziadkiem i cieszył się jak
dziecko. A na ten temat inni mieli również swoje przemyślenia. Zarówno obecni dziadkowie, mający wnuki roczne, kilku,
kilkunasto, a nawet kilkudziesięcioletnie jak i ci, którzy dziad-
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Cały twój
Kwadrans przed szesnastą zebrali się na placu. Takich
spotkań nie można i nie da się odłożyć na później, czy na
kiedyś. Tłum gęstniał. Tuż przed ustaloną godziną byli już
niemal wszyscy, którzy chcieli być. Niedowierzanie mieszało
się z żalem, współczuciem i niewypowiedzianą ulgą, że to
nie dotyka naszych najbliższych. Zwlekali przed wejściem,
bo nikt nie chciał być tym pierwszym. Ktoś zdecydował, że
trzeba już wejść, koś inny zapytał, co powiedzieć w takiej
chwili.
Kiedyś na wsi nie było z tym problemu. Po prostu przychodziło się do domu, padało na kolana, modliło się i tyle.
Nie trzeba nic mówić. Bo na wsi nie było instytucji zwanej
domem pogrzebowym, bo każdy dom nim był. I choć społeczeństwo przeszło totalną metamorfozę pod względem mentalno–obyczajowym, to ci, których znałam, chcieli odchodzić
w domu. I rodzina im to umożliwiała.
Tak było i w tym przypadku. Czterdzieści kilka lat to nie
jest czas na odchodzenie do wieczności. To też nie jest okazja
do targowania się, dyskusji i odwiecznego pytania: „dlaczego?”
Stała w progu sina od łez. Przyjmowała gości, którzy
sprawiali jej radość swoją obecnością, ale każdy z osobna
wzbudzał kolejną lawinę łez i bólu. I nie trzeba było mówić
nic. Trzeba było słuchać. To Ona opowiadała, każdemu
z osobna powtarzała ostatnie trzy miesiące jego, ich walki
z chorobą. Był młody, wysportowany, coś go rok temu pobolewało, ale kogo nic nie boli? Nie chciał się badać i oto miała
żal do niego. A może przeczuwał i bał się diagnozy? – zastanawiała się głośno. Kiedy już ją poznał, strasznie zapragnął
żyć, walczyć, choć dokładnie znał przebieg choroby. To był
wyrok: chłoniak. Niespełna trzy miesiące i zwinął się go z
doczesnego świata.
Czuwała przy nim jego matka, babcia, której był ulubionym wnukiem, synowie, tylko on taki zmieniony nie do poznania. Tak wyniszczyć może tylko rak.
Stała w izbie i opowiadała o tym, że w czerwcu minęłaby
szesnasta rocznica ich ślubu. Tak pięknie mówiła o tych latach i o tym, że teraz dopiero mogli życie brać garściami. Odchowali synów, oboje pracowali, więc zaczęli podróżować. I

o ostatniej podróży opowiadała z taką radością i zachwytem. Cieszyła się jak dziecko, kiedy dostali od dziadków
małą działeczkę, na której postawili domek. Taki mały,
ale własny i nieopodal jeziora. Opowiadała koleżankom
w pracy, jakie kwiatki już posadziła, że założyli światło.
Tylko żyć i cieszyć się. I o nim mówiła pięknie. Że miał
swoje pasje, bo nie wyszłaby za kogoś, kto nie ma pasji. I
że dobry dla niej był, że nigdy nie zaznała od niego żadnej
krzywdy, że dobrze im było ze sobą. I jaki był cierpliwy w
czasie choroby, nie narzekał, starał się nie obciążać sobą
rodziny. I był świadomy kolejnych etapów choroby.
Ostatni – jak się niebawem okazało – tydzień wzięła
wolne w pracy, tak jej doradziły koleżanki. Karmiła go rosołem, wmawiała sobie i jemu, że będzie dobrze, że poradzą sobie, że jest silny. Czuwała dniem i nocą, a w tym
czuwaniu rozmawiali, wspominali.
Rano, kiedy syn poszedł do szkoły, wtuliła się w niego
i tak trwali przez chwilę. Bała się sięgnąć po komórkę, bo
jeszcze jej babcia mówiła, że nie wolno przerywać odejścia. Więc nie drgnęła, nie wzywała pogotowia. Zdążył
jeszcze szepnąć: „Cały jestem twój” i… skonał.
Potem przyjechał lekarz i dobrze, że znajomy pielęgniarz, który złamał procedury i nie zapakowali go do
czarnego worka, tylko zawinęli w prześcieradło. A ona żegnała swego ukochanego, który niedawno śpiewał: „Pójdę
boso…” I poszedł.
Teraz, stojąc w tych drzwiach i oczekując gości, którzy tłumnie przyszli na ostatnie pożegnanie, opowiada to
wszystko każdemu z osobna. I dzisiaj się nie boi, wyznała,
bo jest dużo ludzi, ale tej ciszy się boi, pustego domu, gdy
wróci. Ma wrażenie, że to się dzieje poza nią, że to się nie
wydarzyło – powtarza jak mantrę. Wchodzą kolejni znajomi i im też musi opowiedzieć, jaki było dobry i jak szybko
odszedł, bo choroba nie dała nawet szansy walki.
Ktoś wspomniał, że jego babcia mówiła, że to wielki
dar być przy śmierci bliskiego.
Nie trzeba nic mówić w takiej chwili, wystarczy się
przytulić i posłuchać.
„Cały jestem…”
Marusia
Ps. Spotkałam ją dzisiaj w kościele. Siedziała w kruchcie z synami. Nieobecna. Ból przeszywał ją na wskroś. Nie
mówiłam nic, bo co można rzec w takiej chwili. Przysiadłam się do niej. Przytuliłam. Pomilczałyśmy.

