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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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Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 49
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1 WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH

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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Nowe parkingi
Ukończono budowę parkingów przy 
ulicy Kościuszki 10 – 12. W ramach 
prac do zbudowanych tam bloków 
mieszkalnych wykonano dodatkowe 
dojazdy od ulic Kasprowicza i Bato-
rego. (m)

V55906

ŚWIĄTECZNE  PROMOCJE 

KLIENCIE  SZUKAJ  TOWARU

       Z  TYM ZNAKIEM

Zaułki kultury

Krajobraz 
powyborczy

Poszliśmy do urn, wybraliśmy burmi-
strza, rady Miejską i Powiatową, a Rada 
Powiatowa wybrała Starostę. Czas więc na 
ocenę wyborów i prognozy dotyczące na-
szej przyszłości.

Wybory wygrał w cuglach Komi-
tet Wyborczy „Mała Ojczyzna Olecko”. 
Wziął praktycznie wszystko: burmistrzem 
został szef komitetu Wacław Olszewski 
(czwarta kadencja!), przewodniczącym 
Rady Miejskiej Karol Sobczak, jego za-
stępcą Romuald Wojnowski, wicestarostą 
Kazimierz Iwanowski, przewodniczącym 
Rady Powiatu Wacław Sapiecha. To prak-
tycznie wszystko co można było wziąć. Je-
dynym ustępstwem był wynik wyborów na 
starostę, gdzie został nim Andrzej Kisiel 
z komitetu wyborczego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Gdyby nie dobry wynik 
wyborczy tej partii to prawdopodobnie i to 
stanowisko przejęłaby „Mała Ojczyzna”. 

Ustępstwa wobec PSL, to stanowisko 
zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu 
dla byłego starosty Stanisława Ramotow-
skiego. Wielkim przegranym tego rozdania 
jest Marian Świerszcz z „Małej Ojczy-
zny”, który został „tylko” jednym z pięciu 
członków zarządu powiatu. Dla uspokoje-
nia opozycji, a może i po to by zapewnić 
lepszy nadzór nad nominowanymi, powo-
łano na stanowisko szefa komisji rewizyj-
nej Andrzeja Dunaja z „Dobra Wspólne-
go”. 

Tutaj nawet zadbano o parytet i w jej 
skład, obok Dariusza Andruczyka, weszły 
panie Danuta Maciejewskia (zastępczyni 

Organizatorzy

ROCZN I C A
WPROWADZEN I A
STANU WO J ENNEGO
w P o l s c e

29ROCZN I C A
WPROWADZEN I A
STANU WO J ENNEGO
w P o l s c e

29

Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Olecku
ma zaszczyt zaprosić na Mszę Św. z okazji

aka odbędzie się dnia 12 grudnia 2010 roku.
o godzinie 10

w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.

29 ROCZNICY WPROWADZENIA
STANU WOJENNEGO
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c.d. na s. 18 

Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wy-
konawcy  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Gminy Olecko. Plan 
ma  objąć miejscowość Możne , część Sedrank oraz 
część terenów  Olecka położonych pomiędzy jez. 
Oleckim wielkim  a droga krajową nr 65.

Obecnie weryfikowane są oferty, które wpłynę-
ły na przetarg.

Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której 
doświadczył, musi być przyjacielem ponad 
wszelką cenę. 

Sofokles
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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:
• Robert Betko
• Elżbieta Dębska
• Adam Malinowski
• Irena Pęksa
• Stanisław Szymański
• Maria Wąsowska
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 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

8 listopada o 19.09 jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasiły po-
żar piwnicy domu wielorodzinnego w 
Lenartach.
9 listopada o 18.44 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał z jezdni alei Wojska Pol-
skiego skutki kolizji drogowej.
10 listopada o 23.30 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ul. Grunwaldzkiej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.
12 listopada o 12.59 dwa zastępy JRG 
PSP usuwały z jezdni w okolicach Śle-
pia skutki kolizji drogowej.
12 listopada 19.40 jeden zastęp JRG 
PSP pomagał policji w czynnościach 
śledczych oświetlając miejsce wypadku 
drogowego.
13 listopada o 8.40 jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie ga-
siły w Kowalach Oleckich pożar sadzy 
w kominie budynku wielorodzinnego.
14 listopada o 1.48 jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasiły w 
Lenartach pożar szopki na drzewo.
14 listopada o 8.42 jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie 
usuwały w Kowalach Oleckich skutki 
kolizji drogowej.
14 listopada o 12.47 jeden zastęp JRG 

Olecka Izba Historyczna zaprasza na 
pokaz filmu Egona Günthera „Muzeum 
Ziemi Ojczystej” zrealizowanego wg 
powieści pod tym samym tytułem (He-
imatmuseum) Siegfrida Lenza. Akcja 
filmu obejmuje okres ponad czterdziestu 
lat. Rozpoczyna się tuż przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej, a kończy w 
kilka lat po zakończeniu drugiej. Jej ak-
cja  rozgrywa się w Ełku i jego okolicach. 
Opowiada dzieje Zygmunta przedstawi-
ciela mazurskiego rodu Rogalli. Tłem 
rodzinnej sagi są burzliwe dzieje regio-
nu – wybuch pierwszej wojny światowej, 
narastanie nacjonalizmu, aż po kataklizm 
kolejnej wojny i zagładę dotychczasowe-
go świata oraz próbę jego odtworzenia 
w nowym miejscu, małym, niemieckim 
miasteczku.

Informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

Światowa prapremiera filmu „Muzeum 
Ziemi Ojczystej”, w oryginalnej wersji ję-
zykowej, odbyła się w 1988 roku w Am-
basadzie Niemieckiej w Warszawie. W 
Niemczech ten trwający  331 minut obraz 
pokazano w trzech częściach w telewizji 
ARD. Drugą premierę w Polsce, w listo-
padzie bieżącego roku, zorganizowało Sto-
warzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Ełk 
XXI” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Ełku. Organizatorzy dodali, do starannie 
wybranych fragmentów tworzących za-
mkniętą opowieść, polską ścieżkę dźwię-
kową. 
Kolejny, trzeci w Polsce pokaz filmu „Mu-
zeum Ziemi Ojczystej” odbędzie się w 
Oleckiej Izbie Historycznej 10 grudnia 
(piątek) o godzinie 17,00.      
Czas projekcji 1 godzina i 40 minut. Po po-
kazie zapraszamy do dyskusji. Ilość miejsc 
ograniczona.

Muzeum Ziemi Ojczystej

PSP gasił przy ul. 11 Listopada pożar śmieci 
w śmietniku kontenerowym.
14 listopada o 13.30 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w Sobolach pożar sadzy w kominie bu-
dynku mieszkalnego.
15 listopada o 22.23 jeden zastęp JRG PSP 
pomagał w Kiljanach karetce pogotowia ja-
dącej do chorego, która uwięzła w śniegu.
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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

K50201

• 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”

7 grudnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 grudnia (czwartek)
9.30 - Renifer Niko ratuje święta, film, kino „Mazur”
10 grudnia (piątek)
17.00 - Muzeum Ziemi Ojczystej, film, Olecka Izba Histo-
ryczna
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)
10.00 - Msza święta z okazji 29. rocznicy wprowadzenia Sta-
nu Wojennego, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża
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 
Inicjatyw Lokalnych, ZSLiZ, ul. Gołdapska
17.00 - VI Koncert Charytatywny „Czar Bożego Narodzenia”, 
ROK „Mazury Garbate” sala widowiskowa
17 grudnia (piątek)
17.00 - Mysi agenci, film, kino „Mazur”
19.00 - Skrzydlate świnie, film, kino „Mazur”
18 grudnia (sobota)
17.00 - Mysi agenci, film, kino „Mazur”
19.00 - Skrzydlate świnie, film, kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
19 grudnia (niedziela)
17.00 - Mysi agenci, film, kino „Mazur”
19.00 - Skrzydlate świnie, film, kino „Mazur”
21 grudnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 grudnia (piątek)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
28  grudnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
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WIELKA ŚWIĄTECZNA
PROMOCJA:

Co 20. klient otrzyma prezent!
szczegóły w sklepie.

od 8 do 14 grudnia

od 15 do 20 grudnia
- BIŻUTERIA

- KOSMETYKI

Urszula i Franciszek Statkiewicz
Serdecznie zapraszamy

plac Wolności 13
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Z  nieukrywaną  radością  i  satysfakcją  uprzejmie  informu-
jemy,  że  w  dniu 22 listopada 2010  roku  Stowarzyszenie  „Dać  
Nadzieję”  przy  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  w Olecku 
otrzymało  nagrodę  specjalną  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecz-
nej za  wybitne  i nowatorskie  rozwiązania  w  zakresie  pomocy  
społecznej  –  podejmowanie inicjatyw  skutkujących  budowaniem  
systemu  oparcia  społecznego,  w  tym  tworzenie  placówek  edu-
kacyjnych  i  terapeutycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełno-
sprawnej.

Z  rąk  Minister Pracy  i  Polityki  Społecznej  Pani Jolanty  
Fedak  nagrodę  w  Warszawie  odebrały P. Marzenna  Chmielew-
ska – skarbnik  Stowarzyszenia  i P. Danuta  Zaniewska – członek 
honorowy, współzałożyciel  organizacji.

To  prawdziwe  wyróżnienie  dla  Stowarzyszenia zwłaszcza,  że  
z  ponad  200  zgłoszeń z  całej Polski przyznano 7 nagród  pienięż-
nych, w tym  4  nagrody  indywidualne i 3  nagrody zespołowe  oraz  
12 nagród zespołowych dla  ośrodków pomocy społecznej wyróż-
niających  się w akcji zwalczania skutków  powodzi.

Nagroda ta – to jednocześnie zobowiązanie i szczególna mobili-
zacja  wszystkich  członków  do  dalszego coraz  bardziej  kreatyw-
nego  i  profesjonalnego  działania.

Przyznana  nagroda  - ( w  wysokości  12 tysięcy złotych ) zo-
stanie  przeznaczona  na  realizację  celów   statutowych  Stowa-
rzyszenia.

Składamy serdeczne  podziękowania  wszystkim  osobom  i  in-
stytucjom  wspierającym  działalność  Stowarzyszenia  oraz  tym, 
którzy  zechcieli  korzystać  z  proponowanych  różnorodnych  form 
pomocy,  jakiej  udzielało  Stowarzyszenie  przez ponad  11  lat.

Szczególne słowa  podziękowania  kierujemy  na  ręce  Pana  
Wacława Olszewskiego – Burmistrza  Olecka,  który  zechciał  re-
komendować  Stowarzyszenie  do  tej  właśnie  nagrody.

Wyrażamy  przekonanie,  że  nadal  zgodnie  ze  swoją  nazwą  - 
będziemy  „ dawać  nadzieję”  wszystkim  jej  potrzebującym.

Prezes Stowarzyszenia  „Dać  Nadzieję” przy  ŚDS  w  Olecku 
Ewa  Kropiwnicka

Stowarzyszenie  „Dać  Nadzieję”

Rozpoczął się grudzień, a wraz z nim cudowny okres 
dziecięcych marzeń 

o prezencie pod choinką. Niestety, ale tuż obok nas żyje 
wiele dzieci, których marzenia pozostają tylko marzeniami 
nawet w magiczny wigilijny wieczór.

W celu pomocy najbiedniejszym dzieciom z terenu nasze-
go miasta i gminy nasza szkoła przystąpiła do przygotowań 
kolejnego koncertu charytatywnego.

Akcja wymaga ogromnego wkładu pracy wszystkich pra-
cowników szkoły, uczniów i ich rodziców. Przygotowania 
rokrocznie rozpoczynają się już 

w październiku od gromadzenia pomysłów i potrzebnych 
do ich realizacji, często trudnych do zdobycia, materiałów.

Nasze koncerty charytatywne mają swoją stałą magicz-
ną nazwę „Czar Bożego Narodzenia”, stałe punkty programu 
oraz niespodzianki.

Chór szkolny przygotowuje koncert kolęd . Szkolne koło 
teatralne pracuje nad inscenizacją tematycznie nawiązującą 
do okoliczności, według własnego scenariusza. Udało się z 
ogromnym powodzeniem wystawić już pięć wzruszających, 
w barwnej scenografii sztuk opartych na baśniach: „Dziew-
czynka z zapałkami”, „Opowieść wigilijna”, „Królowa Śnie-
gu”, „Sierotka Marysia”, „Kopciuszek”.

Szerokie grono osób zajmuje się przygotowaniem, jak 
doświadczenie pokazało, wyjątkowych kartek świątecznych, 
cudownych stroików, barwnych i różnorodnych ozdób czy 
dekoracji bożonarodzeniowych oraz tradycyjnych smakoły-
ków na świąteczny stół, które to nasi życzliwi goście naby-
wają podczas kiermaszu.

Niemałym wyzwaniem jest też zdobycie lub przygoto-
wanie do licytacji symbolicznych gadżetów i znaczących 
dzieł ludzkich rąk (np. ręcznie malowane duże bombki z au-
tografami ważnych osobistości czy obrazy). Aukcje zawsze 
dostarczają zgromadzonej publiczności wielu pozytywnych 
emocji.

Z roku na rok pula zdobytych podczas koncertów środ-
ków zwiększa się. Zwiększa się więc ilość przygotowanych 
upominków i coraz więcej małych serduszek bije radośniej. 
W 2005 roku sprawiono 210 paczek, w 2006 – 246, w 2007 – 
276, w 2008 – 322 i w 2009 – 353.

Dzięki różnorodnym inicjatywom podejmowanym przez 
społeczność naszej szkoły na przestrzeni roku udaje nam się 
dostrzec potrzeby dzieci również spoza terenu naszej gminy, 
a nawet kraju. Bez chwili wahania włączyliśmy się do akcji 
pomocy grupie młodzieży z terenów dotkniętych klęską tego-
rocznej powodzi. Udzieliliśmy gościny i wsparcia wtedy, kiedy 
tego najbardziej potrzebowano. Naszą pomocną dłonią objęli-
śmy również czworo dzieci z dalekiego Kamerunu, zapewnia-
jąc im środki finansowe na naukę przez cały rok szkolny.

Naszą przedświąteczną akcję pragniemy kontynuować, 
jednakże nie ukrywamy, iż każdy miły i hojny gest ze strony 
życzliwych wzmocniłby nas w opisanych wyżej działaniach, 
wszak „Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym”. 

Serdecznie zapraszamy na VI Koncert Cha-
rytatywny „Czar Bożego Narodzenia”, który 
odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00

w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazu-
ry Garbate” w Olecku. Tym razem na scenie 
„Królewna Śnieżka”. 

Ze świątecznym pozdrowieniem wszystkich 
ludzi dobrej woli.

Renata Bogdan

„Czar Bożego Narodze-
nia w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Olecku”

Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Mazurskiej
Trwa przebudowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Ma-
zurskiej 28 w Olecku. W ramach inwestycji powstaną dodat-
kowe cztery mieszkania. Zakres prac obejmuje również mo-
dernizację ogrzewania, wymianę pokrycia dachu, docieplenie 
budynku oraz nową elewację.Koszt zadania wynosi 461 883 
zł w tym dofinansowanie  z Banku Gospodarki 
Żywnościowej wynosi 87 334 zł.
Przewiduje się zakończenie prac w czerwcu 2011r.
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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 Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Na 
czele Sztabu stanie tym razem Teresa Gałaszewska – Ko-
mendant Hufca ZHP w Olecku, wspierana oczywiście przez 
zwartą ekipę 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 wspól-
nie świętować XIX już finał Wielkiej Orkiestry.

W programie imprezy tradycyjnie znajdą się występy 
zaproszonych zespołów muzycznych, pokazy młodzieży z 
Państwowej Szkoły Muzycznej oraz z Regionalnego Ośrod-
ka Kultury, licytacje, loteria fantowa, „Światełko do nieba” i 
wiele innych atrakcji!!!

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

Pozdrawiamy
SZTAB WOŚP w Olecku!

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy  znowu zagra 

w Olecku!

Szanowni Państwo, 
Drodzy Członkowie LOT 
Ziemi Oleckiej,
z ogromną przyjemnością 
przekazuję wiadomość, że 
17 listopada br. nasza Lokal-
na Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej została wyróżniona w 
prestiżowym konkursie „Ambasador EFS”.
Projekt „Gospodarstwo przyjazne naturze” zajął drugie miejsce w 
tym prestiżowym konkursie. Na uroczystej gali w Olsztynie dy-
plom „Ambasadora Europejskiego Funduszu Społecznego 2010” 
odebrała Halina Bogdańska, kierowniczka projektu.
Projekt „Gospodarstwo przyjazne naturze” i jego zespół w skła-
dzie: Halina Bogdańska, Diana Walendzewicz, Agata Kotow-
ska oraz wszyscy wspaniali Wykładowcy i Uczestnicy zasłużyli 
na wyrazy uznania i gratulacje!! 
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej spełnia swoją 
misję promocji i rozwoju turystyki na Ziemi Oleckiej. Jest wyróż-
niana i doceniana przez fachowców. 
Dziękuję całemu Zarządowi i Wszystkim Członkom naszego Sto-
warzyszenia, bo bez Państwa nie powstałby i nie mógł działać nasz 
olecki LOT. 
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na grudniowym Walnym 
Zebraniu Członków.

- Maria W. Dzienisiewicz
Prezeska LOT Ziemi Oleckiej
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W dniach od 29 listopada do 03 grudnia 2010 roku, w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. 
św. Filipa Smaldone w Olecku, można było zobaczyć wystawę 
fotografii „Polska w obiektywie”. Wernisaż wystawy miał miej-
sce w ubiegły poniedziałek i zgromadził zaproszonych Gości 
oraz przedstawicieli autorów prac: Marcina Kozubowskiego z 
Warszawy, Pawła Dąbrowskiego z Ełku i Dorotę Danielewicz 
z Olecka.

Zaprezentowane zdjęcia są autorstwa ponad 40-stu fotogra-
fów-amatorów z terenu całej Polski. Ukazują różne spojrzenie 
na nasz kraj, piękno jego krajobrazów, uroki zaułków miast, 
portrety Polaków oraz doskonałość przyrody.

 Wystawa powstała w wyniku społecznej inicjatywy sa-
mych autorów i została już zaprezentowana w Mikołowie oraz 
Warszawie, natomiast w najbliższych miesiącach będzie można 
oglądać ją w Sosnowcu, Łodzi i Częstochowie.

Instytut Obywatelski ogłasza konkurs na esej „Tu miesz-
kam, tu działam”. Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.  Konkurs ma zasięg ogólnopol-
ski. Celem konkursu jest ukazanie jak istotne są aktywność 
i zaangażowanie w życie publiczne i społeczne.

Nagrodą główną w konkursie jest notebook. Nagrody 
dla zwycięzców regionalnych: wyjazdy studyjne do Bruk-
seli i Strasburga.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 
pracy na jeden z wybranych tematów:

1. W jaki sposób mogę wpływać na funkcjonowanie 
mojej „małej ojczyzny”, którą jest gmina?

Przebudowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy

Trwają prace związane z  adaptacją nieużytkowego poddasza 
na pomieszczenia terapii indywidualnej w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Olecku. Do końca grudnia pierwszy 
etap inwestycji powinien zostać zakończony. W ten sposób 
ŚDS  wzbogaci się m.in.  o dodatkowe cztery pomieszczenia 
do rehabilitacji i terapii.Inwestycja została dofinansowana w 
wysokości 300 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa. 
Wartość całego zadania wynosi 500 000 zł.

„Polska w obiektywie”

Napisz esej: wygraj notebook i wyjazd do Brukseli 2. W jaki sposób samorząd gminny wpływa na moje ży-
cie?

Praca konkursowa nie powinna przekroczyć objętością 
5600 znaków. Prace należy przesyłać do dnia 17 grudnia 
2010r. na adres mailowy esej@instytutobywatelski.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres: Instytut Obywatelski, ul. Wiejska 
14/5, 00-490 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Tu miesz-
kam, tu działam”. 

Wyłonienie zwycięzców regionalnych nastąpi 10 stycznia 
2011 roku, poprzez ogłoszenie listy zwycięzców na stronie 
internetowej: www.instytutobywatelski.pl. Wyłonienie głów-
nego laureata, spośród zwycięzców regionalnych nastąpi 26 
stycznia 2011 roku, podczas gali finałowej w Warszawie.

Od osób wybierających temat pierwszy chcielibyśmy 
dowiedzieć się jaki, ich zdaniem, jest faktyczny wpływ sa-
morządu lokalnego na życie społeczności lokalnej. Jakie 
działania władzy powodują, że nasze życie staje się lepsze, 
wygodniejsze, bezpieczniejsze, sprawniejsze, a czasem po 
prostu ciekawsze. 

Przy wyborze tematu drugiego prosimy o odpowiedź na 
pytanie: co każdy z nas obywateli mniejszych i większych 
wspólnot może zrobić, aby poprawić funkcjonowanie swojej 
gminy, jakie działania możemy podjąć w celu poprawienia 
życia całej społeczności i dlaczego zaangażowanie (także 
młodych obywateli) w życie publiczne jest tak istotne

Współorganizatorami konkursu są Posłowie do Parlamen-
tu Europejskiego: Lena Kolarska - Bobińska, Danuta Jazło-
wiecka, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Krzysztof Li-
sek, Elżbieta Łukacijewska, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, 
Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał 
Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Artur Zasada, Tadeusz Zwief-
ka. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie 
Konkursu (w załączeniu) oraz na stronie internetowej: 
http://www.instytutobywatelski.pl/wydarzenia/168/kon-
kurs_tu_mieszkam_tu_dzialam .     
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Pierwszy etap inwestycji związanej z przebudową drogi 
Szczecinki-Borawskie rozpoczął się.

Do 20 grudnia 2010r. wykonawca ma czas na poszerze-
nie drogi i wykonanie nawierzchni żwirowej na odcinku 200 
metrów oraz przebudowę przepustu. 

Wartość prac w tym etapie wynosi 74 000 zł.

VI kadencja Rady Miejskiej 
rozpoczęła już pracę

Jeszcze emocje wyborcze nie opadły, a już mamy ukon-
stytuowaną radę miejską.

1 grudnia 2010r. podczas pierwszej sesji radni wybrali 
spośród siebie 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Podob-
nie jak cztery lata temu funkcje te  pełnić będą: Karol Sob-
czak i Romuald Wojnowski

Dwadzieścia osób złożyło ślubowanie, po którym już 
oficjalnie zostali radnymi. Przez najbliższe cztery lata o te-
raźniejszości i przyszłości Gminy Olecko i jej mieszkańców 
decydować będą: ZbigniewAksienionek, Przemysław Atkiel-
ski, Marek Chlebus ,Krzysztof  Fidler, Bożena Jeglińska, Łu-
kasz Jeleniewicz, Krzysztof  Kempisty, Grzegorz Kłoczko, 
Wiesław Konopko, Wojciech Leonarczyk, Mariusz Miłun, 
Leszek Olszewski, Marian Prusko, Wojciech Rejterada, Ka-
rol Sobczak, Sławomir Szerel , Romuald Wojnowski, Wie-
sław Zalewski, Janusz  Żero , Dorota Wioletta  Żukowska.

Wacław Olszewski, wybrany  po raz czwarty na burmi-
strza Olecka, również złożył ślubowanie obiecując dochować 
wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy 

Olecko.
Przedstawicielom władz samorządowych życzymy suk-

cesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

1258 kg żywności dla najbardziej potrzebujących
Wolontariusze Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

w Olecku w dniach 3 – 5 grudnia 2010 roku włączyli się w 
Świąteczną Zbiórkę Żywności zorganizowaną przez Bank 
Żywności w Olsztynie. Koordynatorem zbiórki na terenie 
miasta było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. 

Zebrano ogółem 1258 kg produktów spożywczych, które 
zostaną przeznaczone na przygotowanie posiłków w świetli-
cach socjoterapeutycznych oraz do świątecznych paczek naj-
uboższym mieszkańcom miasta Olecko. W zbiórce żywności 
brała udział również młodzież z Gimnazjum nr 1 w Olecku 
oraz Domu Dziecka w Olecku.

Ponad 4 godziny oleccy strażacy walczyli z pożarem suszar-
ni w zakładzie przetwórstwa drzewnego „Drexport” w Olecku. 

Pożar zauważono o godzinie 1:32 w dniu 4 grudnia. Praw-
dopodobną przyczyną pożaru była awaria silnika elektrycznego 
w ciągu technologicznym służącym do suszenia drewna.

 Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu palących 
się dwóch komór suszarni wraz z znajdującym się tam materia-
łami oraz niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się pożaru na 
dalszą część hali produkcyjnej. W celu zwiększenia skutecz-
ności działań gaśniczych, przy pomocy pił do betonu i stali, 
wycięto w ścianach hali otwory, przez które podawano środki 
gaśnicze. Do działań gaśniczych zużyto 45 metra sześciennego 
wody. 

Spaleniu uległy wnętrza dwóch komór suszarni wraz z czę-
ścią składowanego drewna do suszenia. W akcji brało udział 24 
strażaków, w tym 12 z OSP Szczecinki i Borawskie.

kpt. Tomasz Jagłowski

Hala z pływalnią
Trwa budowa hali sportowej. 
W chwili obecnej układa się dźwigary podtrzymujące 

dach nad halą. Położono już żebrowanie stropu pływalni. Bu-
dowa hali idzie z wyprzedzeniem i lada chwila wykonawca 
zacznie krycie dachu obiektu.   (m)

9 grudnia br. planowany jest odbiór techniczny ulicy Leśnej. 
Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013. Ostatecznie po roz-
strzygniętych przetargach wartość zadania wynosi 3 812 321 zł z 
czego dofinansowanie otrzymamy w  wysokości 2 031 634 zł.

W ramach prac przebudowano  część ulicy Leśnej wraz z 
infrastrukturą techniczną o długości 1097,28 m i szerokości 6 
mb. Zbudowany został chodnik (jako przedłużenie ulicy) o sze-
rokości 3 i 2 m oraz długości 108m. Wykonano dojazd od stro-
ny drogi krajowej nr 65 o szerokości 3,5 m i długości 31,35m. 
Zbudowano parkingi dla samochodów osobowych (122 miejsca 
postojowe) i dla autobusów ( 4 miejsca postojowe). W ramach 
zadania wykonano również kanalizację deszczową i sanitarną, 
sieć wodociągową, oświetlenie.

Groźny pożar

Przebudowa ulicy Leśnej zakończona

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 

Trwa przebudowa drogi 
Szczecinki - Borawskie
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9 listopada 2010 r w sali widowiskowej Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Olecku odbył się VI Gminny Konkurs 
Pieśni Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowali, jak się 
okazało, sami utalentowani uczniowie.  

W kategorii najmłodszych dzieci – przedszkolaków – wy-
różnienie zdobył Eryk Czeplejewicz, którego przygotowy-
wała pani Agnieszka Krassowska.

Wśród solistów w kategorii klas I – III, zwyciężyła Emi-
lia Naruszewicz z kl. III b, II miejsce zajęła Emilia Cza-
jewska z kl. II b. Dziewczynki do występu przygotowywały 
wychowawczynie: Katarzyna Fiećko i Aneta Skrzypiec. 
Wyróżniona została Malwina Jurewicz z kl. III b.

Dwa pierwsze miejsca w kategorii solistów z klas IV – VI 
zajęły również wokalistki z Sp 4!

I miejsce – Dominika Ciszewska, II miejsce – Agniesz-
ka Łazarska, której towarzyszył Michał Domasik.

Kategoria zespoły, kl. IV – VI , Pierwsze miejsce zdobył 
zespół „MIX”, pod kierunkiem pani Elżbiety Smokowskiej 
– Grzanki.

Skład zespołu „MIX”: Ewa Barszczewska, Dominika 
Budner, Natalia Karaś, Aleksandra Kosakowska, Julia 
Kozłowska, Weronika Słowikowska, Marcela Truchel.

Kategoria zespoły, gimnazjum – II miejsce zespół z na-
szej szkoły – „AKOLADA”. Zespół przygotowywała pani 
Elżbieta Smokowska – Grzanka.

Skład zespołu „AKOLADA”: Anna Czarniecka, Ga-
briela Grzanka, Angelika Interesin, Natalia Jarzębowicz, 
Maria Jeglińska, Luiza Kapuścińska, Patrycja Kozłow-
ska, Aleksandra Łazarska, Aleksandra Nikielec, Eliza 
Sommer

Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy.
A.S

SUKCESY 
W KONKURSIE 

PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ



9
Tygodnik olecki 49/673 - r. 2010

to@borawski.pl

24 listopada 2010 roku wychowankowie  
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzie-
ci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku 
uczestniczyli w imprezie ośrodkowej z okazji „Ka-
tarzynek i Andrzejek”. 

Uczniowie: Magdalena Naruszewicz, Mał-
gosia Lutrzykowska,  Magdalena Palczewska, 
Leszek Krasiński i Krzysztof  Interewicz  pod 
kierunkiem nauczycieli: Grażyny Kuczyńskiej, 
Marty Drawert, Zofii Klecz, Agnieszki Woj-
nowskiej  poprzez prezentację multimedialną po-
kazali  tradycje ludowe naszych babć i dziadków  
pielęgnowane od najdawniejszych czasów  przeka-

Olecko, 09.11.2010r.

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

W dniu 17.11.2010 roku została zakończona inwesty-
cja drogowa realizowana w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

Oś Priorytetowa: 5 Infrastruktura transportowa re-
gionalna i lokalna 

Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury transportowej warunkującej rozwój regionalny

Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunku-
jąca rozwój regionalny 

Inwestorem zadań był Powiat Olecki, w imieniu któ-
rego bezpośredni nadzór nad realizacją robót sprawował 
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku. 

1. „Przebudowa drogi Nr 1857N dr. woj. nr 655 – 
Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr.  kraj. nr 65) 
etap l na odcinku od km 15+200, 14 do km 17+000,00 
dł.. 1/79986 km”

Wartość zadania: 1 400 830,63zł
Dofinansowanie: 977 809,43zł
W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie, 

wybudowano: 510 mb chodnika, zatokę autobusową, 
kilkanaście przepustów pod koroną drogi, wjazdach i 
zjazdach, wymieniono na nowe oznakowanie pionowe, 
a także wykonano elementy kanalizacji deszczowej i od-
wodnienia.

Partnerem projektu była Gmina Świętajno.

W dniu 17.11.2010 roku została zakończona inwe-
stycjo drogowa realizowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

Oś Priorytetowa: 5 Infrastruktura transportowa re-
gionalna i lokalna

Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury transportowej warunkującej rozwój regional-
ny

Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warun-
kująca rozwój regionalny

„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: droga 
krajowa nr 65” -  Zatyki – Kijewo w powiecie olec-
kim”

Inwestorem zadania był Powiat Olecki w imieniu 
którego bezpośredni nadzór nad realizacją robót spra-
wował Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

Wartość zadania: 6 061 655,97 zł
Dofinansowanie: 2 785 169,34 zł
Długość przebudowanej drogi: 6.58 km
W ramach inwestycji przebudowano 5 skrzyżowań, 

wybudowano: 550 mb chodnika, 2 zatoki autobusowe, 
140 mb kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, 
przebudowano 12 obiektów inżynieryjnych oraz wy-
mieniono na nowe oznakowanie pionowe.

Partnerem projektu była Gmina Świętajno
Wykonawcą inwestycji było Oleckie Przedsiębior-

stwo Drogowo - Mostowe SP. z o.o. w Olecku.

Katarzynki i Andrzejki

zywane z pokolenia na pokolenie. Zaprezentowaliśmy również  wróżby 
współczesne. 

Impreza zakończyła się dyskoteką, która prowadził uczeń Rafał Dzia-
dolik, a wychowankowi bawili się przy muzyce przygotowanej przez 
ucznia Kamila Dziadolika.              Grażyna Kuczyńska

K50401
K50001
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Gdy rodziła się niepodległość
uroczysta akademia w SP4

fotoreportaż - archiwum SP4
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Okoń marynowany po mazursku, wigilijne kluski z ma-
kiem, kakory, wspomnienie lata, mazurski ser z kminkiem, 
ziemniaki faszerowane grzybami, sosnówka, śledzie z bura-
kami prababci Poli… to przepisy zgłoszone przez Weronikę 
Celinę Bronikowską-Chudy, Urszulę Nartowicz, Marzan-
nę Pojawę-Grajewską, Beatę Stypułkowską i Sylwię Sty-
pułkowską do V edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur i 
Powiśla na stołach Europy”. 

20 listopada 2010r. w Zespole Szkół Nr 6 w Ełku odbył 
się subregionalny finał konkursu, który został zorganizowa-
ny przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go, Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą oraz Europe Direct 
Warmia i Mazury. Celem było zebranie unikatowych przepi-
sów kulinarnych z obszarów wiejskich Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w broszurze „Smaki Warmii, Mazur 
oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promowanie jedynych 
w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych 
dla naszego regionu oraz zachowanie niepowtarzalnych sma-
ków. 

W walce o wygraną wzięli udział przedstawiciele firm i 
szkół m.in. z Ełku, Gołdapi, Wydmin, Kętrzyna, Płociczna, 
Monet i Giż.  Pięcioosobowa komisja przyznała nagrody 
w kategoriach: potrawy, produkty regionalne pochodzenia 
zwierzęcego, produkty regionalne pochodzenia roślinnego, 
napoje regionalne, inne produkty regionalne. 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku był re-
prezentowany przez Weronikę Celinę Bronikowską-Chu-
dy, Urszulę Nartowicz oraz Marzannę Pojawę-Grajewską 
Reprezentacja ZSLiZ w Olecku zajęła I miejsce w kategorii 
produkty regionalne-wspomnienie lata oraz III w kategorii 
produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego - mazurski ser 
z kminkiem.

Urszula Nartowicz

Już po raz dziewiąty uczniowie szkół gimnazjalnych 
powiatu oleckiego wzięli udział w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o HIV/AIDS „Nie daj szansy AIDS”. Finał konkur-
su, który miał miejsce w siedzibie Zespołu Szkół w Olecku 
w dniu 01 grudnia b.r. poprzedzony był szkolnymi rozgryw-
kami, mającymi na celu wyłonienie reprezentantów ośmiu 
gimnazjów, którzy walczyli o tytuł laureata konkursu oraz o 
atrakcyjne nagrody. 

Efekty umysłowych potyczek, mających na celu m.in. 
kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych i 
przemyślanych decyzji w oparciu o zdobytą wiedzę 
przedstawiają się następująco: miejsce I zajął Łukasz 
Dylnicki z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kijewie, miejsce II Agata Krupińska z Publiczne-
go Gimnazjum w Kowalach Oleckich, miejsce III 
Aneta Kozic z Publicznego Gimnazjum w Kowalach 
Oleckich. 

Wyróżnieniami uhonorowani zostali uczniowie 
z Zespołu Szkół w Olecku, Gimnazjum nr 2 im. M. 
Kopernika w Olecku, Zespołu Szkół w Babkach 
Oleckich, oraz Publicznego Gimnazjum w Kowalach 
Oleckich.  

Składamy serdeczne podziękowania Starostwu 
Powiatowemu w Olecku, Urzędowi Miejskiemu w 
Olecku i Zespołowi Szkół w Olecku, dzięki którym 
uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne 
nagrody i upominki oraz Piekarni-Cukierni Jan Sta-
niszewski, której słodki poczęstunek umilił uczniom 
czas oczekiwania na wyniki finałowej rywalizacji.

Smaki Warmii, Mazur i Powiśla 
na stołach Europy

Wiedza drogą do podejmowania racjonalnych decyzji

Pełna lista wyróżnionych 
uczniów oraz zdjęcia z przebiegu 
etapu finałowego konkursu znajdują się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Olecku (www.bip.visacom.pl/psse_olecko). 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku



13
Tygodnik olecki 49/673 - r. 2010

to@borawski.pl

25 listopada 2010r. w sali kina Regionalnego Ośrodka Kul-
tury „Mazury Garbate” w Olecku, odbył się Festiwal Twórczo-
ści Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Reali-
zacji projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski 
w Olsztynie,  podjęło się Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku.

Festiwal rozpoczął się od rozstrzygnięcia I etapu projektu 
tj. konkursu plastycznego na „postać związaną z bitwą pod 
Grunwaldem”. 

Prezes Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” pani Ewa Kro-
piwnicka, z uśmiechem każdemu nagrodzonemu i wyróżnio-
nemu, wręczyła dyplomy i nagrody.

W kategorii I – dzieci od lat 
6 do 12: 

I miejsce – Weronika Za-
mbrowska ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Ełku,

II miejsce – Rafał Baran z 
Centrum Edukacji Specjalnej 
przy ŚDS w Olecku,

III miejsce – Katarzyna Sto-
larczyk ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w 

Bartoszycach.
W kategorii II – młodzież od 13 do 19 lat:
I miejsce – Gabriel Niwski z Gimnazjum Specjalnego 

Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku,
II miejsce – Dawid Jaroszewicz z Centrum Edukacji Spe-

cjalnej przy ŚDS w Olecku,
III miejsce Wojciech Paszkowski ze Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego w Ełku.
Następnie przystąpiono do II etapu projektu – występów 

artystycznych. Cztery zespoły przed pełną widownią wysta-
wiły swoje prezentacje. Jury w składzie: Pani Halina Kasic-

„Dać Nadzieję”
ka – przewodnicząca, Pani Marta Jeżewska i Pani Urszu-
la Nejfert przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca 
dla Zespołu Teatralnego „Baśniowe Wrota” przy Centrum 
Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku, za przedstawienie 
teatralne „Jaś i Małgosia” oraz dla Zespołu Artystycznego 
„Muszelka” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Giżycku, za prezentację teatralną fragmentów utwo-
ru Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. Dwoma równorzęd-

nymi drugimi  miejscami nagrodzono: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Ełku, za piosenkę „Szczęście” 
oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych 
im. Św. Filipa Smalone w Olecku za pokaz mody własno-
ręcznie uszytych strojów. Cenne nagrody zwycięzcom, wrę-
czyła Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury  Ełk Pani 
Anna Cieśluk i w imieniu organizatorów zaprosiła na słodki 
poczęstunek w holu kina. 

Sponsorem słodkości była cukiernia Pana Jana Stani-
szewskiego i wyroby własne uczniów Specjalnej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w Centrum Edukacji Specjalnej 
przy ŚDS w Olecku.

Festiwal był okazją do wzajemnego poznania, zintegro-
wania się oraz uświadomienia, że osoby niepełnosprawne są 
wrażliwe na piękno i mają dużą potrzebę wyrażania siebie 
poprzez sztukę.

Dziękujemy Pani Dyrektor ROK i członkom Stowarzy-
szenia za wsparcie realizacji zadania.

Zarząd Stowarzyszenia
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V56206

V5
07

08

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

04

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K43805

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V52808

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  V61202

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V52908

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B7603

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V53707

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V54207

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V53108

V51709

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

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

09

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V54507

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V61402

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V54107

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

KWIACIARNIA „ORCHIDEA”

V5
30

08

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

12

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1348

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, 
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684                     K43308

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V63401

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V5
90

04

Sylwester w Wilnie - 550 złotych  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V58105

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V63301

* angielski z użyciem tablicy interaktynej, 7 do 11 lat, korepety-
cje, tel. 880-401-784                                     V51120

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V61102

* amortyzatory BILSTEIN, najtaniej, wymiana 50% ta-
niej, tel. 509-746-264 V52938

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43905

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V52918

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V54517

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V55926

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854 
B7703

* zawieszenie wielowahaczowe z wymianą, geometria: 
Audi A4, A6, Passat B5, 1180 złotych, tel. 509-746-264 
V52928

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V54307

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B6805

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B7204

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B6406

* noclegi, tel. 502-710-196 V60503

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B6306

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B8501

* 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, B7104

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L31305

* angielski, lekcje, korepetycje, tłumaczenia, przygoto-
wanie do matury, egzaminu gimnazjalnego u magistra 
filologii angielskiej, tel. 602-898-591, e-amil: umylang@
wp.pl V60513

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  L31504

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B8002

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V54807

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B7803

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V42219

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B8202

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31604

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V54407

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63511

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V58814
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US£UGI

V5
87

04   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

V63801

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V2147

V50820
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, 
GRÜNLAND                 V56016

KUPIĘ

PRACA

V6
36

01

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K43406

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V58714

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V63701

INNE

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

STOMATOLOGIA,    dziecięca,
protetyka stomatologiczna 
DERMATOLOGIA, plac Wolności 11, , rejestracja 
telefoniczna 605-893-381                V52209

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

B7503

serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl K50301

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V57815

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V55916

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B7902

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42830

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L31405

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61122

* wykończenia wnętrz, glazurnictwo, tel. 889-278-346 
K44108

* 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  V62531

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B7004

* zatrudnię gospodynię domową, pełny etat, tel. 503-
173-965 V57825

* zatrudnię kobietę kierowcę, dyspozycyjną, samo-
chód osobowy, tel. 721-587-468 K44602

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 V60902

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B6007

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43206

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Bab-
ki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-
200 V60912

* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426 V53018

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V61112

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 L7403

* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Nory, własne 
c.o., tel. 660-213-429 B7304

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, tanio, tel. 608-299-
317 K43007

* 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 V59304

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V63521

* porcelanę, lampy, lustra, stare meble, tel. 508-118-
319 od 16.00 K44902

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B6705

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 
V63811

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V2147

* cieplutkie mieszkanko do wynajęcia, tel. 502-264-901 
K50501

* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468 K43605

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-
963 K50001

* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospo-
darczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K43705
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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

B8401

V59804

K44502

B8102

MEDYCYNA ALTERNATYwNA

Jedzmy pumpernikiel 
Hrabia von Pumpemickel żył w wieku XVII i na 

jego polecenie wypieczono po raz pierwszy pokrojo-
ny w cienkie w kromki, bardzo ciemny i charakteryzujący 
de lekko słodkawym, pikantnym smakiem, chlebek, któ-
ry dawał się znakomicie przechowywać i sycił lepiej niż 
inne. Znany nam dobrze i przez wielu lubiany (słusznie, bo 
zdrowy) pumpernikiel składa się: z razowej żytniej mąki, 
soli, kwasu chlebowego (zaczynu), syropu ziemniaczanego 
oraz karmelu. Syrop ziemniaczany przedłuża jego trwałość 
(dodawany jest zresztą do wielu innych gatunków chleba), 
a karmel decyduje o niepowtarzalnym smaku. Jest on także 
obecny w chlebie wileńskim i licznych polskich odmianach 
razowca. Ma najwięcej soli mineralnych i witamin, liczne 
pierwiastki mikrośladowe, dużo błonnika i - choć jest ka-
loryczny - nie tuczy. 

Żylaki
Jeśli nie chcesz mieć żylaków zrezygnuj z gorących 

kąpieli.

Przeciwkaszlowy syrop 
z buraka 

Buraczki mają wiele cennych właściwości odżywczych i 
leczniczych. W medycynie domowej z dawien dawna popu-
larne były syropki przeciwkaszlowe. Nasze babunie sporzą-
dzały je bardzo często z pieczonych w piekarniku czerwo-
nych kul. 

Wybrać 2-3 dosyć duże buraczki. Dokładnie opłukać, 
obciąć korzonki, ogonki liściowe, ale pozostawić skórkę. 
Od strony korzenia wyciąć stożkowe otwory, dosyć duże, w 
które wsypujemy cukier. Wszystko wstawić do piekarnika i 
piec aż burak zmięknie, a w otworach pojawi się syrop. Cały 
zabieg powinien trwać możliwie krótko, ogień także winien 
być niezbyt duży.

Jeżeli posiada się prodiż można go również wykorzystać. 
Dno naczynia polać trzeba lekko olejem i włożyć buraczki. 
Paruje się wszystko około godziny. Po ostygnięciu syrop jest 
gotowy. Ten wspaniały lek przeciwkaszlowy daje się dzie-
ciom po łyżeczce. Najmłodszym dzieciom, gdy skończyły 
pół roku, można wlać do buzi około 4 krople syropku, co 2 
godziny. Dziecku rocznemu można dawać już łyżeczkę. Do-
rośli winni pijać łyżkę tego specyfiku. Niekiedy sporządzano 
syropy też z surowych buraków bez pieczenia.
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

7 grudnia 
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Jó-

zefy, Lili
Agatona, Ambrożego, Marcina, Ni-

momysła, Polikarpa, Siemirada, Sobie-
sława, Teodora

8 grudnia (Niepokalane Poczęcie 
NMP)

Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii, 
Rozmaryny, Wirginii

Abrahama, Delfina, Klemensa, Kle-
menta, Makarego, Romaryka, Rozmary-
na, Światosława, Światozara, Wirgiliu-
sza, Wirginiusza, Zenona

9 grudnia 
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny, 

Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii, Wie-
sławy

Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzego-
rza, Joachima, Leokadiusza, Wiesława

10 grudnia (Światowy Dzień 
Ochrony Praw Człowieka) 

Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loret-
ty, Marii, Radzisławy

Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Bra-
jana, Daniela, Dawida, Eulaliusza, Eu-
stachego, Eustachiusza, Grzegorza, Mi-
rona

11 grudnia (Światowy Dzień Ast-
my)

Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, 

Daniela, Stefana, Waldemara, Wojmie-
rza, Wojmira

12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, 

Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gościsława, Kaliksta, 

Konrada, Konstantego, Łazarza, Prze-
mysława, Suliwoja

13 grudnia (Rocznica wprowadze-
nia stanu wojennego)

Dalidy, Edeltrudy, Elżbiety, Julii, 
Lidy, Lucjany, Lucji, Łucji, Otylii, Rok-
sany, Włodzisławy

Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Pio-
tra, Włodzimierza, Włodzisława, Wy-
szomira

JAK UMIERA ANGIELSKA 
INSTYTUCJA

W ostatnim stadium choroby urzędni-
cy nie przechwalają się swoimi osią-
gnięciami w porównaniu z innymi 
instytucjami. Zapomnieli, że jakakol-
wiek inna instytucja w ogóle istnieje. 
Wybite okna zreperowano za pomocą 
kawałków tektury. Jeśli dotknąć kon-
taktów elektrycznych, doznaje się lek-
kiego, lecz bolesnego porażenia. Tynk 
odpada z sufitu, winda nie działa, a z 
sutereny dobiega miauczenie głodne-
go kota. Objawy choroby są tak liczne 
i wyraźne, że ekspert może odkryć je 
telefonicznie. Kiedy mdlejący z nudy 
głos odpowiada „Hello...”, ekspert 
usłyszał już dość. „Trzecia faza i to 
nieźle zaawansowana - mruczy do sie-
bie - prawie na pewno beznadziejna”.

(wg C. N. Parkinsona)

Święty Jędrzej (30 listopada) adwent 
przytwierdzi.
Na świętego Andrzeja dziewkom z 
wróżby nadzieja.
Pierwszy śnieżek w błoto wpada sła-
bą zimę zapowiada.
Kto się zaleca w adwent ten będzie 
miał żonę na święta.
Jak grudzień się zaczyna, taka będzie 
cała zima.
Grudzień ziemię grudzi, a izdebki 
studzi.
Kto w adwencie ziemię pruje, ten sie-
dem lat choruje.
Gdy Barbara się rozdeszczy, na Gody 
(Boże Narodzenie) mocny mróz 
trzeszczy.
Kiedy na  św. Barbarę (4 grudnia) 
błoto, będzie zima jak złoto.
Na Barbórkę mróz, szykuj chłopie 
wóz, a jak odtajanie, to szykuje sa-
nie.
W święto Barbarki najlepsze tarki 
(owoce tarniny). Przemrożenie dzi-
kich owoców poprawiało w tradycji 
ludowej ich jakość.
Grudzień daje się we znaki, tym co 
późno kopią ziemniaki.
Gdy zamarznie pierwszego grudnia, 
wyschnie niejedna studnia.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy 
pogoda stała będzie zima długo biała.
Jeżeli cały grudzień suchy i mroźny, 
to całe lato będzie suche i upalne.
Ile śniegu przy św. Mikołaju (6 grud-
nia) tyle trawy da drugi Mikołaj w 
Maju.

Galaretka z nóżek 
po mazursku

2 nóżki wieprzowe, golonka wieprzo-
wa, pół kg wołowej pręgi, włoszczyzna, 
3 ząbki czosnku, pieprz ziarnisty, ziele 
angielskie, liść laurowy, dwa suszone 
grzyby, natka pietruszki, jajko na twar-
do
Mięso razem z grzybami wkładamy do 
garnka, zalewamy zimna wodą i gotuje-
my godzinę. Po tym czasie wkładamy 
do garnka jarzyny i gotujemy wszystko 
na małym ogniu jeszcze godzinę. Gdy 
zbyt mocno gotujemy należy koniecz-
nie uzupełniać wywar wodą tak, aby 
po zakończeniu gotowania zostało jego 
trzy szklanki. 
Gdy mięso będzie miękkie obieramy je 
z kości, kroimy w kostkę, wywar zaś 
przecedzamy. 
Na dnie opłukanej zimna wodą salaterki 
układamy marchewkę, jajko i zieleninę. 

Na tym kładziemy mięso i całość zale-
wamy stygnącym wywarem. Tak przy-
gotowane pozostawiamy do stężenia.

Ostry sos różowy
Pól szklanki gęstego majonezu, łyżecz-
ka musztardy, 2 łyżki koncentratu po-
midorowego, łyżeczka cukru, ćwierć 
łyżeczki suszonego tymianku, szczypta 
ostrej papryki, łyżeczka soku z cytryny
Majonez i musztard e mieszamy na 
jednolitą masę. Dodajemy sól, cukier, 
tymianek i paprykę. Gdy zaczyna gęst-
nieć rozprowadzamy sokiem z cytryny. 
Na koniec dodajemy koncentrat pomi-
dorowy i wszystkie składniki dokładnie 
ucieramy.
Odstawiamy na dwie godziny do lo-
dówki. 
Sos podajemy do wędlin, zimnych mięs 
pieczonych. Sos można również podać 
do ugotowanych na twardo jajek.

... odbywają się w trakcie igrzysk 
olimpijskich od 1912 roku, z inicja-
tywy Pierra de Coubertina. Są konty-
nuacją helleńskiej idei harmonijnego 
doskonalenia fizycznego i intelektu-
alnego człowieka. Ich zadaniem jest 
zacieśnianie więzi między sportem, a 
światem kultury Obejmują sztuki pięk-
ne (rzeźba, malarstwo, grafika, litera-
tura, muzyka, architektura). Zdobywcy 
3 pierwszych miejsc otrzymują olim-
pijskie medale. Dzieło musi być ściśle 
związane ze sportem i nie może być 
nigdzie wcześniej publikowane. Od 
1952 roku konkursy sztuki są imprezą 
towarzyszącą Igrzyskom Olimpijskim, 
ale nie wchodzą w zakres programu 

olimpijskiego.
Polska uczestniczy w tych konkursach 

od 1928 roku. Polscy laureaci, zdobyw-
cy złotych medali to m.in.: K. Wierzyń-
ski (1928, poezja „Laur olimpijski”), J. 
Klukowski (1932, rzeź¬ba „Wieńczenie 
zawodnika”), Z. Turski (1948, muzyka 
„Symfonia olimpijska”),

Na igrzyskach olimpijskich w Naga-
no (1998 r.) honor Polski uratował 11-
letni Kuba Hübner ze wsi Libusza, który 
zdobył złoty medal. Kuba brał udział w 
konkursie malarskim pt. „Olimpiada 
wyobraźni”. Rysu¬nek „Anioł narcia-
rzy”, za który go nagro¬dzono, wybrano 
spośród prac 12 tysięcy dzieci z całego 
świata.

OLIMPIJSKIE KONKURSY SZTUKI

Sennik
Gdy we śnie handlujemy – oznacza to nie-
spodziewany zarobek.
Gdy śni się nam dobry handel – czegoś bę-
dziemy mieć w nadmiarze.
Gdy handlujemy potajemnie – prawdopo-
dobnie otrzymamy zaproszenie na wesele.

Rower
Pierwszy rower, skonstruowany w 1817 roku przez 
barona von Draisa, nie miał pedałów. Rowerzysta 
szedł, prowadząc pojazd miedzy nogami.
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19 listopada w hali Zespołu Szkół na Siejniku odbyły się  
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Tenisie Stołowym szkół 
podstawowych.

Organizatorami zawodów były OTSS, POSS oraz MO-
SiR Olecko.

Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Dziewczęta (drużynowo): 
1. SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasińska), 
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
Dziewczęta (indywidualnie): 
1. Paulina Maciejewska (SP 4 Olecko), 
2. Joanna Łuszczyńska  (SP 4 Olecko), 
3. Emilia Naruszewicz   (SP 4 Olecko)
Chłopcy (drużynowo): 
1. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk), 
2. SP 4 Olecko (opiekun Marzena Jasińska), 
3. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w tenisie stołowym 
szkół podstawowych

Reprezentacja Gimnazjum Nr 2 w Olecku w piłce siatkowej 
dziewcząt, pomimo nie zakwalifikowania się do następnego 
etapu rozgrywek szkolnych rozegrała niezłe zawody.
Podopieczne Tomasza Borowskiego miały wygraną z Ełkiem 
na ,,wyciągnięcie ręki”. W trzecim i decydującym secie było 
13:13. Niestety siatkarki z Olecka popełniły dwa proste błędy i 
po meczu. Szkoda, gdyż była realna szansa awansu.
 Dziewczętom z Gim. Nr 2 i tak należą się brawa za podjęcie 
walki z wyżej notowanymi rywalkami.

przewodniczącego) oraz Zofia Bordzio. Tak więc przynaj-
mniej w Radzie Powiatu opozycja będzie mogła patrzeć na 
ręce rządzącym. Komisja rewizyjna ma dużo do powiedze-
nia, jak wykazała to poprzednia kadencja Rady. Jest tylko 
jeden warunek: trzeba znać się na systemie pracy starosty 
oraz na prawie. Dobitnie wykazały to potyczki pomiędzy 
wicestarostą Marią W. Dzienisiewicz, a Kazimierzem Iwa-
nowskim (dawniej członkiem komisji rewizyjnej, obecnie 
wicestarostą). M. W. Dzienisiewicz zachowała stanowisko, a 
K.  Iwanowski musiał się z atakowania wycofać. 

Stanowiska w Starostwie i Radzie Powiatu z nielicznymi 
drobnymi niuansami znane były już w kwietniu tego roku. 
Chodziło tylko o potwierdzenie tzw. rozdania wynikiem wy-
borczym. No i wynik potwierdził ustalenia.

Inaczej zgoła się ma sytuacja polityczna w Radzie Mia-
sta. Tutaj wszystko zostało po staremu ze wskazaniem jesz-
cze wyraźniejszym na Komitet Wyborczy „Mała Ojczyzna 
Olecko”. Jedyna „opozycją” są dwie osoby z Komitetu Wy-
borczego  „Szansa” oraz trzy z „Dobra Wspólnego”. Cała 
władza została w rękach Burmistrza Wacława Olszewskie-
go. Sprawować będzie ten urząd już po raz czwarty. 

Polityka miejska nastawiona jest na rozwój infrastruktu-
ry sportowej, rozwój szkolnictwa oraz modernizację i budo-
wę dróg. Ważną częścią tego systemu jest pomoc miejskiej 
przedsiębiorczości. Będzie ona tym bardziej teraz potrzebna, 
gdy w wyniku wejścia na olecki rynek wielkich supermarke-
tów w przeciągu kilku lat nawet kilkaset osób może stracić 
pracę. Aby zneutralizować te tendencję trzeba ułatwić życie 
mieszkańcom miasta i małym firmom oraz sklepom, które 
szczególnie narażone są na działania wielkich firm handlo-
wych. I nie ma z czego się cieszyć, że siedemdziesiąt osób 
dostało pracę. Oni, to trzeba przyznać, mieli szczęście. Ale 
takiego szczęścia nie będą mieli obecni pracownicy sklepów. 
Najpierw właściciele zwolnią po jednej osobie, potem zwol-
nią następne, potem sami staną za ladą, a gdy i wtedy kon-
kurencji nie wytrzymają, zamkną interes. Powoli załamie się 
koniunktura: najpierw będziemy oglądali puste szyby wysta-
wowe, potem spadną ceny wynajmu lokali, itd., itd... 

Tak więc burmistrza Wacława Olszewskiego czeka nie-
koniecznie prosta droga do sukcesu. Zostawił miasto w pełni 
rozkwitu i przejął je jednocześnie takim. Teraz trzeba ten roz-
wój i rozkwit kontynuować. Do chwili obecnej umiał skupić 
wokół sobie ludzi, którzy potrafią pracować, potrafią two-
rzyć, potrafią być menadżerami. Do jego obowiązków należy 
również wyszukiwanie takich ludzi i mobilizowanie ich do 
pracy na rzecz Naszej Małej Ojczyzny jaką jest Olecko. 

W tym kontekście nasuwa się pewne pytanie. Chodzi o 

to, czy Burmistrz Wacław Olszewski dobrze wybrał „konie” w 
Starostwie? Czy konie te sprostają wymaganiom stawianym 
przed obecna władzą. Na początek panowie Starości otrzymali 
Powiat w stanie rozkwitu: przygotowane projekty, pokończone 
lub w trakcie kończenia inwestycje. Starosta Stanisław Ra-
motowski (bohater prywatyzacji szpitala) oraz wicestarosta 
Maria W. Dzienisiewicz przekazali następcom „firmę” zadba-
ną i w bardzo dobrym stanie. Czy obecni menażerowie dadzą 
radę utrzymać ją na tym samym poziomie, pokaże czas. Czy 
spełnią oczekiwania jakie stawia przed nami nowoczesne pań-
stwo? Życzę sobie i mieszkańcom powiatu, aby Andrzej Kisiel 
i Kazimierz Iwanowski dali sobie radę, bo w innym wypadku 
załamie się również i polityka miasta. Odpowiedzialność za złe 
zarządzanie, a co nie daj Boże, za katastrofę, spadnie przecież 
na nasz wybór, czyli na to, że przyzwoliliśmy...

I jeszcze jedna uwaga. Na naszych oczach, powoli lecz nie-
ubłaganie tworzy się system oligarchiczny. Czym to grozi wy-
starczy popatrzeć na sprawowanie władzy w sąsiedniej Rosji. 
Sieć powiązań, zależności i układów powoli zniewala nawet 
bardzo uczciwych. Nie twierdzę, że miasto źle funkcjonuje. 
Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o rozwój. O inne spojrzenie. O 
możliwość dyskusji. Nie dbając o dialog zawęża się widzenie 
rzeczywistości. Tak tworzy się systemy oligarchiczne. Z jednej 
strony uczciwa władza oraz jej ciągłość pozwala na spokojne 
życie i początkowy rozwój, z drugiej jednak, umacnianie się 
systemu, powiązań międzyludzkich powoduje w końcu zastój, 
brak rozwoju. W końcowej fazie następuje oderwanie się wła-
dzy od rzeczywistości. Potem następuje bolesna dla wszystkich 
rewolucja niezadowolonych. Pracowicie tworzone systemy po-
wiązań walą się w gruzy i podział następuje na nowo. Dlatego 
kadencyjność zabezpiecza nas przed tego typu nieszczęściami. 
Oby to w porę zrozumieli parlamentarzyści. Za dwie, trzy ka-
dencje będzie już za późno. Nikt co prawda nie powiedział, że 
monarchie to zły system polityczny, ale tutaj w grę wchodzi 
subtelna ciągłość szlachectwa. 

Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że siłą Olecka było to, 
że w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym uczest-
niczyli ludzie napływowi, przynoszący nowe idee, otwarci, lu-
dzie jeszcze nie osiadli, ludzie, którzy wnieśli do społeczności 
ferment. Teraz, gdy wszyscy czują się już olecczanami, trudno 
nie rozpychać się i nie szukać dla siebie coraz lepszego miej-
sca w tym rodzinnym gnieździe. Ale przecież szukać tylko dla 
siebie!?!

B. Marek Borawski
Ps. Wybory samorządowe mamy już za sobą. Część zdrowa 

i zaangażowana naszej społeczności poszła do urn i oddała swój 
głos. Okazało się jednak, że nawet ci, którzy chcą świadomie brać 
udział w polityce nie zawsze wiedzą jak się zachować. Świadczy 
o tym kilkaset nieważnych głosów oddanych w tych wyborach. 
Prawie co dziesiąty mieszkaniec zmarnował swój głos.

Krajobraz powyborczy
c.d ze s. 1

Dobry mecz, ale ...

Chłopcy (indywidualnie): 
1. Adrian Janczenia (SP 4 Olecko), 
2. Damian Fiedorowicz (SP 4 Olecko), 
3. Karol Medycki (SP Gąski)

Zwycięskie drużyny oraz zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, puchary i medale, ufundowane ze środków Powiato-
wego Oleckiego Stowarzyszenia Sportowego.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 16 osób, w tym 6 dziew-
cząt.      Dariusz Karniej
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Zagubiona

Felieton wierszem czyli „Waligórki” 
poświęcone pamięci niedoścignionego

Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Przyszła moda, szkoda gadać,
Na powierzchnią wielkie markety.
Zamiast zajrzeć do sąsiada,
Tam są wszystkie chłopy i kobiety.

Czas swój wolny tam spędzają.
Jeżdżą wózkiem, jedzą sery.
Swe portfele opróżniają,
Zakupując szorty cztery.

Sklep kolejny wylazł z ziemi,
Jak rosówka po ulewie.
Blaskiem stali już się mieni,
W miejscu po wyciętym drzewie.

Metrów setki kwadratowych,
Pełnych półek i piramid.
Na nich masa kolorowych,
Dóbr zwożonych wciąż tirami.

Wszystko pięknie tam wygląda,
Kupa światła i przestrzeni
I wyglądem swym przyciąga,
Mimo szarej już jesieni.

A gazetek całe kupy.
W płotach, bramach ,wycieraczkach
Jedzie zrobić więc zakupy,
Pewna długowłosa Jaźka.

Auto na parkingu stawia.
Wózek wielki pcha przed sobą. 
Ciut różańca tez odprawia ,
Wchodząc na powierzchnię nową.

Market został wyświęcony.
Wstęgi cięli starzy, młodzi
I kropidłem okropiony,
Więc odważnie Jadzia chodzi.

Kupić ma musztardy słoik, 
Biały ser i ciepłe gacie,
Lecz w stoisku pani kroi
Wykładzinę na ceracie.

-Co tam, biorę – myśli Jadzia.
-Kiedyś to się przydać może.
Wzięła również wiadro śledzia,
W mieście przecież będzie drożej.

W koszu wiezie też zeszyty ,
Chociaż dzieci ma dorosłe.

4 grudnia 2010 w Gimnazjum nr 2 w Olecku od-
był się II Mikołajkowy Turniej Szachowy Juniorów. 
Zawody zorganizowało Gimnazjum nr 2 w Olecku i 
sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko. 

W turnieju uczestniczyło 32 zawodników z Gi-
życka, Grajewa, Judzik i Olecka. Turniej podzielony 
został na trzy kategorie wiekowe: klasy 0-III SP, kla-
sy IV-VI SP oraz gimnazja. 

W kategorii gimnazjum oraz kl. IV-VI SP zawo-
dy rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 
rund, a w najmłodszej grupie systemem kołowym, tj. 
każdy z każdym. 

W kategorii Gimnazja wystąpiło 12 zawodniczek 
i zawodników. Pierwsze miejsce zajęła Urszula Ci-
chocka (Gimnazjum nr 3 Giżycko, 7pkt/7), drugie 
Aleksandra Dawidowska Gimnazjum Danówek 
k/Grajewa, 5,5pkt/7), a trzecie Patryk Sitkowski 
(Gimnazjum nr 2 Olecko, 5,5 pkt/7). 

W kategorii kl IV-VI SP uczestniczyło 13 uczen-
nic i uczniów. Pierwsze miejsce zajął Kamil Gryglas 
(SP nr 3 Olecko, 6pkt/7), drugie Konrad Konewko 
(SP nr 4 Olecko, 5pkt/7), a trzecie Marcin Buko (SP 
nr 4 Giżycko, 5pkt/7). 

W grupie najmłodszej wystąpiło 7 dzieci. Najlep-
szy okazał się Nataniel Zaniewski (SP nr 3 Olecko, 
6pkt/6), który wyprzedził Piotra Turowskiego (SP 
nr 3 Olecko, 3,5pkt/6), a trzecie miejsce przypadło 
Bartoszowi Łapszysowi (SP nr 1 Olecko, 3pkt/6). 
Najmłodszymi zawodnika turnieju okazali się: Ga-
briela Jeglińska (SP nr 3 Olecko) i Igor Duchnow-
ski (SP nr 1 Grajewo). Turniej sędziował Henryk 
Gudojć - trener grupy zaawansowanej Czarnych 
Olecko.

Dzięki sponsorowi, Pani Jolancie Makowskiej 
właścicielce sklepu CHEMIX, każdy zawodnik 
otrzymał rzeczową nagrodę. Puchary ufundowała 
Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Olecku, 
medale MLKS Czarni Olecko, a słodki poczęstunek 
Wojciech Jegliński i Wiesław Bukpaś. Dzięku-
ję wszystkim sponsorom. Podziękowania składam 
Dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Olecku, oraz nauczy-
cielom: Wojciechowi Jeglińskiemu i Wiesławowi 
Bukpaś za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. 

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej 

MLKS Czarni Olecko

Zamiast sera, paczkę pity
I ogórki cztery proste.

Chodzi Jadzia, kosz zapełnia.
Chipsy i ocet jabłkowy.
Tak marzenia swoje spełnia,
Towar piękny , kolorowy.

W kasie lekką czkawkę łapie.
No cóż, nic za darmo nie ma.
Ciężko jedzie, trochę sapie,
No i wyjście znaleźć trzeba.

Po kwadransie, uwolniona,
Towar w bagażniku kładzie.
Dumna i zadowolona
Zmyka, mąż czeka na Jadzię.

Stary w domu, w kuchni rzą-
dzi.
Już golonkę upiekł całą.
Po mazursku ją przyrządził,
Skroił też kapustę białą.

Na stole zastawa biała.
-Daj musztardę moja miła.
-Wybacz mężu, zapomniałam!
-Zaraz wrócę,  tylko chwila!

Do sklepiku , tam zza rogu,
Idzie Jadzia kroczek mały.
-Panie Zdzisiu, chcę twarogu
I musztardy słoik cały.

Zdzich uśmiecha się radośnie.
Osiem złoty w kasę włożył.
Teraz będzie nieco prościej,
Do rachunków swych dołoży.

Obiad jest uratowany,
Na kolację naleśniki.
Bo choć w handlu wielkie 
zmiany,
Ważne są małe sklepiki.

Więc pamiętaj o sąsiedzie,
Co dwadzieścia lat handluje.
Teraz mu się gorzej wiedzie,
Bardzo Ciebie oczekuje.

A z wielkimi marketami,
Ledwo co otworzy oczy, 
Jak Don Kichot z wiatrakami,
Wciąż nierówną walkę toczy.

II Mikołajkowy Turniej 
Szachowy Juniorów

Policja apeluje
Zalegająca warstwa śniegu, niska temperatura 

przyczyniły się do pogorszenia warunków drogo-
wych. Zmiana opon na zimowe oraz dostosowanie 
prędkości do panujących trudnych warunków to 
podstawowe zachowanie kierujących aby uniknąć 
sytuacji niebezpiecznych na drodze. Policjanci ape-
lują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o 
rozsądną i  bezpieczną jazdę po drogach.
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PO KOKARDĘ 3
Mikołajkowe dylematy

Codziennie stoję przed dylematem, jak wychowywać dzie-
ci. Czasami sprawy tak się spiętrzają, że za bardzo nie ma cza-
su na myślenie i wychodzi jak wychodzi, a pośpiech w każdej 
sprawie jest złym doradcą. W tym tygodniu „mały Mikołaj” 
znowu zmusił mnie do próby odpowiedzi na pytanie: dawać 
czy nie, rozpieszczać, czy zachować surowy tryb życia i wy-
chowania.

Przyznam, że… za moich czasów tego nie było, to znaczy 
nie obchodzono tak hucznie imienin św. Mikołaja, który był 
biskupem z Miry i rozdał cały swój majątek biednym. I na pa-
miątkę jego śmierci, właśnie 6 grudnia, obchodzi się  hucznie 
jego imieniny. Nie pamiętam, żebyśmy w szkole ciągali losy i 
kupowali sobie prezenty. Może jakieś słodyczowe drobiazgi w 
późniejszych latach były. W ogóle chyba było skromnie. 

Czasy się zmieniły i ktoś, kto chciał na tym dużo zarobić 
wyciągnął tę datę i uczynił ją ważną  w kalendarzu. Podobnie 
ma się z 14 lutego. Przyznam, że nie lubię tego „święta”, bo 
na kilometr czuć, że chodzi o zwykły chwyt marketingowy, 
a nie jakieś amory. Ale wróćmy do mikołajek. Są w domach 
rodzinnych, w przedszkolach, szkołach też. Młodzi zakocha-
ni chłopcy kupują wybrankom swego serca choćby maskotkę. 
A ja długo wrzucałam do buta paczuszki ze słodyczami ku 
uciesze wszystkich, bo cała nasza czwórka  słodkości uwiel-
bia. Potem do tych słodkości zaczęłam dorzucać książki, bo 
chciałam je w nich rozkochać. Ten zapach farby drukarskiej, 
pierwsze przekładanie stron i ta świadomość, że moja… to 
wszystko składa się na rozkochanie w książkach. A potem 
wieczorne czytanie, obowiązkowo każdego dnia. Tak więc 
książka w prezencie też musi się pojawić.  I czasami docho-
dzą do tego drobiazgi , czyli to, co sprawiłoby radość jednej  
i drugiej. Starsza lubi biżuterię, na przykład kolczyki, a młod-
sza rozkochana jest w „pet schodach”. Mniej wtajemniczonym 
wyjaśnię, że to takie plastikowe zwierzątka . Na początku 
strasznie mi się nie podobały, bo niektóre przypominały skrzy-
żowanie dwóch innych, ale kiedy zobaczyłam, jak Mimi nimi 
się bawi, każdego nazywa, buduje miasta i całe opowieści, to 
nawet je polubiłam i obie polujemy w sklepach na nowości.

I właśnie. I z małej mikołajkowej niespodzianki wyszedł 
prezent. I znowu mam dylemat wychowawczy, czy tak należy, 
czy zbytnio nie „rozpuszczam” moich pociech? 

I nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo widząc, 
co dostają ich koleżanki, to wydaje mi się, że nie. W związku 

z powyższym, jak będzie wyglądał prezent pod choinkę? Pani 
Jasia, mama mojej koleżanki, wyznaje zasadę, że dzieci należy 
rozpieszczać, bo nigdy nie wiadomo, co je w życiu spotka, więc 
póki może rozpieszcza je do granic możliwości. I nikt nie ma 
prawa jej w tym przeszkodzić, bo chce, by zapamiętały ją wnuki 
jako tę babcię, która je rozpieszczała. 

Mam koleżanki, które stosują „zimny wychów” i są zdania, 
że nie należy rozpuszczać pociech, bo życie nie składa się tylko 
z prezentów. A ja balansuję pomiędzy jednym i drugim. Wpro-
wadziłam nawet do własnego słowniczka określenie „rozpiesz-
czać mądrze”, choć nie wiem, czy jedno nie wyklucza drugiego. 
I gubię się w tych metodach. Najlepszą odpowiedzią na moje 
dylematy był poranek szóstego grudnia. W przeddzień dziew-
czynki wystawiły na korytarz wszystkie „wielkie” buty i zmo-
bilizowały tatę, by je wyczyścił. Opowiedziałam im legendę o 
tym, że Mikołaj zagląda przez okna i jeśli nie zobaczy butów, 
albo będą one brudne, to zamiast prezentów zostawia… zgniłe 
ziemniaki. Przemówiło to tak do ich wyobraźni, że buty lśniły. 
Agatka przekonywała siostrę, że ilość butów nie przekłada się na 
ilość prezentów, że Mikołaj nie musi wrzucać do każdego buta, 
ale młodsza nie dała się przekonać. Wcześniej namalowała rysu-
nek Mikołajowi i w tamtym roku zamartwiała się tym, że Miko-
łajowi chyba się nie spodobał, bo go sobie nie wziął. W tym roku 
już takiego błędu nie popełniłam. Mimi chciała nawet iść spać o 
siedemnastej, by szybciej doczekać się poranka, ale potem przy-
pomniała o lekcjach, których nie odrobiła i wierszu na pamięć.

A mikołajkowy poranek był najpiękniejszym prezentem 
dla… rodziców. „Mamo – to moje młodsze dziecko o piątej 
rano – mogę sprawdzić, czy coś jest w butach, bo pod poduszką 
była książka”. I biegały od poduszki do butów i co chwila wy-
buchała wielka radość z nowych prezentów. Biegały i piszczały  
z radości. „Widzisz, warto było czekać” – dodała młod-
sza. Właśnie, warto było czekać na tę chwilę. Tyle radości i 
szczęścia od samego rana. Przybiegły do naszego łóżka i po-
kazywały te prezenty. Oglądały, piszczały – szczęście bez 
miary! I wśród tych okrzyków radości docierało do mnie, 
że warto przeżyć takie chwile. Dopóki mnie będzie stać na 
rozpieszczanie dziewczynek, dopóty będę to robiła, oczywi-
ście rozsądnie. Może po latach przypomną sobie tę chwilę  
i uśmiechną się na samo wspomnienie.  Pamięć nasza zapamiętuje  
i przechowuje drobiazgi i chciałabym, by takich chwil przeżyły 
jak najwięcej, bo one pomogą przetrwać inne w dorosłym ży-
ciu.

Rozpieszczać, czy nie? – to jest pytanie. Oczywiście roz-
pieszczać! Byle rozsądnie…

Marusia


