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Za rękę iść z marzeniem... ,
s. 9
chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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pizza na telefon, 87-520-31-32
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Policjant odchodzi na emeryturę ,
s. 9

2

Tygodnik olecki 9/944 - r. 2016

to@borawski.pl

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V01805

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V01226
tel. 507-047-750

19 marca
III Olecki
Jarmark Wielkanocny
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w
Olecku „Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału
w III Oleckim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie
się 19 marca (sobota), w godz. 11.00-14.00 na rynku Placu Wolności w Olecku.
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich
wyrobów prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Oleckiej – 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 605-107-755

Burmistrz Olecka
zaprasza wszystkie małżeństwa
obchodzące w 2016 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.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 marca 2016 r.

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

V03002

V02404

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
19 lutego od 6.51 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy 11 Listopada pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
20 lutego od 12.34 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Sokółki zabezpieczał w Sokółkach miejsce i usuwał skutki
wypadku drogowego.
20 lutego od 21.25 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Reymonta pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
23 lutego od 10.02 dwa zastępy JRG PSP usuwały konar
drzewa niebezpiecznie pochylony nad jezdną ulicy Letniej.
informacji udzielił młodszy brygadier Tomasz Milewski
24 lutego od 14.27 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Dorszach.
27 lutego od 14.37 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w
okolicach Dunajku pożar suchej trawy.
29 lutego od 9.06 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Borawskie usuwały w Borawskich drzewo powalone na drogę.
29 lutego od 12.54 jeden zastęp JRG PSP w okolicy alei
Wojska Polskiego gasił na bocznicy pożar podkładów kolejowych.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku informuje, że od 1 września przy Oddziale Promocji Zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie, zaczął działać bezpłatny, anonimowy
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
W SPRAWIE „DOPALACZY”.
Oferta punktu, w którym dyżuruje psycholog – certyfikowany
specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień, kierowana jest do: - osób używających
środki zastępcze, tzw. „dopalacze”, chcące zerwać z nałogiem;
- członków rodzin osób używających środki zastępcze, tzw.
„dopalacze”;
- wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących zwiększyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom „dopalaczy”.
Punkt, mieszczący się w pokoju nr 222 budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, będzie
czynny w każdy wtorek, od godziny 7.30 do 12.30.
Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,83 zł
ON Arctic ................. 4,03 zł
Pb 95......................... 3,98 zł
PB 98......................... 4,13 zł
LPG............................ 1,69 zł
Olej opałowy............... 2,05 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
2 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 marca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
4 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Grafika Piotra Donajewskiego, wernisaż wystawy w
Galerii Sztuki Prawdziwej im. Andrzeja Legusa
17.00 - Na granicy, film, Kino Mazur
19.00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, film, kino
Mazur
5 marca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
16.00 - Czarni Olecko - Sparta Augustów - sparing, boisko
ze sztuczną murawą
16.00 - Unia Olecko - Pomorzanka Sejny - sparing, boisko
ze sztuczną murawą
17.00 - Na granicy, film, Kino Mazur
19.00 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, film, kino
Mazur
6 marca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Dzień kobiet ze sportem i urodą, hala lega
18.00 - Miedzy mną a Tobą, koncert Laury Łącz, sal kina
Mazur
19.30 - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, film, kino
Mazur
7 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Będę wielkim mówcą, wieczorek logopedyczny, PPP, Zamkowa 2
8 marca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy
Urzędzie Gminy w Świętajnie
9 marca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Pozytywne myślenie = zdrowy organizm, spotkanie
z cyklu W zdrowym ciele, zdrowy duch, Biblioteka Miejska,
ul. Kopernika
10 marca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
Mammografia, badanie profilaktyczne przy szpitalu w Olecku
11 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy
szpitalu w Olecku
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy targowisku miejskim w Kowalach Oleckich
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Bogowie Egiptu, film, Kino Mazur
19.00 - Akademia Tańca, warsztaty, ROK MG
19.20 - The Boy, film, kino Mazur
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Mammobus na Dzień Kobiet!

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną
okazję do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii! Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!
Masz wątpliwość, czy badanie mammograficzne jest konieczne?
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej
piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi)
w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są
one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie
zwiększa szansę wyleczenia.
„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda
profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy
panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to
najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
Świętajno – 8 marca przy Urzędzie Gminy, Świętajno 104
4 marca – wernisaż wystawy grafiki

Piotra Dondajewskiego

godz. 17:00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Piotr Dondajewski

Urodzony w 1953 r. w Zamościu. Studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom
z projektowania graficznego w 1977 roku. Grafik, malarz,
pedagog. Od 2002 do 2012 r. Prezes Okręgu Olsztyńskiego
Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórca oprawy plastycznej oraz logo Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.
W 2005 r. otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury
przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu WczesnegoWykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane
kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub
co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie
jest wymagane skierowanie lekarskie.
40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa
dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest skierowanie
lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.
fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center
czynne jest 7 dni w tygodniu.
dowego. Laureat II Nagrody w „IV Olsztyńskim Biennale
Plastyki - O Medal Prezydenta” w 2005 r., w 2007 r. został
wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyna.
Posiada Złotą Odznakę ZPAP. Mieszka i pracuje w
Mrągowie.
Motto
- „Trzeba dziś już obalić mit boskiego artysty, tworzącego jedynie arcydzieła przeznaczone dla osób o wybitnej
inteligencji. Należy powiedzieć, że póki sztuka nie podejmuje problemów życiowych, póty interesują się nią tylko
nieliczni. Dziś, w chwili gdy nasza kultura staje się coraz
bardziej masowa, artysta musi zejść ze swego piedestału i
zniżyć się do projektowania szyldu dla rzeźnika (jeśli potrafi).”Bruno Munari

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:

• Jan Anisimowicz
• Igor Cichanowicz
• Anna Jagielska (Mońki)
• Zygmunt Kamiński
• Jakub Zawadzki (Niepołomice)
• Maciej Zimorowicz

K16608

K15810

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Olecko – 10, 11, 14 marca przy Szpitalu, Gołdapska 1
Kowale Oleckie – 11 marca Targowisko Miejskie
Wieliczki – 14 marca Ośrodek Zdrowia, Jeziorna 14

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.
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Pamiętacie Państwo hasło stanu
wojennego „Zima wasza, wiosna nasza”? Jedni głośno krzyczeli, inni cicho, a czasami tylko w myśli wypowiadali te słowa. Wokół szalała zima
oraz ZOMO i napuszczone na społeczeństwo wojsko. Ciepło było tylko w
domach i to nie wszystkich. Z rozgłośni zachodnich i z podziemnej prasy
dowiadywaliśmy się o pacyfikacji kopalni „Wujek” i śmierci górników. Kilka tysięcy ludzi Solidarności siedziało
w więzieniach. Program telewizyjny
był krótki i przeważnie informacyjny lub przeznaczony dzieciom. Dezinformacja święciła sukcesy. W Dzienniku Telewizyjnym brylował rzecznik prasowy Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego Jerzy Urban. Prawda, jak wdzięcznie się nazwała
rodzima, nasza własna, a nie południowoamerykańska junta?
Wtedy usłyszałem po raz pierwszy to hasło.
Mieszkałem wtedy w Świętajnie, a pracowałem w Ośrodku Teatru Amatorskiego w Olecku. Działał ten Ośrodek przy
Oleckim Domu Kultury. Tak się wtedy nazywał ROK. Ośrodek powołał wojewoda albo minister. Nieważne.
Świętajno tego 13 grudnia zasypał śnieg. Rano w poniedziałek nie działała komunikacja autobusowa. Nie wiadomo
czy z powodu śniegu czy z powodu milicji i wojska. Naturalnie, nie działały również telefony. Dopiero we wtorek dojechałem do pracy. Nie miałem okazji przeżyć wizyty „trójki murarskiej” w naszym teatrze. Trójka murarska: tak nazywano patrol
składający się z jednego milicjanta i dwóch ZOMO-wców lub
żołnierzy.
Nie grzebali w papierach ale kazali zdjąć ze ściany flagę z
logo Solidarności.
Potem dowiedzieliśmy się, że potraktowano nas bardzo
pobłażliwie. Za taką flagę na ścianie można było co najmniej
dostać pałką po krzyżu. U nas Wojtek Niedzielko nawet bohatersko zwrócił uwagę żołnierzowi żeby mu lufą od pistoletu
maszynowego po brwiach nie jeździł.
W biurze byli wtedy jeszcze Ania Łowczyńska (obecnie
Olszewska) i Zbyszek Terepko.
Pamiętam jak niecierpliwie czekało się na jakiekolwiek
wiadomości z kraju. W szczególności te, które choć trochę dawały jakiejś nadziei. Już w styczniu wiadomo było kto z Olecka został internowany.

Tygodnik olecki 9/944 - r. 2016

5

Byłem wtedy w Zarządzie Krajowym Klubu Korespondencyjnego Młodych Pisarzy. Był to specyficzny związek
literacki. Skupiał ludzi raczej myślących młodo choć i wiekiem również - w większości. Należał do niego np. debiutujący w tym czasie cyklem opowiadań Himilsbach, jak i renomowany już pisarz Piotr Kuncewicz.
Wysłałem wtedy listy do wszystkich członków Zarządu.
Większość wróciła do mnie z adnotacją, że „adresat już tu
nie mieszka”. Mogło to oznaczać, że albo został internowany, albo musiał jako student opuścić stancję lub akademik,
bo WRON zamknął wszystkie uczelnie. Kilka odpowiedzi
jednak otrzymałem. W jednym z listów było o tym, że Lech
Wałęsa został internowany i siedzi, w odróżnieniu od pozostałych działaczy Solidarności, sam.
Jak wtedy baliśmy się, że zmięknie, że się podda.
Nadszedł czas, że niektórzy wychodzili z więzień. Podpisywali lojalki lub po prostu ich wypuszczano żeby namierzyć
innych, którzy działali w podziemiu, z którymi ewentualnie
mogliby się spotkać.
Wtedy też okazało się, kto jest kto. Kto był szpiclem w
związku, a kto pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To był
chyba najgorszy manewr, jak się z perspektywy czasu patrzy,
polskich służb politycznych. Wszystko stało się jasne. Dzięki
poczuciu bezkarności jaką nagle oficerowie wywiadu politycznego otrzymali zostali zdekonspirowani.
Ukrócono dopiero tę jawną działalność po śmierci księdza Popiełuszki.
Wszyscy wkoło jednak liczyli na niezłomność Wałęsy.
Telewizja, w szczególności Dziennik Telewizyjny z Urbanem starała się skompromitować przywódcę Solidarności. A
to pokazano jego rzekome spotkanie z bratem, które nagrywano gdzieś spod stołu i filmowano jednocześnie, a to jakieś
wyszperane, gdzieś operacyjnie jego oświadczenie.
Ci którzy te Wiadomości oglądali wiedzieli jedno: nie
mogą złamać Lecha! Szukają haków, dezinformują, oczerniają. I nie złamali go. Do końca był Patriotą, walczył o wolność i ją wywalczył.
Jaki z tego morał? Ano taki, że w tym czasie, gdyby esbecja (tak nazywaliśmy policję polityczną) miała coś na Lecha
Wałęsę wykorzystałaby to bez mrugnięcia okiem. Nie wykorzystała, bo wtedy tych dokumentów, które przejął IPN i
skwapliwie pokazał światu, JESZCZE NIE BYŁO.
Czekam więc na ekspertyzę grafologów i innych speców
od sprawdzania prawdziwości dokumentów. Nie chciałbym
być też w skórze szefa IPN i jego gwardzistów, którzy tak
skwapliwie i bez pardonu wystawili archiwa na widok publiczny.
Jedno jest pewne, że na takie argumenty zareagował naród. Wyszedł na ulicę. W Warszawie na demonstracji było 80
tysięcy ludzi.
Są trzy grupy ludzi, którzy demonstrowali przeciwko
nagonce na Lecha Wałęsę. Pierwsza to grupa, która wierzy
w prawdziwość tych papierów ale za zasługi dla wolności
Polski wybaczyła Lechowi, są ludzie którzy nie wierzą w
prawdziwość dokumentów i są wreszcie ludzie, którzy nie
mają zdania. Wszyscy ci, których określa się „My Naród” zebrali się aby protestować przeciw ubezwłasnowolnianiu Trybunału Konstytucyjnego, przeciw zawłaszczaniu przez PIS
mediów publicznych i przeciw szarganiu nazwiska takiego
wielkiego człowieka jakim jest Lech Wałęsa.
Zapewne większość czytających te moje pisanie czytała „1984” Orwella? Pamiętacie Państwo jak zmieniało się w
tym totalitarnym państwie archiwa, jak budowano w nocy od
nowa historię jeśli jakiś człowiek i fakty były niewygodne
dla władzy. Obejrzyjcie czasami „Wiadomości”. Nie po to
aby się czegoś dowiedzieć ale po to żeby zobaczyć jak to się
w „demokratycznym” kraju robi.
Pokazano mi ostatnio zdjęcie, które znał kiedyś cały
świat. Lech Wałęsa, taki młody szczypior, młodszy o jakieś
co najmniej dwadzieścia pięć kilo, jest wynoszony na rękach
po wygranym strajku. Na tym zdjęciu twarz Lecha Wałęsy
zastępuje twarz Lecha Kaczyńskiego. Zamiast innych twarzy, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego wmontowano twarze Macierewicza lub obecnego prezydenta PiS-u
Dudy.
Czy tak będzie wyglądała interpretacja historii najnowszej Polski? Zobaczymy?
Nic bardziej złego od brązowienia pamięci o najbliższych
zrobić nie można. Trzeba pamiętać, że pisanego i siekierą się
nie wyrąbie. Szczególnie w dobie internetu. Prawda zawsze
się obroni.
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl

Konkurs na wsparcie rodzin

29 lutego ogłoszono konkurs z RPO 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego, w którym na dofinansowanie przeznaczono niemal 21 mln zł. Do połowy marca można też składać oferty w otwartych konkursach z rozwoju
turystyki i inicjatyw młodzieżowych.
Hasło to Konkursu „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym“. W
puli jest 20 mln 800 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz
rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech następujących
form wsparcia: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wzmacnianie
środowiskowych form wsparcia rodzin, organizacja grup
samopomocowych i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, asystentura dla opuszczających
zakłady karne i bezdomnych powracających do rodziny,
wspieranie: rodzinnych form pieczy zastępczej, ofiar przemocy domowej, umiejętności społecznych rodzin wykluczonych, organizacji pomocy sąsiedzkiej i usług wolontariackich oraz usługi mające wzmacniać więzi rodzinne.
Nabór rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 kwietnia
2016 roku.
Więcej informacji na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/
Organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań samorządu
województwa. 17 marca upływa termin składania ofert
w programie wsparcia inicjatyw młodzieżowych oraz zadaniu „Wsparcie procesu certyfikacji jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach w oparciu o system
kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej «Gospodarstwa Gościnne»“. Na pierwsze zadanie przeznaczono 30 tys. zł, na drugie – 20 tys.
Więcej szczegółów pod adresem:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/Otwarte_konkursy_ofert/

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Festiwalu Filmów Dzieci i
Młodzieży „Anim@kcja”.
W części konkursowej zapraszamy do nadsyłania Waszych animacji i filmów dokumentalnych.
Mamy nadzieję, że kolejna edycja cieszyć się będzie podobnym zainteresowaniem, jak poprzednie edycje konkursu, a nadesłane prace będą równie ciekawe, a może i lepsze.
Prosimy nauczycieli, zaproście do udziału w konkursie
swoich uczniów, a Was droga młodzieży, namówcie swoich
kolegów, przyjaciół i wspólnie pokażcie nam Wasze twórcze
przemyślenia.
Zaglądajcie Państwo na stronę konkursu www.animakcja.mdk.bialystok.pl - tam wkrótce znajdziecie nowe informacje i nagrodzone prace z poprzednich edycji. Formularz
zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest już dostępny na stronie MDK Białystok http://www.mdk.bialystok.pl/index.
php/interdyscyplinarne/1152-festiwal-filmow-dzieci-imlodziezy-anim-kcja
Festiwal objęty został patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem
prasowym Gazety Wyborczej Oddział w Białymstoku.
Z poważaniem
Jacek Forfa

Program Rodzina 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach Programu Rodzina 500+
przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku, ul. Kolejowa
31, parter pokój nr 5 w godzinach 7:30 do 15:30.

Konsultacje wojewódzkie

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane
do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt uchwały z formularzem zgłaszania opinii i
uwag jest zamieszczony na http://bip.warmia.mazury.pl/
urzad_marszalkowski/ zakładka „Konsultacje społeczne”.
Uwagi i opinie można zgłaszać od 22 lutego do 23 marca 2016 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem
na op@warmia.mazury.pl. Opinie można też zgłaszać za
pomocą platformy konsultacji społecznych województwa
warmińsko-mazurskiego www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura.
Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro
Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Urząd Skarbowy w Olecku
informuje,

że zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych
za 2015 r. przyjmowane są w pokoju nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedziałek:7:15
- 18:00
Wtorek:
7:15
- 15:15
Środa: 7:15
- 15:15
Czwartek:
7:15
- 15:15
Piątek:7:15
- 15:15
Informacje na temat odliczeń od podatku i dochodu w zeznaniach podatkowych za 2015 r. udzielane są przez Krajową Informację Podatkową czynną od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 18.00.
Infolinia:
Z tel. stac.: 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330
Wzory formularzy podatkowych wraz objaśnieniami
umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl

EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia
rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze.
Talent tkwi w każdym dziecku!
Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26010
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młodszy inspektor
Bernard Faszcza
odchodzi na emeryturę

Podinspektor B. Faszcza oddał hołd oraz pożegnał się ze
sztandarem.
Komendant R. Klauza zaprosił odchodzącego na emeryturę młodszego inspektora na tegoroczne Święto Policji i życzył wielu lat życia i zdrowia oraz rozwijania pasji. Życzenia
złożyli również wszyscy zaproszeni goście.
Podczas uroczystości został również odczytany rozkaz
wojewódzkiego Komendanta Policji powołujący na stanowisko zastępcy podinspektora Dariusza Stachelka.
Bernard Faszcza rozpoczął służbę w Policji w listopadzie
1994 jako aplikant w wydziale ruchu drogowego w Ełku. 1
września 1995 służył już jako policjant w zespole śledczym.
Od 1 października 1999 został powołany do pracy w zespole
zwalczającym przestępczość gospodarczą. Od 1 lipca 2002
zostaje kierownikiem sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
16 lipca 2007 zostaje powołany na stanowisko zastępczy
Komendanta Powiatowego Policji w Olecku i funkcje tę pełni aż do 2 marca 2016 czyli do przejścia na emeryturę.
B. Faszcza przepracował w Policji 21 lata, 3 miesiące i
11 dni.
Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2007)
oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” (2011).
opracowała BMB,
fotografia Cezary Domel

JAK WYSŁAĆ PIT
PRZEZ INTERNET

pieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na http://www.finanse.
mf.gov.pl/pp/e-deklaracje
PIT przez Internet w pięciu krokach:
1. Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania
aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze,
a następnie go wypełnij,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w
zeznaniu rocznym za 2015 rok,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia
PIT-u w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz
skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych
zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl (zakładka – Instrukcje).

We wtorek 2 marca w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na
emeryturę młodszego inspektora Bernarda Faszczy. Uroczystość w obecności Sztandaru Komendy Powiatowej
prowadził komisarz Dariusz Pawluczyk.
Komendant powiatowy inspektor Rafał Klauza odczytał rozkaz zwalniający ze służby R. Faszczę.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatowy Marian Świerszcz, Przewodniczący Rady Powiatu Wacław
Sapieha, zastępca Burmistrza Olecka Henryk Trznadel,
Wójt gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński, Komendant
Powiatowy Straży Pożarnej Jan Mróz oraz Nadleśniczy
Zbigniew Poniatowski.
Wszyscy z zaproszonych gości zabrali głos dziękując
B. Faszczy za działania policji oraz współprace z samorządami i instytucjami. Za współpracę podziękował Komendant R. Klauza. Życzenia złożyli przedstawiciele policjantów, policyjnych związków zawodowych oraz pracownicy
cywilni komendy policji.

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest
najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania
rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z
dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.
Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W
ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.
Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do
minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi
z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem
złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio
do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bez-
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Chłopska prasówka
1. Oniemiałem, gdy na 1. stronie Gazety Wyborczej Stołecznej z 10 lutego 2016
roku, na samej górze, ujrzałem pogrubiony
tytuł Pomnik chłopa INTRYGUJĄCA INSTALACJA PRZED MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ. Redaktor(ka) EM pisze,
że chłop w pozie Chrystusa Frasobliwego siedzi na … kance
mleka (bańce mleka). Tak pisze, ja tu nic nie zmyślam, tylko
cytuję, choć to jest głupstwo do sześciany (bo to rzeźba). Projekt Pomnik chłopa wykonał Daniel Rycharski. Praca jest
częścią wystawy pn. Robiąc użytek. Podobno przedstawia
Adama Pestę, sołtysa wsi Kurówek pod Sierpcem. Chłop
siedzi na kance, na wysięgniku, zamocowanym na przyczepie do rozrzucania gnoju. Wysięgnik, jak piszą, pełni rolę
ambony. Szymon Maliborski, kurator wystawy, tłumaczy –
To konkretna postać, ale i symbol krzywdy współczesnych
chłopów. Po tym wszystkim, o mały włos, a bym się zupełnie
nie połapał, o co chodzi w tej rzeźbie odlanej z żywicy.
Ponieważ
stołeczna
redakcja postawiła na aktywistów, czyli na ludzi,
co jeżdżą rowerami albo
autobusami, tramwajami,
metrem, albo chodzą, więc
w odruchu empatii pomyślałem – pokićkało im się
w tym … kole Macieja.
Jak zimie, która wygląda
jak wiosna. Jak uważnie
ludzie czytają, skoro nie
ukazało się ani jedno sprostowanie. Czyli: w mieście, które
liczy sobie około 1,5 mln obywateli nie znalazł się ktoś, kto
by się wykazał się chłopskim rozumem i robotniczym sprytem, i inteligencją. Po prostu – napisał, że opublikowano coś,
co urąga zdrowemu rozsądkowi. To nie ma nic wspólnego z
kulturą agrarną.
Chłop siedzący na kance, to rzecz niespotykana. Tak
się złożyło, ze kanki z mlekiem woził mój dziadek Szczepan, wujek Tadek, stryj Bolek, mój chrzestny, wujek Gienek
(właśc. Augustyn) i inni. Kanki były 10, 20, 30-litrowe. W
nich przechowywano świeżo wydojone mleko. Po czy je
wpuszczano do studni na sznurze, żeby mleko nie skwaśniało. Nie zapominajmy, że to były lata, gdzie nie było lodówek,
o chłodni nikt nie marzył. Na Suwalszczyźnie trzymano je
zapewne w piwnicy, którą zwano sklepem.
Leksykalnie rzecz biorą – sklep to kamienna piwnica
welbowana, pokryta kamiennym welbunkiem, czyli kolebkowym stropem, przykrytym warstwami ubitej ziemi i słomy. „Bryknij Maniusiu do sklepu i przynieś pare rąklow.
(Mieczysław Ratasiewicz, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich, Wydawca „Z bliska”, Gołdap 2010). Rąkiel – to burak pastewny, zaś werbunek to kamienne lub ceglane kolebkowe sklepienie nad
piwnicą (sklepem). „Dwa werbowane sklepy zrobili. Jeden
na podwórzu, a drugi pod chałupo.” Wendoł nazywano tak
również piwnice umieszczoną pod podłogą kuchni. Ściany
jej były wyłożone kamieniami. Wchodziło się do niej przez
otwór zamykany klapą w podłodze.
W moich stronach piwnica była pod podłogą w chałupie,
czyli wędoł. Na zewnątrz były kopce, gdzie przechowywano
płody ziemi. W Lesie Lesznowolskim u wujostwa były kopce
wybudowane z cegły, pokryte darnią.
W okolicach Kwitnącej Jabłoni raniutko wyciągano kanki i układano na wozie. Wozami jechali do mleczarni do Pałacu. Dbano, żeby się nie obijały. Chłop siadał na siedzisku
(siennik nabity słomą, położony na skrzyneczce, która wykorzystywano na obrok, gdy jechał na targ). Chłop w życiu by
nie usiadł na kance. Jak by taka jazda wyglądała? Przecież
tyłek jego przy najbliższym wyboju ześliznął i walnąłby głową o inne kanki. Chłop jechał, trzymając w dłoni lejce i bat.
A za nim stały kanki, które czasami się obijały. Przepraszam,
że tłumaczę to w sposób pastewny, ale muszę, bo się obawiam, czy ten trend chłopski nie rozlał się w III RP jak mleko

ze śmietaną.
2. Maciej Nowak jest felietonistą kulinarnym (gurmandzista znad Wisły). Z przyjemnością go czytam, choć
nie jem pełnymi ustami. Pan Maciej pisze o parzygnatach
i swędosiach. Na pewno jest człowiekiem zbyt wielkiego
brzucha! Doskonale jest rozeznany w dobrej misie; zajadły kartoflarz. Czasami kokietuje, pisząc: (…) I proszę
docenić, że piszę to ja, mięsożerny krytyk kulinarny II
klasy, który do dań wegetariańskich podchodzi zazwyczaj
z dużym dystansem. (…). Na pewno jest guślarzem warszawskiego dziennikarstwa. Szlaja się po knajpach i pisze
smacznie. I wie, co pisze. Oto próbka, która dotyczy strony wylotowej z Warszawy (E77). Konkretnie – passus z
drugiej strony gazety stołecznej: Na dzielnicy poruszenie.
W poniedziałek otwarto nowy Zieleniak. A to nie byle jaki
bazarek, tylko poważna instytucja zaufania publicznego.
Skrzyżowanie Grójeckiej i Opaczewskiej jest genetycznie skażone handlem od ponad wieku. Tutaj od pokoleń
odbywa się pierwsze zetknięcie warszawskich rodaków z
ciągnącymi od grójeckich sadów furmankami pełnymi dobra wszelakiego. Jabłka, śliwki, ziemniaki (białe, białe, w
Warszawie jada się wyłącznie białe!), cebula,
sałata, sery, mleko, śmietana, masło, rąbanka,
drób żywy i patroszony,
kiełbasy, kaszanki, jaja,
miody … Wszystko za
czym tęskni wielkomiejska dusza. (…) (Maciej
Nowak, BAZARÓWY,
KIBLARY I ŻULICE.
CZY JEST DLA NICH
MIEJSCE? DZIWNY JAK TO MIASTO, Gazeta Wyborcza Stołeczna z 3 lutego 2016 roku, środa)
3. Jeżeli już jesteśmy przy płodach ziemi, warto odnotować redaktora Ogórka: (…) Jako tegoroczną walentynkę rząd wysłał każdemu na zachętę czek na 500 zł do
zrealizowania w przypadku uzyskania owocu miłości po
dziewięciu miesiącach. Trzeba tylko od razu mieć drugie
dziecko. Osoby, które nie robią tego dla pieniędzy, też je
dostaną. Sprawdza się tu przysłowie: „Bogatemu nawet
diabeł dziecko kołysze”, choć aż tak źle, jak głosi ta mądrość ludowa, jeszcze o rządzie nie pomyśleliśmy. (…)
(Michał Ogórek, Nowe afrodyzjaki OGÓREK NA WEEKEND, MAGAZYN ŚWIĄTECZNY, Gazeta Wyborcza z
13-14 lutego 2016 roku, nr 36)
To tyle jak przystało na chłopską prasówkę. Z jajami.
Przepraszam, owocami i płodami ziemi. Nie czynię tego na
wzór pieśni lamentu chłopskiego Jak to dawni dobrze beło.
Bo tak nie było. Na chłopa panowie mieli batog, nie potrafili uszanować tych, co tyrali od wschodu do zachodu słońca (Pieśń robotników leśnych Warmi). Nawet ksiydz się za
nimi nie upomniał. Z tak skumulowanego gniewu narodziła
się rabacja, niestety. Chłopi poszli na spotkanie z panami z
cepami, siekierami, kosami, piłami i sztachetami. Nie było
zmiłuj się! Poza tym, nie chcę tu nikogo straszyć, ale jak
wynika z raportów, na świecie jest coraz mniej ziemi do
uprawy. Ziemi brakuje … kupy. Drzewiej wykorzystywano
m.in. ludzkie odchody, bogate w azot i fosfor. Rola ma niedosyt też węgla. Głęboka orka też swoje zrobiła.
Wacław Klejmont w 2009 roku, przed odpustem Matki Boskiej Siewnej w Przerośli, przypomniał słowa swoje
Babci, Bronisławy (z d. Grzęda), które nadal są aktualne:
Ziarno Prawdy? Kto je zasiał, wiemy. A kto bezlitośnie je
ściera na miazgę i propagandowo miksuje? Czy z takiej
mąki może być zdrowy chleb? Chleba naszego powszedniego… Pogody dla rolników, którzy nie grają roli, ale
ją nawożą i pielęgnują, że wiatr w widłach gra! I nie diabelski to instrument… „Nie położysz kaku – nie weźmiesz
papu” – mawiała śp. babka moja – Bronisława, jeśli ktoś
nosem pociągnął i krzywił się na wonie od obór i chlewów
płynące.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Snopek, rysunek.
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Za rękę iść z marzeniem….
Czyli kolejne spotkanie z cyklu
„Poeci są wśród nas”
26 lutego gościliśmy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece
Publicznej kolejnego gościa, Irenę Bożennę Kopiczko, która
podzieliła się z nami swą twórczością. Spotkanie rozpoczęła
i przywitała wszystkich przybyłych kierownik biblioteki, Katarzyna Jeżewska.
Irena Kopiczko, jak sama mówi, tworzy swą poezję, albowiem wierzy, iż tworząc piękno i dobro, nie należy się tego
bać, a dzielić się nimi z innymi i pokazywać światu.
Spotkanie podzielone było na trzy bloki tematyczne, a rozpoczęły je wersy dotyczące pór roku. Weszliśmy w barwny
świat jesieni, kroczyliśmy po skrzypiącym śniegu w zimie,
upajaliśmy się ciepłem letniego wieczoru, a potem twarze
owiewał nam wiosenny
wiatr. W wierszach dosłownie czuliśmy zapach
listopada i powiew skrzydeł czapli lecącej nad
tarasem. Przyglądaliśmy
się rytmowi poranka, widzieliśmy obraz duszy
poetki.
W części drugiej dane
było nam ujrzeć księgę
życia – myśli i przeżycia
zarówno samej autorki,
jak i znanych jej osób.
Przyszedł też czas na
uczucia, chwilę refleksji
i zadumy. Nie tak prosto
udzielić odpowiedzi na
pytania o to, co się wydarzy, gdy nas zabraknie, o
to co przyniesie nam czas
i dni, które dopiero mają
nadejść. Zobaczyliśmy rodzinny dom i dzieciństwo poetki,
beztroskę i wdzięczność za wzrastanie i ciepłe ognisko domowe. Czuliśmy rytm dnia, lęk i trud matki, wspomnienia i
tęsknoty… Cała feeria uczuć i myśli, przepiękna kompozycja
ciepłych, delikatnych słów – taka jest poezja Ireny Kopiczko.
Spotkanie wzbogaciła muzyka gitarowa fantastycznego
Artura Lachowicza, który uświetnił je kilkoma utworami
muzycznymi.
Irena Kopiczko otrzymała pamiątkowy, niepowtarzalny

obrazek, który specjalnie na tę okazję stworzył artysta- plastyk, Marek Pacyński.
Tradycyjnie, po części oficjalnej przyszedł czas na kwiaty, podziękowania, rozmowy z autorką, autografy i słodki
poczęstunek.
Jak powiedział niegdyś Simonides – „Poezja to mówiące
malarstwo, a malarstwo – milcząca poezja”. I to prawda. W
zaprezentowanych wierszach zdecydowanie czuliśmy kolorowy, barwny świat i całą tęczę uczuć i myśli, zaś obrazy,
które sama namalowała, stały z boku i swym milczeniem
tworzyły niedopowiedziane słowa.
tekst i fotografie Ewa Omilian

L95802

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.

L95901

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.
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Święto Szkoły
w Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika

W dniu 19 lutego społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika uroczyście obchodziła Święto Szkoły oraz
VII edycję Memoriału im. Władysława Żurowskiego.
Uroczystą akademię, która przebiegała pod hasłem „Mikołaj Kopernik – człowiek, który zmienił świat”, swoją obecnością uświetnili wyjątkowi goście, m.in.: Burmistrz Miasta
Olecko Wacław Olszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak, wicestarosta Powiatu Oleckiego Kazimierz
Iwanowski, ks. prałat Marian Salamon, Andrzej Kamiński dyrektor MOSiR-u w Olecku, Komendant Powiatowy

także dyrektorów, nauczycieli i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół gminnych, którzy włączyli się do wspólnego
świętowania i wraz z nami uczcili chlubną tradycję naszego gimnazjum.
Uroczystą akademię zainaugurował solenizant – Mikołaj Kopernik, który przypomniał zgromadzonym, że warto
„marzyć nieziszczalne marzenia… wciąż iść, aby sięgnąć
do gwiazd”. Dyrektorka – Barbara Taraszkiewicz, witając gości, również podkreśliła, że każdy kto będzie wierzył
w siebie, miał otwarty umysł i odwagę, by spoglądać na
świat inaczej, ma szansę zmienić rzeczywistość.
„Jesteśmy dumni,” – powiedziała – „że patronem naszego gimnazjum jest Mikołaja Kopernika, który swoim
twórczym podejściem i niezłomną postawą wskazuje kolejnym pokoleniom drogę do sukcesu”.
Głos podczas uroczystości zabrał również Burmistrz,
który życzył uczniom, aby jak najlepiej zapisali się w historii szkoły i kształcili się, by być dobrymi ludźmi i obywatelami. Wicestarosta Kazimierz Iwanowski w swoim
wystąpieniu podkreślił zasługi nauczycieli, których zaangażowanie w edukowanie uczniów i tworzenie atmosfery
szkoły nazwał misją.
Święto Szkoły to doskonała okazja do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczyniają się do realizowania wizji szkoły. Dyrektorka wraz z Przewodniczącą
Rady Rodziców Agatą Gałaszewską pogratulowały osobom życzliwym Gimnazjum nr 2 i wręczyły wyróżnionym

Straży Pożarnej Jan Mróz, Zbigniew Poniatowski Nadleśniczy Nadleśnictwa w Olecku. Wśród przybyłych znaleźli się
również przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących z
gimnazjum: Elżbieta Domasik – Dyrektorka Powiatowego
Centrum Wspierania Edukacji w Olecku,. Zbigniew Bogdan – kierownik W-MODN, Małgorzata Burba – konsultantka W-MODN oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Dziękujemy za obecność szacownych Przyjaciół Dwójki, a
honorowe statuetki Przyjaciela
Dwójki. Nagrodzenia za owocną współpracę zostali: Leszek
Miłowicki, Agnieszka Bielenica i Piotr Bielenica w kategorii
znacząca pomoc materialna i finansowa na rzecz szkoły, a także
Karol Sobczak – za wspieranie i
popularyzowanie działań szkoły.
Gratulacje!
Gala Osiągnięć – główny
punkt programu akademii – pozwoliła pochylić się nad osiągnię-
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ciami uczniów Gimnazjum nr 2, którzy wiedzą, że na sukces
składają się ciekawość świata, zdolność do marzeń i wyobraźnia bez granic, dlatego nie boją się wyzwań i z zapałem rozwijają swe umiejętności. Zgromadzeni mieli możliwość posłuchać o wyjątkowych efektach pracy młodzieży, która mądrze,
z wiarą i determinacją realizuje swoje zamierzenia i gromkimi
oklaskami docenić ich wyjątkowe wyniki w nauce.
Uczniowie, przygotowując się do obchodów Święta Szkoły, pochylili się nad osiągnięciami naszego wszechstronnego
patrona, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę i doskonale
zaprezentowali się w konkursach towarzyszących uroczystości.
Klasa I d zwyciężyła w IX Turnieju
Wiedzy o Mikołaju
Koperniku.
Miłośnicy kultury słowa,
którzy wzięli udział
w IV edycji Szkolnego Konkursu Ortograficznego, zmierzyli się z tekstem,
który nie tylko zweryfikował ich umiejętności językowe,
ale i przypomniał
uczniom o dokonaniach naszego nobliwego solenizanta.
Tytułem
Mistrza
Ortografii odznaczona została Monika
Drobiszewska z klasy III c. Zamierzeniem konkursu literackiego na wiersz o
Mikołaju Koperniku
było uwrażliwienie
uczniów na piękno
i bogactwo języka
ojczystego oraz wydobycie z lamusa słów, które, często niesłusznie, odchodzą w zapomnienie. Zwycięstwo przyznane
zostało ex aequo klasom II c i II d. Zadaniem integrującym
wszystkich kibiców sportowych był konkurs pt. „Hasło kibica”. Miejsce I zdobyła klasa III a, której praca nagrodzona
została głośnymi brawami.
Po oficjalnej części uroczystości, pełnej sentymentalnych
wspomnień oraz wyróżnień i gratulacji, przyszła chwila relaksu i odprężenia podczas części artystycznej. Szanowni goście,
rodzice, nauczyciele oraz społeczność uczniowska mieli przyjemność przenieść się w świat sztuki i obejrzeć przedstawienie
pt. „Gwiezdne Wojny”, którego scenariusz napisały uczennice
z klasy III d, a gry aktorskiej podjęli się uczniowie z klasy
III d, III c i II c. Zdolni aktorzy z pasją odegrali symboliczną
walkę dwóch stron Mocy, która skończyła się zwycięstwem
dobra i triumfem niezależnej myśli, prowadzącej cywilizację
do wolności i dającej możliwości do rozwoju.
Wydarzeniem nieodzownie związanym z obchodami
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Święta Szkoły jest Memoriał im. Władysława Żurowskiego – wzorowego pedagoga, entuzjasty sportów zimowych,
człowieka wielkiej pasji, którego świetlany przykład jest dla
nas wyzwaniem i zachętą do wznoszenia się ponad przeciętność. W tym roku pamięć o Władysławie Żurowskim została uczczona otwarciem Izby Pamięci jego imienia, które
transmitowane było na żywo dla całej społeczno Burmistrz
Wacław Olszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Agata Gałaszewska, Przewodniczącą SU Adrianna Stachelek,
Iwona Marchewka, Dyrektorka Barbara Taraszkiewicz
oraz gość honorowy – Ewa Dębowska. Córka Władysława
Żurowskiego, dziękując społeczności szkolnej za docenienie twórcy lodowiska „Bajka”, podkreśliła, że życie każdego może być
pasją, o ile
będziemy
z
entuzjazmem
podchodzić
do
nowych
wyzwań, realizować swoje marzenia i
spełniać się w
codziennych
obowiązkach.
Tuż
po
uroczystej
akademii młodzież naszego
gimnazjum,
udała się na
halę widowis k o w o - s p o rtową „Lega”,
aby
wziąć
udział w VII
Memoriale im.
Władysława
Żurowskiego,
w ramach którego odbyły się
„Mistrzostwa Szkoły w Sportach Zimowych”. Zmagania
sportowe miały na celu upamiętnienie pracy Władysława
Żurowskiego, a także zacieśnianie więzi między uczniami.
Akcentem, który zakończył VII Memoriał im. Władysława
Żurowskiego było ogłoszenie wyników sportowej rywalizacji oraz nagrodzenie zwycięzców przez Dyrektorkę Barbarę
Taraszkiewicz. Na podium stanęli uczniowie z klasy III b,
drugie miejsce przyznano uczniom z klasy III d, trzecie zaś
reprezentacji klasy III a.
Ku ogromnej uciesze społeczności szkolnej wszyscy
goście zgodnie stwierdzili, że świętowanie przebiegało w
podniosłej i pełnej radości atmosferze, której autorami byli
nie tylko zaangażowani w przygotowania nauczyciele, ale
przede wszystkim uczniowie – to dla nich i z ich ogromnych
udziałem – dzięki ich kompetencjom i talentom – udało się
zorganizować tak piękne i niezapomniane wydarzenie.
Magdalena Nyga
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AUTO-MOTO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01236

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V02603
V26216

V02803

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V288010

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V31237

V02902

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30806
V02004

SERWIS OGUMIENIA

11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30906
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03401

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

B32301

B32701

V29010

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28820
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02813
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V27116
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V30917
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32601
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02503
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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30708

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31504
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31105
* „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
V03102

PIZZA NA TELEFON

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

V29210

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B32103
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31704
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30207

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

V02703

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B32003
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01515
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32401
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B30606
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B30307

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V01106

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31227

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02414
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17502
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B31305

V01505

LICZNE PRZECENY

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01905
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29220
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30608

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V03301

USŁUGI
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* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V02014
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B31604
K25910

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

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

V29310

V30907

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30008

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01606
i okładzin schodowych
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SPRZEDAM

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
V30807
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B31804
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V31007

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02823
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 L95703
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B31405
* 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 NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03211
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V01236
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K16110
* 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 V31217
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V30817
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V01315
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* 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.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847044 B32202

INNE

WYNAJEM

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29309
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K16210

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17501
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B31005
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V29250
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16310

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L95407
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B29608
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K16808
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K16708
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

B30706

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V30618

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29240

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K17407
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Jak co roku 8 marca

c.d. ze s. 20
- To teraz moja kolej – przerwała milczenie Terenia, która
uchodziła w szkole za kokietkę. Zresztą, zawsze miała powodzenie u chłopaków, czego jej wszystkie zazdrościłyśmy.
To była jej pierwsza praca. Nie trudno przewidzieć, że
była najmłodsza, więc oczy wszystkich mężczyzn i kobiet
bacznie ją obserwowały. On był od niej piętnaście lat starszy
i oczywiście żonaty. Sama nie wie, jak dopuściła do romansu.
Jedno przypadkowe spotkanie, impreza zakładowa, spojrzenia i jakoś to się samo nakręciło. Był uroczy i taki zachłanny. Sama sobie dośpiewała, że skoro ją kocha, skoro
im ze sobą cudownie, to ani wiek, ani jego żona nie mają
znaczenia. Uważała, że nadejdzie ten dzień, kiedy będą oficjalnie ze sobą.
Nadszedł, ale dzień jeden i drugi, tydzień i następy, w
którym nie przychodził okres. Zrobiła test. Ciąża. Nie planowała tego, ale skoro los za nich zadecydował, to postanowiła
przejść przez to całe piekiełko, by nareszcie być
z nim, wymarzonym mężczyzną.
Długo milczał i widać było, że walczy ze sobą.
- Kocham cię – zaczął, - ale nigdy ci niczego nie obiecywałem… Nie mogę…
Dalej już nie słyszała. Nie, nie zemdlała. Ze spokojem
otworzyła drzwi i powiedziała: „żegnaj”. Ryczała tydzień, po
czym podjęłam decyzję.
- Usunęłam.
I po raz kolejny zapadła cisza jakby ktoś wszedł zza światów. Żadna z nich nie wiedziała, co powiedzieć. Teresa wzięła głęboki oddech i dokończyła.
- Przez tamtą miłość i mój grzech nie mogę mieć dzieci.
Przez to rozpadło się moje pierwsze małżeństwo i próbuję
zbudować nowy związek. Kocham dzieci i nigdy sobie tego
nie wybaczę.
Przecież mogłam je wychować sama…
Dziewczyny półsłówkami próbowały ją pocieszyć, przekonać, że wtedy bała się konsekwencji, odrzucenia przez
środowisko, rodzinę, bo taki był świat i nie czuła się na tyle
silna, by temu podołać. Musiały polać się łzy, aż wreszcie
Honorata rzuciła ostatnio zasłyszany dowcip.
- Rano żona wchodzi do sypialni i mówi: „Wacek, wstawaj. Wacek, wstawaj! Wacek, cały wstawaj…”
Gromki śmiech rozładował napięcie. Doskonale wiedziały, że czas nie leczy takich ran, tylko uśmierza na trochę ból.
***
- Gośka, a ty czym nas zaskoczysz? – dopominały się
dziewczyny.
- A może macie już dość? – próbowała się wykręcić.
- Dość?!! Żartujesz chyba! Zaczynaj – ponaglały, - bo zabraknie dżinu w barze.
Była zima, bardzo mroźna, choć na tamte czasy całkiem
normalna. Wracała ze stolicy, gdzie zaczęła jakieś studium
policealne, gdy oblała egzamin na studia. Tej szkółki też nie
skończyła, bo małżeństwo, szybka ciąża i nie chciała narażać
siebie i dziecka na dodatkowe stresy.
Wracała pociągiem, bo było taniej. Mróz, wymiary przedziału zmuszały wręcz do rozmów, zresztą w tamtych czasach było to naturalną potrzebą. Nawet czytanie się znudzi,

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

kiedy parę godzin w tym samym przedziale. Był niewysoki, ale interesujący, na pierwszy rzut oka intelektualista.
Starszy był, nawet nie pamiętała, czy żonaty. Nie może sobie przypomnieć, a może świadomie wymazała z pamięci,
czy miał obrączkę. Dzisiaj uważa, że pewnie tak.
Rozmowa kleiła się.
Ona – świeżo upieczona maturzystka, naładowana wiedzą, on, jak twierdził nauczyciel. Z godziny na godzinę
przedział się wyludniał aż zostali sami. Przysiadł się obok,
objął ją delikatnie za ramię, ale nie narzucał się. Dziwnym
trafem pociąg już ruszał, kiedy zorientowała się, że w oparach dymu została jej stacja. Przestraszyła się nie na żarty.
Nie mogła wysiąść na następnej, bo nie miała pieniędzy na
taksówkę. Zresztą, kto wtedy podróżował taxi?
W popłochu wymyśliła, że pojedzie jeszcze kilka stacji
i prześpi się u swojej koleżanki. Nie była to era telefonów
komórkowych, więc nie było mowy o powiadomieniu.
Zanim dojechali on zaproponował… hotel.
- Co mi wtedy strzeliło do głowy, nie wiem – zwierzała
się Małgosia. – Zgodziłam się, choć to było wbrew wszystkiemu, co wyznawałam. Pierwszy raz w życiu w hotelu, jak
się później okazało z karaluchami w łazience, które widziałam pierwszy raz w życiu.
Dziewica z obcym facetem w obcym mieście i hotelu w
jednym pokoju – odwróciła głowę, żeby nie patrzeć żadnej
w oczy, a może żeby ukryć łzy.
Godząc się na nocleg wiedziała, że nie obędzie się
bez… Bała się, a zarazem była ciekawa, podniecona całą
sytuacją. Sprzymierzeńcem była noc i mróz, który szalał.
Nocą wszystko wydaje się jaśniejsze i prostsze. Był delikatny. Mieli całą noc. Pieścił namiętnie i nie zmuszał do
niczego. Kiedy powiedziała: „nie”, uszanował to i skończyło się na pieszczotach. Tak naprawdę był to pierwszy
mężczyzna, z którym tak na poważnie, odważnie i jednym
łóżku z jego sztywną męskością między udami.
Zamówił budzenie, po czym zapłacił w recepcji, odprowadził na dworzec i już się nigdy nie zobaczyli. Do dzisiaj
dziękuje Bogu, że jej nie skrzywdził. I do dzisiaj dziwi się,
jak mogła pójść z obcym facetem do hotelu. Brrr!
- Miałaś więcej szczęścia niż rozumu – podsumowała
Honorata.
- Wiem.
Znowu milczały. Każda z trzech historii została opowiedziana po raz pierwszy. Całe szczęście miały do siebie tyle zaufania, że mogły to z siebie nareszcie wyrzucić,
może rozgrzeszyć?
Tym razem ciszę przerwał kelner proponując coś z karty. Zamówiły.
- Ale za rok – zaczęła Honorata – musi być lżejszy temat.
- I bardziej romantyczny, na przykład… „upojna noc”,
albo… „nieziemskie doznania”…
- Już mi się podoba – Małgorzata zaśmiała się i podniosła szklanki z alkoholem. – To dziewczyny „szable w
dłoń”! Wypijmy za błędy! Do dna!
Duszkiem wypiły, jak staropolski obyczaj nakazuje do
dna i obiecały, że za rok, 8 marca w tym samym lokalu i w
tym samym składzie znowu będą obchodzić Dzień Kobiet.
Marusia

Olecko, Aleje Lipowe 3

B32501

Rozpoczęcie
kursu

17
marca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B28110

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Kalendarz imion
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
5 marca (Dzień Teściowej)
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wacławy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda,
Fryderyka, Jana, Pakosława, Teofila,
Wacława, Wirgila, Wirgiliusza, Wojsława, Wolimira

6 marca (Światowy Dzień Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty,
Klaudii, Kolety, Rozyny, Róży
Biedrzysława, Jordana, Klaudiana,
Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora, Wojsława
7 marca
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli,
Perpetui
Bogowita, Jacława, Jana, Kajetana,
Morzysława, Nadmierza, Paula, Pawła,
Perpetuy, Polikarpa, Rajnarda, Toma,
Tomasza
8 marca (Dzień Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mścisławy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, Miłogosta, Mścisława, Stefana, Wincentego
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mścisławy,
Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona, Dominika, Franciszka, Mścisława,
Stoigniewa

Nasz przepis
Sałatka z indykiem
gotowanym na parze

Do dajemy pieprz i sól do smaku. Jeśli
farsz jest za rzadki dodajemy tartą bułkę
aż uzyska odpowiednią konsystencję.
Ziemniaki gotujemy w łupinach obieramy i przepuszczamy przez maszynkę. Wykładamy je na stolnicę posypaną
mąką. Dodajemy przesianą mąkę, jajko
oraz sól i zagniatamy ciasto.
Ciasto kroimy na części i formujemy
z nich walki o grubości 3 cm.
Wałki kroimy na kawałki nadając im
kształt małych krążków. Pośrodku każdego zn nich kładziemy łyżeczkę farszu
i brzegi zalepiamy.
Tak przygotowane knedle wkładamy
do gorącej wody i gotujemy przez 5 do 7
minut. Wykładamy je na durszlak i przelewamy gorącą wodą.
Kiedy już obciekną układamy je na
półmisku i polewamy masłem z zarumienioną tartą bułką. Można też polać
skwarkami.

40 dag polędwiczek z indyka, 12 dag
sałaty, 2 cytryny, 5 kawałków suszonych pomidorów, ćwiartka średniego
ogórka, garść kiełków rzodkiewki, 2
łyżki sezamu, pół łyżeczki lubczyku, 2
łyżki suszonych jagód goji, 6 łyżek oliwy z oliwek, 3 łyżki ostu jabłkowego, 3
łyżki miodu, sól, pieprz czarny mielony
Mięso kroimy w paski. Oprószamy
solą i pieprzem.
Cytryny myjemy gorącą wodą,
obieramy, kroimy w plastry, a skórkę w
drobna kostkę.
Polędwiczki układamy na plastrach
cytryny i gotujemy na parze. Do wody
do gotowania dodajemy pokrojoną
skórkę cytryny.
Oliwę, ocet, miód łączymy. Dodajemy lubczyk, pieprz i sól do smaku.
Do porwanej sałaty dodajemy pokrojonego w plasterki ogórka, pomidoPappardelle
ry i kiełki.
z
serem
i łososiem
Polewamy ją sosem, dodajemy indyka. Całość posypujemy jagodami 10 dag wędzonego łososia pokrojonego
oraz prażonym sezamem.
w paski, 50 dag makaronu pappardelle, 25 dag startego żółtego sera, 2
Knedle z ziemniaków
łyżki oliwy z oliwek, pół pokrojonej w
z grzybami
cienkie paseczki bulwy kopru włoskiego,
10 ziemniaków, 40 dag świeżych grzy- 1 łyżeczka posiekanego koperku, 200
ml śmietany, 4 ziarenka utłuczonego
bów, 2 szklanki mąki, 1 jajko, 3 łyżki
czerwonego pieprzu, 50 ml wytrawnego
stołowe masła, 1 łyżka stołowa tartej
bułki, 1 cebula, 30 dag bułki pszennej, martini, pół pęczka tymianku cytrynopieprz, sól
wego, sól, świeżo zmielony pieprz biały
Farsz: surowe grzyby myjemy, suNajpierw przygotowujemy sos:
szymy i siekamy. Gotujemy je w nie- podsmażamy koper włoski na oliwie z
wielkiej ilości wody.
oliwek. Gdy jest już miękki dodajemy
Cebule obieramy i kroimy w plaster- wędzonego łososia, czerwony pieprz,
ki. Smażymy ją na jasnozłocisty kolor.
Bułkę moczymy w wodzie lub mle- posiekany koperek i martini.
Po odparowaniu dodajemy śmietanę
ku, a następnie wyciskamy.
Ugotowane odcedzone grzyby, ce- i przez chwilę gotujemy.
Makaron gotujemy al dente 6 minut
bulę i bułkę mielimy i całość ucieramy.
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Cytaty na ten tydzień
To hartowanie ciał jakoś nas
gruntownie wykoślawiło.
Christoph Hein,
Obcy przyjaciel
Przypuśćmy, że jednak jest sprawiedliwość dla wszystkich. Za
każdego niewysłuchanego żebraka, każde ostre słowo, zlekceważony obowiązek, każdą drobną...
Terry Pratchett,
Mgnienie ekranu
Społeczeństwo może w końcu
istnieć nadal pomimo radykalnej
przemiany jego kultury: przykładem klasycznym Egipt, w którym
kultura starożytnych Egipcjan
znikła całkowicie.
Philip Bagby,
Kultura i historia
Czasami, tam gdzie biurokracja
jest ślepa, społeczeństwo obywatelskie rozpoznaje problemy
jakiejś zapadłej wioski, pracującej
kobiety - matki pracującej, biednej dzielnicy zamieszkanej przez
„zapomnianych”...
Carlos Fuentes,
W to wierzę

PRZYS£OWIA
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.
Kiedy starzec przeżył marzec, będzie
zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, pacierz zmów.
W marcu śnieżek sieje, czasem słonko grzeje.
W marcu kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarz.
W marcu gdy kto siać nie zaczyna
dobra swego zapomina.
w dużej ilości osolonej wody w proporcji
1 litr na 10 dag makaronu. Od czasu do
czasu mieszamy.
Po ugotowaniu makaron odcedzamy
i dodajemy do gorącego sosu. Delikatnie
mieszamy aby nie porozrywać kawałków łososia. Podajemy na gorąco, każdą
z porcji posypując serem.
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Warto zobaczyć
Góry, górki i szczyty
Krynicy Zdrój zwanej Górską
Tak dla odróżnienia tej nad morzem

c. d. z nr 8 „TO”

Grażyna
Serafin

Dzwonnica z Tylicza

***

Co tam niedźwiedzie, co tam samotne wędrówki! Holica
zdobyta! 697m n.p.m. i na szczycie, a dokładnie tuż obok.
Musiałam szybko wracać, bo zabiegi czekały, a spóźnienia
nie są usprawiedliwiane.
Tak pędziłam, że ścięłam szlak i… przed moimi oczami
wyłoniła się przepiękna cerkiew bł. Włodzimierza! Siedem
baniastych kopułek z zielonej blachy (jak ja lubię zielony
kolor!), murowana, ledwie ma dekadę. Wokół, na zielonej
(teraz!) trawie rozstawiono kilkanaście miniatur pobliskich
kościołów i cerkiew. Wszak jesteśmy na Szlaku Architektury
Drewnianej. Następnego dnia nie omieszkałam zaprowadzić
moje sanatoryjne koleżanki, by się też pozachwycały.

Diabelski kamień na szlaku na Jaworzynę
Z informacji wyczytałyśmy, że to „diabelski kamień”.
Związana jest z nim legenda o pięknej miłości.
Potem szlak opasał górę z prawej strony i po kilku minutach zaczęłam mieć wątpliwości, czy dobrze idziemy.
Przecież mnie jeszcze nigdy znaki nie zmyliły? Spokojnie
- uspokajam siebie.
Po kolejnym kwadransie pojawił się naszym oczom
widok schroniska (i strzałka z napisem). W tym momencie byłam już pewna, że wyprowadziłam koleżankę daleko
poza Jaworzynę.
Całe szczęście, że pojawił się biegacz, który uśmiechnął się i uspokoił.

Brama do Drogi Różańcowej
Nieopodal było schronisko GOPR-u, rzeźba Papieża JP
II, polanka, trochę pod górę i… Jaworzyna! Zdobyta w 2 h
30 min od centrum miasta. Ale się ucieszyłam!
Moja krynicka koleżanka ma ponad sześćdziesiątkę i
Dawny wjazd do miasta - brama krynicka

***

Jaworzyna (1114 m n.p.m.)? Pas. Tyle razy wjeżdżałam
na nią gondolką, a zjeżdżałam na nartach, że postanowiłam
sobie odpuścić. Ale podpuściła mnie sanatoryjna koleżanka.
Na hasło: „Idziemy?” jest tylko jedna odpowiedź: „Oczywiście!”.
I poszłyśmy. W niedzielny poranek trochę chłodny, ale
bez szału zimy. Mogłoby trochę sypnąć, zmrozić, bo to grudzień. Na zielonym szlaku zamilkłyśmy, bo wysokość swoje
zrobiła, czyli przyspieszyła rytm serca, podniosła ciśnienie,
aż w uszach zatykało i gadać nie miałyśmy siły.
W połowie drogi, gdy wyszliśmy na polankę, pojawił się
nam przed oczami ogromny głaz. Wyglądał całkiem „od czapy”, czyli w ogóle w tym miejscu nie pasował.

Starówka w Bardejowie

to@borawski.pl
cieszyła się jeszcze bardziej. Była dzielna, nie narzekała w
ogóle.
Obowiązkowo strzeliłyśmy kilka fotek na ośnieżonym
stoku (wiało!) i herbatę (bez prądu) w jednej z knajpeczek.
Pogrzałyśmy się przy piecu i czas do domu. Nie, obie nie miałyśmy ochoty robić tego na nogach, więc wykupiłyśmy gondolkę – ja za 18 zł, ona (emerytka) za 15 zł.
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jechały 3 osoby, z powrotem wieziona byłam tylko ja. Bilet
– 2 zł. I warto tyle wydać, by obejrzeć drewniany kościółek
św. Apostołów Piotra i Pawła. Po drugiej stronie ulicy usadowiono nową świątynię. Obie stoją na niewielkim wzniesieniu,
które przedziela droga.
A potem była największa (chyba) atrakcja Tylicza – droga
różańcowa z murowaną Golgotą.
Zrobiłam zdjęcia dzwonnicy. I tak mnie korciło, żeby
pociągnąć za jeden z trzech dzwonów! Zadumałam się w
drewnianym kościółku i wyjawiłam patronom moją prośbę,
obeszłam murowany kościół vis a vis tego starego i trafiłam
na bramę wejściową drogi różańcowej z murowaną Golgotą.
Na niewielkiej przestrzeni kilkanaście kapliczek, figur
świętych i całe mnóstwo cytatów z Biblii, literatury, kazań JP
II, ks. Popiełuszki i nawet przysłów.
A każde na kamiennej tabliczce wyryte wraz z imieniem
i nazwiskiem jego autora. Czy warto przyjechać do Tylicza?
Warto.

***

„Góralski” Jezus
Z Jaworzyny do centrum Krynicy jest (na moje harcerskie
oko) 7 km. Sprawdziłam teraz w Internecie – nie na darmo
byłam harcerką - 6 km, ale to pewnie do znaku, a do centrum
trzeba kilometr dorzucić.
Zostało nam 20 minut do obiadu. W życiu nie dostaniemy
się tam tak szybko, bo nawet nie znamy rozkładu jazdy busów.
Ale od czego są dobrzy ludzie? Zaczepiłam parę (znowu posłużyłam się harcerskim okiem) i wprost zapytałam, czy jadą
do Krynicy i – nie dając im chwili na zastanowienie – czy nas
zabiorą.
Zgodzili się i już po dwóch minutach okazało się, że trafiliśmy na wspaniałych ludzi i turystów zarazem. Kierowca i
właściciel samochodu doskonale znał tę zielona trasę i inne
okoliczne. Cóż, nie tylko ja byłam harcerką. Dowieźli nas pod
samiuśki ośrodek, zdążyłyśmy się przebrać i siąść z pełną satysfakcją do obiadu. Och, jak nam zazdrościli, kiedy się wygadałyśmy (całkiem świadomie), że zaliczyłyśmy ten najwyższy
i najbardziej popularny wierzchołek Beskidu Sądeckiego.

***

Każde nowe miejsce, w którym przedtem nie byłam, cieszy mnie, a jeśli ma odrobinę duszy - zachwyca. I wcale to nie
muszą być stolice europejskie.
Tym razem był to Tylicz, zaledwie 6 km od Krynicy. Z
dojazdem nie ma najmniejszego problemu. W dni robocze
pasażerów obsługują 4 konkurencyjne firmy. W tamtą stronę

Golgota z Tylicza
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Bardejów. Piękna
nazwa
słowackiego
miasteczka. Wiedziałam, że tam chcę być.
Zabrałam się z biurem
podróży PTTK.
Przy okazji pochwaliłam PTTK za
doskonale oznakowane szlaki turystyczne,
czym wprawiłam w
osłupienie pracownika. Ucieszył się bardzo i dodał, ze jestem
pierwszą osobą, która
to mówi, bo pozostali to tylko narzekali.
Przecież doprowadziły mnie zawsze tam,
gdzie miały, więc poDwa Anioły
w tym jeden z Bardejowa (ja to chwała się należy.
I jeszcze dużo tych
ten ledwo widoczny z lewej)
szlaków.
Naprawdę
można się nachodzić! Co zresztą uczyniłam.
Starówka Bardejowa otoczona jest wysokimi murami,
można je obejść dookoła. Wewnątrz murów kilka kościołów,
choć nie wszystkie „czynne”. Tego dnia, choć pilot o tym nie
wiedział, w miasteczku było święto kościelne i wejść do parafialnego kościoła św. Idziego było niemożliwe. Odbywała się
tam spowiedź adwentowa. W kościele tłumy księży i spowiadających się, a na zewnątrz kolejki do spowiedzi.
Ktoś z naszej grupy wcisnął się i – niestety – nie uszanował ciszy, więc go wyproszono. Mnie udało się nie tylko
wejść, ale posiedzieć w ławce, dyskretnie porozglądać się i
niepostrzeżenie wyjść. Och, być tu, w Bardejowie, latem…
Dla osłodzenia niefortunnej wycieczki pilot zabrał nas do
słowackiej „kawiarenki”, w której można płacić też złotówkami. Pyszna herbata i jeszcze pyszniejsze ciasto – 2 euro
(lub w złotych). Nie żałuję takiej wycieczki.
Ciąg
dalszy
na
s. 18

Już nie wzywają na mszę,
ale pięknie wyglądają (Bardejów)
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***

Została jeszcze jedna niedziela. Nie zamierzam jej zmarnować.
Już trasa przygotowana, niebieski
szlak: Góra Parkowa (741 m), Szalone (829 m), Bradowiec (770 m,
wszystkie, oczywiście, n.p.m.) do
Powroźnika, a stamtąd jakimś transportem do domu, czyli do Krynicy.
Jeśli ktoś jest z pobliżu Krynicy
i chciałby wycieczkę za 2 zł 50 gr,
to zapraszam.
Tej ostatniej niedzieli, zaraz po
śniadaniu, wyruszyłyśmy na szlak.
Poranek był rześki, temperatura
Nie można łapać Aniołów, przy zerze, czyli w sam raz na wybo zostają tylko skrzydła prawę. Dojście do Parkowej, choć
inną ścieżką niż dotychczas, nie
zmęczyło nas. Przyjemniej było dalej, bo nie wiedziałyśmy, co nas czeka.
Szlak wiódł przez las, miejscami oszroniony, piękny, innym razem trawa zieleniła się jak wiosną. Były dwa podejścia, przy których trzeba było zwolnić tempo i zaprzestać rozmów, bo zatykało
uszy. Pagórek zdobyty, kolejny też. Potem to już tylko łagodnie
w dół, lasem, przez łąki aż wyszłyśmy „w centrum” Powroźnika.
Kwadrans czekałyśmy na bus-a, który za 2,50 zł zawiózł nas
pod nasze sanatorium. Zadowolone i dumne z siebie, że nie zmarnowałyśmy niedzieli, mogłyśmy spokojnie zjeść o trzynastej obiad.
Trasę pokonałyśmy w 3 h (przeliczniki na znakach wskazywały na
3,5 h). Tyle zachwytów i radości za… 2,50 zł.

***

I to już koniec krynickiej przygody. Nie tylko polecam, ale i
zachęcam. W ten zimowy (choć bez śniegu), ale krótki czas (do
15.30 trzeba było kończyć wędrówki i udać się na krynicki deptak)
wyrwałam Krynicy tyle, ile dałam rady.
Najmniej w mojej opowieści było o samej Krynicy, bo… coś
trzeba zostawić na kolejny raz.
A moi domownicy znowu usłyszą: „Musicie to zobaczyć”. Bo
musicie! Polecam. Polska jest piękna.

Grażyna Serfin

Swoją złość wyładował
niszcząc zaparkowany
pojazd.

Oleccy policjanci zatrzymali 21-latka który dokonał uszkodzenia karoserii samochodu osobowego. Podejrzany w chwili popełnienia przestępstwa
był pijany. Noc spędził w policyjnym areszcie i po
wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.
Do zdarzenia doszło w nocy z 26/27 br około
godziny 1.30 w Olecku. Oficer dyżurny oleckiej
komendy został poinformowany o niszczeniu samochodu na jednym z parkingów. Natychmiast na
miejsce skierowano patrol prewencji.
Funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę. Po wylegitymowaniu okazało się , że jest to
Michał M. mieszkaniec Olecka. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie.
21-latek została zatrzymana do wytrzeźwienia i
wyjaśnienia sprawy. Wstępnie straty wyceniono na
kwotę 4 tysiące złotych. Podejrzany po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut zniszczenia mienia.
Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara
nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi kierujący:

26 lutego w Świętajnie około godziny 20 patrol
ruchu drogowego zatrzymał nietrzeźwego motorowerzyste. Był to 17-letni Michał S. mieszkaniec
gminy Świętajno. Przeprowadzone badanie wykazało 0,6 promila alkoholu w jego organizmie.
27 lutego ok. godz. 15.00 policjanci drogówki na
trasie Nowy Młyn - Nory zatrzymali do kontroli kierującego fiatem. Po wylegitymowaniu ustalono, że
jest to 60-letni mieszkaniec gminy Wieliczki. Zdzisław G. zdecydował się na jazdę samochodem mając
0,8 promila alkoholu w organizmie.
podkom. Tomasz Jegliński

„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,
Anna Żylińska (1c),
Perspektywa z lotu ptaka
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Obchody Europejskiego Dnia Logopedy w bieżącym roku
zbiegły się z 15 rocznicą utworzenia zespołu samokształceniowego logopedów w rejonie działania PCWE w Olecku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nakłada
obowiązek na poradnie „organizowania i prowadzenia sieci
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, grup wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób
współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w
szczególności poprzez wymianę doświadczeń”.
PP-P w Olecku realizuje to zadanie od 15 lat prowadząc
sieć współpracy dla logopedów początkowo pod nazwą „Logopedzi Logopedom”, z czasem nazwa została zmieniona na
„Klub Logopedy”, która przetrwała do dnia dziesiejszego.
Zespół powstał w roku 2001.
Informacje uzyskane w badaniach ankietowych pozwoliły
na opracowanie celów, zadań i programu działalności tej grupy wsparcia.

Nagrodzeni nauczyciele
wychowania fizycznego

Podczas XV Sesji Rady Powiatu w Olecku, 25 lutego
Wojciech Pilichowski, Robert Smyk i Marcin Putra – nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali list gratulacyjny
i nagrodę Starosty Oleckiego za przygotowanie młodzieży I
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w
Olecku do rozgrywek sportowych i zdobycie III miejsca we
współzawodnictwie sportowym Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego (W-M SZS) szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.
List gratulacyjny wyróżnionym nauczycielom wręczył
Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu w Olec-
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Celem działalności Klubu jest doskonalenie pracy jego
członków przez wzajemne wspieranie i inspirowanie w pracy logopedycznej, wspólne rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych (poprzez konsultacje, porady, wymianę
doświadczeń, materiałów, pomocy); organizowanie i udział
w szkoleniach wewnętrznych (warsztaty i zajęcia otwarte
z dziećmi); udział w szkoleniach zewnętrznych; poprawa
efektywności pracy logopedów (współpraca z lekarzami:
laryngologiem, ortodontą, foniatrą oraz wspólne organizowanie dni otwartych w Poradni).
Początkowo zespół liczył tylko pięciu członków: Dorota Mielech (Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Olecku), Katarzyna Kosińska (Szkoła Podstawowa w
Świętajnie), Halina Matwiejczyk (Szkoła Podstawowa nr
1 w Olecku), Agnieszka Wróblewska (Szkoła Podstawowa
w Wieliczkach), Wiesława Wróblewska (PP-P w Olecku).
Aktualnie do Klubu Logopedy należą 32 osoby. Są to logopedzi nie tylko z publicznych i niepublicznych placówek
oświatowych ale także ze służby zdrowia w Olecku (Zakład
Opieki Zdrowotnej „Olmedika” i Zakład Leczniczy „Eskulap”). Niektórzy z nich są spoza powiatu oleckiego, np. Barbara Wierzbowska-Lebiediew logopedka i specjalistka
w zakresie integracji sensorycznej w Niepublicznej Szkole
Terapeutycznej „Bajka” w Suwałkach. Zaproponowała on
członkom Klubu zapoznanie się z jej warsztatem pracy oraz
obserwację zajęć logopedycznych. Logopedzi zwiedzili
także szkołę i zapoznali się ze specyfiką pracy z dziećmi z
autyzmem.
Klub Logopedy miał też możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych połączonych ze zwiedzaniem szkoły na zaproszenie Pauliny Naruszewicz neurologopedki w
Szkole Podstawowej w Bakałarzewie.
Aby uczcić to podwójne europejskie i lokalne święto
logopedów PP-P w Olecku serdecznie zaprasza wszystkie
dzieci, rodziców, nauczycieli, logopedów i wszystkich zainteresowanych na wieczorek logopedyczny „Będę wielkim
mówcą” dnia 7 marca na godzinę 16 w siedzibie Poradni
ul. Zamkowa 2. Spotkanie ma na celu promowanie kultury
żywego słowa i integrację środowiska lokalnego.
Wiesława Wróblewska
ku, Marian Świerszcz – Starosta Olecki i Kazimierz
Iwanowski – wicestarosta olecki. Marcin Putra nie mógł
odebrać nagrody osobiście. Nagroda Starosty Oleckiego
wyniosła po 2.000,- zł każda.
W roku szkolnym 2014/2015 młodzież I LO w Olecku
zdobywała sukcesy w zawodach na szczeblu powiatowym,
rejonowym i wojewódzkim w piłce ręcznej i siatkowej,
tenisie ziemnym i stołowym, koszykówce, siatkówce plażowej, pływaniu oraz lekkiej atletyce. Te osiągnięcia przyczyniły się do zajęcia przez I LO III miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych
Warmińsko-Mazurskiego SZS. Leszek Olszewski – Dyrektor I LO w Olecku odebrał na Sesji puchar i dyplom
Przewodniczącego W-M SZS.
Gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

V02204

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY
15 urodziny „Klubu Logopedy”
w PCPWE Olecku
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PO KOKARDĘ (257)

Jak co roku 8 marca
Że niemodne, trąci myszką i komunistyczne? Nic nie
szkodzi. Nic nie zmieni we mnie przekonania, że to fajne
święto, choć słowo „fajne” nie jest tu najbardziej adekwatne,
ale żadne inne nie chce mi przyjść w tej chwili.
Dlaczego to święto?
Odpowiedź jest prosta! Wychowałam się na tym święcie,
kiedy to mężczyźni byli zażenowani, a my jeszcze bardziej.
Pewnie nie wiedzieli, czy składać życzenia i całować w rękę
każdą, czy tylko wybrane. My, podlotki, udawałyśmy, że nic
się nie stało i jakoś mijał dzień. W mojej pierwszej pracy
(ileż to już lat?!) w tym dniu panie otrzymały młynki do
kawy, wygrzebane gdzieś spod lady przez naszą panią prezes. Kawy wtedy w ogóle nie piłam, ale młynek przeszedł ze
mną niejedną przeprowadzkę i służy mi do dzisiaj do mielenia cukru na puder. Kawę, niestety, dzisiaj już piję.
Spotykały się koleżanki z liceum ósmego dnia marca
wieczorem u którejś w domu i nie kończyły się pogaduchy
o… a o czym to młode dziewczyny plotkują?
O mężczyznach, rzecz jasna, o przyszłości z nimi i ogólnie rzecz ujmując snuły marzenia o życiu pięknym, dostatnim, romantycznej miłości. Z roku na rok wykruszały się
koleżanki z kręgu panien 8-marcowych spotkań.
Zostały tylko we trzy, czyli Małgosia, Honoratka i Terenia. Trwały na posterunku i obiecywały sobie, że choćby nie
wiem co, ten jeden dzień w roku, ten jeden wieczór spędzą
razem. I prawie im się udało, za wyjątkiem, kiedy Terenia leżała na porodówce, a Honoracie udało się wyjechać na krótko za granicę.
Po latach spotkania przeniosły do kawiarni, która stała się
ich ulubioną i jeśli kelnerzy się nie zmieniali, to nawet śmiali
się, że trzymali ten sam stolik, co w zeszłym roku. Zatapiały
się w fotelach popijając dżin z tonikiem, a zwierzeniom nie
było końca. Po paru latach któraś z nich, chyba Terenia, wpadła na pomysł, żeby zwierzenia zawęzić albo uszczegółowić
i nadać im jakiś temat przewodni. Jednego roku były to wielkie, niespełnione miłości, innego „teściowa”, a tegoroczny
to: „wielkie wpadki, czyli to, czego wstydzimy się najbardziej”. Każda dostawała pocztą elektroniczną temat, żeby się

do niego przygotować.
„Wielkie wpadki…” zdaniem Honoraty było ich niemało,, ale tego dnia zaciągając się papierosem opowiedziała o tej, która siedzi jak zadra do dzisiaj.
Wszyscy wiedzieli, że Honoratka nie jest orłem z matematyki, jak zresztą połowa klasy, ale to właśnie na nią
zagiął parol matematyk. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że
jedynym ratunkiem są korki, jeszcze wówczas nie tak popularne jak dzisiaj. Rodzicom nie przelewało się, ale zależało im, jak
i Honoratce, żeby zdać i do następnej klasy, i maturę.
Przyjechali, obgadali i Honoratka z blond warkoczem raz
w tygodniu tuptała do profesora. Wszystko szło dobrze. Do
czasu.
Profesor, chudy jak patyk od kiełbasy z wielkimi binoklami, zaczął niby przypadkowo muskać jej plecy. Najpierw nie zwróciła na to uwagi, bo matematyka ją bardziej
stresowała. Po niedługim czasie jego ręka, niby w geście
pochwały za dobrze wykonanie zadanie, zawsze spoczywała na plecach dokładnie w tym miejscy, gdzie był stanik.
Akcja rozwinęła się szybko i jego obie ręce wylądowały na młodych i nie da się ukryć, jędrnych piersiach dziewczyny. Jeszcze do dzisiaj słyszy nad uchem jego sapanie i
ciche: „nie będzie bolało”. Była tak sparaliżowana i przestraszona, że nie wiedziała, co robić. Z jednej strony repeta,
oblana matura i wstyd przed klasą, rodziną...
Z drugiej nie tak, nie z nim i w ogóle nie miała jeszcze
mężczyzny. Ohyda! Co robić? Przecież nikt nie uwierzy jej
wyznaniom.
Zdrętwiała i przez moment wydawało się, że przestał.
Jednak nie, więc gwałtownie wstała i zaczęła uciekać. Dopadł ją, przewalił na wersalkę… Dalej nie pamięta. Nie
chce pamiętać.
- Ach, to dlatego w trzeciej klasie tak nagle leżałaś w
szpitalu – wymknęło się Tereni.
Potwierdziła. Nikomu nic nie powiedziała, ale w internacie zemdlała raz i drugi, wezwano pogotowie. Przypomniała dziewczynom, że chciała odebrać sobie życie,
zmienić szkołę, ale co miała powiedzieć rodzicom, że ją
zgwałcił? Nigdy im tego nie wyznała, nie mieściło jej się w
głowie, że ona, że to się stało.
Honorata umilkła. Ręce drżały jej, aż z trudem utrzymała papierosa. Poleciały łzy u wszystkich trzech kobiet,
bo już nie licealistek.
c. d. na s. 14
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