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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, 

pomoc drogowa, autolaweta
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Nr 48 (672) 30 listopada 2010 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 48
(672)
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EKO GROSZEK: polski, import

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256
MAJSTER

M.Pie tra szew ski
MARKET BU DOW LA NY

CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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Tel. (87) 520 44 46
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JESIEŃ Z MAJSTREM
Liczne promocje
Atrakcyjne ceny

Miła i profesjonalna obsługa
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA ZAKUPY 

Gdyby ludzie mogli kierować własnym 
przeznaczeniem, mielibyśmy tylko świet-
nych i bohaterów. 

R. L. Stevenson

Poszukuję świadków zda-
rzenia, do którego doszło 1 
kwietnia b.r. o 23,30 przy 
posesji ul. Orzeszkowej 3c.

telefony 
kontaktowe:

606 - 756 - 461
502 - 088 - 506

V59902

Ulica Leśna
Zakończono budowę ulicy Leśnej. Całkowity 

koszt budowy wyniósł 3,9 miliona złotych. 
Gmina otrzymała dofinansowanie z Regional-

nego Programu Operacyjnego „Warmia - Mazu-
ry”. Drogę wykonano na całej planowanej długo-
ści: od ulicy Gołdapskiej, aż do cmentarza. Część 
bezpośrednio przylegająca do ulicy Gołdapskiej 
zakończona została ciągiem pieszym. „Nie było 
możliwości połączenia jezdni z ulica Gołdapską 
ze względu na bliskość lądowiska dla śmigłowca 
ratowniczego. Ta część drogi będzie jednak speł-
niała funkcję ewakuacyjną dla szpitala powiato-
wego” – zapewnił burmistrz Wacław Olszewski.

W ramach inwestycji wykonano nowe oświe-
tlenie ulicy na jej całej długości łącznie z ciągiem 
pieszym przy szpitalu, wzdłuż jezdni położono 
nowe chodniki. Od podstaw zbudowano nową 
kanalizację sanitarną, deszczową i nowa sieć wo-
dociągową. (m)

I Sesja nowej Rady Miejskiej
1 grudnia o 13.00 rozpocznie się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej. Na niej 

nowi radni złożą ślubowanie. Sesję na początku będzie prowadził Radny Senior 
czyli najstarszy wiekiem . Dopiero po wyborze Przewodniczącego Rady odda pro-
wadzenie obrad w jego ręce. Następnie zostanie wybrany wiceprzewodniczacy RM. 
Prawdopodobnie Przewodniczący Karol Sobczak i wiceprzewodniczący Roman 
Wojnowski byłej RM zachowają swoje funkcje. 

Podczas Sesji kandydujący na radnego burmistrz Olecka Wacław Olszewski zło-
ży rezygnacje z funkcji radnego, gdyż nie może pełnić jednocześnie tych dwóch 
funkcji. Po tej rezygnacji Przewodniczący Rady Miejskiej odbierze w imieniu 
mieszkańców Olecka uroczyste ślubowanie Burmistrza.

Obrady Sesji zamknie jak zwykle „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Ten 
punkt obrad przeznaczony jest dla mieszkańców gminy przysłuchujących się obra-
dom. (m)

V55905



Tygodnik olecki 48/672 - r. 2010
2 to@borawski.pl

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Micha Biernadzki
• Małgorzata Dobosz
• Iwona Dobrak
• Jan Dzbyński
• Jerzy Makal
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się znaczki „Poczty Kurierskiej”. 
Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy otrzymują 
pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

Znaczki „Poczty Kurierskiej”

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

ul. Zielona 37
czynna:  poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

kom.
502-200-024

• BETON TOWAROWY
• STAL ZBROJENIOWA
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• WŁASNY TRANSPORT

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Choinki cięte ze świerka srebrnego.

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

Do pracy sezonowej co roku z Pol-
ski wyjeżdża do Niemiec kilkaset tysięcy 
osób. To tyle co całe miasto. Polacy pra-
cują w rolnictwie – zajmują się sadami, 
zbierają truskawki, szparagi, opiekują się 
starszymi osobami bądź pracują w sekto-
rze budowlanym. Jest to cała armia osób, 
która część roku spędza z dala od rodziny 
i znajomych. 

Bardzo często takie wyjazdy po-
kazuje się w badaniach socjologicznych 
poprzez statystyki, a nie żywych ludzi, 
którzy muszą sobie poradzić z rozłąką 
czy ciężka i długą pracą. Dlatego bardzo 
ważne jest aby przedstawić człowieka i 
jego doświadczenie, a nie „suche liczby”. 
Właśnie dlatego Ośrodek Badań nad Mi-
gracjami Uniwersytetu Warszawskiego  
prowadzi badania dotyczące doświadcze-
nia osób wyjeżdżających do Niemiec do pracy. 

Jeśli byli Państwo kiedykolwiek w Niemczech i podjęli i tam pracę, albo zrobił 
to ktoś z Państwa bliskich prosimy o kontakt. Jest to szansa, aby opowiedzieć jak na-
prawdę wyglądają prace sezonowe w Niemczech, zwłaszcza, że każde doświadczenie 
jest inne i każdy ma ciekawą historię, którą warto się podzielić. Badania są anonimo-
we, a ich wyniki posłużą wyłącznie do opracowania naukowego.

Jeśli sądzą Państwo, że mogliby pomóc w przeprowadzeniu tego badania i po-
dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat sezonowych wyjazdów do Nie-
miec to bardzo prosimy o kontakt.      Maria Piechowska

mpiechowska@tlen.pl
telefon 607603602

Uwaga!
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE
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Zapraszamy od 600 do 2100

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
AUTOMYJNIA

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,55 z³
Pb95 .........................4,64 z³
PB98 .........................4,84 z³
LPG ...........................2,25 z³
Olej opa³owy ..............2,89 z³ (powyżej 1000 litrów)
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MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V48010

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary 
Ratusz 

• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica, 
Plac Wolności 24

• „Krajobrazy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej”, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna

• wystawa malarstwa: Renata Dmuch, Wojciech 
Dzieszkiewicz, Rafał Gałażewski, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

30 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
„Andrzejki”, jutro zaczyna się adwent
1 grudnia (środa)
10.00 - I Sesja nowej Rady powiatu, wybór starosty i wice-
starosty
13.00 - I Sesja nowej Rady Miejskiej, ślubowanie Radnych i 
Burmistrza
2 grudnia (czwartek)
8,30 – 11.00 – akcja poboru krwi, Starostwo powiatowe, ul. 
Kolejowa 32
10.00 - Prezentacja nowej formy twórczej profilaktyki prze-
ciwko uzależnieniom i przemocy, tzw. PaT/M, tj. Profilaktyka 
a Ty/ działanie skierowane na młodzież - ROK „MG”
16.30 - Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
sala widowiskowa ROK „MG”, plac Wolności
4 grudnia (sobota)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
5 grudnia (niedziela)
10.00 - Mikołajkowy Otwarty Turniej piłki siatkowej ,,czwó-
rek” (kobiet i mężczyzn), hala LO
6 grudnia (poniedziałek)
16.00 - rozpoczęcie kursu w szkole jazdy Jerzego Miliszew-
skiego, aleje Lipowe 3
7 grudnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 grudnia (czwartek)
9.30 - Renifer Niko ratuje święta, film, kino „Mazur”
10 grudnia (piątek)
17.00 - Zakochany wilczek, film, kino „Mazur”
19.00 - Śniadanie do łóżka, film, kino „Mazur”
11 grudnia (sobota)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
12 grudnia (niedziela)
17.00 - Zakochany wilczek, film, kino „Mazur”
14 grudnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16 grudnia (czwartek)
15.00 - Boże Narodzenie Na Pograniczu Kultur i Narodów- 
Konkurs „Gwiazdka 2010”, Mazurskim Centrum Edukacji i 
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 - plac Wolności 13

0d 1 do 21 grudnia 
wielka świąteczna 

promocja

od 1 do 7 grudnia - obuwie i 
upominki

od 8 do 14 grudnia - biżuteria

od 15 do 20 grudnia - kosmetyki

Co 20. klient otrzyma prezent

szczegóły w sklepie

serdecznie zapraszamy

Urszula i Franciszek 
StatkiewiczowieV60301
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Zaledwie kilku dni potrzebowali oleccy  policjanci aby 
zatrzymać sprawcę kradzieży krzyży. W samochodzie podej-
rzanego funkcjonariusze znaleźli figurki świętych oraz po-
cięte elementy krzyży. 40-latek trafił do policyjnego aresztu 
i usłyszał zarzuty. Teraz za popełnione przestępstwo będzie 
odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara nawet  8 lat pozba-
wienia wolności.

Oleccy policjanci pracujący nad sprawą kradzieży krzyży 
ustalili i  zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 40-letni Bog-
dan P. mieszkaniec gminy Olecko. Sprawca był już wcześniej 
wielokrotnie karany i dobrze  znany oleckim kryminalnym. 

W samochodzie zatrzymanego policjanci znaleźli figurki 
świętych oraz elementy krzyży. Podejrzany  kradzieży doko-
nał  pomiędzy 18, a 21 listopada  na cmentarzach  w Olecku i 
Cichym. Łącznie jego łupem padło blisko 100 krzyży o war-
tości kilkunastu tysięcy złotych. 

Bogdan P. ze skradzionych krzyży odrywał figurki Chry-
stusa  i następnie ciął na mniejsze elementy, które sprzeda-
wał na skupie złomu. Podczas przesłuchania zatrzymany 
40-latek przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 
Nad sprawą nadal pracują policjanci, gdyż do komendy zgła-
szają się kolejne osoby pokrzywdzone, których groby zostały 
ograbione. Teraz Bogdan P. stanie przed sądem. Za przestę-
stwo ograbiania grobów grozi mu kara pozbawienia wolności 
nawet do 8 lat.

mł.asp. Tomasz Jegliński
KPP Olecko

Oleccy kryminalni zatrzymali 24-latka, podejrzanego 
o handel i posiadanie narkotyków. Łukasz W. trafił do po-
licyjnego aresztu i usłyszał  zarzuty. Na wniosek policji 
i prokuratury sąd zdecydował o jego aresztowaniu na  2 
miesiące.

 We wtorek   16  listopada oleccy kryminalni weszli do 
mieszkania 24-letniego mieszkańca Olecka. Z informacji 
śledczych wynikało, iż może  posiadać w domu  narkoty-
ki. 

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli blisko 
50 gram amfetaminy. Łukasz W. został zatrzymany w po-
licyjnym areszcie. Policjanci ustalili, iż podejrzany roz-
prowadzał narkotyki za pieniądze. W sumie usłyszał dwa  
zarzuty i przyznał się do winy. Wobec Łukasza W. sąd za-
stosował areszt  na okres 2 miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy 
oddali swój głos na moja kandy-
daturę.

Obiecuję, że będę dalej sumien-
nie wykonywał swoje obowiązki w 
Radzie Miasta, mając na wzglę-
dzie dobro mieszkańców i naszego 
miasta, pamiętając jednocześnie 
o służebnej roli z jaką wiąże się 
sprawowanie mandatu radnego

Mariusz Miłun

Z radością informujemy, że w Sztab XIX Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olecku jest już zarejestro-
wany! Tym samym uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzenie 
publicznej zbiórki na NA ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI 
Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZ-
NYMI. Finał odbędzie się 9 stycznia 2011 r. w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Po raz kolejny 
spotkamy się i pokażemy jak gorące i hojne są nasze serca. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jako Olecczanie 
możemy być wzorem dla sąsiednich gmin i  RAZEM możemy 
robić rzeczy wielkie, piękne i dobre.

W tym roku organizatorem Sztabu WOŚP są: Hufiec ZHP 
w Olecku, Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji oraz Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Na cze-
le Sztabu stanie tym razem Teresa Gałaszewska – Komendant 
Hufca ZHP w Olecku, wspierana oczywiście przez zwartą eki-
pę wolontariuszy. 

W tym momencie sztab olecki jest już zorganizowany, ru-
szyła także w szkołach rekrutacja wolontariuszy, których za-
daniem będzie kwestowanie na rzecz Orkiestry na oleckich 
ulicach. 

Sam finał zapowiada się niezwykle gorąco: 9 stycznia 2011 
r. sala widowiskowa Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury 
Garbate” zapełni się po brzegi gośćmi, wolontariuszami oraz 
wszystkimi sympatykami akcji, którzy zbiorą się aby wspólnie 
świętować XIX już finał Wielkiej Orkiestry.

W programie imprezy tradycyjnie znajdą się występy za-
proszonych zespołów muzycznych, pokazy młodzieży z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej oraz z Regionalnego Ośrodka Kul-
tury, licytacje, loteria fantowa, „Światełko do nieba” i wiele 
innych atrakcji!!!

Olecki Sztab WOŚP będzie na bieżąco informował o czynio-
nych postępach i przygotowaniach – czekamy oczywiście także 
na Państwa sugestie i ewentualną pomoc: wszystkich chętnych 
sponsorów, darczyńców oraz osoby chętne do pomocy przy or-
ganizacji finału zapraszamy serdecznie do kontaktowania się z 
nami telefonicznie (0 602 844 706) ub drogą mailową: wosp.
olecko@gmail.com

Pozdrawiamy
SZTAB WOŚP w Olecku!

W ciągu kilku dni zatrzymali sprawcę kradzieży blisko 100 
krzyży  z nagrobków cmentarnych.

Policja zatrzymała „hienę cmentarną”
2 miesiące aresztu za handel 

i posiadanie narkotyków

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy  
znowu zagra 
w Olecku!

B8401
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Bezpłatne porady prawne
Informuję, że  redakcja miesięcznika ADWOKAT RO-

DZINNY oraz KRAJOWY OŚRODEK INFORMACJI I 
DORADZTWA PRAWNEGO zapraszają do korzystania z  
korespondencyjnego, bezpłatnego systemu INFORMACJI I 
DORADZTWA PRAWNEGO .

Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej 
uprawnieni są:

• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie,
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie 

przekracza 500,00 zł miesięcznie, 
• bezrobotni,
• i inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji material-

nej lub zdrowotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące uła-

twić prawnikom udzielenie porad                           i wyjaśnień 
kierować należy pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: 
ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 Warszawa, e-mail: adwo-
kat@adwokat-rodzinny.com.

Porady prawne lub informacje udzielane są zwykle w ter-
minie do 14 dni.

                  Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl 

W dniu 2 grudnia 2010r. w godz. 10.00 i 12.00 w Regional-
nym Ośrodku Kultury w Olecku po raz pierwszy zaprezen-
towana zostanie nowa forma twórczej profilaktyki przeciw-
ko uzależnieniom i przemocy, tzw. PaT/M, tj. Profilaktyka 
a Ty/ działanie skierowane na młodzież. Odbiorcami pro-
gramu będzie młodzież drugich klas szkół średnich powiatu 
oleckiego. 
     W programie, między innymi, spektakl Teatralnej Grupy 
Młodzieżowej z Olsztyna  o życiu bez narkotyków i prze-
mocy.
    Głównym inicjatorem i realizatorem profilaktyki PaT w 
Powiecie Oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Olecku wraz z partnerem ROK w Olecku. Zadanie 
to realizowane jest w ramach otrzymanych środków finan-
sowych na realizację Rządowego Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bez-
pieczniej”.  

Serdecznie zapraszamy! Dyrektor PCPR w Olecku

PROFILAKTYKA

Do policyjnego aresztu trafiła 42-letnia kobieta. Irena 
J. została zatrzymana w związku z podpaleniami które mia-
ły miejsce w Lenartach koło Olecka.  Podejrzana usłyszała 
dotychczas dwa zarzuty i częściowo przyznała do winy. Na 
wniosek policji i prokuratury postanowieniem sądu została 
aresztowana na 21 dni. Za popełnione przestępstwa grozi 
jej kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Aresztowano podejrzaną 
o podpalenie obory 

w Lenartach

W czwartek 25 listopada policjanci pracujący nad sprawą 
podpaleń zatrzymali 42-letnia mieszkankę gminy Olecko. Ko-
bieta  była w kręgu osób podejrzanych. Zebrany w tej sprawie 
materiał dowodowy pozwolił policjantom na  przedstawienie  
jej dwóch  zarzutów. Pierwszy dotyczył podpalenia 23 listopada 
br  drzwi mieszkania  i sprowadzenia bezpośredniego niebez-
pieczeństwa pożaru budynku wielorodzinnego. Natomiast dru-
gi podpalenia budynku gospodarczego  w nocy 11 października 
br. Irena J. częściowo przyznała się do winy lecz wielokrotnie 
zmieniała wersję wydarzeń. Na wniosek policji i prokuratury 
sąd zdecydował o jej aresztowaniu na 21 dni. Śledczy nadal 
pracują nad tą sprawą i wyjaśniają  czy zatrzymana  była spraw-
cą pozostałych podpaleń.  Ponadto zostanie powołany biegły w 
celu zbadania stanu psychicznego podejrzanej.

Teraz za popełnione przestępstwa Irena J.  odpowie przed 
sądem. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 8lat.



Tygodnik olecki 48/672 - r. 2010
6 to@borawski.pl

„Ślubuję być dobrym Polakiem …” zabrzmiało uroczy-
ście w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Olecku.

19. listopada to dzień szczególny dla tegorocznych pierw-
szoklasistów ( klasa Ia - wych. p. Danuta Grzyb, klasa Ib 
–wych. p. Grażyna Olechno, klasa Ic – wych. p. Renata 
Bogdan, klasa Id – p. Halina Matwiejczyk), ponieważ w 
tym dniu stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. 
Ceremoniał pasowania poprzedziły kilkutygodniowe przy-
gotowania do „egzaminu na ucznia”.

Ślubowanie klas pierwszych w SP1

Zadania nie były łatwe. Kandydaci na uczniów musie-
li wykazać się wszechstronną orientacją w temacie patrona 
swojej szkoły – Henryka Sienkiewicza.

Dzielne pierwszaki udowodniły, że potrafią pięknie recy-
tować wiersze o Sienkiewiczu i jego bohaterach, a wizualny 
portret pisarza jest im dobrze znany. Niezwykle interesująca  
okazała się barwna prezentacja wybranych postaci z literatu-
ry naszego patrona. Na scenie zobaczyliśmy tkliwą Danusię 
Jurandównę, porywczego Pana Wołodyjowskiego, rozważ-

nego Stasia i dzielną Nel oraz rozmarzonego Janka Muzykanta. 
Notowania wzrosły po wdzięcznym wykonaniu tańca dwor-
skiego z czasów bohaterów sienkiewiczowskich.

Poza tym dzieci przekonały wszystkich, że z ogromnym za-

cięciem uczą się czytać, pisać i liczyć i wiele już umieją. Śpie-
wająco wykazały się wiedzą o ruchu drogowym. A wiersz „O 
domu i wędrówce” pozwolił małym studentom w granatowych 
biretach na „zaliczenie” z patriotyzmu.

Gromkie brawa rodziców i zgromadzonych gości oraz 
„wielka” szóstka wystawiona przez p. dyrektor szkoły dopro-
wadziły dzieci do bardzo ważnego i z niecierpliwością ocze-
kiwanego momentu – przysięgi uczniowskiej i uroczystego 
pasowania na ucznia.

Za przyczyną dyrektor szkoły p. Eligii Bańkowskiej i wi-
cedyrektor p. Ewy Łapszys każdy pierwszoklasista poczuł do-
tyk rycerskiego miecza na swoim prawym ramieniu. Chwila 

to podniosła i niepowtarzalna, potwierdzona honorowym 
podpisem przedstawicieli poszczególnych klas w kronice 
szkolnej.

Słowa życzeń i gratulacji skierowali do dzieci w swoich 
wystąpieniach obecni 

na uroczystości goście: proboszcz Parafii Podwyższenia 
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Zespół Szkół Licealnych i Zawodo-
wych w Olecku we współpracy z Lokalną 
Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej 
ma przyjemność zaprosić Państwa na 

Boże Narodzenie Na Pograniczu Kultur 
i Narodów- Konkurs „Gwiazdka 
2010”.

Zawody odbędą się 16 grud-
nia 2010r. o godz. 1500 w Ma-
zurskim Centrum Edukacji i 
Inicjatyw Lokalnych w Zespole 
Szkół Licealnych i Zawodowych 
(internat Szkoły). Konkurs ma 
na celu prezentację kultury i tra-
dycji Świąt Bożego Narodzenia. 

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty w dwóch kategoriach:

  Najładniejszy stół bożonarodzeniowy
  Najlepsza potrawa bożonarodzeniowa
Serdecznie zachęcamy do przedstawienia treści tego listu 

uczniom, stowarzy-
szeniom i osobom 
prowadzącym go-
spodarstwa agrotu-
rystyczne. 

Wierzymy, że udział w takim konkursie będzie dla nich 
niezapomnianym przeżyciem i stworzy możliwość wymiany 
doświadczeń kulinarnych. Jednocześnie zapewniamy, że doło-
żymy wszelkich starań, aby konkurs spełnił oczekiwania i po-
został inspirującym doświadczeniem na przyszłość. 

Zgłoszenia prosimy kierować na formularzu zgłoszenio-
wym do dnia 30 listopada 2010r.

  pocztą na adres:
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
ul. Gołdapska 29
19-400 Olecko
osobiście do sekretariatu szkoły,lub na e-mail: zsliz@zsliz.

olecko.pl
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują 

się na www.zsliz.olecko.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie

Krzyża Świętego ks. Marian Salamon, przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Karol Sobczak, przewodniczący Rady Ro-
dziców p. Dariusz Stachelek oraz przedstawicielka starszych 
uczniów naszej szkoły - Basia Kamińska.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy w imieniu 
„nowych” uczniów księdzu proboszczowi oraz Radzie Rodzi-
ców za ufundowane upominki.

Pani Teresie Szadkowskiej oraz dzieciom z chórku szkol-
nego i koła teatralnego jesteśmy wdzięczni za uświetnienie 
naszej uroczystości swoim występem.

Pani Joli Miłowickiej składamy podziękowanie za elo-

kwentne przeprowadzenie opisanego wyżej wydarzenia, ko-
leżankom oraz pracownikom obsługi za życzliwość

i pomoc w gromadzeniu rekwizytów i przygotowaniu 
dekoracji.

Rodzicom dziękujemy za przybycie, a w imieniu dzieci 
za wsparcie i pyszne poczęstunki w klasach.

Przeżyte chwile uwiecznione zostały licznymi fotogra-
fiami, a rota z pamiątkowego dyplomu oby trwale przypo-
minała dzieciom o ich uczniowskich zobowiązaniach wobec 
Ojczyzny, szkoły, rodziców i nauczycieli.

Renata Bogdan
Fot. Agnieszka Tomczyk- Żylińska 
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W pierwszą niedzielę listopada 2010 r. odbyło się uroczy-
ste zakończenie sezonu lotowego P.Z.H.G.P. Sekcji Olecko. 
Do restauracji „Żaczek” na placu Zamkowym przybywają 
hodowcy i zaproszeni goście. Wszystkim udziela się radosny 
nastrój. Robi się coraz tłoczniej. Od czasu do czasu dobiega 
głośny śmiech. To oczekujący na początek spotkania wymie-
niają się bieżącymi wiadomościami. 

Sekcja P.Z.H.G.P. Olecko liczy 60 członków w trzy kobie-
ty. Lotujemy w oddziale Ełk w konkurencji 240 hodowców. 
W październiku 2011 roku obchodzić będziemy 50-lecie po-
wstania struktur Polskiego Związku Gołębi Pocztowych na 
terenie miasta Olecko. 

Spotkanie otwiera, witając przybyłych gości i hodow-
ców kol. Tomasz Panasewicz. Przewodniczącym zebrania 
został wybrany kol. Daniel Słomkowski. Przed przedstawie-
niem porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o 
uczczenie minuta ciszy zmarłego kilka tygodni temu członka 
naszej sekcji kol. Jerzego Bobryckiego. Następnie przedsta-
wił porządek zebrania. 

Przebieg sezonu lotowego omówił Prezes ds. lotów kol. 
Dariusz Kieda. Poinformował, że sezon nie był trudny i 
wszystkie z zaplanowanych lotów się odbyły. Sekcja Olecko 
uczestniczyła w 14-tu lotach gołębi dorosłych na dystansie 
150 – 790 km i w czterech lotach gołębi młodszych na dy-
stansie 150 - 500 km.

Dwa najdalsze loty z m. Lubeka odbyły się w celu uświet-
nienia obchodów 450-lecia Olecka. Następnie przewodniczą-
cy zebrania poprosił Andrzeja Ciołka, przedstawiciela burmi-
strza Gołdapi oraz kol. Tomasza Panasewicza o wręczenie 
pucharów i dyplomów za osiągnięcia lotowe sezonu 2010.

Zwycięzcami zostali:
1. Słomkowski – Panasewicz, supermistrz w lotach gołę-

bi dorosłych i młodych

Zakończenie sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych Rok 2010

2. Piotr Kasprzyk, II supermistrz w lotach gołębi dorosłych 
i młodych

3. Czesław Pietrołaj, III supermistrz w lotach gołębi doro-
słych i młodych

4. Słomkowski i Panasewicz, mistrz w lotach gołębi doro-
słych 

5. Andrzej Czuper, I wicemistrz w lotach gołębi dorosłych
6. Czesław Pietrołaj, II wicemistrz w lotach gołębi doro-

słych
7. Andrzej Fiedorowicz, mistrz w lotach gołębi młodych
8. Piotr Paweł Fiedorowicz, I wicemistrz w lotach gołębi 

młodych
9. Piotr Kacprzyk, II wicemistrz w lotach gołębi młodych
10. Stefan Nalewajko, jego gołąb uzyskał tytuł „Najlepszy 

dorosły samczyk”
11. Piotr Kacprzyk, jego gołąb uzyskał tytuł „Najlepsza do-

rosła samiczka”
12. Piotra Kacprzyk, jego gołąb uzyskał tytuł „Najlepszy 

roczny samczyk”
13. Leszek Rogałojego, jego gołąb uzyskał tytuł „Najlepsza 

roczna samiczka”
14. Piotr Kacprzyk, jego gołąb uzyskał tytuł „Najlepszy lot-

nik młody”
15. Andrzej Fiedorowicz, jego gołąb uzyskał tytuł „II naj-

lepszy lotnik młody”
16. Piotr Kacprzyk, jego gołąb uzyskał tytuł „III najlepszy 

lotnik młody”
17. Piotr Kacprzyk, dla najlepszej drużyny głębi poczto-

wych
18. Stanisław Dwidowicz, dla II najlepszej drużyny głębi 

pocztowych
19. Andrzej Czuper, dla III najlepszej drużyny głębi pocz-

towych
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Sekcja P.Z.H.G.P. Olecko serdecznie dziękuje spon-
sorom za ufundowanie pucharów.
Ufundowali je: 
1. Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka
2. Marek Miros, Burmistrz Gołdapi
3. Małgorzata Niewiarowska, restauracja „Żaczek”
4. R. Majewski, T. Szerel, P.P.H.U. „Limba” Kuko-
wo 
5. Robert Jankowski, P.P.H.U. Lesk
6. Bank Spółdzielczy Olecko
7. Sklep zoologioczny „Hobby”, ul. Zielona 37
8. Czesław Pietrołaj, Gołdap
9. Piotr Kacprzyk, Olecko
10. Daniel Pietrołaj, Olej-Gaz Gołdap
11. jerzy Openchowski, Olecko

20. Piotr Kacprzyk, dla najlepszej drużyny głębi młodych
21. Andrzej Fiedorowicz, dla II najlepszej drużyny głębi 

młodych
22. Sylwester Grabek, dla III najlepszej drużyny głębi 

młodych
23. Jacek Łabanowski, I nagroda z lotu Lubeka I (771,390 

km)
24. Andrzej Czuper, II nagroda z lotu Lubeka I (771,370 

km)
25. Andrzej Fiedorowicz, III nagroda z lotu Lubeka I 

(763,930 km)
26. Wojciech mateusz Sikorski, I nagroda z lotu Lubeka II 

(773,060 km)
27. Andrzej wasilewski, II nagroda z lotu Lubeka II 

(767,300 km)
28. Elżbieta Dawidowicz, III nagroda z lotu Lubeka II 

(751,570 km)
Przy uroczystym obiedzie, po emocjach z wręczenia na-

gród dyskusje trwały jeszcze bardzo długo. To była elegancka, 
a zarazem swojska w swoim charakterze impreza. Elegancka 
była oprawa, piękna i przestrzenna sala restauracji „Żaczek”, 

statycznie nakryte stoły, dyskretna i fachowa kelnerska ob-
sługa. W sumie było miło, wytwornie i nastrojowo. Dzięki 
za to organizatorom i właścicielce restauracji „Żaczek”.

Daniel Słomkowski
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Droga z wioski zainstalowanej trzy kilometry na zachód 
od Połomu jest brzydactwem trudnym do opisania Podobnie 
i sama wioska. Dwadzieścia kilka dymów w dosyć zwartej 
zabudowie wzdłuż szkaradnej drogi. No i jej nazwa; oficjal-
nie i potocznie, historycznie tubylczo. Jednak w lokalnej to-
pografii jest na tyle ważna, że zapomnieć o jej istnieniu nie 
można. Więc jest z byle jakiej wioski droga byłe jaka, ale z 
Połomem nicią międzysąsiedzką, światłowodem kontaktów 
w naturalny i trwały sposób powiązana.

Jeszcze na przystanku poprosił Nalewajko kierowcę 
ostatniego autobusu z małego miasta do średniego miasta, 
jadącego okrężnie przez pipidówki, by wysadził go kilkaset 
metrów dalej, przy drogowskazie.

- Panie, tam od miesiąca drogi nie ma - z najprawdziwszą 
troską ostrzegał szofer - Radzę wysiąść w Malinówce.  Zaraz 
będzie empek przez Stare Juchy. Za pół godziny będzie pan 
na miejscu.

- Poradzę sobie, ale dzięki za radę - mruknął pasażer. Kie-
rowca kręcąc głową bez słowa zatrzymał autobus przy dro-
gowskazie; Gorłówko 3. Zapadający zmrok zapowiadał noc 
z tych, w które nawet śnieg nie jest bielą. Jeszcze straszyły 
strzępiące ledwie dostrzegalny, usypiający horyzont pewnie 
stuletnie klony, a może jesiony obwieszone dziesiątkami 
kuł jemioły. Za chwilę i tych kilka punktów orientacyjnych 
zniknie w mroku. Między nie w głęboki śnieg ruszył Nale-
wąjko. Wiatr natychmiast zabliźniał ślady. Gdyby nie pękaty 
marynarski worek na plecach, można by podejrzewać,  że 
nie ziemski cel wędrówki wybrał sobie ten niezbyt postaw-
ny, na oko sześćdziesięciolatek. Psa na taką wędrówkę by 
nie wygonił.  A najwierniejszy kundel, pewnie i owszem, ale 
za pana kryłby się przed wiatrem i po śladach, żeby łatwiej. 
Skamlałby, że w taki koniec świata... 

Nalewajko spokojnie, równym krokiem, jeżeli to krokiem 
można nazwać, brnął w po kolana zmrożonej skorupie trzesz-
czącej nad miałkim puchem. Buty mieliły, grzęzły, się uśli-
zgiwały. Za każdym krokiem trzeba było wyciągać nogę wy-
soko, by przebić twardą chrzęszczącą wierzchnią warstwę. 
Trzy kwadranse minęły zanim dotarł do samotnej chałupy w 
połowie drogi do Garłówki. Trzy kwadranse planu, jak na 
życie, spokojnie - cel jasny w zimowym piekle. Gdyby po-
słuchał rady kierowcy autobusu dotarł by kilka kwadransów 
później. 

Stare Połomiaki jeździli kiedyś do Garłówki. Była tam 
poczta, sklep z dwa razy w tygodniu świeżym chlebem; wód-
ką, widłami, naftą i sznurkiem do snopowiązałek, a także 
świetlica, w której strażacy albo Koło Gospodyń Wiejskich 
kilka razy w roku organizowali biletowe zabawy z bufetem. 
W Połomie takie zabawy nie wychodziły z powodu braku ofi-
cjalnego bufetu. Pokątne alkohole były złodziejsko drogie. 
Dlatego takim mirem cieszyły się tamtejsze potańcówki.

Dzieci starych Połomiaków Gałówek kusił dorywczą 
pracą w pegeerowskiej fermie rogacizny. Był czysty grosz 
bez większych ceregieli, do ręki. Niektórzy z nich w Gorłów-
ku dorobili się swoich dzieci. Ale starzy niezmiennie wnuki 
mają w Garłówce. 

Mieszkańcy okolicznych wiosek przez Garłówek wypra-
wiają się „na sady” pod Dobrą Wolą lub Szczecinowem. Na 
wzgórzach po zabudowaniach pozostały stare, ciągle rodzące 
wiśnie, grusze i jabłonie. Stamtąd przy dobrej pogodzie przez 
byle jaką lornetkę wypatrzyć można wiatraki na Rowelskicj 
Górze za Wiżajnami. Bite siedemdziesiąt kilometrów.

Szybko wywołać ogień pod płytą. Niech płomienie przez 
nieszczelne fajerki rozsieje po kuchni błogie niewidzialne, 
a jednak namacalne ciepło. Po kwadransie zrzucił z siebie 
pierwszą warstwę ubrania. Czajnik w międzyczasie przygo-
tował ukrop do zalania zbożówki w półlitrowym blaszaku w 
kolorze wiosennego pogodnego nieba

Półgodzinną drzemkę w pozycji międzyantraktowej knaj-

pianej, z głową między ramionami na solidnym sosnowym bla-
cie stołu przerwał Ząjob ocierając się zimną czarną sierścią o 
policzek. Trzy tygodnie na suchej karmie i zamarzniętej wodzie 
- pyta o cokolwiek ciepłego - delikatnie gryzie za ucho.

- A się zdziwisz Zajob, mam dla ciebie mleko. Nie pamię-
tasz mleka stary bandyto? – wstał z kotem tulącym się do po-
liczka.

- A Twój pysk poorany - ogląda całe czarne ciało kota ob-
racając, posłuszne, wręcz spolegliwe, w dłoniach kierując bli-
żej anemicznego światła świecy - Znów szczury cię urządziły. 
Pewnie chcesz bym obejrzał plon? Później, teraz zagrzejemy 
mleka. 

We wszystkich drzwiach trzyizbowego zydlungowskiego 
domku były otwory w ich dolnych częściach, zawieszone cięż-
kim suknem. W jednym z nich, tym do sieni, zniknął Zajob. 
Nalewajko ruszył, przez ciasny korytarz, potem po schodach 
do piwnicy, z latarką diodową dającą dość niesamowite zimne 
światło. A tam, na dole, w totalnym syfie, w niemal równych 
rzędach, szczurze ścierwa. Policzył je wynosząc w wiaderku 
do nieczynnej suchej studni w krzaku bzu. Trzy razy chodził, a 
razem z nim Zajob z dumnie sztywno zadartym ogonem. Dwa-
dzieścia trzy. Nalewajki nie było trzy tygodnie i dwa dni!

Nagrzanie kaflowego pieca w pokoju potrwało na tyle dłu-
go, że po zakręceniu drzwiczek i wciśnięciu szybra w kominie 
Nalewajko legł na kanapie zagarniając pod pachę Zajoba.

 
- Te cholerne zimowe wieczory! Świat zamyka się w ciem-

ności na dwie trzecie doby. Ludziska tak nie potrafią. Zmarno-
wanych po klika godzin dzień w dzień przez kilka miesięcy. 
Kiedyś chłop gadał, że ziemia odpoczywa i on, by jej dać na 
wiosnę tyle ile ona potrzebuje. Teraz prawdziwych chłopów już 
nie ma. Nie ma prawdziwej roboty w polu. Ziemia odpoczy-
wa i odpoczywa, a były chłop kombinuje z dnia na dzień. Czy 
lato, czy zima. Murarz, kamieniarz... Jeden na. tuzin u bauera, 
czy tu, po pegeerze, czy tam, za Odrą czy Renem. Na cudzym. 
Bez namaszczenia, pieszczoty i staranności, dwanaście godzin 
i spać bez troski i planowania. Za kilka euro lub złotówek od 
godziny... - Sylabizował Nalewajko sennemu kotu na ucho wy-
stukując jednocześnie jednym palcem na starym zakurzonym 
Consulu. Jednostajny metaliczny odgłos maszyny do pisania 
w połączeniu nieregularnym strzelaniem suchych polan świer-
kowych pod fajerkami i zawodzeniem wiatru w nieszczelnych 
okiennicach to kakofonia dźwięków na miarę testu wrażliwości 
człowieka. A jeżeli jeszcze świecy płomień mryga i się koły-
sze...

Wyjął Nalewajko z marynarskiego worka flaszkę ruskiej 
wódki. Z piwnicy przyniósł słoik własnoręcznie zebranych w 
Połomskim Lesie podgrzybków. Po kwadransie głaszcząc lewą 
ręką kota na kolanach, prawą wystukiwał na maszynie; sylabi-
zując:

- Zośka, czemu Cię tu nie ma? Pląsała byś miedzy meblami 
z oczami wielkimi, okrągłymi i mokrymi jak narkomanka. A 
potem podzieliła byś się ze mną nadmiarem swego ciepła. Stu-
dził byłbym twoje ciało francuskim szampanem.

Wrzasnął z dzikim wzrokiem przeszywającym drewniany 
sufit 

- Jesteś tam? Słyszysz mnie Zośka? 
Kot uciekł z kolan w kąt obok gorącego pieca.
Rano obudziła Nalewajkę ostra jak laser słoneczna linia kro-

jąca twarz przez szparę w okiennicy. Zajob spał pod piecem.
- Myślisz, że Zośkę wymyśliłem sobie? Była, prawdziwa 

jak ty czyja. – gadał do siebie i do kota przy odśnieżaniu ścieżki 
do drewutni. Na zachodnim i wschodnim horyzoncie unosiły 
się w mroźnym powietrzu dymy ludzkiego zimowego trwania 
w Garłówce i Połomie. 

Za kilka dni przejedzie drogą śnieżny pług, można będzie 
mszyć do Połomu po świeży chleb i mleko dla kota.

Jan Nowak - Kowalski

Jeszcze jedna droga do Połomu
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W ubiegły piątek w wypełnionej po brzegi sali konferen-
cyjnej Biblioteki Pedagogicznej o 16.30 rozpoczęło się semi-
narium pod hasłem „Stany Zjednoczone Ameryki Północnej”. 
Słuchacze z braku wolnych miejsc stali nawet w korytarzu. 
Seminarium zorganizował i prowadził Andrzej Malinowski. 

Spotkanie rozpoczął rys historyczny Pawła Kurowskiego 
pt. „USA. Zarys historyczny”, w którym w wielkim skrócie, 
ale niezwykle ciekawie została przedstawiona historia ziemi 
amerykańskiej. Prelegent opisał historię zaczynając od kilku-
dziesięciu tysięcy lat p.n.e., a kończąc ją w czasach współcze-
snych. 

Następnym prelegentem był Andrzej Malinowski. Z wiel-
ką, jak zawsze, swadą, bardzo subiektywnym potraktowa-
niem kraju, w którym przebywał, opisał wędrówkę jaką odbył 
z grupą młodych ludzi ze wschodu na zachód i z powrotem 
przez Stany Zjednoczone. Ilustracją wykładu była dokumen-
tacja zdjęciowa z tej wyprawy. 

Jak zawsze, słuchacze mogli usłyszeć, że mimo wszystko, 
w Polsce jest najlepiej... i najpiękniej. I jak zawsze u Andrzeja 
Malinowskiego morał opowieści jest taki, że Polska, dla tego 
podróżnika, który zwiedził w zasadzie już cały świat, jest je-
dynym miejscem do życia. 

Opisując wędrówkę, ten niezwykły prelegent, zrealizował 
aż dwa tematy seminarium: „Środowisko przyrodniczo-ge-
ograficzne USA” oraz „Środowisko społeczno-ekonomiczne 
USA”. Tematy „bezboleśnie” i z wielką lekkością zakotwi-
czyły wiedzą w głowach słuchaczy. Tak na marginesie chciał-
bym zauważyć, że takie potraktowanie tematu przez pedagoga 
jest znacznie przystępniejsze również dla naszych uczniów. 

Wykład trwał prawie półtorej godziny i w trakcie były 
organizowane krótkie konkursy z nagrodami ufundowanymi 
przez A. Malinowskiego.

Następnym punktem seminarium (i wcale nie ostatnim) 
był opis wędrówki po Wielkim Kanionie Kolorado wygłoszo-
ny przez Cezarego Lasotę. Wykładowca również przedstawił 

dokumentację fotograficzną. Najbardziej zdumiewająca była 
symulacja komputerowa, która przedstawiała całe polskie i 
słowackie Tatry na tle Kanionu. Zajmują one zaledwie małą 
jego część i to zarówno ze względu na powierzchnię jak i 
wysokość. Po prostu można by je było włożyć do niego. Ce-
zary Lasota opisał również historię zejścia i wejścia na ścia-
ny Kanionu w ciągu zaledwie jednego dnia, której dokonał 
wraz ze swym przyjacielem. 

Każdy z prelegentów otrzymał rześkie brawa.
Wystąpienie Cezarego Lasoty nie było ostatnia częścią 

seminarium. W czytelni Biblioteki Pedagogicznej otwarta 
została wystawa „Krajobrazy Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej”, którą również przygotował Andrzej Ma-
linowski. Wystawa traktuje temat bardzo szeroko i bardzo 
pomysłowo. Polecam jej zwiedzenie.

To jednak jeszcze nie było wszystko. Dla zwiedzających 
przygotowano również degustację potraw kuchni amerykań-
skiej, kilka skrzynek coca-coli oraz muzykę amerykańską na 
żywo. Dla gości dixilendową utwory prezentowali muzycy 
zaproszeni na imprezę.

Każdy z uczestników otrzymał w formie dyplomu za-
świadczenie o uczestnictwie w seminarium. W kuluarach 
żartowano, że na jego podstawie będzie można ubiegać się 
o wizę do USA. 

Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej dowiodło, że pu-
bliczność olecka potrzebuje tego typu imprez. Ostatnie kilka 
miesięcy działania różnych placówek oświatowych wyszło 
na przeciw tym zapotrzebowaniom. Zaliczyć do nich należy: 
Muzeum Miejskie (spotkania z Jerzym Łapo i Wojciechem 
M. Darskim), Klub „CoolTura” (spotkanie z Magdaleną Śro-
dą) i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych (spotkanie z 
Marią Stypułkowską-Chojecką również w ROK „MG”) oraz 
„Galeria 1” w ZSLiZ (spotkanie z Markiem Gałązką i Woj-
ciechem Łukasikiem). 

B. Marek Borawski

Seminarium „Stany Zjednoczone A.P.”
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Uroczyste obchody Święta Niepodległości na stałe wpi-
sały się w najnowszą historię naszego kraju, by w młodym 
pokoleniu pogłębiać patriotyzm i szacunek dla historii Polski 
i jej tradycji. 

12 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku odbył się koncert pieśni patriotycz-
nej. Podczas uroczystości przygotowanej pod kierunkiem 
pani Teresy Szadkowskiej uczniowie zaśpiewali utwory, 
które na przestrzeni dziejów towarzyszyły Polakom w ich 
walce o niepodległość kraju. Dodawały ducha w trudnych 
chwilach, podsycały ich patriotyzm i wiarę w siebie. W wy-
konaniu chóru usłyszeliśmy ”Rotę”, „Piechotę”, ”Przybyli 
ułani”, ”Warszawskie dzieci” i ”Pałacyk Michla”. 

Obchody Święta Niepodległości w SP1

Najwięcej wzruszeń dostarczyły występy laureatów VI 
Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Wyróżniona w 
konkursie Kinga Lenarczyk (IIa), z uczuciem zaśpiewała 
”Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi”, 
pieśń popularną na Śląsku podczas plebiscytu w 1921 r. 
Wszystkich zachwycił niezwykle widowiskowy występ du-
etu drugoklasistów: Kacpra Jakubowskiego (IId) i Kacpra 
Jastrzębskiego (IId), którym towarzyszyła na scenie Julia 
Łabanowska (IId). Za wykonanie „Serca w plecaku” chłop-
cy otrzymali pierwszą nagrodę. Do serc trafiła także wzrusza-
jąca interpretacja utworu „Biały krzyż” Gabrieli Bańkow-

skiej (VIa) i Małgorzaty Krajewskiej (VIa).
Zaprezentowane pieśni wprowadziły słuchaczy w wyjątko-

wy nastrój. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią o 
naszej tożsamości narodowej, nieprzemijającej potrzebie pięk-
na, wzruszenia i uśmiechu.

Aleksandra Czarnecka, Marzanna Stefanowska

24 listopada 2010 roku uczniowie 
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Olecku bawili się na 
dyskotece andrzejkowej.

W naszej szkole andrzejki odby-
ły się nieco wcześniej, ze względu na 
zbliżający się adwent. Nie przeszko-
dziło to jednak młodzieży, która chęt-
nie przybyła na imprezę i brała udział 
w licznych wróżbach i zabawach. 

Największym zainteresowaniem 
cieszyło się przekłuwanie szpilką 
serca zapisanego imionami męski-
mi lub żeńskimi, w celu poznania 
imienia swojej przyszłej żony bądź 
męża. Nie lada gratkę sprawiło uczniom również 
obieranie jabłka tępym nożem, następnie wyrzuce-
nie skórki za siebie i odgadnięcie jej kształtu oraz 

wysłuchanie horoskopu numerycznego. 
Oprawą muzyczną zajął się Kamil Stefanow-
ski – DJ Kamiss. Wiele osób stwierdziło, że 
podobała się im wspólna zabawa, za-
równo przy wróżbach jak i dyskoteka.

Impreza została zorganizowana 
przez Samorząd Uczniowski Gimna-
zjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Olecku, w imieniu, którego pragnę 
podziękować nauczycielom i obsłudze 
szkoły za pomoc w organizacji i sprzą-
taniu po dyskotece.

Rafał Jurewicz

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA W GIMNAZJUM NR 1 W OLECKU
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Ilona Waszczuk

Aneta Wijas

Andante

Wioletta Barwińska

Społeczność szkolna Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku wzięła  udział w Gminnych Obcho-
dach Święta Niepodległości w dniach 09 - 11.11.2010 
r. 

Rozpoczęcie szkolnych przygotowań do przebie-
gu uroczystości niepodległościowych nastąpiło kilka 
tygodni wcześniej: wybrano uczestników, rozpisano 
role, ustalono program i scenografię akademii, ustalono 
repertuar konkursowy. Następnie przystąpiono do in-
tensywnej pracy, której efekty zaprezentowane zostały 
społeczności szkolnej i lokalnej.

Pierwszym punktem obchodów był VI Gminny Kon-
kurs Pieśni Patriotycznej, w którym młodzież naszego 
gimnazjum odniosła niepodważalny sukces. W konkur-
sie wystartowały solistki oraz zespół wokalny ANDAN-
TE. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Aneta Wijas 
IId, która po występie powiedziała: „Konkurs Pieśni 
Patriotycznej przebiegał  w bardzo  miłej atmosferze. 
Dekoracje dawały ciepły nastrój, a przerwy na naradę 
jury odbywały się błyskawicznie. Najbardziej cieszy 
mnie to, że udało mi się zająć 1 miejsce z piosenką z 
repertuaru Pana Tadeusza pt. ‘’Soplicowo’’.  II miejsce 
uzyskała Wioletta Barwińska IIc za wykonanie pieśni 
„Powołanie”. III miejsce przypadło Ilonie Waszczuk Ie 
za interpretację jednej z najpiękniejszych piosenek żoł-
nierskich „Białe róże”. „Konkurs bardzo mi się podobał. 
Czekając na moje wystąpienie nie miałam tremy. Wręcz 
przeciwnie, niecierpliwie czekałam na swoją kolej. Po 
zakończeniu piosenki żałowałam, że już muszę zejść ze 
sceny” – stwierdziła Ilona. Pani Renata Lau, opiekun 
przygotowujący naszych uczestników, podsumowując 
występ powiedziała, iż: „Uczennice włożyły wiele pra-
cy w przygotowanie wokalne i sceniczne do występu. 
Każda z nich wystąpiła w przygotowanym na tę okazję 
i dopasowanym do treści utworu kostiumie. Podobnie 
rzecz się miała z zespołem ANDANTE, który tak jak 
w zeszłym roku zajął I miejsce wśród zespołów po za-
prezentowaniu w układzie dwugłosowym pieśni pt. „Po 
ten kwiat czerwony”.” Zespół ANDANTE wystąpił w 
składzie: Aleksandra Jankowska IIIa, Maja Burba 
IIIa, Agnieszka Jankowska IIIc, Emilia Retel IIIc, 
Adrianna Święczkowska IIIc, Michalina Dąbrowska 
IIIc, Gabriela Cieślukowska IIIb, Sara Stankiewicz Ic 
oraz  w roli żołnierza Hubert Lau III a.

Druga część gminnych uroczystości miała miejsce 
10 listopada w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazu-
ry Garbate” w Olecku. Młodzież i nauczyciele naszego 
gimnazjum przygotowała okolicznościową akademię,  
pt. „Polska ciernista wolność”. Uczestniczący w niej 
goście zostali udekorowani patriotycznymi kotylionami 
wykonanymi przez uczniów. Wykorzystując różnorodne 
środki artystyczne przekazu, przedstawione zostały naj-
ważniejsze wydarzenia związane z polskimi losami nie-
podległości, począwszy od upadku Polski w 1795 roku, 
aż do obalenia komunizmu w 1989 roku. Pani Agniesz-
ka Śnieżyńska, choreograf przedstawienia stwierdziła, 
że: „Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
miał pokazać, że o patriotyzmie można mówić cieka-
wie, oryginalnie, za pomocą różnych rodzajów sztuki. 
W spektaklu spotkał się teatr, muzyka i śpiew, recytacja 
poezji, a całość została uzupełniona prezentacją  multi-
medialną”. Występ gimnazjalistów został bardzo ciepło 
przyjęty - dostarczył wielu wzruszeń i przemyśleń na 
temat wolności oraz niepodległości. Emilia Ishizaka kl 
Ib, odtwórczyni rozparcelowanej przez zaborców Pol-
ski powiedziała: „Ten apel był wyjątkowy. Dawał sporo 
do myślenia. Bardzo wiele wspólnie nad nim pracowa-
liśmy,  my uczniowie oraz nauczyciele. Włożyliśmy w 
to dużo wysiłku oraz poświęciliśmy wiele godzin.  My-
ślę, że ta akademia oddawała klimat tego, jakże ważne-

Patriotyzm wyrażony sztuką
go dla nas święta jakim 
jest  Święto Odzyskania 
Niepodległości”. Z kolei 
Artur Opanowski z III 
E wcielił się w postać 
jednego z najwybitniej-
szych Polaków - Mar-
szałka Józefa Piłsud-
kiego i stwierdził, że: 
„Dzięki temu przedsta-
wieniu dowiedziałem 
się dużo o historii I woj-
ny światowej, a w 
szczególności o 
roli Józefa Piłsud-
skiego w odzyska-
niu niepodległości 
przez Polskę, na-
uczyłem się na pa-
mięć jego odezwy 
do narodu. Jestem 
zadowolony,  zo-
stałem pochwalo-
ny przez nauczy-
cieli języka polskiego 
i historii. Jeżeli będzie trzeba, będę się angażował w 
tego typu przedstawienia”. 

Trzecim punktem obchodów 11 listopada była uroczy-
sta Msza święta za Ojczyznę  w Kościele NMP w Olecku. 
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz poczet 
sztandarowy gimnazjum wzięli czynny udział w patrio-
t y c z n y m 
n a b o ż e ń -
stwie: re-
c y t o w a l i 
p o e z j ę , 
ś p i e w a l i 
pieśni, słu-
żyli przy 
o ł t a r z u , 
s k ł a d a -
li wieńce 
oraz pełnili 
honorowe 
warty w 
miejscach 
pamięci. 

W piątek 12 listopada nasi młodzi aktorzy zapre-
zentowali spektakl swoim rówieśnikom z innych szkół 
miasta i gminy. 

Edukacja patriotyczna przez sztukę jest atrakcyj-
nym sposobem mówienia o historii naszego narodu. 

Wojciech Jegliński
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V56205

V5
07

07

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V5
88

03

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K43804

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V52807

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V61201

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V52907

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B7602

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V53706

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V54206

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V53107

V51708

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V5
20

08

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V54506

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V61401

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V54106

Duży wybór! Tel. 602-117-509.  ZAPRASZAMY

KWIACIARNIA „ORCHIDEA”

V5
30

07

ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki 

pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.

• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.

Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200 V6
14

11

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1347

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, 
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684                     K43307

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V48310

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V5
90

03

Sylwester w Wilnie - 550 złotych  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V58104

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V48410

* angielski z użyciem tablicy interaktynej, 7 do 11 lat, korepety-
cje, tel. 880-401-784                                     V51119

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V61101

* amortyzatory BILSTEIN, najtaniej, wymiana 50% ta-
niej, tel. 509-746-264 V52937

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43904

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V52917

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V54515

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V55925

* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660 V48720

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854 
B7702

* zawieszenie wielowahaczowe z wymianą, geometria: 
Audi A4, A6, Passat B5, 1180 złotych, tel. 509-746-264 
V52927

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B6804

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B7203

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B6405

* noclegi, tel. 502-710-196 V60502

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B6305

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B6205

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K42819

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B7103

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L31304

* angielski, lekcje, korepetycje, tłumaczenia, przygoto-
wanie do matury, egzaminu gimnazjalnego u magistra 
filologii angielskiej, tel. 602-898-591, e-amil: umylang@
wp.pl V60512

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  L31503

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B8001

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V54806

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B7802

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V42218

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V54306

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B8201

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31603

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V54406

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V48220



15
Tygodnik olecki 48/672 - r. 2010

to@borawski.pl

US£UGI

V5
87

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V48110

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V2146

V50819

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, 
GRÜNLAND                 V56015

KUPIĘ

PRACA

V4
87

10

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K43405

PROMOCJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V58713

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V48510

INNE

STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie 
Anna i Krzysztof Sadowscy, 

STOMATOLOGIA,    dziecięca,
protetyka stomatologiczna 
DERMATOLOGIA, plac Wolności 11, , rejestracja 
telefoniczna 605-893-381                V52208

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

6
grudnia

godz. 1600

B7502

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V58813

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V57814

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V55915

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B7901

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42829

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L31404

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61121

* wykończenia wnętrz, glazurnictwo, tel. 889-278-346 
K44107

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87-
523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  K48240

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B7003

* zatrudnię gospodynię domową, pełny etat, tel. 503-
173-965 V57824

* zatrudnię kobietę kierowcę, dyspozycyjną, samo-
chód osobowy, tel. 721-587-468 K44601

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 V60901

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B6006

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43205

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Bab-
ki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-
200 V60911

* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426 V53017

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V61111

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 L7402

* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Nory, własne 
c.o., tel. 660-213-429 B7303

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, tanio, tel. 608-299-
317 K43006

* mieszkanie w Olecku, ul. Kopernika, I piętro, 48,49 
m.kw - 2 pokoje, cena: 129 000 zł, mkn@nkn.com.pl 
tel. 87-423-29-62 V59303

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-
9V48230

* porcelanę, lampy, lustra, stare meble, tel. 508-118-
319 od 16.00 K44901

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B6704

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 
V48120

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V2146

* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468 K43604

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-
963 K44404

* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospo-
darczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K43704
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
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. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B6903

V59803

K44501

B8101

MEDYCYNA ALTERNATYwNA

Dieta przy ostrych sta-
nach zapalnych żołądka 

i jelit 
Produkty i potrawy niewskazane: 
potrawy smażone, nie tylko z mięsa, ale także z jajek, 

warzyw i ziemniaków, zupy zagęszczane zasmażkami, tłu-
ste wędliny, mięsa i drób, ostre marynaty, żółte sery. Nie 
należy jeść pieczywa świeżego i razowego, gruboziarni-
stych kasz, fasoli, grochu, kapusty, niedojrzałych owoców 
i warzyw, cukierków, czekolady, tłustych ciast z kremem i 
lodów. Zakazane są ostre przyprawy i czarna kawa.

Produkty i potrawy dozwolone: 
kiełki, przecierane zupy jarzynowe, lekkie wywary z 

cielęciny i drobiu, mięso białe gotowane, wołowina - tylko 
młoda i chuda, chude ryby pieczone w folii lub gotowa-
ne na parze, jajka na miękko, biały czerstwy chleb, świeży 
twaróg, świeże masło i słaba, mało słodzona herbata, napa-
ry z róży i mięty.

Tarnina przy anginie
Najlepiej, gdy owoce tarniny przemarzną na krzaczku. 

Można też owoce włożyć na dobę do zamrażalnika. Tarni-
nę wykorzystujemy później do produkcji domowych leków 
i przetworów.  

Przy anginie: wycisnąć sok z przemrożonych tarek, wy-
mieszać poi na pól z sokiem z chrzanu, dodać taką samą ilość 
letniej wody i płukać gardło.

Żylaki
Nie opalaj się nadmiernie, naczynia krwionośne robią się 

kruche i łatwo wówczas pękają.

Po dyskusji porusz żu-
chwą

Często czujemy napięcie w czasie ważnych dyskusji, wy-
miany zdań z szefem lub nawet kimkolwiek. Jeżeli w prosty 
sposób pragniemy uwolnić się od pojawiających się stresu-
jących bodźców, rozluźnić się, należy chociaż kilkakrotnie 
opuścić żuchwę. Potem dobrze jest poobserwować twarz, 
rozluźnić ją, rozchmurzyć czoło. Na końcu prostujemy palce. 
Taki mini relaks doskonale poprawi samopoczucie, co także 
będzie miało wpływ na przebieg dyskusji.
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

30 listopada (Andrzejki) (Dzień 
Rybaków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury, 
Zbysławy 
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna, 
Konstantego, Liberiusza, Ludosława, 
Ondraszka, Zbysława
1 grudnia 
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, 
Iwy, Iwony, Natalii, Sobiesławy
Arnolda, Bronisława, Edmunda, Eli-
giusza, Mariana, Natalisa, Platona, 
Ryszarda, Sobiesława, Szymona
2 grudnia 
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bi-
biany, Bibianny, Bibiany, Blanki, Bu-
dzisławy, Pauliny, Wiwiany
Budzisława, Hipolita, Ksawerego, 
Paula, Piotra, Rafała, Sulisława, Zby-
luta
3 grudnia (Dzień Osób Niepełno-
sprawnych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, 
Ksawery, Łucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Ka-

sjusza, Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia (Barbórka - Święto Górnika 
i Naftowca)
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumiły, Chry-
stiany, Ciechosławy, Krystyny, Lubomiły
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Ciecho-
sława, Edmunda, Hieronima, Jana, Kry-
stiana, Krystyna, Piotra
5 grudnia 
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny, 
Pręcisławy,  Sabiny, Saby, Wilmy
Abla, Anastazego, Geralda, Gerarda, Hen-
ryka, Kryspina, Krystyna, Norbert, Sawi-
na
6 grudnia (Mikołajki)
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Abrahama, Emila, Emiliana, Jaremy, Jere-
miago, Jeraemiasza, Jarogniewa, Jeremie-
go, Jeremy, Mikołaja, Zenona
7 grudnia 
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy, 
Lili
Agatona, Ambrożego, Marcina, Nimo-
mysła, Polikarpa, Siemirada, Sobiesława, 
Teodora

Gwiazdor to człowiek, który latami 
pracuje jak opętany, by zyskać po-
pularność, a potem zakłada ciemne 
okulary, żeby go nie rozpoznano. 

Coco Chanel
Jeśli książka nie jest możliwa do 
przeczytania po raz drugi i setny, 
to nie zasługuje nawet aby ją raz 
czytać. 

Oscar Wilde

Filety 
z polędwicy wieprzowej

Polędwica wieprzowa, 8 dag słoniny, 
25 dag pieczarek, łyżka maki, kieliszek 
białego wytrawnego wina, 4 kromki 
wykrojone z bułki, tłuszcz, 8 dag pasz-
tetu, sól, pieprz

Polędwicę kroimy na cztery kawał-
ki. Mięso lekko rozbijamy i szpikujemy 
cienkimi paskami słoniny. Następnie 
obsypujemy przyprawami i mąką i ru-
mienimy na tłuszczu.

Pieczarki kroimy w paseczki i rów-
nież smażymy. 

Do smażonych pieczarek wkładamy 
mięso, podlewamy winem i dusimy ra-
zem przez kilka minut.

W tym też czasie z kromek robimy 
grzanki i smarujemy je cieniutko pasz-
tetem. Układamy je na talerzu i na nich 
kładziemy filety z polędwicy i z wierz-
chu posypujemy pieczarkami.
Podajemy z frytkami, jarzynami z wody 
i surówkami.

Keks rumowy
3 szklanki maki, kostka masła, szklanka 
cukru, 4 jaja, 15 dag różnych owoców 
kandyzowanych, 10 dag rodzynek, 10 
łyżeczek rumu, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, odrobina soli

Rum lekko podgrzewamy i wkłada-
my do niego rodzynki i moczymy je aż 
do miękkości.

Masło z cukrem i odrobina soli ucie-
ramy na gładką masę. Wbijamy do niej 
jajka i dalej ucieramy kilka minut doda-
jąc porcjami przesiana wcześniej mąkę. 

Proszek do pieczenia dodajemy wte-
dy, gdy masa stanie się jednolita. Jedno-
cześnie dodajemy owoce kandyzowane 
wraz z rodzynkami i rumem, w którym 
się one moczyły. Blachę do pieczenia 
wykładamy aluminiową folią i smaruje-
my tłuszczem. Pieczemy około 40 – 45 
minut w temperaturze 200°C.

Humor
Jakie trzy rzeczy kobieta potrafi zrobić 
z niczego?
1. przyrządzić sałatkę.
2. zrobić kapelusz
3. ... awanturę

Alcatraz
Nazwa słynnego amerykańskiego wię-
zienia Alcatraz pochodzi od hiszpań-
skiego słowa „pelikan”.

Buckingham
W pałacu Buckingham, londyńskiej 
siedzibie władców Anglii, jest ponad 
600 pomieszczeń. 

Koszmar alergii
Alergia to nieprawidłowa nadwraż-

liwość na substancje, które uważane są 
za bezpieczne. Zaczyna się od zapalenia 
spojówek, kataru, wysypki. Później le-
karz stwierdza zapalenie jamy ustnej i 
gardła, zapalenie oskrzeli, czasem zapa-
lenie stawów. Do tego dochodzą choroby 
układu pokarmowego - nieżyt, wrzody, 
kolki, biegunka, owrzodzenie jelit. Tak 
słaby chory często popada w depresję.

Najaktywniejsze alergeny: grzyby 
pleśni; środki konserwujące, barwniki do-
dawane do potraw; pajęczaki; pyłki kwia-
towe; żywność, przede wszystkim mleko, 
orzechy i owoce; lekarstwa, szczegól-
nie antybiotyki i środki przeciwbólowe; 
sierść kota lub morskiej świnki.

Sennik
Gdy śnią się nam pszczoły, oznacza to 
powodzenie w interesach i zysk.
Jeśli pszczoły odlatują całym rojem – na 
pewno pozbędziesz się zmartwień i kło-
potów.
Gdy we śnie przyśni ci się, że użądliła 
Cię pszczoła – dostaniesz reprymendę od 
szefa lub współmałżonka. 

Przypalony garnek
Gdy przypali się nam garnek emalio-
wany, to należy nalać do niego wody z 
solą i pozostawić na kilkanaście godzin. 
Następnie wodę zagotować, a spalenizna 
samo odejdzie. 
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25 listopada w  hali Zespołu Szkół na Siejniku zostały 
rozegrane Mistrzostwa Powiatu w mini piłce siatkowej 
,,czwórek”. 

Organizatorami  imprezy byly OTSS, POSS i MOSiR 
Olecko.

Sędziowali Dariusz Karniej, Karol Warsewicz i 
Zbigniew Polakowski.
WYNIKI: 
Dziewczęta
SP 3 Olecko - SP 1 Olecko  2:0
SP Wieliczki - SP 4 Olecko 2:1
SP 3 Olecko - SP Gąski  2:1`
SP Wieliczki - SP 1 Olecko 2:0
SP 4 Olecko - SP Gąski  2:0
SP Wieliczki -  SP 3 Olecko 2:0
SP Gąski - SP 1 Olecko  2:1
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko  2:1 
SP Wieliczki - SP Gąski  2:0
SP 4 Olecko - SP 1 Olecko  2:0
Chłopcy
SP 3 Olecko - SP 1 Olecko  2:0
SP 4 Olecko - SP 1 Olecko  2:1
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko  2:0
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
Dziewczęta:
1. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz) 8 pkt 8:1
2. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 7 pkt 6:4
3. SP 4 Olecko (opiekun Małgorzata Michałowska)  
     6 pkt 6:4
4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 5 pkt 3:7
5. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)       
     4 pkt 1:8
 Chłopcy:
1.SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski)       
     4 pkt 4:0
2. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)       
     3 pkt 2:3
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)       
     2 pkt 1:4
Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary, ufundowane przez Powiatowe Oleckie Stowa-
rzyszenie Sportowe.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 70 zawodników, w 
tym 45 dziewcząt.

Dariusz Karniej

23 listopada w hali Zespołu Szkół na Siejniku odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego szkół średnich i gimnazjal-
nych 

w tenisie stołowym.
Organizatorami turnieju były OTSS, POSS, MOSiR Olec-

ko.
Sędzią głównym zawodów był Dariusz Karniej.
WYNIKI:

Szkoły gimnazjalne (dziewczęta):
1. Ewa Boguszewska (Gim. Nr 1 Olecko)
2. Iga Sowulewska (Gim. Nr 2 Olecko)
3. Ewelina Piszczak (Gim. OSW Dzieci Głuchych w Olec-

ku)
Szkoły gimnazjalne (chłopcy):

1. Kamil Fiedorowicz (Gim. Nr 1 Olecko)
2. Damian Kukowski (Gim. Nr 1 Olecko)

Szkoły ponadgimnazjalne (dziewczęta):
1. Alina Grajko (ZSLiZ Olecko)
2. Paulina Rogało (ZSLiZ Olecko)

Szkoły ponadgimnazjalne (chłopcy):
1. Daniel Trochim (ZSLiZ Olecko)
2. Michał Bellon (OSW Dzieci Głuchych w Olecku)
3. Marcin Bokuniewicz (ZSLiZ Olecko)
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, ufun-

dowane ze środków Powiatowego Oleckiego Stowarzyszenia 
Sportowego.

Z powodu małej frekwencji szkół w zawodach, turnieju 
drużynowego nie rozegrano.

Dariusz Karniej

Mistrzostwa Powiatu w mini 
piłce siatkowej ,,czwórek”

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego 
szkół średnich i gimnazjalnych 

w tenisie stołowym

Już po raz drugi Europa w dniu 18 listopada 
obchodziła Dzień Wiedzy o Antybiotykach. 
Leki przeciwbakteryjne (zwane antybioty-

kami) powszechnie uznawane są za jeden z największych wy-
nalazków medycyny XX wieku. Dzięki antybiotykom problem 
chorób zakaźnych stał się możliwy do kontrolowania 
i eliminowania. Jednak ogromnym problemem stało się ich po-
wszechne nadużywanie, prowadzące do niebezpiecznego nara-
stania oporności bakterii na leki. Oznacza to, 
że jeśli dalej będziemy niewłaściwie stosować i nadużywać tej 
grupy leków to możemy zostać, a z pewnością nasze dzieci i 
wnuki  bez skutecznej broni w walce z zakażeniami. 
W sytuacji, gdy grozi nam zmierzch antybiotykoterapii pamię-
tajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za utrzymanie sku-
teczności leków przeciwbakteryjnych. Możemy stanąć w obli-
czu powrotu do epoki przedantybiotykowej, kiedy na przykład 
zapalenie płuc mogło stanowić wyrok śmierci. 
Przypomnijmy, że antybiotyki nie działają na wirusy. Wirusy są 
odpowiedzialne za przeziębienie, grypę, ostre zapalenie oskrze-

li, większość przyczyn kaszlu i większość zapaleń 
gardła. Leczenie zwykłego przeziębienia antybioty-
kiem nie przyspiesza ustąpienia objawów.
Jakie natychmiastowe działania są konieczne? Nie 
namawiajmy lekarza, żeby przepisał nam antybio-
tyk. Jeśli już go przyjmujemy to tylko dokładnie 
tak, jak zalecił lekarz. Leku nie wolno odstawiać 
nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby, antybio-
tykoterapię należy doprowadzić do końca! Lekarze 
pierwszego kontaktu w postępowaniu z chorymi z 
zakażeniem powinni stosować się do rekomenda-
cji spełniających kryteria medycyny faktów (EBM) 
oraz korzystać w większym stopniu z mikrobiolo-
gicznych badań diagnostycznych, pozwalających 
na najskuteczniejsze leczenie. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków (www.antybiotyki.edu.pl), 
na której znajdują się informacje dla społeczeństwa 
oraz specjalistów. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Olecku  

Antybiotyki niekoniecznie, nie zawsze, 
nie na wszystko
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mikołajkowy Otwarty Turniej piłki 
siatkowej ,,czwórek” (kobiet i męż-

czyzn).
Termin i miejsce: 05.12.2010r. (niedzie-

la), hala LO w Olecku.
Początek zawodów o godz. 10.00

Organizator: MOSiR Olecko
Wpisowe: - 20 zł od drużyny (osoby 
dorosłe), 10 zł od drużyny (młodzież 

ucząca się)
        Nagrody: puchary i pamiątkowe 

dyplomy dla najlepszych zespołów.
Tel. kontaktowy: 600-274 -632

ZAPRASZAMY!

Szary dymek z papierosa
To jak bajka o złym wilku
Nie ma nordów sportów albatrosa
Oj brakuje starych fajek kilku
A niedawno choć w ubiegłym wieku
Z kartką osiemnastoletni Jasiek
W papierosach szukał leku
Co ukoić nerwy zda się
Jasiek jest już pełnoletni
Więc go Janem zwać należy
Tu będziemy niedyskretni
Wąs u Janka się nie jeży.
Dowód chłopak ma z kieszeni 
Trzy miesiące temu dostał
Coś we wrześniu na jesieni
Więc z fajkami sprawa prosta.
Z racji wieku Jan dostaje
Na zaopatrzenia wkładkę 
Kartki na czterysta fajek
Całkiem niezłą już gromadkę
Z kartką w ręku pełen dumy
Pod kiosk ruchu się udaje
Lecz przy kiosku wielkie tłumy 
Wciąż nikt palić nie przestaje
Rok osiemdziesiąty drugi
Z towarami kłopot wielki
A na kartki także szlugi

Oraz buty majtki szelki
Wszystkie dobra towar cały 
Co sklepowe półki zgina  
Zakupowy przemysł cały
Z kartką w tłumie ma swój finał
Jednak kartki nie zapewnią 
Co już Jan odczuł na sobie
By tytoniu nutkę zwiewną
Kłaść na płucach i wątrobie.
W jednym kiosku nie doczekał
Ech- giewonty rozkupili
Na przystanku trochę zwlekał
Mew wciąż nie ma moi mili.
Augustowskich mu zabrakło
I radomskie się skończyły
-Fajek nie ma ? Rany jak to ?
-Ja mam kartki jak Bóg miły !!
Janek miota się okropnie
Biega krzyczy w niebogłosy
Jak desperat stojąc w oknie 
-K..... gdzie są papierosy !!!! 
Wtem od krzyku cos się stało
Jan otworzył oczy swoje
Wzrokiem wodzi coś nieśmiało
–Czy to jest mieszkanie moje ?
Kolorowe ściany plazma
I kominek meble w orzech

-Rany Julek, ale jazda 
To był tylko sen- mój Boże!
Szybko wstał kawę popija
Malborasem się zaciągnął
W windzie chudą Jolkę mija 
Pada deszcz kaptur naciągnął.
Na przystanku po kwadransie
Na autobus swój czekając
Znów zapalił będąc w transie
Do snu wciąż się uśmiechając.
Wtem zza krzaka jak z okopu
Wyszło czterech daję słowo
Umundurowanych chłopów
I już trzepie Janka zdrowo.
-Za palenie – pierwszy rzecze
Bo publiczne miejsce to jest
Pięć stów mandat- z portek wlecze
Nie pomoże żaden protest.
Jan zapłacił cóż nieboga
Wszak ustawa zaostrzona
I z palacza robi wroga
Tak została ułożona.
Co jest lepsze ? Przed ćwierć wiekiem
Nie mieć co a móc zapalić
Czy obecnie z wielkim bekiem   
Kurząc w rowie się uwalić?

natasza

Rok osiemdziesiąty drugi Felieton wierszem czyli „Waligórki”pamieci nedoscignionego 
Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Bardzo dzikuję za kre-
dyt zaufania, jaki od 
Państwa otrzymałem. 

Będę pracował dla 
dobra Naszego Miasta. 

Wojciech Leonarczyk

Serdeczne podziękowania 
za udzielone poparcie 

w wyborach do 

Rady Powiatu składa 
Czesław GontarK44801

B8601
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PO KOKARDĘ 3
Rozwiązania przychodzą same

Kiedy już jakiś niespodziewany grosz zagości na koncie, to 
zawsze wyskoczy jakiś nieprzewidziany wydatek. Tak było i 
tym razem. Cieszyłam, że dostanę nagrodę z okazji iluś tam lat 
pracy, że od razu wpadło mi do głowy parę pomysłów. Pierwszy 
to była wycieczka, taki dłuższy majowy weekend w którejś ze 
stolic europejskich. W tej, w której jeszcze nie byłam, a wie-
le by się tego nazbierało. Już widziałam siebie zachwycającą 
się kwitnącymi tulipanami w Amsterdamie, albo na statku pły-
nącym po Sekwanie, albo przechadzkę po Moście Karola czy 
praską Złotą Uliczką… Za chwil parę praktycyzm wziął górę 
nad romantycznymi chwilami za granicą i zaczęłam się zasta-
nawiać, czy nie lepiej wziąć jeszcze pożyczkę i zrobić kuchnię. 
Miło by było siąść przy stole przy każdym śniadaniu, ale to wy-
maga całej przebudowy dotychczasowego pokoju z aneksem 
kuchennym. I daj kobiecie odrobinę grosza – same kłopoty. 
Odrobinę, bo do jednej i drugiego pomysłu trzeba by było do-
płacić, czyli wziąć pożyczkę, albo na raty. I w tym naginaniu 
męża do remontu, a namawianiu koleżanek na wspólny wyjazd, 
nagle rozwiązanie przyszło samo. 

Zastanawiasz się, Drogi Czytelniku, co to ma wspólnego z 
dziećmi. Otóż jak najbardziej ma. Kiedy w sklepie meblowym 
oglądałam stoły i dopasowywałam je do naszej kuchni, przy-
szedł sms od mojej znajomej: „Czy chcesz nadal kupić moje 
skrzypce?” Też pytanie, oczywiście, że chcę! To jak kupno sa-
mochodu – z dobrych rąk, sprawdzone, w dobrym stanie. I za 
chwilę paryskie bulwary i zieleń kuchni zaczęła się oddalać w 
nieznanym kierunku, w nieznanym terminie. „Żegnajcie, ko-
chane latarnie…”, jak pisał Gałczyński. To te z Pól Elizejskich 
i amsterdamskich Ulic Czerwonych Latarni.

Skrzypce. Obiekt westchnień mojego starszego dziecka. 
Wiedziałam, że kiedyś ten moment musi nadejść, ale żeby tak 
utrafić w termin, to nawet matematycy by tego nie wyliczyli. 
Właśnie teraz, kiedy miałam sobie zrobić nagrodę za ileś tam 
lat – moim zdaniem – solidnej pracy. Moja starsza pociecha gra 
na skrzypcach i każdy, kto przez nawet rok czy dwa przecho-
dził trud nauki na tym instrumencie, wie, o czym mówię. Ile 
w ciągu tych paru lat było kryzysów, łez, próśb, przekonywań, 
to tylko my obie o tym wiemy.  Czasami to nawet ją prosiłam, 
by zaniechała tej szlachetnej sztuki grania, a ona mi na to: „Ja 
kocham skrzypce, tylko nie lubię ćwiczyć”. Cóż było robić, 
ćwiczyłyśmy, to znaczy ona pokonywała setki nutek i innych 
znaków muzycznych, które mnie były obce, a ja przysypiałam 

na łóżku obok. Od czasu do czasu padało: „Mamuś, nie śpij”, a ja 
jej na to: „Ćwicz, córeńko, słucham”. Muszę się jeszcze do czegoś 
przyznać. Nie chciałam, by grała na skrzypcach, bo wymarzonym, 
pewnie moim, instrumentem było pianino. Nie lubiłam skrzypiec, 
wydawały mi się rzewne, łzawe i piszczące. A wszystko to dla-
tego (to już wiem), że nie byłam osłuchana z tym instrumentem. 
Nauczycielka (wspaniałość pedagogiczna!) przekonała i Agatkę i 
tatę i do domu wrócili z małymi skrzypeczkami. Pierwszy etap, 
tzw. rzępolenie mam już za sobą, ale z perspektywy czasu oce-
niam, że kosztowało to mnie naprawdę anielską cierpliwość. A 
teraz nie tylko Tuśka, ale i ja pokochałam dźwięk skrzypiec. 

Kiedy zagrała jedną część koncertu „Cztery pory roku” Vival-
diego z orkiestrą, to wzruszenie nie puszczało do północy. Ale ta-
kie chwile bywają rzadko, codzienność jest doprawdy zwyczajnie 
szara i monotonna, czyli ćwiczenie, ćwiczenie, itd. I przyszła pora 
na własne skrzypce, a nie wypożyczone. W zdumienie popadłam, 
ile taki instrument kosztuje. Myślałam, że wysilając się pewnego 
dnia na zakup używanego pianina dla młodszej pociechy, zrobi-
łam nie lada wydatek, to przerażenie ogarnęło mnie, gdy pozna-
łam ceny skrzypiec lutniczych. Nie będę szokować. Sam smyczek 
może kosztować… 5 tys. Smyczek, nie skrzypce. Dobrze, że na 
tańszych też można grać. Oczywiście grono znajomych ma różne 
zdania na ten temat. Uważa, że nie powinniśmy się spieszyć, że 
może nie będzie grała, że to wydatek i co z tym zrobimy. O pia-
ninie mówili to samo. Moja koleżanka skończyła szkołę muzycz-
ną, na studiach miała jeszcze pożyczone skrzypce z owej szkoły. 
Skończyła studia, pracuje w całkiem innym zawodzie, a po wielu 
latach kupiła sobie własne, wymarzone. Powiedziała, że bardzo 
żałuje, że jej rodziców nie było na to stać, bo brakowało jej tego 
muzykowania. 

Pewnie, że nie wiem, czy moja córuś będzie grała, czy stanie 
się to jej pasją, ale chcę jej przypiąć skrzydła, a latać niech uczy 
się sama. A instrument zawsze można sprzedać. Na każdy towar 
jest kupiec, czasami tylko trzeba na niego poczekać, lub obniżyć 
cenę. Mam jednak w głębi duszy cichą nadzieję, że nie będzie 
takiej potrzeby. Może znajdzie sobie jakiś zespół szantowy albo 
poezji śpiewanej, gdzie skrzypeczki poruszają nasze najczulsze 
struny… Niech gra, co chce, byle z pasją.

A kuchnia i Paryż poczekają. Tak się przy śniadaniu przyj-
rzałam starej kuchni i… wcale nie jest taka stara, jeszcze kilka 
sezonów przetrzyma. A Paryż? Mam nadzieję, że katastrofy nie 
będzie i nawet za dekadę jego zabytki nie stracą na wartości. Tym-
czasem kupuję skrzypki, bo inwestycja w dzieci zawsze przynosi 
dochód. 

Marusia


