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SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 1 (677) 4 stycznia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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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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Wszelkiej pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym roku wraz 

z podziękowaniami za dotychczasową 
współpracę życzy 

Majster.

K42813a

Ten, kto ma sojuszników, nie jest całkiem 
niezależny. 

Harold Wilson

Obok - pokaz  fajerwerków wykonywany (z  zachowa-
niem  właściwych  zasad  bezpieczeństwa ) z  prywatnej  
posesji  Ryszarda  i  Ireny  Tuchlińskich  przy  ul. Sem-
brzyckiego  przez  Roberta  Tuchlińskiego. Widok  od  stro-
ny  jeziora  z  alei  450-lecia  Olecka  z  posadzonymi  dę-
bami  przyjaźni. (Fot. Jan  Chmielewski)

  W najbliższą niedzielę 
(09.01.2011r.), w hali LO w 
Olecku zostanie rozegrany Halo-
wy Turniej piłki nożnej na rzecz 
Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zapisy w dniu imprezy do godz. 
9.30. Początek turnieju o godz. 
10.00.
Wpisowe od drużyny : 50zł 

(oczywiście można wpłacać więcej) jest w całości przezna-
czone na rzecz WOŚP.
Osoba odpowiedzialna: Dominik Gałązka tel. 510 188 923
Zapraszamy zarówno do udziału, jak i do kibicowania!
Organizatorzy: MOSiR Olecko i LO Olecko.

Skład orzekający kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej 14 grudnia wydał pozytywną opinię o 
projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok, którą 
gmina złożyła 15 listopada 2010 roku. Taką samą 
pozytywną opinię Kolegium RIO wydało w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na 
lata 2011 – 2022, która została złożona w tym samym 
czasie.                (WF)

Finanse gminne
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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:
• Oliwia Dębska
• Anna Pokartyk
• Regina Rojek
• Michał Różański
• Stanisław Szymański
• Magdalena Walejko
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”

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

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

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 

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

17 grudnia o 19.13  jeden zastęp OSP 
Kowale Oleckie gasił pożar sadzy w ko-
minie budynku wielorodzinnego w Ko-
walach Oleckich.

18 grudnia o 8.49  jeden zastęp JRG 
PSP mocował obluzowana lampę oświe-
tleniową nad lodowiskiem przy ulicy 
Słowiańskiej.

18 grudnia o 15.20  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Przemysłowej po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

18 grudnia o 15.20  jeden zastęp JRG 
PSP otwierała w Dąbrowskich zatrza-
śnięte drzwi mieszkania.

19 grudnia o 7.40  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w okolicach Ślepia skutki 
kolizji drogowej dwóch samochodów: 
Opla Vectry i Corsy.

21 grudnia o 9.10  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał z piwnicy domu mieszkal-
nego przy ulicy Słowackiego rozlany 
olej opałowy.

21 grudnia o 15.21  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

23 grudnia o 7.55  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał zadymienie w domu przy 
ulicy Orzeszkowej.

24 grudnia o 6.39  jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał we Wronkach drzewo 
powalone na drogę. 

24 grudnia o 13.52  jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Gąski pomagały w 
Ełku dla tamtejszej PSP gasić pożar bu-
dynku mieszkalnego. 

25 grudnia o 14.54  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał przy alei Wojska Polskiego 
zadymienie z kotłowni PGK.

25 grudnia o 15.00  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Jaśkach skutki kolizji 
drogowej. Samochód dostawczy w ro-
wie.

Informacji udzielił ogniomistrz 
Andrzej Zajkowski

27 grudnia o 15.04  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał zadymienie z mieszkania w 
Kleszczewie.

29 grudnia o 21.09  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

Informacji udzieliła starszy sekcyjny
Katarzyna Jeglińska

   PODZIĘKOWANIE
Panu Ordynatorowi Doktorowi

Mariuszowi Pużyńskiemu
oraz Panoim Pielęgniarkom
z oddziału chirurgii Szpitala
Powiatowego w Olecku za

przeprowadzenie badań, postawienie
diagnozy i przygotowanie do zabiegu

a w równej mierze
Panu Ordynatorowi Doktorowi
Tomaszowi Lewandowskiemu

Personelowi Opiekuńczemu oddziału
chirurgii Szpitala Powiatowego w Ełku,

szczególnie zaś Panu Doktorowi
Wiesławowi Wysockiemu za

przeprowadzenie zabiegu ratującego
życie wyrazy niezmiernej wdzięczności
przekazuje pacjent Wacław Klejmont

z żoną Danutą i córką Julią.

Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej

... w wyniku przetargu nieogra-
niczonego zostało administratorem 
targowicy miejskiej. W latach 2011 – 
2014 będzie opiekowało się terenami 
położonymi przy ulicy Rzeźnickiej za 
kwotę 120 tysięcy złotych. Roczny 
koszt utrzymania tych terenów przez 
gminę wyniesie 30 tysięcy.

Administrator w pełni będzie odpo-
wiadał za prawidłowe funkcjonowanie 
targowicy przed organami kontroli. 
Będzie musiał realizować postanowie-
nia uchwały rady Gmin Miejskiej z 24 
lutego 2010 roku określającej regula-
min targowiska. Musi zapewnić czy-
stość i porządek na terenach targowicy 
oraz terenach przyległych, zapewnić 
sprawność funkcjonowania urządzeń, 
zadbać o ład, porządek i bezpieczeń-
stwo przy wyznaczaniu sektorów i sta-
nowisk handlowych. (GKO)

Cmentarze miejskie
Na utrzymanie cmentarzy miejskich 
gmina wyda kwotę: 36 tysięcy 273 
złotych (ulica Gołdapska) i 42 tysiące 
693 złote (ulica leśna). (GKO)
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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 .............................4,69 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95 .........................4,79 z³
PB98 .........................4,99 z³
LPG ...........................2,55 z³
Olej opa³owy ..............3,19 z³ (powyżej 1000 litrów)

St
ał

ym
 

kl
ie

nt
om

 

w
yd

aj
em

y 

ka
rt

y 
ra

ba
-

to
w
e!

MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V64505

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 
Izba Historyczna, Stary Ratusz 

• wystawa czasowa pt. Poeci Nord, Olecka Izba Histo-
ryczna, Stary Ratusz 

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

• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

4 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 stycznia (środa)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
6 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
19.00 - kareoke w „Pub Piwnica”
7 stycznia (piątek)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
8 stycznia (sobota)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
9 stycznia (niedziela)
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
9.00 - Turniej Piłki Nożnej WOŚP, hala LO
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
10 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
11 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WY-
BORCZEGO MLKS CZARNI OLECKO
17.00 - mecz tenisa stołowego Strefa Gołdap - Geozezja Olecko
17.00 - mecz tenisa stołowego Lega Olecko - SP Budry
12 stycznia (środa)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
13 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
19.00 - kareoke w „Pub Piwnica”
14 stycznia (piatek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
15 stycznia (sobota)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
16 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
17 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
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Policja apeluje
Zalegająca warstwa śniegu, niska 

temperatura przyczyniły się do pogor-
szenia warunków drogowych. Zmiana 
opon na zimowe oraz dostosowanie 
prędkości do panujących trudnych wa-
runków to podstawowe zachowanie 
kierujących aby uniknąć sytuacji nie-
bezpiecznych na drodze. Policjanci 
apelują do wszystkich uczestników ru-
chu drogowego o rozsądną i  bezpiecz-
ną jazdę po drogach.

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

17
stycznia

godz. 1600

B9103
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Olecka Policja poszukuje świadków 
Komenda Powiatowa Policji w Olecku poszukuje osób mo-

gących pomóc w ustaleniu sprawców, którzy 21 grudnia 2010 
r.  w godzinach miedzy 13:00 a 15:00  dokonali włamania do 
mieszkania w Olecku przy ul. Gołdapskiej 16, gdzie sprawcy 
po wyłamaniu zamka w dziwach z mieszkania zabrali  min. 37 
calowy telewizor LCD. 

Podobne włamanie miała miejsce w dniach 27-29.11 2010r.    
w Olecku przy ul. Nocznickiego 6 , skąd sprawcy również 
skradli min. 37 calowy telewizor LCD.

Osoby, które były świadkami wymienionego wyżej zda-
rzeń widziały jak ktoś wynosił telewizor lub są w posiadaniu 
informacji mogących pomóc w ujęciu sprawców powyższych 
włamań proszone są o kontakt  z oficerem dyżurnym Policji 
pod numery telefonów (087) 5207200, 997, alarmowy 112 lub 
bezpośrednio do naczelnika sekcji kryminalnej (087) 520 72 
30. 

Za wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia 
sprawców dziękujemy i zapewniamy anonimowość. 

Okres świąt na drogach powiatu jak i w przypadku zdarzeń 
kryminalnych upłynął spokojnie.

W okresie świątecznego weekendu odnotowano tylko 
dwie kolizje drogowe. 

Nie było żadnych zdarzeń kryminalnych. 
Mimo to w wigilie i dwa dni świąteczne policjanci byli 

często wzywani i w sumie  interweniowali 47 razy ( w tym 18 
interwencji domowych, 22 interwencje w miejscach publicz-
nych). 35 interwencji miało miejsce na terenie Olecka, 5 osób 
zostało zatrzymanych do wytrzeźwienia.

Policjanci zatrzymali oleccznkę podejrzaną o pobicie. 
Anna B. trafiła do policyjnego aresztu zaraz po tym jak 

wspólnie z dwojgiem nieletnich dotkliwie pobiła 46-letnią ko-
bietę. 

Pokrzywdzona w wyniku doznanych obrażeń ciała trafiła 
do szpitala. Zatrzymanej postawiono już zrzut pobicia za co 
grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 27 grudnia około go-
dziny 21.00. Wtedy to Anna B. wspólnie z dwojgiem małolet-
nich poniżej 13 lat miała dotkliwie pobić 46-letnią kobietę. 

Napastnicy byli bardzo agresywni i brutalni, wielokrotnie 
bijąc rękoma i kopiąc ofiarę po całym ciele. Pokrzywdzona z 
raną głowy oraz licznymi siniakami i krwiakami została prze-
wieziona do szpitala w Olecku. 

Niespełna w godzinę po przestępstwie podejrzana została 
zatrzymana przez policjantów i trafiła do policyjnego aresztu. 
Kobieta w chwili zatrzymania była kompletnie pijana, alkomat 
wykazał u niej 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po wy-
trzeźwieniu 27-latka usłyszała zarzut pobicia i przyznała się do 
winy. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. 
Grozi jej kara nawet 3 lat pozbawienia wolności. 

Nieletnimi natomiast zajmie się teraz sąd rodzinny i nielet-
nich.

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanej Bo-
gumile D. Podejrzana wykorzystując nieuwagę właścicielki 
mieszkania zabrała z szafki 800 złotych. Szybka interwencja 
policjantów doprowadziła do odzyskania pieniędzy. Sprawczy-
ni usłyszała już zarzut kradzieży i przyznała się do winy.

28 grudnia około godziny 9.30 oficer dyżurny oleckiej 
komendy Policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży pieniędzy 
z mieszkania. Na miejsce pojechali policjanci wydziału kry-
minalnego celem przeprowadzenia oględzin i zabezpieczenia 
śladów. 

Poszkodowana poinformowała, że z szafki zginęło 800 zło-
tych. Dodała, że o kradzież podejrzewa kobietę, która była u 
niej w mieszkaniu i prosiła o pieniądze. Przesłuchani świad-
kowie potwierdzili, że do bloku wchodziły  trzy nieznane ko-
biety. 

Niespełna 10 minut po zgłoszeniu kradzieży w placówce 
jednego z oleckich  banków policjanci zatrzymali dwie kobie-
ty. W trakcie przesłuchania zaprzeczyły, że ukradły pieniądze. 

Kobiety trafiły do policyjnego aresz-
tu do wyjaśnienia sprawy. Następnie 
do komendy zgłosiła się trzecia po-
dejrzana 53-letnia ełczanka Bogumi-
ła D. 

Podczas przesłuchania przy-
znała się do kradzieży tłumacząc, 
że potrzebowała pieniędzy na leki. 
Funkcjonariusze odzyskali w całości 
skradzioną gotówkę. Teraz za prze-
stępstwo kradzieży Bogumiła D. od-
powie przed sądem. 

Grozi jej kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Policyjny bilans poświąteczny

27grudnia 2010r o 22.50 w Olecku na alei Zwycięstwa 
patrol policji zauważył osobowe BMW. 

Kierujący popisywał się i manewrował niebezpiecznie 
autem  na parkingu. Po sprawdzeniu okazało się że 20-latek 
z Olecka jest nietrzeźwy. Alkomat wykazał u niego ponad 1 
promil alkoholu w organizmie. 

Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie od-
powiadał przed sądem.

Nietrzeźwy kierujący

Zatrzymana 27-latka odpowie 
za pobicie

53-latka odpowie 
za kradzież pieniędzy z mieszkania

Za okres od września do grudnia dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
przyznano 435 stypendiów na kwotę ponad 186 tysięcy 
złotych. Starający się o stypendia złożyli 464 podania. 

(WEKiS)

Stypendia szkolne

Wiewiórcza ścieżka
Gmina Olecko zawarła umowę 
w ramach prawa zamówień pu-
blicznych na utrzymanie „Wie-
wiórczej ścieżki”. Jest to kwota 
35 tysięcy 310 złotych. (GKO)
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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!

16 grudnia 2010 r. Burmistrz Olecka ogłosił otwarty 
konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecz-
nej:

Zarządzenie nr- 17/10   -”prowadzenie i zapewnie-
nie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego - świetlicy dla 25 dzieci  z tere-
nu obejmującego część miasta ograniczonego ulicami: 
Kolejową, Placem Wolności, Gołdapską, Wojska Pol-
skiego”.

Zarządzenie nr- 18 /10 - -” prowadzenie i zapewnie-
nie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego - świetlicy dla 25 dzieci  z tere-
nu obejmującego część miasta ograniczonego ulicami: 
1-go Maja, Mazurską, Żeromskiego, Kościuszki, Woj-
ska Polskiego, Kolejową, częścią Placu Wolności”.

Termin składania ofert mija 10 stycznia 2011r. o 
godz.12.00

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku , ul. Kolejowa 
31.

Treść zarządzeń wraz z załącznikami znajduje się w 
http://bip.um.olecko.pl w zakładce organizacje poza-
rządowe- konkursy na dotacje.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 
zadania z zakresu pomocy społecznej

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 rodzi-

nie,
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie 

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

rialnej lub zdrowotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące 

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

Porady prawne lub informacje udzielane są zwykle w 
terminie do 14 dni.

                Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl 



Tygodnik olecki 1/677 - r. 2011
6 to@borawski.pl

„Różnorodność, Wyzwanie, Elastyczność: Biblioteki Szkolne mają to wszyst-
ko’’ – hasło to służyć ma jako motto pracy bibliotek szkolnych w roku bieżą-
cym.

W tym duchu uczniowie Gimnazjum nr 2: Magdalena Burzyńska, Karoli-
na Wińska, Michał Bronikowski, Justyna Turowska, Magdalena Rydzewska, 
Emila Ishizaka i Adrianna Jańczuk  pod kierunkiem Doroty Teresy Włodar-
skiej wystawili w czytelni szkolnej program na pięćdziesięciolecie urodzin zmar-
łego w stanie wojennym w niewyjaśnionych okolicznościach węgorzewskiego 
poety Mirosława Tarasewicza, ilustrowany muzycznie przez Katarzynę Ko-
złowską.

Wiersze poety obecne są od lat w krwioobiegu kultury naszej małej ojczyzny 
poprzez prezentacje kolejnych edycji Konkursu Recytatorskiego „Poeci Pograni-

Odpominanie solidarnych. Wieczór poświęcony Mirosławowi Tarasewiczowi

cza Warmii, Mazur i 
Suwalszczyzny’’. 

 Nie zapominamy 
o dziele przedwcze-
śnie zmarłego twórcy 
i przesłaniu jego wier-
szy. Stąd obecność 
kierowniczek: War-
mińsko-Mazurskiej 
Biblioteki Pedago-
gicznej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego Filii 
w Olecku - Elżbie-
ty Rowińskiej oraz 
Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Olecku  - Katarzy-
ny Jeżewskiej, które 
wespół  z bibliotekar-
kami szkolnymi po-

pularyzują poezję Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalsz-
czyzny. 

Jak co roku na spotkanie zaproszono emerytowane 
bibliotekarki: Hannę Wojciechowską i Barbarę Bro-
dowską.

Po wieczorze poetyckim wystąpił Rafał Turowski 
z kl. IIIe, a zgromadzonych gości poczęstowali łączni-
cy biblioteczni Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
ciastem, kawą i herbatą.

Dorota Włodarska
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29 grudnia gościem „Galerii 1” był Burmistrz Olecka 

Wacław Olszewski. Wywiad prowadził komisarz gale-
rii Marek Borawski. Uczestniczący w spotkaniu mogli 
również zadawać pytania. Dotyczyły one finansów oraz 
polityki kulturalnej miasta. Goście otrzymali pamiątko-
we pocztówki wydane specjalnie z tej okazji.

Było to już trzecie spotkanie w „Galerii 1”. Organi-
zatorami są Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” oraz Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych. Sponsorami zaś Studio reklamy BiS Zbi-
gniewa Burby oraz „Tygodnik Olecki”. Do chwili obecnej odbyły się już 
trzy spotkania: z Markiem Gałązką i Wojciechem Łukasikiem. W stycz-
niu „Galeria 1” będzie gościła Wacława Klejmonta, w lutym pisarkę i 
dziennikarkę radiową Grażynę Serafin, w kwietniu Andrzeja Garczarka 
a w sierpniu Marię W. Dzienisiewicz. Trwają rozmowy dotyczące terminu 
z profesor Magdaleną Środą oraz dziennikarzem Jerzym Kisielewskim. 

Spotkania odbywają się zawsze w ostatnią środę miesiąca i rozpoczyna-
ją się o 18. Każde ze spotkań jest nagrywane, uwieczniane w fotografii przez 
Ewę Kozłowską i po autoryzacji zostanie wydane w formie książkowej i 
internetowej. (m)     fot. Ewa Kozłowska

Wacław Olszewski 
w „Galerii 1”

Z archiwum Jana Mazurskiego
Zdjęcie otrzymaliśmy z komentarzem: „Przesyłam kilka zimowych fotek , które przedstawiają Olecko w 1963 roku. Zima 
taka sama jak wtedy tylko sprzęt inny” Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

... wygrało przetarg nieograniczony na utrzymanie porząd-
ku i czystości na terenach komunalnych w mieście. W latach 
2011 – 2014 otrzyma od miasta kwotę 3 miliony 360 tysięcy 
złotych. Koszt roczny wyniesie więc 840 tysięcy złotych.

W ramach usług PGK będzie odpowiedzialne za utrzy-
manie czystości na ulicach oraz chodnikach gminnych lub 
chodnikach przyległych do nieruchomości gminnych, zimo-
wego utrzymania ulic i chodników gminnych, wywozu śmieci 
za śmietniczek ulicznych oraz mycie wiat przystankowych, 
utrzymania porządku i czystości na posesjach gminnych przy 
budynkach mieszkalnych.

Zlecenie obejmuje 71 167 m.kw. jezdni, 52 838 m.kw. 
chodników, 13 923 m.kw. zieleni (zieleń w pasach drogo-
wych), 115 133 m.kw. posesji komunalnych przy budynkach 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
oraz 10 184 m.kw. innych terenów gminnych. 

Roczny koszt utrzymania 1 m.kw. posesji gminnych wy-
niesie 2,09 zł. (Miesięcznie 0,17 zł) innych terenów 4,05 zł 
za m.kw (miesięcznie 0,34 zł). 

Mapę z zaznaczonymi terenami, które będzie obsługi-
wał PGK opublikowaliśmy w 51 nr Tygodnika Oleckiego 
na s. 4.                  (GKO)

Szczecinki – Borawskie
28 grudnia odebrany został pierwszy etap przebudowy drogi 
gminnej ze Szczecinek do Borawskich. Koszt robót wyniósł 
ponad 74 tysiące złotych. Wykonała je firma z Filipowa. 
(WBIiP)
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Bezpłatna 
infolinia 

W związku z utrzymującymi się warunkami pogodowymi, 
trudnymi dla mieszkańców naszego województwa, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko - Mazurskie-
go uruchomiło bezpłatną, całodobową infolinię o numerze 800 
165 320. Osoby potrzebujące pomocy, mogą pod w/w nume-
rem uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadło-
dajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, 
prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmiń-
sko – mazurskiego.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Projekt jest współfinansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 
2.2.1.”Poprawa jakości usług świadczonych przez in-
stytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i inno-
wacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał‚ Ludzki.

Projekt jest kontynuacją współpracy, pomiędzy 
miastami EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, 
Augustów), zapoczątkowanej projektem „Platforma 
Współpracy EGO SA”. 

Założeniem przedsięwzięcia jest wzmocnienie 
branży turystycznej w sześciu powiatach: suwalskim, 
sejneńskim, augustowskim, gołdapskim, oleckim oraz 
ełckim. Główne działania projektu to:

• stworzenie sieci współpracy osób działających w 
branży turystycznej, samorządów, rękodzielników oraz 
uczelni wyższych na terenie objętym projektem

• zinwentaryzowanie lokalnych rękodzielników, 
opracowanie wzornictwa oraz organizacja skutecznej 
sieci sprzedaży oraz promocji regionalnych pamiątek 

• stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej formy 
zwiedzania EGO SA: questy – turystyczne nie oznako-
wane trasy z mapą, zagadkami i zadaniami dla turystów 
oraz gra internetowa dzięki której turyści będą mieli 
możliwość zweryfikowania mapy świata wirtualnego 
ze światem rzeczywistym podczas wypoczynku 

• organizacja sześciu wizyt studyjnych na obszarze 
EGO SA oraz dwóch do Bałtowa w woj. świętokrzy-
skim, który w Polsce zapoczątkował turystykę w for-
mie questów, w wyjazdach mogą uczestniczyć osoby 
zainteresowane udziałem w projekcie (cele wyjazdów 
studyjnych to integracja i nawiązanie współpracy we-
wnątrz obszaru EGO SA, a także poznanie dobrych 
praktyk w innych regionach Polski)

• organizacja spotkań doradczych dla osób zamie-
rzających rozpocząć działalność gospodarczą w branży 
turystycznej (spotkania rozpoczną się w styczniu 2011 
roku, odbędą się w każdej gminie sześciu powiatów)

•wspólna promocja regionu, m.in. folder, ulotki z 
questami, utworzenie internetowej platformy współ-

Do pracy sezonowej co roku 
z Polski wyjeżdża do Niemiec kil-
kaset tysięcy osób. To tyle co całe 
miasto. Polacy pracują w rolnic-
twie – zajmują się sadami, zbierają 
truskawki, szparagi, opiekują się 
starszymi osobami bądź pracują w 
sektorze budowlanym. Jest to cała 
armia osób, która część roku spędza 
z dala od rodziny i znajomych. 

Bardzo często takie wyjazdy pokazuje się w badaniach so-
cjologicznych 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 Migracjami 
Uniwersytetu Warszawskiego  prowadzi badania dotyczące do-

Uwaga! świadczenia 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 naprawdę wyglądają prace sezonowe 
w Niemczech, zwłaszcza, że każde do-
świadczenie jest inne i każdy ma ciekawą 
historię, którą warto się podzielić. Bada-
nia są anonimowe, a ich wyniki posłużą 
wyłącznie do opracowania naukowego.

Jeśli sądzą Państwo, że mogliby 
pomóc w przeprowadzeniu tego badania i podzielić się swoim do-
świadczeniem i wiedzą na temat sezonowych wyjazdów do Niemiec 
to bardzo prosimy o kontakt.                 Maria Piechowska

mpiechowska@tlen.pl
telefon 607603602

pracy (informacje o regionie, baza turystyczna, system 
rezerwacji, możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy 
osobami działającymi w branży turystycznej)

•opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza badań 
marketingowych w turystyce.

Projekt realizowany będzie do lutego 2012 r. 
Każda osoba zainteresowana udziałem w projek-
cie może uzyskać szczegółowe informacje poprzez 
kontakt z konsultantem danego powiatu: 
powiat suwalski i sejneński –  Suwalska 
Izba Rolniczo  – Turystyczna, Ul. Kościusz-
ki 82 / 7, 
Suwałki, (+87) 566 58 72, sirt@suwalki-tu-
rystyka.info.pl
powiat augustowski – Marta Kadis, 513 441 
464, aot@poczta.onet.eu
powiat ełcki – Magdalena Klimowicz, 513 
441 477, m.klimowicz@um.elk.pl
powiat olecki – Danuta Cieślukowska 518 
552 646, biuro@lot.olecko.pl 
powiat gołdapski – Monika Szymanek 513 
441 470, monika.goldap@wp.pl 

Turystyczna Sieć Współpracy – 
klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY
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KOLĘDNICY
Z pomostu Skoczni skocznie na mel. pastorałki „Bracia patrzcie jeno…”

Bracia patrzcie jeno, skąd te fajerwerki?
Nad zakolem Legi płonie ogień wielki…
Czy to może olecczanie niecą oświaty kaganiec
lub znicz olimpijski nad stadionem?

Wielki plac budowy wyłania się z mroku. 
To kompleks sportowy wznoszony od roku.
Jak wierzyć anielskiej trąbie, budowany był na bombie,
nim saperzy przyszli po niewypał.

Pokój dobrej woli i twórczej fantazji
że do Europy zmierzamy, nie – Azji.
„Colloseum” z jednej strony, z drugiej greckie gimnazjony.
Grecja i Rzym w jednym – to jest właśnie to!

Kolędnicy milkną i wpatrują się w taflę lodową.

ANIOŁ
Ki diabeł z przerębla kosym okiem łypie, 
jakby na sabacie alboli na stypie?!
Maska płetwonurka, aqualung i butle,
a wiedźmy sprężarką wciąż dymają mu tlen.
Nietoperzem z grilla karmią, gdy chce jeść…
A numer jego – RPL oraz  666.

HEROD
Ma i asystenta od czarcich kapliczek.
Entliczek - pętliczek - czerwony stoliczek.
Czy w znaczone karty chcieliby znów zagrać?
Przegrać ojca, matkę, teściową i szwagra?
Tymczasem chcą urządzić do Wielkiego Postu
referendum wśród ropuch, glonów i porostów.

ŚMIERĆ
Dziwną wibracją w Dworku drżą strwożone ściany…
To Kamienny Komandor, czy Jeździec Miedziany??
Meluzyna lękliwie pełga nad kominkiem…
Szepty, krzyki i trzaski pod stropem i tynkiem…

ANIOŁ
Cicha noc być miała… A tu duchy, zjawy
smużą się w mgle wieczornej od Słupska, Warszawy.
Jak tak dalej pobędzie, nie zmrużymy powiek.
Ale spieszą z odsieczą Dwaj Muszkieterowie.
Kawaler „Gloria Artis”, mistrz 12 – strunnej
krokiem marszałka ku nam postępuje dumnie.
Krok za nim, odpaliwszy poradziecki tank,
spieszy generał rocka i wódz Ledy Pank.

DWAJ  MUSZKIETEROWIE
chórem
Diabły niech idą w diabły! Duchy do lamusa.
Pieśń uszła cało. Raduje się dusza!
Złoty róg na dystans trzyma się od chama.
Niech zapanuje zgoda, pojednanie, SZTAMA.

Wacław Klejmont

OLECKA   SZOPKA   450-LECIA
Cicha noc … Za jeziorem rozświetlone okna Dworku Mazurskiego. Bliżej: z Wiewiórczej Ścieżki kolędni-

cy zmierzają ku Skoczni. Dalej na wzgórzu Zamek, przysłaniający nieco Wszechnicę Mazurską. Tu tradycja 
z nowoczesnością spiera się o dobro wspólne naszej Małej Ojczyzny.
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PANAS  Z  GAŁĄZKĄ
na mel. „Czterej pancerni”

Wichry niespokojne wciąż w świat gnały nas,
zamiast tu w pokoju spędzać z wami czas.
Lecz na czas wrócilim, lutnie nastroilim.
Nie ma jak u mamy, przeto dla was gramy.

Wielki Wóz na niebie, w mieście pełno gwiazd.
I ten Jubileusz – to najwyższy czas,
by osiąść na swoim, nadzieję podwoić.
„Fiesta Borealis” nas do domu gna.

Miasto obwodnica obiegnie za rok,
a w mieście ballada, folk i ostry rock
wciąż znajdują fanów wszelakiego stanu.
Zatem i ja muszem do spółki z Januszem.

KORYFEUSZ
Coś ta rockballada  PRL-em dzwoni. 
Tego ducha nie sposób z pamięci wygonić.
A może diabeł jaki w starych instrumentach
gra melodię, a słów jej nikt już nie pamięta?
Niech się dzieje noc cudów, zauroczeń, czarów!
Nadchodzą Trzej Magowie czarnego pijaru.
Ale nie wszystko czarne w świecie kolorowym.
Pozwólmy im na nocny, mocny zawrót głowy.

MAGOWIE  PIJARU  K + M + S
chórem
Gdy spuszczamy z migawki,
pytają nas wszędy: „Który pogodne,
który robi krzywe gęby? 
Który czarno na białym papra  papparazi?”
Gotowi nas prowadzić do Urzędu Pracy.
A ten opodal ronda krzywym okiem mruga…
Oj, nie będzie to „Bajka” ani „Bajka II”!

MAG  M 
Odcina się
Nie kracz, że czarny pijar, wszak chwalę ze swadą
wodza, który przewodzi „Czarnymi” i Radą.
Młody orzeł orlęta sposobi do boju.
Taki nie budził we mnie nigdy niepokoju.

Przez scenę treningowo przebiega młody nowostary Przewodniczący 
z dwiema drużynami „Czarnych” i Radnych.

KRÓLOWA  CASTINGU
Lećcie chłopcy na miasto napstrykać obrazków,
budować zamki z lodu, a wraz z wiosną – z piasku.
Ja zaś na czarno – biało, jak dobry Bóg zdarzy,
skupię oblicze miasta w odbiciu stu twarzy.

MAGOWIE
do Królowej Castingu
Zbyt czarno-biało widzisz nasz olecki dzionek.
Lecz uchodźmy, bo pruje legion amazonek.

Znikają z kadru. Tymczasem nadciąga orszak bachantek jak ze Święta Kozła. 
Wypełniają one ukwieconą acz zbrojną w doniczki samobieżną platformę „Szansa”.

MAG  M.
z oddali
„Przypisani Północy” jadą Wielkim Wozem.
Powozi Prezesowa od samej Alaski.
Morsztyn ją pilotuje. Alaskany, husky…
Takim zima nie straszna i zapał na przepał.
Z Republiką Ściborską „Biegnący Wilk” zjechał.
Ci mają parę! A ja bojery.
I wciskać komu da się po drodze bajery.
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Amazońsko - bachiczno - feministyczny korowód ciągnie w kierunku ratusza, 
aż zegarowa wskazówka podnosi się z wrażenia. Nad platformą samobieżną 
fruną dwie pracowite pszczółki informacji i promocji: Alicja z Mają.

KORYFEUSZ
Pszczółki miodouste! W swój górny lot wierzcie,
osładzając turystom słone ceny w mieście.
By nie brano przyjezdnych za marnych Marsjaszy
odzieranych po cichu ze skóry i kasy.
Magowie znikli w dali. Czy z prawdą się miną?
Czy dotrą do celu w czas z Dobrą Nowiną?

Tymczasem Prezesowa śpiewa z wysokości platformy swój song, 
pojąwszy w LOT, o co biega.

SONG  MARYLI
na melodię „Remedium”

Miastem już rządzi nowa Rada.
W powiecie nowi Starostowie.
I wszystko gra! Mucha nie siada!
Budżet nie spędza mi snu z powiek.
Tak wszystko chciałam w lot i z  LOT-em,
by służyć ludzkim celom górnym. 
Nie dla prywaty i zalotów,
nie dla ambicji niskich, durnych.

Jesteśmy z miasta nie byle jakiego!
To czuć i widać w wyborczym ferworze.
Łaska wyborców na pstrym koniu biega…
Więc raz wygrywa reszka, a raz – orzeł.

Żadna porażka mnie nie zraża.
Choć żal się sączy oczywisty.
Jeszcze mnie nie przeżarła władza.
Nie mam natury konformisty.
W kolejną podróż czas wyruszyć, 
nie oglądając się co potem.
Kiedy cel widać w sercu, w duszy,
że mimo wszystko bliżej LOT-em!

Jesteście z miasta nie byle jakiego! itd.

STARA  ŚPIEWKA  GAŁĄZKI
w nowych okolicznościach

Odchodzisz w przyciasnym budżecie
przez pożyczki, zasiłki, dodatki …
I wiem nawet co po drodze powiecie.
Nade wszystko: oszczędzać wydatki…
dopowiada  Diabeł:
…na coolturę 

Samobieżna platforma „Szansa” odjeżdża z żeńską załogą 
na przyspieszonych obrotach, a na Marmurowy Plac Wolności 
z piskiem opon i przy wtórze syreny wtacza się 
w pogotowiu bojowym wóz strażacki. Powozi nim sprawnie 
w mundurze polowym Wacław Niepokonany.

WACŁAW  NIEPOKONANY
na melodię „Furman”
Choć nie jestem Hohenzollern,
lubię pracować z zespole,
gdy po myśli sprawy idą
i zmaganie z ludzką bidą.

Hej los, taki los!
Taki jest burmistrza los.
Wioski zwodociągowane,
w mieście ulice zadbane…
A Leśną dojść można zawżdy 
i do nieba i do Prawdy.
Hej czas, taki czas,
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by nauka nie szła w las!
Z Wiejskiej w świat flotylla wielka
rusza z hasłem: „Made in Delphia”.
To kwiat TAGu i polotu
incjatywy Braci Kotów.
Hej myśl, twórcza myśl
miejsca pracy tworzy dziś!
Długo można by wyliczać:
tam gimnazjon, tu ulice.
Dla rąk moich i zmian skali
ludzie znowu mnie wybrali.
Dzięki wam nie jestem sam.
Gminny wózek sprawniej pcham.

Wóz bojowy „Małej Ojczyzny” otaczają wszystkie szopkowe postacie. 
Zegar na ratuszu wybija północ. Finałową pieśnią zaczyna się 2011, 
a 451 w historii Nowy Rok Olecka.

WSZYSCY
na melodię „Takie tango”
Nie stójmy wszyscy jak zaklęci,
bo na coś zawsze szanse są,
więc po co w miejscu stać.
Czas nam już stroić instrumenty, włączyć moc,
zanim pobudkę zacznie słońce grać.
Stoimy obok siebie obojętni jak nie swoi, wyciszając rytm.
Gdy brak harmonii między nami,
nie pomoże nic.
Chociaż trwają ostre spory, 
rozgrzewają krew.
Wielu musi głową ruszyć, 
nie poddawać się.
                                                                             
Bo do czynu trzeba wielu
mocnych ciał i zgodnych dusz.
Otwórz się więc przyjacielu. 
Głową rusz!

A kiedy krew zaleje kogoś
czerwona czy błękitna,
to znak, że już czas, 
że spraw nie można w nieskończoność wikłać.
Niech zgoda złączy nas!
Ci co nam na nerwach grali,
muszą odejść w cień,
bo inaczej w wspólnej pracy nie spełnimy się.
                                                                                           
A do czynu trzeba wielu
mocnych ciał, żarliwych dusz.
Otwórz się więc przyjacielu.
Z nami rusz.

KORYFEUSZ
Wyrobicie miastu markę,
jakiej nie zna okolica!
Zatem więc Januszu, Marku
wiedźcie z pieśnią w Rok Zachwyceń.
I chwytajcie szczęście w locie
jak orły, a nie Ikary,
projektując lot ku słońcu
z parą, a nigdy - bez pary.
Kiedy Bóg pobłogosławi,
nie zabraknie gminie chleba.
Nie budujmy wieży Babel.
Prostsze są drogi do nieba.

K U R T Y N A
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Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008
dzień 10. Osaka , 9.08.2008 r. 

Wierni nie mają śmiałości nawet podnieść wzroku

c.d.n.

O godz. 9. wymeldowaliśmy się z hostelu, ale nie wyszli-
śmy z niego od razu. Skorzystaliśmy z internetu i wypiliśmy 
kawę. Poszliśmy do pensjonatu po drugiej stronie ulicy. Pani 
z panem pamiętali nas, więc bez przeszkód dostaliśmy klucze. 
Pokoiki okazały się malutkie, ale sympatyczne. Był nawet 
kran z wodą i zlew. I co ważne – tuż przy recepcji tradycyjna 
japońska łazienka. Zapłaciliśmy jeszcze po 1000 jenów kaucji 
za klucze i mamy gdzie spać przez trzy kolejne noce. Mamy 
pokoje: 303, 404 i 505 (mój) na różnych piętrach. Hotel jest 
nieduży, 6 pięter, ale na każdym po 4 pokoje. Jest jakiś taki 
wąski. 

Dzień przeznaczyliśmy na piesze zwiedzanie Osaki. 

W moim pokoju Oczywiście dojeż-
dżaliśmy metrem 
w różne miejsca, 
ale bardzo dużo 
chodziliśmy. 

Najpierw po-
dziwialiśmy Ume-
ra Sky Building – 
słynny wieżowiec z 
„dziurą”. Wjechali-
śmy tam zewnętrz-
ną windą – 700 
jenów. Ta dziura to 

Umera Sky Building

platforma widokowa, z której rozlega się przepiękny widok 
na miasto i port. Drapacz chmur składa się z trzech szklanych 
wież połączonych na wysokości 173 metrów (39 pięter) wła-
śnie tą platformą – obserwatorium pływającego ogrodu. Są 
tam prezentacje high-tech i centrum gier wirtualnych. 

Osaka. Widok z Umera Sky Building

Później z przesiadkami dostaliśmy się do świątyni Shiten-
noji – czterech królów nieba. Jest ona uważana za kolebkę 
japońskiego buddyzmu. Świątynia była wielokrotnie niszczo-
na   przez pożary, a obecne zabudowania pochodzą z 1965 
roku i nie mają szczególnej wartości. Jednak ludzie się tam 

Pagoda

zespół świątynny 
Shitennoji

Wystarczy pokręcić i już po modlitwie

autentycznie modlą. Na mnie 
wrzenie zrobiła pięciokon-
dygnacyjna pagoda pełniąca 
rolę wieży. Ciekawy jest też 
Pawilon Główny i Pawilon 
Kazań. W skarbcu znajdu-
je się miecz Shotoku-taishi. 
Książę Shotoku w 593 roku 
założył tę świątynię i był 
pierwszym twórcą kodeksu 
konfucjańskiego, według któ-
rego najistotniejszymi cnota-
mi są pokora, oszczędność, 
szczodrość, umiarkowanie, 
szacunek dla starszych i prze-
strzeganie tradycji. Około VII 
w. zasady te stały się fundamentem sprawowania władzy w 
Japonii, a kiedy wprowadzono szogunat w 1333 r. ich rola 
wzrosła jeszcze bardziej, gdyż konfucjanizm nakazywał 
wierność i lojalność wobec władzy, niezależnie od tego kto 
w danym 
czasie ją 
sprawował.

Słysza-
łem dźwięk 
g o n g ó w , 
czułem za-
pach kadzi-
deł i widzia-
łem mnicha 
śpiewające-
go nieznane 
mi mantry. 
Japończycy 
są świado-
mi bożej obecności, i to wcale nie w abstrakcyjny sposób. 
Kwintesencją shinto, japońskiej religii narodowej, jest boża 
obecność w sanktuariach. Obecność jak najbardziej cielesna: 
w każdym sanktuarium ukryty jest przedmiot (najczęściej 
metalowe zwierciadło), który po specjalnej ceremonii staje 
się ciałem boga, i na który wierni nie mają śmiałości nawet 
podnieść wzroku. Sanktuarium nigdy nie jest murowane, 
święte miejsce może być tylko z drewna, kryte strzechą lub 
gontem.

Sanktuaria są różnych rozmiarów, od wielkich, cudami 
słynących centrów, do których pielgrzymują mieszkańcy 
okolic albo nawet z całego kraju, po małe przydrożne ka-
pliczki, przed którymi wieśniacy, przechodząc, skłaniają 
głowy i składają ręce.

Co pobożniejsi Japończycy odwiedzają sanktuaria re-
gularnie, by ze złożonymi rękami i ukłonem w pas oddać 
bóstwu cześć, ale nie jest to, ot taka sobie wizyta mimocho-
dem. Japończyk przygotowuje się do niej, poszcząc od rana, 
a podchodząc do sanktuarium, obmywa usta z wszelkich 
nieczystości (tych wypowiadanych). Do tego celu służy ka-
mienny pojemnik z wodą i bambu-
sowym czerpakiem, umieszczony 
przy ścieżce do sanktuarium.   

Dzisiaj upał też dał się we 
znaki. Czekałem kiedy tylko zaj-
dzie słońce. Zamiast wypocząć 
przyjdzie mi się znowu męczyć z 
japońską poduszką wypchaną gro-
chem. Wszędzie kapcie, pantofle. 
Trzeba je zmieniać na okrągło, bo 
jakżeby wchodzić w tych samych 
kapciach do toalety?!
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V56210

V6
64

02

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

08

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K43809

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66302

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  V61206

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V68102

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B9702

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68001

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V69001

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V70202

V51713

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V6
58

03

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V54510a

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V61406

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V68601

• 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

16

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1352

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, che-
esbugery z pieca, tel. 507-231-684                     K43310b

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V63405

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V5
90

09

Kaziuki w Wilnie - 1 dzień 85 złotych od osoby  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V58109

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V63305

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V61107

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43909

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V68112

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V54520a

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V55930

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854 
B10301

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V68301

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna
Gospodarstwo Agroturystyczne 

EICHORN w Szczecinkach
tel. 660-685-547, www.stadninakoni.eu

V64904

* odśnieżanie dachów i posesji, 
tel. 507-231-684                     K43310b

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B10501

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B9802

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B9303

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B8804

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   
B10101

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K42823

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B9203

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L317014

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B10401

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B9602

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B7807

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65103

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B8206

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31903

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V68401

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63515

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V58818
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V5
87

08   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

V63805

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V2151

V64214

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

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, 
GRÜNLAND                 V56020

KUPIĘ

PRACA

V6
36

05

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K43410

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V65513

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V63705

INNE

serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl V64515

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
gabinety lekarskie Anna i Krzysztof Sadowscy, 
STOMATOLOGIA, pełny zakres usług
PROTETYKA, protezy, mosty, korony, 
porcelana
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
plac Wolności 11, , rejestracja telefoniczna 605-893-381 
, 87-520-22-22  

V66803

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V64714

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V55920

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B9003

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42834

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32003

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61126

* 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  V62535

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B8704

* zatrudnię kobietę kierowcę, dyspozycyjną, samo-
chód osobowy, tel. 721-587-468 K51102

* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 
V65733

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 V65703

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B8904

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43210

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Bab-
ki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-
200 V65713

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V61116

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B10001

* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Nory, własne 
c.o., tel. 660-213-429 B7308

* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 zło-
tych, tel. 506-123-200 V65723

* 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 V59308

* mieszkanie, Zyndrama, 48 m.kw., 145 000 złotych, 
tel. 506-123-200 V65743

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V63525

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9902

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 
V63815

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V2151

* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468 
K43609

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604-
557-693 V56030

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-
963 K51201

* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospo-
darczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K43709
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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

B9402

V64503

K44506

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Antyrakowa dieta  
W profilaktycznym zestawie pokarmowym o 

walorach antyrakowych - ale bez wątpienia również 
chroniącym przed innymi licznymi dolegliwościami 
żołądka, jelit i całego układu pokarmowego - po-

winny znajdować się większe ilości produktów z pełnego 
zboża (szczególnie chleba ziarnistego), zielonych i żółtych 
warzyw surowych i gotowanych, bogatych w karoten i 
włókna, zwłaszcza zielonej kapusty, marchwi, dyni, bruk-
selki, także ryb i kurcząt. Trzeba spożywać mniejsze ilości 
tłuszczów zwierzęcych, też serów, masła, smalcu, wieprzo-
winy, tłustej wołowiny.

Należy ograniczyć jadanie cukru, słodyczy, ciasta, na-
pojów gazowanych, syropów oraz alkoholu - tylko okazjo-
nalnie. Doceniać trzeba wyrzeczenia okolicznościowe lub 
regularne posty. Wartość tego typu zachowań potwierdziły 
wszystkie cywilizacje na całej kuli ziemskiej. Zalecenia 
można sformułować też w sześć krótkich rad: pokarmy 
bogate kalorycznie - ogranicz, tłuszcze roślinne - wybierz, 
słodycze - unikaj, różnorodność i przyjemność smakową - 
poprzyj, alkohol - powściągnij, tytoń - uciekaj.

Zamiast cytryny można dodać jedną lub dwie łyżki octu 
winnego.

Walka z żylakami
Zwalczyć nadwagę, gdyż nadmierna tusza jest obciąże-

niem dla serca, tętnic i żył. Całkiem po prostu,  trzeba jeść 
mniej!

Bicze wodne pod prysznicem
Domowy masaż wodny rozpoczynamy od wykręcenia 

sitka z natrysku - woda wówczas wypływa jednym mocnym 
strumieniem i spada na ciało, masując wybrane przez nas 
partie mięśni. Nie należy stać pod natryskiem nieruchomo, 
lecz obracając się powoli poddawać masażowi plecy, klatkę 
piersiową, potem brzuch i biodra, a na końcu nogi. Tempera-
tura wody powinna być zmienna: zaczynamy od ciepłej wody 
(ok. 40°C) przez 40-50 sekund, potem zimną (8-20°C) przez 
10-15 sekund. Kończymy zabieg po 10-15 minutach wodą 
zimną. Podobny masaż możemy przeprowadzić w wannie, 
posługując się ręcznym prysznicem. Efekty są widoczne już 
po 8 tygodniach.

Intractum arbotani
Jest wyciągiem ze świeżego ziela bylicy bożego drzewka. 

Preparat wykazuje wyraźne właściwości żółciotwórcze i żółcio-
pędne. Stosuje się go w schorzeniach wątroby ze zmniejszonym 
wydzielaniem żółci, w stanach zastoinowych w pęcherzyku żół-
ciowym i w przewodach żółciowych oraz przy niestrawności.

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE
SERWIS BIURO RACHUNKOWE
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

4 stycznia 
Angeliki, Anieli, Benity, Elżbiety, 
Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromi-
ra, Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, 
Tytusa 
5 stycznia 
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Mar-
celiny, Żakliny
Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana, 
Rogera, Symeona, Szymona, Teles-
fora, Włastybora, Włościbora
6 stycznia 
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza, 
Bolomira, Jędrzeja, Kacpra, Kaspra, 
Melchiora, Miłowita, Normana
7 stycznia 
Seweryny, Światosławy, Walentyny, 
Wilmy

Chociesława, Izydora, Juliana, Kevina, Lu-
cjana, Łazarza, Łucjana, Rajmunda, Sewe-
ryna, Teodora,  Walentego
8 stycznia 
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, Juliu-
sza, Mścisława, Rajmunda, Seweryna, Syl-
westra, Teofila
9 stycznia 
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, Mar-
cjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana, 
Marcelego, Marcelina, Witalisa, Władymi-
ra
10 stycznia 
Ady, Agi, Danuty, Dobrosławy, Gabrieli
Agatona, Dobrosława, Grzegorza, Jana, 
Kolombina, Nikanora, Pawła, Wilhelma

Kiedy Chrystus każe nadsta-
wić lewy policzek temu, kto ude-
rzył w prawy, czegoż chce, jak 
nie tego, by nie mszczono się za 
wyrządzoną krzywdę? 

Erazm z Rotterdamu

Z tego, że nie wierzysz w Boga, 
nie wynika jeszcze, że on w Ciebie 
nie wierzy. 

Paul Johnson

Gdy nie wymrozi zima w sierpień 
zbierać co nie ma.

Kiej w zimie piecze, to w lato cie-
cze.

Zimą odkryte ucho to w lecie su-
cho.

Gdy w styczniu deszcz leje, złe 
robi nadzieje.

Gdy Trzej Królowie (6 stycznia) 
ciepłem darzą, gospodarze o wczesnej 
wiośnie gwarzą.

Na Trzech Króli słońce świeci, 
wiosna do nas pędem leci.

Na Trzech Króli powoli noc się 
tuli.

Gdy Trzej Królowie pogodą darzą, 
nie zasypiaj ranków gospodarzu.

Trzej Królowie wiatry ciszą i krzy-
żyki na drzwiach piszą.

Babki ziemniaczane 
z sosem grzybowym

40 dag ziemniaków, 2 jaja, 3 dag parme-
zanu, 70 ml śmietany,  5 dag masła
sos: 20 dag jakichkolwiek grzybów, łyż-
ka oleju, łyżka maki
Ziemniaki gotujemy. Lekko ostudzone 
rozcieramy z masłem i śmietaną. Doda-
jemy żółtka i parmezan. Na końcu do-
dajemy ubite na sztywną pianę białka. 
Masę nakładamy do małych foremek 
wysmarowanych masłem i pieczemy w 
średnio nagrzanym piecu.
Podajemy z sosem grzybowym

Tort karlsbadzki

Ciasto: 9 jajek, 25 dag cukru pudru, wa-
nilia, 20 dag maki
Krem: budyń czekoladowy, pół lita mle-

ka, kostka masła, 12 dag stopionej cze-
kolady
Karmel: łyżeczka masła, 15 dag cukru, 
łyżeczka soku z cytryny
Żółtka z 8 łyżeczkami cukru i wanilią 
ucieramy na biało. Dodajemy mąkę. 
Oddzielnie ubijamy pianę z białek z 
resztą cukru i dodajemy do ciasta. Teraz 
porcjami pieczemy kolejno sześć plac-
ków na wyłożonym papierem dnie tor-
townicy w temperaturze 225 stopni C.
Na mleku gotujemy budyń, studzimy i 
ucieramy z masłem dodając porcjami 
czekoladę. Masą przekładamy pięć krąż-
ków ciasta, resztą smarujemy wierzch i 
boki tortu.
Teraz z cukru, masła i soku z cytryny 
robimy karmel. Polewamy ostatni bisz-
kopt i kroimy na porcje, które układa-
my na wierzchu tortu. Ciasto chłodzimy 
przed podaniem w lodówce.

Cukier
Jeszcze mniej więcej do l wojny 

światowej w trzech zaborach (zwłasz-
cza jednak w rosyjskim) używano do 
słodzenia herbaty - i w ogóle do goto-
wania – prawie wyłącznie cukru w gło-
wach. Były to nieforemne stożkowate 
bryły, od których odpiłowywano lub 
odrąbywano mniejsze kawałki. Taki cu-
kier był najwyższego gatunku (a więc 
drogi) i tak śnieżnobiały, że aż niebie-
skawy. 

Za pośledni uważano wtedy cukier 
w kostkach, który po rozpuszczeniu się 
pozostawiał piankę. 

Wzięcie cukru palcami uważano za 
ogromny nietakt towarzyski. Do czyn-
ności używano specjalnych szczypiec 
srebrnych lub niklowanych.

ABC 
DOBREGO 

WYCHOWANIA
Dobre obyczaje, wbrew pozorom, 

nadal są w cenie. Każdy z nas chciałby 
mieć do czynienia z ludźmi, którzy nie 
zakłócają innym spokoju, są dyskretni i 
pomocni. 

Dobry sąsiad to prawdziwy skarb. 
Dlatego wprowadzając się do nowego 
mieszkania nie zapominajmy, że naj-
ważniejsze jest pierwsze wrażenie. Od 
początku warto postarać się o dobre 
kontakty z sąsiadami i np. zaprosić ich 
na herbatę. Nie wypada jednak narzucać 
się sąsiadom i odwiedzać ich bez ważne-
go powodu. Trzeba odróżnić wścibstwo 
od dyskretnego zainteresowania. 

Warto z sąsiadami żyć w zgodzie, 
unikać konfliktów i nie toczyć wojen. 

Wrogiem numer jeden jest hałas. 
Jeśli np. planujemy remont, uprzedźmy 
o tym. Postarajmy się, aby nasze mał-
żeńskie kłótnie nie stały się publiczną 
sprawą, podobnie jak krzyki dzieci. O 
pozostawianiu wyjącego psa nie powin-
no być mowy.

Pożyczamy stale sól, ale nigdy jej 
nie zwracamy. Ciągle zalewamy bal-
kon sąsiadów, a nasz pies zanieczyszcza 
podwórko lub wychodzi na dwór bez 
kagańca. Blokujemy windę, trzymając 
drzwi i oddając się pogaduszkom z są-
siadką...

Pamiętajmy o innych! Wszak żyje-
my wśród sąsiadów.

Twarożek naturalny
Z zakwaszonego dobrego, zdrowe-

go niepasteryzowanego mleka można 
przygotować najzdrowszy domowy 
twarożek. 

Najpierw gotujemy litr słodkiego 
mleka. Do wrzątku dodajemy litr zakwa-
szonego mleka i mieszamy. Trzymamy 
następnie na małym ogniu aż mleko się 
zsiądzie. Odstawiamy na kilka minut do 
wystudzenia, a następnie odcedzamy.

Twarde mięso
Nawet najtwardsze mięso zmięknie 

w gotowaniu i nic nie straci na smaku, 
jeśli po odszumowaniu wleje się do 
garnka łyżeczkę wódki.

Azja
Nazwa tego kontynentu wywodzi się 
od staroasyryjskiego słowa „acu” ozna-
czającego wejście, miejsce jasne, kraj 
wschodzącego słońca. Początkowo na-
zwa ta odnosiła się tylko do Azji Mniej-
szej. Około 450 roku przed naszą erą 
zaczęto rozróżniać Azję Właściwą od 
Azji Mniejszej. Azja to także imię jed-
nej z Nereid. Nimfa ta była żoną Jape-
ta. Nazwę „azja” nosiła w starożytności 
również jedna z odmian żyta.
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SZANOWNI  KIBICE  SPORTU  W  OLECKU
SZANOWNI  MIESZKAŃCY  OLECKA

SZANOWNI  PRZEDSIĘBIORCY  W  OLECKU

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” 
Olecko jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zareje-
strowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nu-
merem: 
KRS  0000104279, jako Organizacja Pożytku Publicz-
nego.
Klub działa od 1956 roku. W klubie wychowały się 
wszystkie pokolenia olecczan.
W Klubie ćwiczy regularnie ponad 200 młodych spor-
towców,  młodych mieszkańców Olecka, w 5 dyscy-
plinach sportowych : (piłka nożna – 5 drużyn, w tym 
seniorzy grający w III lidze, lekka atletyka, tenis stoło-
wy, szachy i brydż sportowy). Opiekują się nimi, naj-
lepsi trenerzy i instruktorzy z naszego miasta. Ponad 
200 młodych mieszkańców,  naszego pięknego Olecka, 
może kilka razy w tygodniu, miło spędzać czas, według 
swoich zainteresowań, a także wyjeżdżać do innych 
miejscowości w Polsce na różne zawody sportowe.
Działalność Klubu w takim wymiarze wymaga jednak 
ogromnych potrzeb finansowych. Głównym sponsorem 
Klubu jest miasto Olecko oraz Przedsiębiorcy oleckich 
Firm, a także z innych miast.
Roczny budżet Klubu oscyluje około 350 000 zł.  Nie-
stety, potrzeby są o około 150 000 zł większe.
Zwracamy się,  więc z ogromną prośbą o pomoc finan-
sową dla naszego oleckiego Klubu.
Każda wpłacona kwota będzie nieocenioną pomocą.
Każda wpłata na Klub Czarni Olecko może być odli-
czona przy rozliczeniach rocznych u osób fizycznych,  
a w wypadku firm może być kosztem.
Wszystkim, którzy zdecydują się pomóc naszemu Klu-
bowi, obiecujemy wszelką pomoc w postaci reklamy, 
ogłoszeń o darowiznach podczas imprez organizowa-
nych przez Klub a także na internetowej stronie Klubu.
Z każdym darczyńcą będzie zawarta umowa o darowiź-
nie, współpracy lub innej formie obustronnej pomocy.
Pragniemy również wspomnieć, że na Klub Czarni 
Olecko, jako Organizację
 Pożytku Publicznego, można wpłacać 1% przy rozli-
czeniach rocznych PIT.
Z wielką wdzięcznością i podziękowaniami: sportow-
cy, trenerzy i działacze 

Klubu „Czarni” Olecko
KONTO  MLKS  „CZARNI  OLECKO”:

BS Olecko   47 9339 0006 0000 0003 2030 0001

16 grudnia w hali Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych ro-
zegrane zostały Mistrzostwa Regionu w piłce ręcznej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych w Olecku.
Organizatorami było OTSS, POSS i MOSiR Olecko.
Sędzia głównym zawodów był Dariusz Dźwilewski.
WYNIKI:
 ZS Nr 1 Szczytno  - LO Olecko 24:19 (11:12)
 ZS Rozogi - LO Olecko  26:16 (10:9)
 ZS Rozogi - ZS Nr 1 Szczytno 36:24 (17:10)
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
 1.ZS Rozogi (opiekun Waldemar Zyśk) 4 pkt
 2.ZS Szczytno (opiekun Józef Zdunek) 2 pkt
 3.LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski)  0 pkt
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz pu-
chary, ufundowaneze środków Powiatowego Oleckiego Stowa-
rzyszenia Sportowego.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników.

Dariusz Karniej

15 grudnia w hali Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się mi-
strzostwa Rejonu VI województwa warmińsko-mazurskiego 
w mini koszykówce dziewcząt.  Organizatorami były OTSS, 
POSS i MOSiR.

Sędziowali: Wojciech Pilichowski, Marcin Putra i Kry-
styna Stasiak.

WYNIKI:
SP  5 Ełk - SP 3 Olecko   39:22
SP 3 Olecko - SP 7 Giżycko 45:31
SP 5 Ełk - SP 7 Giżycko  64:16
KOLEJNOŚC KOŃCOWA:
1.SP 5 Ełk (opiekun Maria Wąsikiewicz) 4 pkt
2.SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 3 pkt
3.SP 7 Giżycko (opiekun Elżbieta Krajewska)2 pkt
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 

puchary, ufundowane 
 ze środków Powiatowego Oleckiego Stowarzyszenia Spor-

towego.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 36 zawodniczek.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 

   Dariusz Karniej 

Mistrzostwa Regionu III W-M SZS 
w piłce ręcznej 

chłopców ponadgimnazjalnych

Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS 
w mini koszykówce dziewcząt

Uczestnicy tegorocznego noworocznego meczu  piłki nożnej
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Szwagry 
z termosem

Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
 Andrzeja Waligórskiego

I przywalił niespodzianie,
W grudniu, z nagła i z zaskoku,
Przyszedł zaraz na śniadanie,
Mróz trzeszczący jak co roku.

Już pokryte śniegiem drogi,
I chodniki również białe.
Zimno w dłonie, uszy , nogi,
I policzki sine całe.

Mróz okrutny atakuje,
Jak inwazja wprost z kosmosu.
Już jeziora lodem kuje
I nie wyjdziesz bez termosu.

Taki termos, w nim herbatkę,
Zabrał Gienek nad jezioro.
Do herbatki dolał wkładkę,
I to nawet całkiem sporo.

Bo na ryby rano ruszył,
Z pierwszym lodem na okonie.
Od herbatki ciepłe uszy
I rozgrzane pięknie dłonie.

Nieszczególnie brały ryby,
Dużo gorzej niż herbata.

Nie wiem co by było gdyby,
Gienio nie spotkał Jadzi brata.

Szwagier Antek, wzorem Gienia,
Też z termosem był na lodzie,
Więc znaleźli wspólny temat,
Racząc się herbatka w chłodzie.

Tęgo z gwinta pociągnęli,
Wygadując wciąż głupoty
I na lodzie przesiedzieli,
Kilka godzin tej soboty. 

Moc herbaty każdy poczuł,
I przyczepność nogi tracą.
Antek śmiesznie się zatoczył,
W śnieg nurkuje łysą glacą. 

Gienek chacha się i tupie,
Nagle równowagę traci
I ląduje już na dupie,
Ledwo co nie podarł gaci.

Leżą w śniegu dwaj faceci,
Lód od śmiechu się zanosi,
Potem każdy z nich poleci,
Gienek do Jadzi, Antek do Zosi.

W domach żony rozbawione,
Choć z leciutką drwiną w głosie,
Jednak raczej zadowolone,
Bo już Antek tuli Zosię.

Gienek Jadzi wiersze klepie,
Mówiąc tak na marginesie:
-Innym razem będzie lepiej........
I Jadziuni swej przyniesie,

Oprócz kaca co go zżera,
Kilka płotek i okoni.
Sam je wszystkie poobiera, 
Poda Jadzi jak na dłoni.

Żony są wyrozumiałe,
Co to termos rozumieją.
Z mężów tekstów, choć ściemniałe,
Jeszcze nie raz się pośmieją.

Gdy za nowych dzionków parę ,
Gienek z Antkiem się spotkają,
Nie zasłużą znów na karę,
Bo KOCHANE ŻONY  mają !!!

natasza

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

MLKS CZARNI OLECKO
11 stycznia 2011

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji:
    - Wyborczo-skrutacyjnej - 2 osoby
    - Uchwał i wniosków - 2 osoby
 6. Sprawozdanie Komisji Wyborczo-skrutacyjnej 
dotyczącej prawomocności Walnego                          
      Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu Klubu za okres sprawoz-
dawczy.
 8. Sprawozdanie poszczególnych sekcji.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Wręczenie wyróżnień i podziękowań.
11. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2010 rok.
12. Dyskusja.
13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Za-
rządowi.
14. Dyskusja.
15. Wybór członków Zarządu Klubu i komisji rewi-
zyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.
19. Przyjęcie uchwał i wniosków.
20. Zakończenia Walnego Zebrania.

1 stycznia w hali Zespołu Szkół Technicznych w Olecku odbył się 
VI Noworoczny Halowy Turniej Tenisa Ziemnego zorganizatowany 
przez MOSiR i SKS ,,Korab”. Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
Tradycji stało się zadość. Już po raz szósty tenisiści uczcili Nowy 
Rok na sportowo. Mimo odczuwalnych trudów sylwestrowej nocy, w 
szranki turnieju stanęło 8 zawodników.
Chociaż turniej nie stał na najwyższym poziomie, to rozegrano kilka za-
ciętych i wyrównanych pojedynków. Najciekawszym meczem bez wąt-
pienia był mecz finałowy pomiędzy dwoma Andrzejejami: Karniejem 
i Bomberem. Zwyciężył ten pierwszy w stosunku 2:1 (7:4, 4:7, 7:1).
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1.Andrzej Karniej, 2.Michal Karniej, 3.Andrzej Bomber, 4.Ro-
bert Smyk, 5-6.Kamil Bomber i Dariusz Karniej, 7-8.Andrzej Ka-
miński i Karol Gajdemski. Zwycięzca otrzymał puchar, a wszyscy 
pamiątkowe dyplomy i czasopisma tenisowe.
Na zakończenie turnieju zawodnicy uczcili Nowy Rok tradycyjną 
lampką szampana, życząc sobie i najbliższym samych sukcesów w 
2011 roku.

VI Noworoczny Halowy Turniej Tenisa 
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PO KOKARDĘ
Gra, trąbi i śpiewa

Jeśli ktoś czytając moje teksty uzna, że idealizuję i pomy-
śli, że u mnie wszystko gra, trąbi i śpiewa, to jest w grubym 
błędzie. Słowo harcerza. Dzisiejszy dzień jest tego przykła-
dem. Jest pierwsza niedziela Nowego Roku, a ja co robię? 
Niech ktoś próbuje zgadnąć. Spaceruję? Odpoczywam? Idę z 
wizytą? Pudło! Właśnie moja młodsza latorośl przypomniała 
sobie, że nie ma odrobionej pracy domowej i nie tylko, bo 
przed świętami leżała chora, więc trzeba to wszystko nad-
robić. I okazało się, że nie ma lepszego terminu niż ostatni 
dzień przed szkołą. Niestety, zabrakło czasu w tej tygodnio-
wej przerwie, bo musiały być koleżanki, bo „mamo, teraz 
się bawię”, albo „zaraz, teraz mi się nie chce”. I tak dzień po 
dniu, aż doszliśmy do niedzieli. Przyznam, że i ja straciłam 
czujność, bo też mnie ten świąteczny czas wytrącił z rytmu. I 
jeszcze ten Sylwester…

Właśnie Sylwester. Oglądając telewizję można mieć wra-
żenie, że w Sylwestra każdy musi iść na bal, przyjęcie, każdy 
musi się wystroić i dobrze się bawić. Długo mi to zajęło, ale 
wreszcie zrozumiałam, że mogę ten - ponoć wyjątkowy - 
dzień w roku spędzić jak chcę i nie koniecznie na balu. I tym 
sposobem trzeci rok z rzędu spędzamy go na… stoku. Ładu-
jemy cały sprzęt do samochodu, pakujemy się sami i jazda na 
narty. Okazało się, że nie jesteśmy z tym pomysłem odosob-
nieni. Jeździmy, pieczemy kiełbaski przy ognisku, oglądamy 
pokaz petard, potem zjazdy tak długo, aż dziewczynki dopa-
da kryzys spania i wracamy. Z nartami to oddzielny temat. 
Najpierw ja zwariowałam na ich punkcie. Po prostu pewnego 
dnia kupiłam od kumpeli sprzęt i powiedziałam sobie, że tej 
zimy muszę się nauczyć na nim jeździć. Czyste wariactwo, 
bo nigdy wcześniej nie miałam nart na nogach. Dziewczynki 
były jeszcze małe, więc reszta rodziny musiała zadowolić się 
sankami, „jabłuszkiem” (taki kawałek plastiku pod określoną 
część ciała służący do zjazdów z górki na śniegu) i spacera-
mi. 

Pierwszy upadek na orczyku, pierwsza lekcja z instrukto-
rem i.. jakoś poszło. Za rok instruktor uczył Agę. Boże, jak 
te dzieci szybko pojmują. Mimi w kolejnym roku uważnie 
wypełniała polecenia instruktora, ale wybrała zjazdy na „ja-
błuszku” i dopiero za dwa sezony dojrzała do nart. Najtrud-
niej opór swój przełamywał wódz rodziny. Och, ta męska 
duma… Teraz jeździ najbardziej przepisowo z nas, ale sam 
się przyznał, że już mu wstyd było patrzeć, jak cała rodzi-
na śmiga, a on jeszcze nie. I tym sposobem mam w domu 

czwórkę narciarzy. Przepraszam, Aga drugi sezon zdradziła 
nas na rzecz „parapeciarzy”. Kompletnie nie wiem, jak to robi, 
ale teraz jest cool jeżdżenie na snowboardzie. Śmiga po stoku 
nawet tyłem, a ja nie patrzę, bo zawsze mam wrażenie, że to 
skończy się źle, choć sama lubię małą ekstremę. 

Oczywiście „wyprowiantować” całą czwórkę w sprzęt i 
odpowiedni ubiór, to nie był dla mnie mały wyczyn. I pewnie 
ktoś mi zarzuci, że to sport dla bogatych. Też tak uważałam, ale 
dzisiaj powiedziałabym, że dla chętnych. Można przecież kupić 
sprzęt używany (naprawdę dobre egzemplarze można kupić na 
Allegro, albo od handlarzy), firmowe kombinezony znalazłam 
w „szmateksach” kosztowało mnie to trochę czasu i łażenia, ale 
opłacało się. Można też za całkiem znośną cenę kupić w skle-
pach sportowych po sezonie – naprawdę się opłaca. 

I tym oto sposobem zamiast na bal w wieczorowej suk-
ni stoję z całą rodziną na stoku w kilkukilogramowych 
butach i podrygujemy w rytm muzyki. To też się da, je-
śli ktoś woli tak spędzać Sylwestra zamiast na sali balo-
wej w wieczorowej kreacji. Można wymienić sobie dy-
wan, lodówkę na taką modną dwudrzwiową, albo powiesić 
plazmę na ścianę, a można też zaoszczędzić na karnety  
i delektować się urokami zimy (choć tak naprawdę jestem „pie-
cuchem”) i ją zwyczajnie polubić. A tegoroczna zima nie szczę-
dzi nam swych uroków, więc zachwycam się nią za każdym 
razem wjeżdżając orczykiem w górę (w dół nie mam okazji na 
kontemplacje, bo muszę skupić się mocno na tym, żeby się nie 
połamać). Może za rok wymyślę coś innego, a tymczasem…

A tymczasem siedzę nad lekcjami i klnę pod nosem. Nie, 
nie na córkę, ale na siebie, bo to przecież moja wina, że nie do-
pilnowałam tego wcześniej, że nie nauczyłam jej systematycz-
ności (sama mam z tym problem). Nawet próbowałam między 
świętami popracować z nią, ale święta tak mnie wprowadziły 
w wolniejsze obroty, że chciałam, by ten nastrój trwał. Zasta-
nawiałam się nawet poważnie, czy mobilizować je, czy poddać 
się ogólnemu rozleniwieniu. I, niestety, zwyciężyła ta druga 
opcja, której konsekwencje dzisiaj ponoszę. Ale jak było przy-
jemnie pić kawę w piżamie (od Mikołaja, zresztą) i nigdzie się 
nie spieszyć… Święta przecież są też i po to, bo już za chwilę 
było szybkie wchodzenie w obroty.

Nietrudno więc zauważyć, że nie wszystko u mnie gra, trąbi 
i śpiewa jak należy. Pocieszam się, że jak u każdego, ale przez 
to mam wrażenie, że jest… normalnie.

Marusia
Ps. Po cichu wyznam, że jestem dumna, że udało mi się 

zarazić je nartami. 


