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Założony w 1997 r.

Nie tam jesteśmy w domu gdzie mieszkamy, lecz tam, gdzie nas rozumieją.
Christian Morgenstern

Nr 2 (678)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 2
(678)

cena 1,50 zł

11 stycznia 2011 r.

W Olecku padł kolejny
rekord,
10 stycznia czyli dzień
po zbiórce pieniężnej
Orkiestra miała
na koncie

ponad

26 000 złotych

V701

Więcej wewnątrz numeru, fotoreportarze za tydzień

fot. Józef Kunicki

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta

V64705

V48616

WĘGIEL:

K51302

V501

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

Wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz
z podziękowaniami za dotychczasową
współpracę życzy
Majster.
Tel. (87) 520 44 46

V65604

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

2
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29 grudnia o 13.15 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
29 grudnia o 21.09 jeden zastęp JRG
PSP wyjechał do fałszywego alarmu w
dobrej wierze. Na chodniku przewrócił
się człowiek.
30 grudnia o 6.35 jeden zastęp JRG
PSP wyjechał do fałszywego alarmu w
dobrej wierze. W jednym z supermarketów włączyła się bez potrzeby instalacja
przeciwpożarowa.
30 grudnia o 13.50 jeden zastęp JRG
PSP usuwał śnieg z wiaty stacji LPG
przy ulicy Ełckiej.
30 grudnia o 17.54 jeden zastęp JRG
PSP gasił pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej.
1 stycznia o 6.33 jeden zastęp OSP
Świętajno w okolicach Dudek wyciągał
z zasp śnieżnych karetkę pogotowia.
3 stycznia o 8.53 jeden zastęp JRG
PSP usuwał przy ulicy Gołdapskiej nawisy śnieżne z dachu zakładu przemysłowego
3 stycznia o 9.54 jeden zastęp OSP
Borawskie usuwał przy alei Wojska Polskiego nawisy śnieżne z dachu zakładu
przemysłowego.
Informacji udzieliła starszy sekcyjny
Katarzyna Jeglińska
3 stycznia o 13.50 jeden zastęp JRG
PSP usuwał przy ulicy Zamkowej nawisy śnieżne z dachu budynku policji.
4 stycznia o 14.36 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
4 stycznia o 18.20 jeden zastęp JRG
PSP przy ulicy Zyndarama otwierał zatrzaśnięte drzwi do mieszkania.
5 stycznia o 9.36 jeden zastęp JRG
PSP uwalniał w okolicach ulicy Zamkowej uwięzioną na tafli lodowej jeziora
Olecko Wielkie sarnę.
5 stycznia o 13.31 jeden zastęp JRG
PSP usuwał przy ulicy Armii Krajowej
sople lodu z dachu Powiatowego Urzędu Pracy.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

Policja apeluje

Od poetki Józefy Drozdowskiej
otrzymaliśmy nietypowe pozdrowienia z
okazji Święta Trzech Króli:
Zalegająca warstwa śniegu, niska
„Droga Redakcjo !, pozdrawiam z
dniem Święta Trzech Króli. Załączam temperatura przyczyniły się do pogorszenia warunków drogowych. Zmiana opon
stosowny wiersz. Józka Drozdowska
na zimowe oraz dostosowanie prędkości do panujących trudnych warunków
to podstawowe zachowanie kierujących
aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych na
drodze. Policjanci apelują do wszystkich
uczestników ruchu drogowego o rozsądKiedy Trzej Królowie
ną i bezpieczną jazdę po drogach.

Na Trzech Króli
szli przez moje miasto
most na rzece Netcie
gwiazda oświetliła jasna
I ten pierwszy z mirrą
co się śmierci nie bał
i ten drugi w złocie
ciężar władzy dzierżąc
i z kadzidłem trzeci
z kapłańskiego rodu
Trzej Królowie przeszli
obok mego domu
Echo niosło w puszczę
i zaskrzypiał lód w jeziorze
powtarzając wszystkim
tę opowieść
Trzej Królowie - tak widziałam
lecz nie poszłam strach
mi nie dał na to pozwolenia
I krzyż wielki nieśli
mostem którym co dzień chodzę
Trzej Królowie
przeszli rzekę Nettę
i ten z mirrą
co się śmierci nie bał
i ten który dzierżył ciężar
władzy w sobie
i ten trzeci kapłańskiego
strzegąc stanu
a za nimi
wielki krzyż ramieniem
kolebusią w takt kolebał
Augustów, grudzień 2008 r.

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

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

W związku z zagrożeniem możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej w związku z zalegającym na
dachach śniegiem wojewoda wydał
w 2006 rozporządzenia na mocy,
którego obowiązek usuwania śniegu
i sopli spoczywa na właścicielach i
zarządcach budynków.

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V64205

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

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

GRÜNLAND

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Jakub Bałucki
• Anna Jagielska
• Jerzy Makal
• Mariusz Wawrzyn
• Maciej Zimorowicz
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

V56010a

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

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

MURDOM

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V64506

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

V63506
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ON (arctic) ...............4,89
Pb95.......................... 4,79
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

L31805

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B9104

17

stycznia
godz.

1600

tel. 520-23-36

Bezpłatne porady prawne

Informuję, że redakcja miesięcznika ADWOKAT RODZINNY 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 materialnej lub zdrowotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawnikom
udzielenie porad
i wyjaśnień 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
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, Stary Ratusz
• wystawa czasowa pt. Poeci Nord, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz
• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica,
Plac Wolności 24
• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
11 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 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
17.00 - Dla niej wszystko - film, kino „Mazur”
19.00 - Pogrzebany - film, kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
15 stycznia (sobota)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
17.00 - Dla niej wszystko - film, kino „Mazur”
19.00 - Pogrzebany - film, kino „Mazur”
16 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
15.00 - „Kolęda na cały rok”, koncert, sala kina „Mazur”
17.00 - Dla niej wszystko - film, kino „Mazur”
19.00 - Pogrzebany - film, kino „Mazur”
17 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
16.00 - rozpoczęcie kursu w Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców Jerzego Miliszewskiego
18 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 stycznia
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
20 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - Śniegowy Puchar SP 1, Boisko Orlik
19.00 - kareoke w „Pub Piwnica”
21 stycznia (piatek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
10.00 - na sprzedaż garażu, SM, ul. Zyndrama 4 (szczegóły
TO 2/678, s. 4
11.00 - na wynajem lokalu, SM, ul. Zyndrama 4 (szczegóły
TO 2/678, s. 4
17.00 - Zaplątani - film, kino „Mazur”
19.00 - Maczeta - film, kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
22 stycznia (sobota)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
17.00 - Zaplątani - film, kino „Mazur”
19.00 - Maczeta - film, kino „Mazur”
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Straż zawsze Ci pomoże
W powiatowych
eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Straż
Pożarna Zawsze Ci
Pomoże” wyróżniono
14 prac, które złożyli
wyłącznie
uczniowie i przedszkolaki z
gminy Wieliczki.
Prace
zostaną
przekazane na wojewódzkie eliminacje
do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Olsztynie.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody, które
wręczyli mł. bryg.
Tomasz Milewski z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
i Piotr Wydra z Nadleśnictwa Olecko.

Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl
zdjęcia: archiwum PSP

Ogłoszenie o przetargu !
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku ogłasza, że dnia 21 stycznia 2011r o godz. 10ºº w siedzibie SM Olecko ul. Zyndrama 4 odbędzie się I przetarg - nieograniczony w formie licytacji, w którym
mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby – na zawarcie
umowy o ustanowienie przedmiotu odrębnej własności lokalu użytkowego – garażu nr 20 położonego w zespole garażowym przy
ul. Kościuszki w Olecku o powierzchni użytkowej 16,50m² wraz
z udziałem w gruncie wynoszącym 0,0355 części pow. działki, na
której posadowiony jest garaż ;
Nr działki 985/11 o pow. 0,1368ha , obręb geodezyjny Olecko
2 ; KW nr 32678;
Cena wywoławcza wynosi 13.227,00zł .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednie wpłacenie
wadium do kasy Spółdzielni ul. Zyndrama 4 w Olecku w kwocie
1.300,00zł najpóźniej do dnia 21.01.2011r do godz.9-tej. Osobom,
które przetargu nie wygrają, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po
zakończeniu przetargu.
Wylicytowaną cenę garażu należy wpłacić w terminie 30 dni od
daty przetargu. Brak wpłaty spowoduje przepadek wadium na rzecz
Spółdzielni i cofnięcie decyzji dotyczącej ustanowienia odrębnej
własności lokalu .
Odrębna własność lokalu zostanie ustanowiona w terminie 30
dni od daty wpłaty wylicytowanej ceny przez wygrywającego przetarg i ewentualnie uzyskaniu członkostwa Spółdzielni.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążą wygrywającego przetarg, na
rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel.
087 5200995 lub osobiście w biurze Spółdzielni ul. Zyndrama 4 w
Olecku.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn .
Zarząd

Kolizje drogowe

7 stycznia o 18.20 w Olecku na ul. Zamkowej
kierujący audi na oblodzonej drodze podczas
manewru omijania uszkodził zaparkowanego
VW Passata. Sprawcę zdarzenia pouczono.
Tego samego dnia w Kleszczewie kierujący
VW Golf nie zachował odpowiedniego odstępu podczas manewru wymijania z innym pojazdem w wyniku czego doszło do zderzenia.
Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym
250 zł.
10 stycznia o 6.20 na drodze krajowej nr 65 w
Danielach kierująca BMW nie zachowała należytej ostrożności podczas jazdy i uderzyła w tył
pojazdu poprzedzającego. Sprawcę zdarzenia
ukarano mandatem 300 złotych.
10 stycznia o 11.00 w Dułach kierujący volkswagenem podczas manewru wymijania na śliskiej nawierzchni uszkodził jadącą z przeciwka
mazdę. Sprawcę kolizji pouczono.

Ubezpieczenia

W wyniku ogłoszonego przetargu na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialnosci cywilnej pracowników Urzędu Miejskiego wraz z
jednostkami organizacyjnymi oraz oddzielnie
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych wygrała firma Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych TUW oddział w Ełku. Umowa
została podpisana 30 grudnia 2010 roku. (WF)

14 stycznia

... mają zakończyć się prace na przebudowywanym przy ulicy Kopernika budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej. W chwili
obecnej trwają roboty wykończeniowe: montowanie sprzętu elektrycznego i sanitarnego.
(WBIiP)

to@borawski.pl
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Olecka Policja poszukuje świadków

V65504

Komenda Powiatowa Policji w Olecku poszukuje osób mogących 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 zdarzeń 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.

Zatrzymani na drogach

9 stycznia o 15.00 w Kowalach Oleckich policjanci ruchu
drogowego zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Był to 37-letni
Jacek K mieszkaniec Olecka. Badanie alkomatem wykazało
że prowadził samochód mając mając 0,7 promila alkoholu w
organizmie.
Tego samego dnia o 20.40 w Gąskach policjanci drogówki
zatrzymali do kontroli osobowe Mitsubishi. Po sprawdzeniu
w policyjnych systemach informatycznych okazało się że kierowca 22 – letni Sebastian S. posiada aktualny sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU !
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku ogłasza
I przetarg nieograniczony - w formie licytacji, na
wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 Osiedle Siejnik I w Olecku o łącznej powierzchni użytkowej 80,78m2 z przeznaczeniem
na działalność gospodarczą.
Przetarg odbędzie się dnia 21 stycznia 2011r
w siedzibie SM w Olecku przy ul. Zyndrama 4 o
godz. 1100.
Wartością przetargową będzie miesięczna opłata eksploatacyjna, której cena wywoławcza wynosi:
9,00zł +Vat za 1m2 pow. użytkowej lokalu . Ponadto wynajmujący będzie wnosić opłatę za centralne
ogrzewanie w wysokości wynikającej z kosztów.
Szczegółowe warunki najmu lokalu określone zostaną umową, z treścią której można zapoznać się
w biurze Spółdzielni.
Najemca zobowiązany jest również do wpłaty
kaucji najpóźniej w dniu podpisania umowy, w
wysokości 2-miesiecznej opłaty czynszowej.
Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu określa „Regulamin w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania przetargów w SM w Olecku” dostępny w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.olecko.pl.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze
SM Olecko przy ul. Zyndrama 4 tel.87 520-3298
;87 520-0995.
SM Olecko zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
ZARZĄD

9 grudnia

... zakończono przebudowę ulicy Leśnej.

Nagrody dla kobiet
wykonujących badania
cytologiczne
Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety w
wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3
lata. Na terenie Powiatu Oleckiego przeprowadzane są bezpłatne badania m. in. w Centrum Medycznym - Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z o.o., ul
Gołdapska 1, które są finansowane w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Powiat Olecki dla każdej kobiety, która zgłosi się na badanie cytologiczne w ramach w/w programu do Poradni Ginekologiczno - Położniczej w szpitalu przygotował prezent
kosmetyczny. Dodatkowo każda pacjentka, która wykona
cytologię będzie mogła wziąć udział w losowaniu nagród.
Planujemy, iż każdego miesiąca nagrodzimy 5 kobiet.
Jednocześnie informuję, że Powiat Olecki zajmuje pierwsze miejsce pod względem zgłaszalności kobiet na badania
cytologiczne w Polsce.
Spośród 2 927 kobiet zakwalifikowanych w naszym
powiecie do badania w 2010 r., na cytologię zgłosiło się
43,74% kobiet.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Oleccy ratownicy
medyczni
mistrzami Europy
Podczas III Sesji Rady Powiatu w Olecku Andrzej
Kisiel – Starosta Olecki, Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu i Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki wręczyli listy gratulacyjne Pawłowi
Domel, Danielowi Żybura i Adrianowi Buckiemu
– ratownikom medycznym
z Centrum Medycznego
„OLMEDICA” Sp. z o. o. w Olecku.
Zajęli oni III miejsce w I Mistrzostwach Europy w Ratownictwie Medycznym 2010, które odbyły się na przełomie sierpnia i
września 2010 r. w Olsztynie.
W zawodach uczestniczyło 40 zespołów z krajów europejskich. W trakcie Mistrzostw zostało rozegranych kilka konkurencji medycznych i techniczno-sprawnościowych oraz konkurencja
nocna.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wybitne reprezentowanie Powiatu Oleckiego na międzynarodowych zawodach.

Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

„Strażnicy Przyrody”

W poniedziałek, 29listopada 2010 roku Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku odwiedzili szczególni goście.
Uczniowie klas II i IV Technikum Ochrony Środowiska przy

Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku wraz ze swoją opiekunką Anną Kulis - nauczycielem chemii i przedmiotów
zawodowych z zakresu ochrony środowiska przeprowadzili w naszym przedszkolu warsztaty ekologiczne w ramach projektu, pt.
„Strażnik Przyrody”.
Projekt ten został zatwierdzony przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku w ramach Programu Małych Grantów - JESIEŃ
2010. Założeniem projektu była edukacja ekologiczna dzieci już od
najmłodszych lat
W warsztatach wzięty udział dwie grupy pięciolatków - 54
dzieci. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć inscenizację oraz wysłu-

chać piosenek o tematyce ekologicznej przygotowanych przez swoich starszych kolegów. Tematyka przewodnią zajęć były odpady i ich
segregacja, w tym również recykling. Dzieci zdobywały i utrwalały
informacje na ten temat poprzez zabawy i ćwiczenia oraz karty pracy
do rysowania. Małym uczestnikom bardzo podobały się zaproponowane im działania i świetnie się bawiły.
Na zakończenie warsztatów każde dziecko zostało uroczyście pasowane na „Strażnika Przyrody” i otrzymało dyplom. Na ręce pani
dyrektor Małgorzaty Muchalskiej goście przekazali książki dla
dzieci o tematyce ekologicznej.
Przeprowadzone zajęcia były doskonałą okazją do kształtowania
u dzieci nawyków proekologicznych i przebiegały w bardzo miłej,
przyjaznej atmosferze.

Henryka Smokowska

to@borawski.pl

„Czar Bożego Narodzenia”

VI Koncert „Czar Bożego Narodzenia” odbył się 16 grudnia 2010r. w sali Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury
Garbate” w Olecku. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczął się o
godzinie 17.00.
Uroczystego otwarcia dokonała pomysłodawczyni i główny reżyser tego niezwykłego przedsięwzięcia – p. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku, Eligia Bańkowska.
W świąteczny nastój wprowadził zgromadzonych kolędowy występ Miejskiej Orkiestry Dętej
oraz chóru szkolnego.
Licytacja była następnym punktem programu. Tym razem udało się zgromadzić cenne i niepowtarzalne eksponaty ofiarowane między innymi przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski, p. Dariusza Dziekanowskiego – jednego z największych talentów w historii polskiej piłki nożnej, lidera
zespołu „Lady Pank”, znanego wszystkim p. Janusza Panasewicza. Wrażliwość i hojność uczestników licytacji (głównie sympatyków koncertu) przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Punktem kulminacyjnym koncertu była inscenizacja baśni Wilhelma i Jakuba Grimm pt. „Królewna Śnieżka”, która
przeniosła widzów do świata dziecięcych marzeń. Publiczność
nagrodziła gromkimi brawami znakomite kreacje ról młodych
aktorów (uczniów naszej szkoły). Pięknie i misternie wykonane
kostiumy niewątpliwie dodały uroku znanej wszystkim opowieści.
Prawdziwą ucztą dla ducha był solowy występ Basi Kamińskiej – bardzo utalentowanej uczennicy naszej szkoły, która zaśpiewała kolędę „Znak pokoju”.
Uroczystość uwieńczył tradycyjny już występ szkolnej grupy śpiewającej i wszystkich pracowników szkoły we wspólnym
wykonaniu kolędy pt. „Wesołych Świąt” oraz ciepłe życzenia
świąteczne dyrektor szkoły – p. Eligii Bańkowskiej.
Program imprezy uatrakcyjniły występy artystyczne litewskiej grupy z Alytusa, którą gościliśmy na koncercie.
Jak co roku na stoiskach w holu na gości czekały oryginalne ozdoby świąteczne, tym razem
także przywiezione przez gości z Litwy.
Subtelną i zabiegającą o pełnię magicznych przeżyć wśród zgromadzonych gości przewodniczką tego wieczoru była nauczycielka naszej szkoły – p. Ewa Ciechanowska.
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, Dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów oraz hojności sponsorów i tak licznie przybyłych gości ponad 300 dziecięcych serduszek zabiło radośniej, bowiem tyle świątecznych paczek udało
się przygotować ze środków zgromadzonych podczas wyżej opisanej akcji charytatywnej.

7

Tygodnik olecki 2/678 - r. 2011

Renata Bogdan
fot. Jerzy Weiss

8

Tygodnik olecki 2/678 - r. 2011

to@borawski.pl

Poradnia i szkoła razem na rzecz ucznia
Od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. realizowany jest
projekt „Poradnia i szkoła razem na rzecz ucznia”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieliczkach i Cimochach oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Wieliczkach będą uczestniczyć między innymi w zajęciach
dziennikarskich, teatralnych, artystycznych, ekologicznych,
sportowych oraz w zajęciach wyrównawczych z matematyki
i języka angielskiego.
W ramach projektu zostanie przeprowadzona także diagnoza potrzeb edukacyjnych w szkołach oraz diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna. Ponadto będą
zorganizowane wyjazdy edukacyjne. Odbędą się także spotkania informacyjne z nauczycielami i rodzicami.
Zaplanowane jest również doposażenie dwóch gabinetów terapii pedagogicznej i Szkolnego Ośrodka Kariery oraz
zakup specjalistycznej pracowni językowej, podręczników i
innych materiałów dydaktycznych.
Wnioskodawcą projektu jest Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Olecku, a partnerem Gmina Wieliczki.

Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

ZAPROSZENIE
DO KONKURSU:

Mamy przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w konkursie malarskim organizowanym przez portal EMOCJE.
art.pl
temat konkursu w roku 2011 - „CZŁOWIEK - EMOCJE”.
Na stronie internetowej
www.EMOCJE.art.pl znajdziecie:
- szczegółowy opis konkursu,
- zasady nadsyłania prac,
- terminy poszczególnych etapów

- wykaz nagród.

Uwaga!

Do pracy sezonowej co roku
z Polski wyjeżdża do Niemiec kilkaset tysięcy osób. To tyle co całe
miasto. Polacy pracują w rolnictwie – 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 socjologicznych poprzez statystyki, a nie żywych ludzi, którzy muszą
sobie poradzić z rozłąką czy ciężka i długą pracą. Dlatego bardzo
ważne jest aby przedstawić człowieka i jego doświadczenie, a nie
„suche liczby”. Właśnie dlatego Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania dotyczące do-

W dniu 10 stycznia nieoficjalna suma
zebrana przez olecczan wynosiła ponad

26 000 złotych

Nie jest to jednak suma ostateczna.
Nie wpłynęły jeszcze pieniądze ze niektórych szkół oraz nie policzono cen złomu złota i srebra.
Tak więc jak co roku nasi mieszkańcy są bardzo hojni i w
porównaniu z okolicznymi miastami wypadamy bardzo dobrze.
Trzeba też nadmienić, że według sondaży Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy cieszy się 80% sympatię polskiego społeczeństwa.
Oto niektóre ajlepsze wyniki z aukcji, która miała miejsce w
sali widowiskowej ROK „Mazury Garbate”:
koszulka firmowa WOŚP - 500 złotych
akt lokacyjny Olecka - 400 złotych (Burmistrz)
butelka wiskey - 400 złotych (Pub Piwnica)
reklama na telebimie - 300 zł
biżuteria - 260 złotych (Agat)
obraz (Tocada), kielnia (Burmistrz) - 150 złotych
kalendarz WOŚP, rysunek (W. Rukść) oraz wyroby rękodzieła - 100 złotych.
Dzielni wolontariusze zebrali też niemało pieniędzy:
Magdalena Domel 9013 - 1347,86
Martyna Olszewska 8996 - 1243,81
Maciej Backiel 9020 - 1057,72
Justyna Bobrycka 9019 - 1042,34
Kamil Grzymkowski, Sztab 3 - 1013,62
Ilona Oleksa 9012 - 958,62
Paulina Kulesza 9022 - 943,12
Zuzanna Gojlik 9011 - 921,14
Eliza Jasionowska 9025 - 861,60
Monika Gramacka 9015 - 844,21
Eliza Mrozowska 8998 - 785,27
Dastin Kowalewski 9021 - 733,68
Michał Snarski 9024 - 719,04
Aleksandra Matwiejczyk - 640,12
Maciej Fiećko 8997 - 619,73
Sylwia Piotrowska 9007 - 616,29
Adrianna Święczkowska 9006 - 598,21
Karolina Fiećko 9000 - 440,50
Adriana Piotrowska 9010 - 375,35
Jakub Dziubiński - 307,17
Katarzyna Kornyszko 9002 - 294,41
Aleksandra Sobotko 9016 - 279,00
Rafał Jurewicz 9008 - 269,51
Bartosz Makarewicz 9018 - 262,29
Marta Matwiejczyk 9005 - 200,81
Magda Walulik 9009 - 187,09
Adrianna Jańczuk 9017 - 39,00
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 doświadczenie jest inne i każdy ma ciekawą
historię, którą warto się podzielić. Badania są anonimowe, a ich wyniki posłużą
wyłącznie do opracowania naukowego.
Jeśli sądzą Państwo, że mogliby
pomóc w przeprowadzeniu tego badania i podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat sezonowych wyjazdów do Niemiec
to bardzo prosimy o kontakt. 		
Maria Piechowska

mpiechowska@tlen.pl
telefon 607603602

to@borawski.pl

SPOTKANIE OPŁATKOWE
W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLECKU

Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres. Związany
Jest z kultywowaniem wielu tradycjiw naszym przedszkolu,
a jedną z nich jest przygotowanie i wystawienie jasełek przez
dzieci najstarszej grupy.

W tym roku wśród zaproszonych gości był ks. prałat Lech
Janowicz, Rada Rodziców, emerytowane nauczycielki oraz
personel przedszkola.
Blask świec, scena z rozgwieżdżonym niebem oraz szopka sprzyjała atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci
5-letnie swoimi występami wprowadziły wszystkich w niezapomniany, świąteczny nastroj. Na zakończenie 5-letnia Marta
zagrała na skrzypkach kilka kolęd.
Tradycyjnie podzielono się opłatkiem i złożono życzenia,
a dzieci wręczyły gościom drobne upominki. W atmosferze
radosnego kolędowania spędziliśmy miłe chwile.

Bożena Budzyńska

9

Tygodnik olecki 2/678 - r. 2011

10

Tygodnik olecki 2/678 - r. 2011

to@borawski.pl

DZIEŃ BOŻONARODZENIOWYCH ŻYCZEŃ
Dzień 22 grudnia 2010 roku w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przebiegał pod znakiem Bożonarodzeniowych Życzeń. Rangę powagi tego dnia podkreślili
uczniowie galowym strojem.
Dwie pierwsze lekcje odbyły się wg planu, na których wiodącym tematem była historia narodzin Jezusa w Betlejem oraz
zwyczaje, tradycje i obrzędy związane z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia nie tylko w Polsce, ale również w innych
krajach. Nie zabrakło też kolędowania Bożemu Dzieciątku.
Na trzeciej godzinie lekcyjnej każda klasa wykonywała plakat
pt.: „Owoc i warzywo” wg założeń projektu „Trzymaj formę”
oraz układała fraszkę dotyczącą tego zagadnienia. Wyniki prac
zostaną ogłoszone na początku stycznia przez koordynatorkę
projektu p. Beatę Kozłowską.
Na czwartej godzinie cała społeczność szkolna udała się
na salę gimnastyczną, by obejrzeć jasełka pt. „Dziś niebo
się otwiera”. Tegoroczne przedstawienie przygotowała kl. II
b wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Borys oraz nauczycielem religii Siostrą Amabilis Wnuk. Naszą uroczystość zaszczycił swą obecnością ks. infułat Edmund Łagód.
Końcowym elementem świątecznego spotkania było pożegnanie przez p. Dyrektor Annę Siemiatycką odchodzących
na emeryturę pań Ireny Filipów i Reginy Pieńkos, wieloletnich kucharek naszej szkolnej kuchni. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli paniom pamiątkowe medale za
przepyszne obiadki.
Następnie uczniowie udali się do swoich sal na klasowe
wigilie wraz z wychowawcami oraz ich asystentami. Cały
dzień upłynął w radosnej i świątecznej atmosferze życzeń,
które przenieśliśmy do swoich domów na dzień 24 grudnia.

Siostra Ilona Murza

to@borawski.pl

Literackie dywagacje
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Zegar z oleckiego zamku
Zamek olecki (dawna siedziba starosty) wzbudza wyobraźnię każdego,
kto chociażby trochę interesuje się historią Olecka lub lubi przygody w
stylu poszukiwaczy skarbów i wykopalisk archeologicznych. Legendarne przejście podziemne, Biała Dama czy też ukryte w pobliskim jeziorze
skarby to tematy budzące entuzjazm i krótkotrwałe powroty do marzeń
z dzieciństwa o odkrywaniu tajemnic. Jakkolwiek, entuzjazm ten wyparowuje szybko pozostawiając tylko w niektórych niedosyt, moją uwagę
przykuła całkiem niedawno następująca krótka notka dotycząca zamku
zawarta w monografii „Dzieje Olecka”: „...Zamek stopniowo popadał w
ruinę, tak, że na początku lat sześćdziesiątych XVIII wieku z wieży zamkowej został zdjęty nawet zegar (tzw. Schlaguhr), który następnie za zgodą
króla podarowano parafii w Białej. W 1822 roku zamek spłonął i nie został
już odbudowany. ”... Notka, która mimo błahości, porusza ważną sprawę
dla mieszkańców naszego miasta, nawet, jeśli po zamku nie ma już praktycznie śladu.
Postanowiłam zainteresować się tą sprawą i idąc za powyższą wzmianką zaczęłam się zastanawiać, jakie ziemie obejmowała parafia w Białej i
gdzie się ona w ogóle znajdowała? W Białej, Białej Podlaskiej, BielskuBiałej czy jeszcze gdzieś indziej? Czy ówczesne granice miały znaczenie
w kwestii tego podarunku, lub czy podziały nie były w tym przypadku aż
tak ważne? Czy statystyki, nazwy, język i narodowość były ważne i są dla
dzisiejszych poszukiwań aktualne? Czy przyjąć za słuszne, że podarunek
otrzymała raczej parafia ewangelicka i jeśli tak, to czy dziś istnieje po niej
jakikolwiek ślad? Metodą prób i błędów wyeliminowałam dwie ostatnie
miejscowości i skupiłam się na Białej w swoich poszukiwaniach podpierając się informacją z publikacji „Widoki znad Legi” i uznając, że parafia
Biała to nic innego jak parafia Mieruniszki, a ktoś kiedyś omylnie zapisał
informację o przekazaniu zegara. Do parafii Mieruniszki należały oprócz
Mieruniszek wsie czynszowe Garbas, Borawskie, Judziki, Żelazki oraz
majątki Biała i Drozdowo i wolne wsie szlacheckie Bitkowo, Lenarty, jak i
Plewki z młynem książęcym. Zapewne majątek w Białej miał najsilniejszy
wpływ na życie parafii, co miało znaczenie przy zapisywaniu informacji o
tym, komu zegar został przekazany.
Dodatkowo, na korzyść tej hipotezy przemawia fakt, iż stary, drewniany kościół w Mieruniszkach spłonął jesienią 1656 roku podczas najazdu
Tatarów. Donosił o tym pisarz starostwa oleckiego, Chrystian Müller, w
piśmie do Fryderyka Wilhelma, kurfirsta pruskiego, co może zaświadczać
o tym, że parafia w Mieruniszkach nie była starostwu w Olecku obojętna.
Zbudowano nowy kościół, a jego budowę ukończono w roku 1710. Według historycznych źródeł i widocznych jeszcze dziś pozostałości posiadał on dach o tzw. namiotowej konstrukcji, szeroką spadzistą wieżę oraz
ostrołukowe okna świadczące o tym, jak na tych peryferyjnych terenach
pogranicza polsko-litewsko-pruskiego silna była tradycja architektoniczna
wywodząca się z gotyku – nic jednak nie podają źródła o zegarze, więc go
prawdopodobnie na początku nie było. Dziś, na wieży zdewastowanego
kościoła zegar jest, a jego wskazówki zatrzymały się na pordzewiałej i nieczytelnej już tarczy jednym przypominając czasy świetności, zaś innym jej
kres w Mieruniszkach, nikt jednak nie łączy go z zamkiem w Olecku.
Reasumując te poszukiwania wyobraźnia podsuwa mi następujące
wnioski: Graf Reimar Julius von Schwerin urzędował w zamku, jako
ostatni w latach 1747-1754. Wcześniej przez Mieruniszki przetoczyła się
zaraza i gdy po pożarze odbudowano kościół zapewne szukano czegoś, co
nada mu świetności i przyciągnie chociażby wzrok przypadkowych przejezdnych, ale pieniędzy na ten cel nie było zbyt wiele. Zegar z zamku,
którego nikt już nie potrzebował, mógł być brakującym elementem, który
dopełnił zamysł architektoniczny kościoła i nadzieje nowego pastora. Paul
Flattau, który był ostatnim pisarzem starostwa być może zanotował ówczesne życie w odbudowanej parafii w pobliskich Mieruniszkach, a później inny kronikarz napisał coś więcej o przekazaniu zegara, być może.
Być może przekazał go jeszcze Graf Reimar Julius von Schwerin lub już
landrat Ewald Georg von Kleist, i tak przetrwał niejako incognito do dziś.
Oczywiście są to dywagacje, moje literackie dywagacje, chociaż przyznać muszę, że ten zegar z wieży kościoła w Mieruniszkach byłby dla
Olecka ciekawym, nowym symbolem. Mógłby namacalnie przypominać
o długiej historii naszego miasta, i byłby jedynym takim przedmiotem,
gdyż nie posiadamy tak starych pamiątek. Nawet, jeśli po części to tylko
zmyślona przeze mnie na poczekaniu legenda. Tyle, że nie do końca, bo
przecież ten zegar gdzieś jest!

Ewa Kozłowska
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Andrzej Malinowski

Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 11.

Osaka - Kioto , 10.08.2008 r.
Przyjmę tę naukę, ona będzie błogosławieństwem dla moich wysp

Wstałem o 8.10. Z moimi kompanami podróży jest coraz
gorzej. Wszystko robią wolno. Z prawdziwym podróżowaniem nie mają praktycznie nic wspólnego.
Po 9. wyszliśmy z miłego hoteliku. Kupiliśmy w automacie bilety do Kioto (po 890 jenów). Jechaliśmy 45 minut.
Dworzec kolejowy ładny i bardzo duży, ale miasto takie sobie. Nie mogliśmy znaleźć naszego hotelu Iida, chociaż znajdował się niedaleko dworca. Pomogli przechodnie – sympatyczne małżeństwo. Pan w recepcji to typowy służbista.

Nishi-Honganji

Dwupiętrowa brama świątyni Higashi-Honganji

Miasto leży w centrum wyspy Honsiu. Kioto jest osłonięte z trzech stron przez góry Higashiyama, Kitayama i Nishiyama, o wysokości dochodzącej do 1000 m n.p.m. Na stokach
wzgórz oraz u ich podnóża położonych jest wiele rezydencji i
świątyń. W mieście znajduje się 1600 świątyń buddyjskich, 400
chramów shinto, pałace, ogrody i oryginalna architektura. W
rejonie Kioto znajduje się wiele z najsłynniejszych japońskich
zabytków.

Niesympatyczny. Wszystko wskazywał palcem, był nieprzejednany. Kazał zostawić bagaż w korytarzu, który zostanie zaniesiony przez obsługę do pokoju. A my sami musieliśmy trzy godziny czekać na zakwaterowanie. Mamy jeden
pokój. Woda ciepła od 17 do 24. Jest łaźnia. Nie ma prysznica, przez co ubolewa Krzysiek i Bibi. Za skarby nie pójdą
do łaźni. Zostawiłem ich samym sobie i poszedłem zwiedzać
miasto. Upał. Japończycy chronią się przed nim nosząc parasole.

W Kioto

Stara zabudowa Kioto
Kioto jest jednym z dwóch (obok Tokio) najchętniej odwiedzanych miast w Japonii. W tym starym cesarskim mieście /przez prawie 1100 lat (794-1868)/ zachowało się wiele
z dawnej atmosfery, co wynika m.in. z faktu, że Kioto - jako
jedyny ośrodek miejski w Japonii – wyszło z II wojny światowej bez zniszczeń. Pod koniec II wojny światowej Stany
Zjednoczone rozważały zrzucenie na Kioto bomby atomowej,
ostatecznie jednak miasto zostało usunięte z listy celów.

Postaram się coś z tego zobaczyć. Dzisiaj odwiedziłem Higashi i Nishi Honganji. Wejście bezpłatne. Świątynię HigashiHonganji wzniesiono w 1602 r. należącą do sekty jodo-shinshu, której istotą była wiara w pełnego pokoju Amidę-Buddę
oraz odrzucenie celibatu. Przez dwupiętrową bramę wchodzi
się do opartego na masywnych drewnianych filarach Pawilonu
Założyciela, Daishi-do. W środku stoi posąg Shinrana. Wielka i
bogato zdobiona budowla jest największą drewnianą konstrukcją na świecie. Wszedłem do środka, ale najpierw zdjąłem buty
(obowiązkowo) i usiadłem na matach tatami na podłodze. Robili tak wszyscy odwiedzający. Większość z nich się modliła.
Ja siedziałem spokojnie chyba ze dwie godziny i delektowałem
się tą atmosferą. Ludzie wrzucali jako ofiarę pieniądze do dużych skrzyń. Pieniądze spadały z hukiem.
Japończycy mogą być jednocześnie shintoistami i buddystami, chociaż to dwie odmienne religie. Shinto to religia
czcząca wielu bogów, którzy opiekują się Japonią. Najwyższą
z tych bogów jest Słońce, która mieszka w małym drewnianym

to@borawski.pl

Nishi-Honganji. Ozdobne detale

domku w miejscowości Ise. Japońscy cesarze są potomkami
Słońca, dlatego pytają ją o radę, kiedy mają podjąć ważną
państwową decyzję. Kapłani opiekujący się domkiem w Ise
potrafią odczytywać znaki, które są odpowiedzią na zadane
jej pytania. Otóż półtora tysiąca lat temu, kiedy rozważano
czy przyjąć do Japonii buddyjską naukę, Słońce za pomocą tajemnych znaków dała znać: „Przyjmijcie tę naukę, ona będzie
błogosławieństwem dla moich wysp.”.
Słońce - najwyższa spośród bogów, pani nieba i ziemi, jest
kobietą. Shinto jest religią całkowicie pozbawioną teologii,
doktryn podawanych do wierzenia i tym podobnych.
Sanktuaria shinto są zawsze drewniane i prawie zawsze
otoczone zielenią. Często są na odludziu, pośród lasu w
górskiej dolinie. W miastach duże sanktuaria położone są
w parkach i otoczone starodrzewiem, ale nawet małe
sanktuaria stojące pomiędzy wieżowcami otoczone są – w
miarę możliwości – choćby żywopłotem. W mentalności
Japończyków to właśnie kojarzy się z obecnością boga –
drewniany budynek pośród lasu.
Do samego sanktuarium wchodzi się bardzo rzadko,
ceremonie „uczty z bogami” odbywają się w odrębnym
budynku, również drewnianym. Oczywiście wchodząc do
sali ceremonii zdejmuje się buty. W Japonii jest to oznaką
szacunku.
W Nishi-Honganji jest sporo malowideł na złotym tle.
Stoi tu także posąg Amidy. Niektóre stare uliczki i domy
są bardzo urokliwe.
Na obiad zafundowałem sobie kanapkę z kurczaka.
Po powrocie do hotelu Bibi i Krzysiek byli już w pokoju. Panuje tu zaduch. W pewnym momencie zauważyłem
biegnącego po macie karalucha. Zabiłem go uderzeniem
książki. Bibi spanikowała. Krzysiek wziął ode mnie
książkę ze szczątkami karalucha i poszedł z tym do recep-

Dworzec kolejowy w Kioto
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cji. Bibi za nim. Nie wiem, dlaczego taki karaluch stał
się powodem takiego zachowania moich delikatnych
współlokatorów. Bibi, powiedziała, że chcemy inny pokój. Recepcjonista zadzwonił do swojego zwierzchnika,
ale najpierw wytarł książkę. Przytakując, kłaniał się. W
końcu skłonił głowę i czekał na „przekleństwa”. Ale
tego nie było ze strony Krzyśka i Bibi. Pan się zdziwił.
Dostaliśmy inny pokój.
Poszliśmy z Krzyśkiem szukać na jutro innego lokum. Niedaleko był Hotel Kyoto Stadion West. Bardzo
sympatyczne miejsce. Zarezerwowaliśmy pokój trzyosobowy na trzy noce. Zapłaciliśmy z góry 45 tysięcy
jenów. Mam nadzieję, że dostaniemy zwrot pieniędzy
za niewykorzystany nocleg w obecnym hotelu. W drodze powrotnej śmiałem się z kota, a raczej z sytuacji, w
której on się znalazł - przywiązanego do bardzo długiego sznurka. Biegał po korytarzu w domu. Drzwi były
otwarte, więc widziałem. Wieczorem kąpałem się w łaźni, bo hotel nią dysponował.
c.d.n.

Egzaminy nauczycieli

21 grudnia przeprowadzone zostały dwa egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wyniki obu egzaminów były pozytywne. (WEKiS)

20 grudnia

... gmina Olecko podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego, Kwotę 4 miliony 230 tysięcy złotych pożyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. warmińsko-mazurskie
Centrum Korporacyjne w Olsztynie. Bank zaproponował
oprocentowanie kredytu 3,65 plus marża stała banku 0,53%.
Łączne oprocentowanie wynosi więc 4,18%. Bank nie pobrał prowizji za uruchomienie i obsługę kredytu. (WF)

Hala widowiskowo-sportowa
z pływalnią

Trwają prace na budowie Hali widowiskowo-sportowej z
pływalnią. Wykonywane są roboty żęlbetowe i rozpoczęto
montaż konstrukcji dachu. Zaawansowanie robót pod koniec
2010 roku wynosiło 32 %. (WBIiP)

Mazurska 28

Nadbudowa pietra w budynku przy Mazurskiej 28 jest kontynuowana. Trwają prace związane z pokryciem dachu oraz
roboty wewnętrzne. Zaawansowanie robót wynosi 65%.
(WBIiP)

Środowiskowy Dom Samopomocy

Trwa przebudowa nieużytkowego poddasza budynku na pomieszczenia terapii indywidualnej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.
30 grudnia odebrano tzw. stan surowy obiektu. (WBIiP)

Apel policji

Policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas jazdy. Ponadto kierowcy powinni pamiętać gdzie parkują swoje samochody. Pojawiły się bowiem pierwsze przypadku uszkodzenia
pojazdów przez spadający z dachów topniejący śnieg !!!
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K43810
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V68103
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V66403

SERWIS OGUMIENIA

V402

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V63306
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43910
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V68113
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87V412
520-12-88
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V512
* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854
B10302

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

„SAMBIA”

Kaziuki w Wilnie

V59010

- 1 dzień 85 złotych od osoby
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B10502

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 1900

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

V61407
B9803

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V601

PIZZA NA TELEFON

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

V58809

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B9304
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B8805

V61417

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B10102

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna

V64905

Gospodarstwo Agroturystyczne
EICHORN w Szczecinkach

tel. 660-685-547, www.stadninakoni.eu

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212K42824
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B9204

US£UGI

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V70203
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L31705
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

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

V68602

V51714

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10402
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B9603
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V5810
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V61207
Biuro Turystyczne

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684
K43310c

V65804
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V1352a

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
K51401
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V69002
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B9703
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68002
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B10701
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65104
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V68302

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B10801
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31904
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66303
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V63406
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V68402
* odśnieżanie dachów i posesji,

tel. 507-231-684

K43310c

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63516
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V58819
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V61107
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US£UGI
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
czipowanie, paszporty europejskie
V63806
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V64715

serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl
V64516

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V2152
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V511
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B11001

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
V66804

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42835
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32004
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61127
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INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
V62536
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10901
* zatrudnię kobietę kierowcę, dyspozycyjną, samochód osobowy, tel. 721-587-468 K51103
SPRZEDAM
* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200
V65733a

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 V65703a
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B8905
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43211
* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123200 V65713a
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V63706
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V61117
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B10002
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 złotych, tel. 506-123-200 V65723a
* 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 V59309
* mieszkanie, Zyndrama, 48 m.kw., 145 000 złotych,
tel. 506-123-200 V65743a
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V63526
Y
KEPompy ciepła
w
CWU + CO + kolektory słoneczne
A
przydomowe oczyszczalnie ścieków
CJ
O
możliwość montażu
M
V65514
O
DWORZEC PKP
R
P
tel. 87-520-22-33
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9903
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333
V63816

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

V2152

* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468
K43610

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604557-693 V56030a

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V58709

V63606

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K43410a

V64215

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K51202
* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K43710
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K44507

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:



x4



x?

V64504

Podpis: ......................................................
B9403

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B10202

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
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

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA

Hydrokolonterapia - czyli dokładna lewatywa. Wprowadzana do jelita pod ciśnieniem woda
wypłukuje złogi i toksyny, ale ma być skuteczna nie
tylko przy zaparciach, lecz również w stanach obniżonej odporności, nadciśnieniu, alergiach. Walka z
żylakami
Walka z żylakami
Jeśli lekarz zaleci -trzeba codziennie zakładać elastyczne rajstopy lub specjalne podkolanówki, i to zakładając je
leżąc. W przypadku wystąpienia nagłego bólu w łydce lub
obrzęku, trzeba koniecznie pójść do lekarza, a jeśli przykaże leżeć w łóżku, to należy układać się z nogami wyżej
niż serce.
Postanowienia noworoczne (jak walczyć z nałogiem)

- od dzisiaj staram się ukrywać przed sobą pudełko z papierosami, aby nie znajdowało się w zasięgu ręki,
- zmieniam gatunek papierosów na taki, który mi niezbyt
odpowiada,
- od jutra rana nie zapalę nigdy papierosa przed śniadaniem,
- przestaję natychmiast palić przy piciu kawy,
- od dziś nie palę po obiedzie,

- nie zapalę już nigdy papierosa w łóżku,
- od zaraz po każdym wypalonym papierosie myję starannie
popielniczkę,
- od najbliższego papierosa będę palić tylko do połowy,
- od jutra nie palę w ogóle.

Żylaki

Zrezygnuj z picia białego wina, bo wpływa niekorzystnie
na żyły i wywołuje skurcze łydek.

Sposób na uniknięcie kataru

Pić dużo płynów – wody mineralnej, soków i naparów
ziołowych. Woda przepłukuje organizm i oczyszcza go. Nawilża powietrze – wysuszona błona śluzowa nie stanowi bariery dla zarazków.

Twoje włosy lubią

... odżywki ułatwiające rozczesywanie, nakładane na jedną do trzech minut rzadkim grzebieniem, a później płukane w
letniej wodzie i na koniec traktowane wręcz zimnym prysznicem.

Cytryna

Działa: ściągająco, odwadniająco, gasi pragnienie, uodparnia organizm na infekcje, dobroczynnie wpływa na wątrobę, ujędrnia skórę i wybiela ją.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy, Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krzesimira, Teodozego, Teodozjusza, Teozjusza
12 stycznia
Cezarei, Czesławy, Ernestyny, Grety,
Melanii, Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta,
Bernarda, Czesława, Dominika, Rajmunda, Remigiusza
13 stycznia
Bogumiły, Bogusławy, Godfrydy, Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumiła, Bogusława,
Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa, Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny,

Radosławy, Ruth
Amadeusza, Domosława, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona, Ordona, Radogosta, Radosława
15 stycznia
Dąbrówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, Idalii, Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domasława, Domosława, Gabriela, Izydora, Makarego, Maura, Pawła
16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,
Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela,
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walerego, Waleriusza, Włodzimierza
17 stycznia
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, Mariana, Rościsława, Sabiniana, Włodzimierza

Nasz przepis
Rififi

60 ml czystej wódki, 30 ml półsłodkiego wermutu, sok grejpfrutowy, kostki
lodu, plasterek limonki lub kiwi, listek
mięty
Do wysokiej szklanki wrzucamy
dwie lub trzy kostki lodu. Zalewamy
je wódką, wermutem i 60 ml soku
grejpfrutowego. Mieszamy. Dekorujemy plasterkami owoców.

Błękitna kobra

30 ml niebieskiego curaçao, skórka
pomarańczowa, tonik, kostki lodu, wisienki koktajlowe
Do szklani wrzucamy lód. Na lodzie układamy spiralnie skórkę z pomarańczy. Zalewamy likierem, a następnie napój dopełniamy tonikiem.
Delikatnie mieszamy. Dekorujemy
wisienkami.

Wesoły gość

40 ml ginu, 50 ml słodkiego wermutu,
20 ml soku żurawinowego, mrożone
żurawiny
W szklaneczce koktajlowej mieszamy gin z wermutem. Dolewamy sok
z żurawin. Nie mieszamy. Na koniec

Sennik

wrzucamy kilka zamrożonych żurawin.

Tęczowy deser
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Cytaty na ten tydzień
Logika pijanego
Autor nieznany (I połowa XIX wieku)
Kołysząc się koło ściany,
Wracał do domu pijany;
A dźwigając swą głowę, jakby jakie
brzemię,
Runął na ziemię.
Idąca tamtędy rzesza,
Tym się widokiem rozśmiesza
Znalazł się jednak człek między nimi,
Co pijaka podniósł z ziemi.
„Byś drugi raz nie padał – z przestrogą
mu rzecze
- Nie trzeba ci się więcej upijać człowiecze”.
Oho! Mam ja rozum w głowie,
Nie trzeba chodzić, pijak mu odpowie.

PRZYS£OWIA

Późna zima długo trzyma.
Wina, zboże cierpią szkodę, zima za
śnieg, gdy da wodę.
Przyjdzie święta Weronika (13 stycznia), zniesie jajka kaczka dzika.
Gdy styczeń burzliwy śniegami, lato
burzliwe z deszczami.
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec
zazdrosny.
Zima, gdy nie wymrozi, lato też nie
dogodzi.

3 różnokolorowe galaretki, pół litra śmietany 30%, 10 dag cukru pudru, owoce
(miękkie), wiórki czekolady, wisienki
Galaretkę wlewamy warstwami dopiero po zastygnięciu poprzedniej. Śmietanę ubijamy na sztywno i dekorujemy
Podawanie wódek
nią deser. Na wierzchu układamy owoce i
• Czyste (zwykłe, wyborowe, luksusoposypujemy czekoladą.
we) oraz gatunkowe wytrawne {gorzka,
Kwas miodowy
30 dag pszczelego miodu, 10 dag rodzyn- kirsz, żołądkówka, śliwowica, jarzębiak,
ków, 1 cytryna pokrojona w plasterki, 1 starka, staropolska, jałowcówka, whisky
łyżeczka mąki, 1 dag drożdży, 6 litrów whiskey) - podaje się z lodu; tak zimne,
ze ich konsystencja staje się oleista.
wody
Miód, rodzynki i cytryna wkładamy do • Gatunkowe półwytrawne i półsłodkie
dużego naczynia i zalewamy wrzątkiem. powinny mieć temperaturę 1O-l5°C.
Po ostudzeniu dodajemy drożdże wymie- • Słodkie, ratafie i likiery - temperaturę
szane z mąką i rozprowadzone 2 łyżecz- 16-29°C
• Specjalne, zawierające olejki lotne (wikami wody. Odstawiamy na 16 godzin.
Gdy rodzynki i cytryna wypłyną rozle- niak, rum, arak, koniak, brandy) - tempewamy napój do czystych zakręcanych lub raturę pokojową.
w inny sposób hermetycznie zamykanych • Niskoprocentowe (koktajle, kremy lub
butelek, pamiętając, żeby napełniać je aperitify) 20-25% alkoholu – podaje się
tylko do trzech czwartych ich objętości. do deserów z owocami, w temperaturze
Odstawiamy w chłodne miejsce. Na- pokojowej lub po lekkim ochłodzeniu.
pój nadaje się do picia po trzech, czterech
dniach.
Do czego podajemy

Bal śnić – będzie niedługo świadkiem zaręczyn lub ślubu.
Gdy śnisz, że idziesz na bal – doznasz wielkiej przyjemności i radości.
Śni się Tobie kawa – oznacza to długie życie, ale tylko
długie.
Śnisz pogrzeb – umrze ktoś znany, lecz niezbyt bliski, a
jego śmierć przyniesie ci pośrednie korzyści. Na przykład otrzymasz nieoczekiwany spadek.
Śnisz, że jesz cebulę – odkryjesz skarb albo zaginiony
przedmiot, którego długo poszukiwałeś.
Śnisz, że odrzucasz cebulę – zerwiesz z partnerem.
We śnie kupujesz cebulę – spodziewaj się nieoczekiwanej premii w sensie duchowym lub materialnym.
Śnisz, że jesz zupę – wróci szczęście.
Jeśli we śnie gotujesz zupę – oznacza to wątpliwe powodzenie.
Przesoliłeś we śnie zupę – oznacza to jakieś zmartwienie.

Pomylił się

– Lee de Forest, amerykański wynalazca i
„ojciec radia” pisząc
w 1926 roku takie oto
słowa:
„Choć teoretycznie
i technicznie telewizja jest realna, to
jednak jako przedsięwzięcie komercyjne i finansowe
jest moim zdaniem
nieprawdopodobna
i naprawdę szkoda
czasu na jej rozwijanie”.

wina i wódki

Wino białe wytrawne lub półwytrawne do zimnych zakąsek, ryb, cielęciny, kurczaka, makaronu, jaj, indyka
Szampan - do wszystkich dań (wytrawny), do deserów (słodki).
Whisky - jako aperitif przed jedzeniem
lub o temperaturze pokojowej z dodatkiem lodu.
Likier, słodkie nalewki - po posiłku, do
kawy, tortów, deserów.
Koniak, winiak, brandy - po posiłku, do
kawy, tortów, ciastek, zimnych deserów,
np. lodów.
Wino deserowe słodkie - do ciast, deserów, tortów.
Wódka biała czysta i gatunkowa wytrawna - do zimnych i ciepłych zakąsek lub
drugich dań.
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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, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
KRS 0000104279, jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Klub działa od 1956 roku. W klubie wychowały się
wszystkie pokolenia olecczan.
W Klubie ćwiczy regularnie ponad 200 młodych sportowców, młodych mieszkańców Olecka, w 5 dyscyplinach sportowych : (piłka nożna – 5 drużyn, w tym
seniorzy grający w III lidze, lekka atletyka, tenis stołowy, szachy i brydż sportowy). Opiekują się nimi, najlepsi 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. Niestety, potrzeby są o około 150 000 zł większe.
Zwracamy się, więc z ogromną prośbą o pomoc finansową dla naszego oleckiego Klubu.
Każda wpłacona kwota będzie nieocenioną pomocą.
Każda wpłata na Klub Czarni Olecko może być odliczona przy rozliczeniach rocznych u osób fizycznych,
a w wypadku firm może być kosztem.
Wszystkim, którzy zdecydują się pomóc naszemu Klubowi, obiecujemy wszelką pomoc w postaci reklamy,
ogłoszeń o darowiznach podczas imprez organizowanych przez Klub a także na internetowej stronie Klubu.
Z każdym darczyńcą będzie zawarta umowa o darowiźnie, współpracy lub innej formie obustronnej pomocy.
Pragniemy również wspomnieć, że na Klub Czarni
Olecko, jako Organizację
Pożytku Publicznego, można wpłacać 1% przy rozliczeniach rocznych PIT.
Z wielką wdzięcznością i podziękowaniami: sportowcy, trenerzy i działacze
Klubu „Czarni” Olecko
KONTO MLKS „CZARNI OLECKO”:
BS Olecko 47 9339 0006 0000 0003 2030 0001

XII Noworoczny mecz piłki nożnej
Czarni Olecko - Reszta Świata

1stycznia na Stadionie Miejskim w Olecku rozegrano
dwunasty już Noworoczny mecz piłki nożnej Czarni Olecko
- Reszta Świata. Organizatorem meczu był MOSiR Olecko i
MLKS Czarni Olecko.
Sędziowali Dariusz Karniej i Ireneusz Szymański.
Punktualnie o 12.00 na ośnieżonej płycie Stadionu Miejskiego rozegrano mecz piłki nożnej Czarni Olecko – Reszta
Świata.
Pierwszą bramkę w Nowym Roku zdobył Jacek Backiel
dla Reszty Świata.
Po chwili rezultat mógł podwyższyć Mirosław Raczyło,
ale nie wykorzystał rzutu karnego.
W sporcie niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Tak
było i tym razem. Za moment Czarni przejęli inicjatywę i
strzelali kolejne bramki, których autorami byli: Paweł Wasilewski(2), Marcin Grygo i Przemysław Omilian. Rozmiary
porażki zmniejszył Robert Karniej strzelając drugą bramkę
dla Reszty Świata. Mimo wielu okazji (między innymi 2 rzuty
karne dla Reszty Świata) wynik nie uległ zmianie. Ostatecznie
więc Czarni zwyciężyli 4:2.
Wynik jednak nie był najważniejszy, a dobra zabawa i
uczczenie Nowego Roku na sportowo.
Po skończonym meczu uczestnicy wraz z kibicami mogli
się ogrzać przy ognisku, upiec kiełbaskę oraz uraczyć lampką
szampana.
A oto lista tych, którzy nie zważając na niesprzyjające
warunki atmosferyczne (porywisty wiatr i śniegu po kolana)
uczestniczyli w tym wydarzeniu:
Marcin Grygo, Paweł Wasilewski, Przemysław Omilian, Mieczysław Kopiczko, Tomasz Jegliński, Mirosław
Raczyło, Jacek Backiel, Dariusz Karniej, Andrzej Kamiński, Jan Topolski, Artur Pajewski, Tomasz Opanowski, Robert Smyk, Łukasz Dębski, Zdzisław Sobolewski, Andrzej
Woroniecki, Ireneusz Szymański i Robert Karniej.
Do zobaczenia za rok!

Dariusz Karniej

to@borawski.pl

Hej robota !
I już minął z wielkim hukiem,
No i niezłym bólem głowy,
Pan sylwester z petard stukiem
I szampanem pitym od połowy.
Moc zabawy wszędzie było,
Tańce ,śpiewy i swawole.
Jakiś facet dostał w ryło,
Gdzieś kobieta poszła w pole.
Lecz skończone już zabawy,
Przeminęły też głupoty,
Po wypiciu rannej kawy,
Gienek ruszy do roboty.
Wstał dziś wcześniej, dwie godziny,
Bo ostatnie dni od rana,
Pijąc wódkę u rodziny,
Patrzył z okna jak śnieg pada.
A że śniegu napadało
Rekordowo wielkie zwały,
Więc na placu zasypało
Gienka stary fiacik mały.
Jeszcze było całkiem ciemno,
Gdy Gieniutek wylazł z bloku,
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
Andrzeja Waligórskiego
Na grzbiet włożył kurtkę zwiewną,
Do parkingu podszedł z boku.
W gumo-filcach nogi chude,
A pod czapką wielkie uszy,
Z pod szalika wąsy rude,
Tak odziany Gienek ruszył.
Parking wielki jest, aut masa
I półtora metra śniegu.
Do parkingu długa trasa
Wiedzie od ulicy brzegu.
W wielką szuflę uzbrojony,
Sypie śniegiem z całej siły,
Robi drogę jak szalony.
Po godzinie, jak Bóg miły
Rozpalony Gienek cały,
Ma skończony śnieżny pochód.
Patrzy jednak oniemiały,
-K...... to nie mój samochód !!!
Już gotowy łzy wylewać,
Klnie pod nosem niesłychanie,
Nagle Kasia, ta z piątego,
Woła –Gieniu ! Mój kochanie !!!

-Życie Pan mi uratował,
Sama bym nie odgrzebała !
Po czym w spodnie Gienka chowa,
Pięć dych, Kasi rączka mała.
Gienek całkiem zaniemówił,
Śmiać się ma , czy płakać raczej,
No bo przecież nikt nie lubi,
Wykonywać durną pracę .
Skoro jednak praca doceniona
I w kieszeni banknot świeży,
Gienka twarz zadowolona,
Pieszo do roboty bierzy.
Tutaj przyszedł mi do głowy,
Niczym drzazga w piętę wbita,
Morał całkiem już nie nowy,
Taka myśl, co w głowie świta.
Każda, nawet durna praca,
I pamiętać radzę o tym,
Zawsze kiedyś się opłaca,
Jak nie wcześniej , to ciut potem.
natasza

Halowy Turniej piłki nożnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

9 stycznia w hali Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych odbył się Halowy
Turniej piłki nożnej na rzecz WOŚP.
Organizatorami turnieju były MOSiR,
ZSLiZ i Komitet WOŚP w Olecku. Sędziowali Dominik Gałązka i Tomasz Karniej.
Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, które w wyniku losowania
zostały podzielone na 3 grupy eliminacyjne. Następnie po dwa
najlepsze zespoły utworzyły dwie grupy 3 – zespołowe, z których po dwie najlepsze drużyny awansowały do półfinałów.
WYNIKI (eliminacje):
Grupa A:
Stars Team
- Spółka Kamila		
3:2
Stars Team
- Wzgórze Wieliczki
4:1
Spółka Kamila - Wzgórze Wieliczki
4:4
Grupa B:
Składowa
- WSQ Team		
4:0
Mloniki		
- Ekipa czerwonego forda 5:0
Mloniki		
- WSQ Team		
3:0
Składowa
- Ekipa czerwonego forda 8:0
Składowa
- Mloniki		
1:1
WSQ Team
- Ekipa czerwonego forda 1:2
Grupa C:
Szybkie filce
- Mazury		
3:1
Szybkie filce
- Szalone kowale		
2:2
Szalone kowale - Mazury		
2:1
WYNIKI (ćwierćfinały):
Grupa A:
Składowa
- Spółka Kamila		
1:0		
Szalone kowale - Spółka Kamila 3:0
Składowa
- Szalone kowale		
3:0
Grupa B:
Mloniki		
- Stars Team		
1:1

Szybkie filce
- Stars Team		
Mloniki		
- Szybkie filce		
WYNIKI (półfinały):
Składowa
- Szybkie filce		
Mloniki		
- Szalone kowale		
Mecz o III miejsce:
Szalone kowale - Szybkie filce		
Mecz finałowy:

Składowa

- Mloniki		

3:0
1:0
2:0
1:0
5:2

1:0

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1.Składowa (kpt Marcin Waluś)
2.Mloniki (kpt Marcin Grygo)
3.Szalone kowale (kpt Szymon Szczechowski)
4.Szybkie filce (kpt Tomasz Klimko)
5-6.Spółka Kamila (kpt Paweł Duchnowski), Stars Team
(kpt Szymon Karkusz)
7-10.WSQ Team (kpt Mariusz Ampulski), Wzgórze Wieliczki (kpt Dawid Szusta), Mazury (kpt Mariusz Zyskowski), Ekipa czerwonego forda (kpt Daniel Olszewski)
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, drugi
zespół otrzymał piłkę, ufundowaną przez MOSiR a pierwsza drużyna – puchar oraz komplet koszulek, ufundowany
przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 60 zawodników.
Podczas trwania turnieju zebrano od uczestników i kibiców
ponad 600 zł, które w całości zasiliły konto WOŚP.
Organizatorzy dziękują Dyrektor ZSLiZ w Olecku, pani Beacie Stypułkowskiej za pomoc przy organizacji turnieju i
udostępnienie hali sportowej.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –

Dariusz Karniej

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.

20

Tygodnik olecki 2/678 - r. 2011

to@borawski.pl

PO KOKARDĘ

Pochwalona niech będzie
pochwała
Dochodzi północ. Nareszcie cały dom śpi. Nareszcie mogę zebrać

Waldemara Rukścia

myśli. Za oknem biało jak w bajce, ale ja nie o tym. Zadzwonił do
mnie Redaktor Naczelny „TO” z przemiłą wiadomością. Otóż przyszła do redakcji czytelniczka „TO” i nim przedyktowała treść ogłoszenia, to zdążyła jeszcze zrecenzować gazetę. Wyznała, że przypadły
jej do gustu moje felietony.
Naczelny jeszcze mówił mi o czymś, pytał mnie o coś, ale nie
bardzo wiem, czego to dotyczyło, bo najpierw coś mnie szczypnęło, a
potem błogie ciepło rozeszło się po moim ciele. Gotowa byłam uścisnąć Naczelnego serdecznie, ale na odległość drutów telefonicznych
(a może teraz łączności satelitarnej) byłoby to co najmniej trudne.
Teraz, kiedy jest mi źle, to chwytam się tej myśli i staram się jeszcze raz choć przez drobną chwilę poczuć to ciepło. Głupie? Naiwne?
Niech sobie każdy nazywa to jak chce, ale mnie ta jedna uwaga dała
mi takiego pozytywnego kopa, że minęła północ, a ja nie zważając
na to, że jutro też jest dzień pracy, siedzę, piszę i po prostu radość
mnie rozpiera, że komuś to, co powstaje w mojej głowie, podoba się
i czeka na kolejny „odcinek”. Nie ma większej nagrody dla piszącego
(choćby pisał felietony jak ja), jak czytelnik i nikt nie jest mnie w
stanie przekonać, że jest inaczej. Nawet piszący „do szuflady” marzą
o tym, by ktoś w tajemniczy sposób wykradł ich rękopisy i opublikował. Wiem, bo sama pisałam i wcale nie zamykałam szuflady na
cztery spusty.
Jedna drobna pochwała, a tyle wprowadziła pozytywnego zamieszania w mojej głowie. Tyle zamieszania, że nagle tematy same pchają mi się i czekają na swoją kolej, a ja chodziłam po domu i nuciłam,
aż wszyscy domownicy dopytywali się, co się stało. „Nic” – odpowiadałam, choć to było nieprawdą, bo ktoś mnie docenił, bo ktoś, kogo w
ogóle nie znam, wypowiedział się pozytywnie o tym, co robię. Czy to
jest nic? To takie przyjemne – być docenionym przez kogoś. A teraz
jest środek nocy, a ja dalej kombinuje: a może takich osób jest więcej
i uśmiecham się do siebie.
A jak to się ma do moich własnych dzieci, których co wieczora mam „po kokardę”, zanim zagonię do łazienki? Oj, wiele. Skoro
mnie, dorosłego człowieka, o ukształtowanym charakterze i kręgosłupie ideologicznym pozytywne słowo wprawiło w dobry nastrój aż
do północy, to jak sprawy się mają z małym człowiekiem? Ileż jemu
radości sprawiają pochwały? I czy ja, niby świadoma matka, spełniam
normy wymyślone przez psychologów? Jakie normy? Zwyczajne, że
dziecko trzeba chwalić, a już własne to jak najczęściej. Za wszystko:
za dobry humor z rana, a może nawet za to, że się obudziło, za zjedzo-

ne śniadanie bez marudzenia, za może nie idealną ocenę przyniesioną w zeszycie (może tylko tyle potrafi się nauczyć?), za fajny zestaw
ubrań, które samo wybrało, za to, że … po prostu jest.
I nauczyciele i my, rodzice, rozliczać i karać potrafimy natychmiast, a z pochwałami i nagrodami jest gorzej. Jeśli jest zakaz komputera przez tydzień, to od teraz, natychmiast. Jeśli obiecujemy, że coś
kupimy, nawet drobiazg za np. dobrą ocenę, to biegniemy od razu do
sklepu? Nie wierzę. A dziecko czeka dzień, dwa i zamiast nagrody w
międzyczasie załapie być może karę. I nagroda nie cieszy. A tyle można zdziałać dobrym słowem… Chciałam siebie rozgrzeszyć, ale mój
bilans nie wypadł zbyt różowo.
Weźmy dzisiejszy dzień. Czy dzisiaj pochwaliłam je za coś? Pokój sprzątnęły, lekcje odrabiały bez większego poganiania, mniej niż
zwykle dokuczały sobie, nawet przykryły mnie kocem, kiedy ucięłam
popołudniową drzemkę, w sklepie poprosiły tylko o lizaka z kwiatuszkiem (takie nasze ulubione) i nawet podziękowały za nie buziakami, nawet wieczorne mycie nie trwało w nieskończoność, jak to bywa
często. I padła z moich ust choć jedna pochwała? Może powiedziałam chociaż, że mi się podoba dzisiejsze ich zachowanie? Skądże! Na
dobranoc było czytanie i całuski, ale tak jest codziennie. I jak mam
siebie rozgrzeszyć? Po otrzymanej pochwale czułam się wspaniale,
a własnym dzieciom skrzydeł nie przyprawiam. Oj, blado wypadam.
To może wczoraj? Niech no sobie przypomnę, co było wczoraj. Aga
poszła na zajęcia taneczne i wróciła szczęśliwa, że po raz pierwszy
zrobiła szpagat, nawet pokazała, a ja co na to? Zdawkowo: „fajnie” i
tyle. A dla niej to cały świat ten taniec. Od września podziwiała inne
dziewczyny, które są „rozciągnięte” i robią szpagat, a jej się nie udawało. Zmarnowałam taką okazję na podbudowanie jej „ego”. Młodsza
obijała się co prawda, ale też nie przeszkadzała, tylko oddawała się
swojej ulubionej sztuce – malowaniu. Powstało znowu kilka portretów
księżniczek, nawet komiks ze ślubem w roli głównej. Strona po stronie
zapełnia się kolejny zeszyt jej rysunkami. Kiedy przybiegła do mnie z
kolejnym rysunkiem licząc na mój zachwyt, ledwie odchyliłam głowę
od garnków i rzuciłam bez przekonania: „ładnie”.
A kotlety byłyby smaczniejsze, gdybym zachwyciła się i szpagatem i rysunkiem, a moim dziewczynkom pochwała po pochwale, jak
cegiełka po cegiełce wzrastałaby wiara we własne możliwości i pewność, że są dobre i to, co robią, co myślą, jak się zachowują jest dla
mnie ważne.
Kilka słów, nawet jedno może tyle zrobić dobrego. Całe szczęście
jutro też jest dzień i zamiast się dzisiaj zamartwiać, że przegapiłam
tyle okazji, jutro obudzę je wojną na poduszki, o którą mnie proszą
już od dawna.
Pochwalone niech będą pochwały!

Marusia

