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

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 4 (680) 25 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
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W Majstrze promocji nie ma końca
Wyprzedaż starych kolekcji
Miła i profesjonalna obsługa

Zapraszamy na zakupy

K51304

„Galeria 1” wraz Zespo-
łem Szkół Licealnych i Zawo-
dowych, Stowarzyszeniem 
Kulturalnym „Przypisani Pół-
nocy” mają zaszczyt zapro-

sić na spotkanie, którego gościem będzie po-
eta Wacław Klejmont.

Spotkanie rozpocznie się od prezentacji eseju Tomasza 
Żurawlewa pt. „Po ilu patykach zanika etyka”. Przeczyta 
go sam autor. Z Wacławem Klejmontem będziemy rozma-
wiać o życiu, religii, przeciwnościach losu i filozofii trwa-
nia.

Spotkanie rozpocznie się 
26 stycznia (środa) o 18.00 w 
sali konferencyjnej Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Lokal-
nych przy ZSLiZ przy ulicy 
Gołdapskiej.

Gośćmi  „Galerii 1” byli już: Marek Gałązka, 
Wojciech Łukasik, Wacław Olszewski. 
Galeria będzie gościć: Grażynę Serafin, Magdalenę Środę, 
Andrzeja Garczarka, Marię W. Dzienisiewicz, Jerzego Kisie-
lewskiego, 

Spotkanie noworoczne
17  stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Olecku odbyło się spotkanie noworoczne z J. E. Księ-
dzem Biskupem Jerzym Mazurem. Koncert kolęd przygo-
towany przez Zespół Kameralny pod kierunkiem Tomasza 
Gawrońskiego oraz  Zespół Wokalny pod kierunkiem Ka-
tarzyny Krajewskiej-Openchowskiej  złożony z uczniów 
i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I st w Olecku 
uświetnił spotkanie. Ponad sto osób zebranych na uroczy-
stości przełamało się opłatkiem życząc  wszystkim zdrowia 
i pomyślności w 2011r.

Na zakończenie spotkania  Wojewoda Warmińsko-Ma-

zurski Marian Podziewski wręczył kilkudziesięciu osobom or-
dery i odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Wykaz osób, którym przyznano odznaczenia i ordery na s. 7

fot. Józef Kunicki

Zemsta zawsze wypływa ze słabości. 
La Rochefoucauld
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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:
• Jan Archacki
• Janina Izbicka
• Teresa Lipińska
• Jerzy Makal
• Norbert Rydzewski
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

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

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

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

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

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

10 stycznia o 10.20  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy 11 listopada pożar 
pożar sadzy w kominie budynku jedno-
rodzinnego.

10 stycznia o 16.00  jeden zastęp OSP 
Wieliczki usuwał wodę z zalanej piwni-
cy domu mieszkalnego w Kleszczewie.

11 stycznia o 10.12  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał z jezdni ulicy Kościuszki 
skutki kolizji drogowej.

11 stycznia o 15.31  jeden zastęp OSP 
Wieliczki usuwał wodę z zalanej piwni-
cy domu mieszkalnego w Kleszczewie.

12 stycznia o 9.22  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał przy placu Zamkowym 
wodę z zalanej kotłowni szkoły.

13 stycznia o 20.31  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej po-
żar pożar śmieci w śmietniku kontene-
rowym.

14 stycznia o 14.04  jeden zastęp OSP 
Świętajno gasił w Chełchach pożar po-
żar śmieci w śmietniku.

15 stycznia o 8.59  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał przy ulicy Kolejowej sople 
lodu z dachu szkoły.

Policyjne działania „Bezpieczne Ferie 2011”
Od 12 stycznia oleccy policjanci realizu-

ją działania prewencyjne pn. „Bezpieczne 
ferie 2010”. Celem głównym podejmowa-
nych działań jest poprawa bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży zarówno w ruchu dro-
gowym jak i w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego.

W naszym województwie ferie zimo-
we potrwają od 24 stycznia do 6 lutego. 
Już w okresie poprzedzającym zimowy 
wypoczynek we wszystkich szkołach 
prowadzone są spotkania policjantów z 
gronem pedagogicznym oraz uczniami. 
Funkcjonariusze podczas rozmów profi-
laktycznych będą przestrzegać i przypo-
minać o potencjalnych zagrożeniach na 
jakie narażone są dzieci podczas ferii oraz 
sposobach ich przeciwdziałania. W tym 
roku policjanci zwracają szczególną uwa-
gę na zagrożenia związane z Internetem. 
W trakcie realizowanych działań istnieje 
możliwość przeprowadzenia przez Policję 
kontroli przed wyruszeniem w trasę auto-
busów wiozących dzieci na zorganizowa-
ny wypoczynek. 

W czasie ferii zwiększona liczba funk-
cjonariuszy kontrolować będzie miejsca 
gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz 
miejsca stwarzające zagrożenia dla prze-
bywających tam dzieci i młodzieży. W 
ramach codziennej służby patrolowej i 
obchodowej policjanci będą kontrolować 
miejsca zagrożone w celu niedopuszcze-

nia do przypadków łamania prawa przez 
dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych 
wypadków. Policjanci ruchu drogowego 
przeprowadzać będą wzmożone kontro-
le drogowe wszystko po to aby zapewnić 
bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i 
młodzieży w okresie ferii. Policjanci 
zapowiadają kontrolę sklepów i lokali 
gastronomicznych pod kątem sprzedaży 
alkoholu osobom które nie ukończyły 
18 lat. Ponadto prowadzone będą kon-
trole miejsc zbiorowego wypoczynku.

Aby ferie były radosne i bezpieczne 
apelujemy do rodziców i opiekunów 
dzieci aby w tym czasie nie pozostawiać 
ich samych sobie. Rozmawiajmy z nimi 
o ewentualnych niebezpieczeństwach 
jakie mogą przytrafić im się  podczas 
zabaw na śniegu.

Policjanci życzą wszystkim uczniom 
bezpiecznego i radosnego wypoczynku 
zimowego

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin
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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)
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MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V64508

• 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”

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

21
lutego

godz. 1600

B11202

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 zdro-

wotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawni-

kom udzielenie porad                           i wyjaśnień kierować należy pocztą 
zwykłą lub elektroniczną na adres: ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 War-
szawa, 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 

25 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
od 10.00 - Ferie w ROK „MG”
26 stycznia (środa)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
od 10.00 - Ferie w ROK „MG”
18.00 - Galeria 1 - wywiad z Wacławem Klejmontem, ZSLiZ 
przy Gołdapskiej, sala konferencyjna
27 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
10.00 - Mysi agenci - film, kino „Mazur”
od 10.00 - Ferie w ROK „MG”
12.00 - Mysi agenci- film, kino „Mazur”
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
19.00 - kareoke w „Pub Piwnica”
28 stycznia (piątek) 
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
12.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - „Hanoi - Warszawa”, „Obcy VI”, projekcja filmów, Olec-
ka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
17.00 - Harry Potter i insygnia śmierci cz. I- film, kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
19.30 - Harry Potter i insygnia śmierci cz. I- film, kino „Ma-
zur”
29 stycznia (sobota)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
9.00 - Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - bezpłat-
ne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności 
2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
9,00 - Sędzia l.a. (kurs), aula Wszechnicy Mazurskiej
17.00 - Harry Potter i insygnia śmierci cz. I- film, kino „Mazur”
19.30 - Harry Potter i insygnia śmierci cz. I- film, kino „Mazur”
30 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
9,00 - Sędzia l.a. (kurs), aula Wszechnicy Mazurskiej
17.00 - Harry Potter i insygnia śmierci cz. I- film, kino „Mazur”
19.30 - Harry Potter i insygnia śmierci cz. I- film, kino „Mazur”
31 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
10.00 - Alvin i wiewiórki II - film, kino „Mazur”
12.00 - Alvin i wiewiórki II - film, kino „Mazur”
1 lutego (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
2 lutego (środa)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
3 lutego (czwartek)

L31807

SPROSTOWANIE
„Tygodnik Olecki”  informuje, że w in-

formacji zamieszczonej w nr 3/679 pisma, 
na stronie 8 przy cenach wylicytowanych 
na aukcji WOŚP  za przykładowe przed-
mioty podaliśmy fundatorów, a nie licytu-
jących.

Akt lokacyjny Olecka, który został sprzedany za 400 
złotych, ufundował Burmistrz. Zakupił go Przemysław At-
kielski.

Butelkę ekskluzywnego wiskey, którą za 400 złotych 
kupił Pan Janusz Żero ufundował „Pub Piwnica”.
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List do redakcji:
Moje spotkania ze stomatologami w Olecku                                                                                                                               

W niedzielę podczas obiadu straciłam ząb, został mi tylko 
jego niewielki relikt, którego musiałam się szybko pozbyć 
był spory, bo jakoś niekomfortowo rozmawiać służbowo z 
niekompletnym uzębieniem z przodu. 

Wzięłam urlop i w poniedziałek rano udałam się do przy-
chodni. Wprawdzie parę miesięcy temu zostałam tam po-
traktowana przez Panią Doktór bardzo niegrzecznie. Kiedy 
poprosiłam o usunięcie , Pani doktor krzyknęła - zmówili-
ście się dzisiaj , czy co! Każdy tylko chce usuwać! Oczywi-
ście nie przyjęła mnie, choć nie było tam nikogo i kazała mi 
przyjść za tydzień. Nie mogłam tak długo czekać , bo bolało 
mnie solidnie.  Pomyślałam wtedy, że kobieta ma zły dzień. 
Trudno! 

Dziś znowu przekroczyłam te progi. Już w drzwiach usły-
szałam rozmowę. Jakiś pan prosił o usunięcie bardzo mocno 
bolącego zęba. Pani dentystka kazała mu przyjść jutro: „Dziś 
nie jestem przygotowana” - stwierdziła.

Ho, ho! Zdziwiło mnie to , bo chyba lekarze są od po-
magania pacjentom, a nie na skazywanie ich na cierpienie. 
Ja zostałam potraktowana podobnie. Okazało się, że mam 
przyjść za parę dni! Tłumaczyłam pani doktor dlaczego nie 
mogę czekać. Dostałam propozycję: prywatnie pani doktor 
może mi dziś  usunąć. W ramach NFZ ma czasu, bo o 12 
przyjdzie pacjent „bólowy”. Nasza rozmowa odbyła się o 9. 
W poczekalni siedział jeden chłopak. Nie miałam wyjścia i 
udałam się na dalsze zwiedzanie gabinetów. 

Trafiłam do Pana Stypułkowskiego. 
Tłum czekających ludzi. Był tam również pacjent, które-

go wcześniej pani dentystka nie przyjęty w przychodni.  
Z wielką nieśmiałością zapytałam w recepcji czy mam 

Sesja Rady Miejskiej w Olecku 
odbędzie się 28 stycznia 2011 r. (piątek)  o 12.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzyse-
syjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Osie-
dli dotyczące projektów uchwał. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 
2011;

b) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Olecku na rok 2011;

c) zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej 
w Olecku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powołania 
Oleckiej Rady Młodzieżowej;

d) reprezentowania Gminy Olecko w Zgromadzeniu Związ-
ku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa ku-
mulacji głosów na okres kadencji 2010-2014;

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprze-
daży lokali mieszkalnych na rzecz najemców;

f) wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych 
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
19-400 Olecko ul. Tunelowa 17;

g) ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza 
podstawę programową w przedszkolu publicznym prowadzo-
nym przez Gminę Olecko;

h) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochot-
niczych straży pożarnych;

i) ustalenia wysokości diet radnych;
j) ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym 

zarządów osiedli;
k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2011-2022;
l) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady 

Miejskiej,
3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przed-

stawionej przez przewodniczącego Komisji Planowania, Bu-
dżetu i Gospodarki,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6)głosowanie nad uchwałą budżetową. 

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

IV Sesja Rady Powiatu w Olecku 
odbędzie się 27 stycznia (czwartek) o 13:00 w sali konferen-
cyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy 
ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miej-
sce wygasłego mandatu.
4. Ślubowanie radnego Czesława Gontara.
5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o 
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Wnioski Komisji Stałych Rady.
9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski 
radnych i Komisji Stałych Rady.
10. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu 
Oleckiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku przy Staroście za 2010r. 
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2011 – 2021;
b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011:
1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodar-
ki;
3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-
jekcie uchwały budżetowej;
4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
c) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Olec-
ku, Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej 
na rok 2011;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sta-
łych Rady;
e) w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad 
zwrotu kosztów podróży   służbowych radnych.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha 

szansę na pozbycie się drobnej części ząbka. Powiem szczerze! 
Nie miałam żadnej nadziei - nie przyjęto mnie w pustym gabine-
cie, a tutaj doktor był naprawdę zajęty. 

Pani z recepcji powiedziała , że oczywiście, będę przyjęta, 
tylko muszę poczekać w kolejce bo ludzi sporo. 

Ten lekarz nie miał czasu na wypicie kawy, bo oprócz pla-
nowych pacjentów, przybywali tacy jak ja - z problemami wy-
magającymi interwencji. Wszyscy dostaliśmy pomoc, a oprócz 
tego uśmiech lekarza, który tylko w biegu zmieniał rękawiczki i 
czasami zdążył wypić jeden jeden łyk kawy. 

Jeśli ktoś mi może wytłumaczyć, to proszę powiedzieć: dla-
czego jeden gabinet jest pusty, nie wspomnę o pozbywaniu się 
pacjentów naprawdę cierpiących i braku podstawowej grzeczno-
ści. Przecież chyba też ma podpisany kontrakt z NFZ? 

Przy tej okazji serdecznie dziękuję Panu doktorowi  Stypuł-
kowskiemu za postawę  godną lekarza. Jakoś fajnie zacząć nowy 
tydzień po spotkaniu z profesjonalnym i życzliwym lekarzem.

Wdzięczna pacjentka, 
imię i nazwisko do wiadomości redakcji                           
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Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powia-

tu 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 bez-
płatne 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 ba-
danie cytologiczne w ramach w/w programu do Poradni Gi-
nekologiczno - 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 pierw-
sze 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 

Nagrody dla kobiet 
wykonujących badania 

cytologiczne

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukow-
ską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

NAGRODA 
... dla uczciwego znalazcy za zwrot zegarka, 
który zgubiony został 15 stycznia br. (sobo-
ta) - prawdopodobnie na ulicy Kolejowej 
lub placu Wolności od strony poczty.

Zegarek marki „Adriatica”: okrągła zło-
cista tarcza z kalendarzem, na czarnym pa-
sku imitującym skórę krokodyla.

Zegarek ma wartość pamiątki rodzinnej. 
Na znalazcę czeka nagroda w Redakcji Ty-
godnika Oleckiego: w dniach i godzinach 
otwarcia.

Czterech  sprawców ograbiło doszczętnie dom, a jeden z 
nich skradzione meble wstawił do własnego mieszkania.

Złodzieje w areszcie
Oleccy kryminalni zatrzymali czterech młodych męż-

czyzn podejrzanych o  kradzież. Wspólnicy od października 
2010 roku sukcesywnie wynosili z domu na terenie gminy 
Świętajno kolejne przedmioty wyposażenia. Ich łupem pa-
dły min. drzwi, drewniane schody, obrazy, skórzana kanapa, 
krany, kable elektryczne, krzesła i stół dębowy. Mariusz W, 
Jarosław W, Paweł G i Piotr G usłyszeli zarzuty kradzieży 
za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci wydziału kryminalnego pracowali nad ta 
sprawa od października ubiegłego roku. Wtedy to doszło do 
pierwszej kradzieży w jednej z miejscowości na terenie gmi-
ny Świętajno. Sprawcy wykorzystując nieobecności właści-
ciela  w różnych odstępach czasu wynosili z domu kolejne 
przedmioty. Kradli niemal wszystko co miało jakąś wartość. 
Kryminalni wytypowali osoby podejrzane. D policyjnego 
aresztu zatrzymano 3 młodych mężczyzn. Byli to 27-letni 
Mariusz W., 23-letni Jarosław W. oraz 25-letni  Piotr G. W 
trakcie kolejnych przesłuchań śledczy ustalili winnych. Za-
rzut kradzieży postawiono w sumie czterem osobom. Tyl-
ko 27-letni  Mariusz W. nie przyznał się do winy.  Podczas 
przeszukania w mieszkaniu jednego z podejrzanych poli-
cjanci znaleźli część skradzionych rzeczy.

Teraz podejrzani za przestępstwo kradzieży odpowiadać 
będą przed sądem za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Ponadto jeszcze dziś do oleckiej prokuratury wpłynie 
wniosek o zastosowanie aresztu wobec Mariusza W.

Udanie więc rozpoczęli pracę w nowym roku oleccy kry-
minalni. To już kolejne wykryte przestępstwo w tym miesią-
cu. Mimo iż niektóre zdarzenia miały miejsce w ubiegłym 
roku policjanci nie zapominają o ich popełnieniu o czym 
przekonali się w/w podejrzani. Przypominamy ponadto , iż 
na początku tego tygodnia dwa zarzuty włamania usłyszał 
32-letni Cezary J. który włamywał się do tego samego domu 
w sierpniu 2010 roku oraz na przełomie grudnia i stycznia 
br. Mężczyzna  został zatrzymany i odpowie za popełnione 
przestępstwa.

Dużym sukcesem było zatrzymanie w dzień po włamaniu 
5 sprawców którzy ukradli paliwo. Szybkość reakcji policjan-

tów na zdarzenie 
kryminalne oraz 
jakość podjętych 
działań na miej-
scu zdarzenia 
oraz duże zaan-
gażowanie i pro-
fesjonalna praca 
doprowadzają w 
konsekwencji do 
wykrycia i za-
trzymania spraw-
ców.

Ograbiony dom
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25.01.2011 r. (wtorek)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

26.01.2011 r. (środa) 
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

27.01.2011 r. (czwartek)
10.00 i 12.00 – bajka „Mysi agenci”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty teatralne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala Teatru AGT 
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

28.01.2011 r. (piątek) 
10.00-12.00 – warsztaty teatralne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala Teatru AGT 
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria
17.00 i 19.30 – Harry Potter i insygnia śmierci, cz I – film, 
kino, bilet – 12 i 11 zł

29.01.2011 r. (sobota) 
10.00-12.00 – warsztaty teatralne (gimnazjum, szkoły śred-
nie), sala Teatru AGT 
17.00 i 19.30 – „Harry Potter i insygnia śmierci” cz I 
– film, kino, bilet – 12 i 11 zł
30.01.2011 r. (niedziela)
17.00 i 19.30 – „Harry Potter i insygnia śmierci”, cz I 
– film, kino, bilet – 12 i 11 zł

31.01.2011 r. (poniedziałek)
10.00 i 12.00 – bajka „Alvin i wiewiórki II”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)

Ferie w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

1.02.2011 r. (wtorek)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

2.02.2011 r. (środa)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

3.02.2011 r. (czwartek)
10.00 i 12.00 – bajka „Disco robaczki”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria
18.00 – koncert „Grupa Operacyjna”, cena – 10 zł

4.02.2011 r. (piątek)
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa 
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie), 
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej 
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeri

Komunikat Ministerstwa Finansów!
„Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przy-
padku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złoże-
nie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza 
UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektro-
nicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.
Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy 
wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo/UPL/ i nie zo-
stało odwołane na formularzu OPL.”
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W dniu 18 stycznia 2011r.  uczniowie Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku uczestniczyli w spotkaniu 
zorganizowanym w ramach działań o charakterze prewen-
cyjnym realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w 
Olecku pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2011”. 

W trakcie spotkania mł. asp. Tomasz Jegliński, funk-
cjonariusz KPP w Olecku, zapoznał naszych uczniów z 
zasadami bezpiecznego spędzania czasu wolnego, a także 
przypomniał o potencjalnych zagrożeniach, na które mogą 
być narażeni młodzi gimnazjaliści w czasie ferii zimowych. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając nur-
tujące ich pytania. Z zainteresowaniem wysłuchali praktycz-
nych rad policjanta związanych z unikaniem zagrożeń oraz 
zapoznali się z programem prewencyjnym policji w zakresie 
bezpiecznego wyjazdu na zimowy wypoczynek. 

Miejmy nadzieję, że zasłyszane podczas dzisiejszego 
spotkania informacje, przyczynią się do kształtowania pozy-
tywnych postaw młodzieży.  

Dorota Gorlo -  Szczecina, pedagog szkolny 

Wykaz osób, którym przyznano 
odznaczenia i ordery:

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Leonard Mosiejko

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Stefan Chrzanowski

Ryszard Edmund Demby
Wacław Klejmont
Wacław Olszewski
Wacław Sapieha

Romuald Krzysztof Wojnowski

Złoty Krzyż Zasługi
Henryk Trznadel

Srebrny Krzyż Zasługi
Stanisław Ciechanowicz
Kazimierz Kołodziński
Jarosław Kowalewski
ks. Edmund Szczepan 
ŁagódJerzy Machnacz

Teresa Michniewicz
Leszek Stanisław Olszewski

ks. Stanisław Tabaka
Janina Włodarska

Andrzej Wojczulewicz

Brązowy Krzyż Zasługi
Kazimierz Iwanowski

Joanna Jurewicz
Andrzej Kamiński

Andrzej Malinowski
Zbigniew Stanisław Malinowski

Mirosław Matusiak
Andrzej Ostrowski
Mirosław Jan Pol

Elżbieta Halina Rękawek
Franciszek Sadłowski

Maria Siemaszko-Kozielska
Karol Sobczak

Lekcja bezpieczeństwa

Olecka Izba Historyczna zaprasza...  
28 stycznia o godzinie 17,00 na pierwszy seans filmowy 

z cyklu „Kino małych form”.
W ramach pokazu zaprezentowane zostaną dwa filmy, 

zrealizowane w Studiu Munka w ramach programu „30 mi-
nut”: 

- „Hanoi – Warszawa” – film  Katarzyny Klimkiewicz, 
wyprodukowany przez Telewizję Kino Polska we współpra-
cy ze Studiem Munka uznany przez członków Europejskiej 
Akademii Filmowej za najlepszy krótki metraż 2010 roku!  

Historia młodej Wietnamki Ahn, która przedostaje się 
do Polski przez zieloną granicę. Musi dotrzeć do Warszawy, 
gdzie czeka na nią narzeczony. Scenariusz filmu wygrał w 
2008 roku organizowany przez telewizję Kino Polska kon-
kurs "Młode Kadry: Debiutanci".  

Katarzyna Klimkiewicz jest absolwentką wydziału reży-
serii PWSFTviT w Łodzi i stypendystką Binger Film Insti-
tute w Amsterdamie.  Obecnie pracuje nad debiutem pełno-
metrażowym.

- „Obcy VI” – film Borysa Lankosza, twórcy „Rewersu” 
nagrodzonego  Złotymi Lwami na Festiwalu Filmów Fabu-
larnych w Gdyni w 2009 roku.

Do miasteczka nieoczekiwanie przybywa młody czło-
wiek, którego można by nazwać doskonale przeciętnym, 
gdyby ….  Kiedy wyjedzie, miasteczko nie będzie już takie 
samo jak przedtem.

Borys Lankosz - reżyser filmowy, absolwent PWSFTv i 
T w Łodzi. Jego "ROZWÓJ" otrzymał: na 45. San Franci-
sco International Film Festival - nagrodę Golden Gate, na 
42. Krakowskim Festiwalu Filmowym - Srebrnego Smoka i 
Brązowego Lajkonika; zwyciężył również, w kategorii krót-
kiego dokumentu, Dubrovnik International Film Festival.

Producent: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVP 
Kultura

Koproducent i producent wykonawczy: Grupa Filmowa 

Rekontrplan, Irek Dobrowolski
Współfinansowany przez: Polski Instytut Sztuki Filmowej

jest unikalnym producentem debiutów filmowych, działającym 
w strukturach SFP. Zostało powołane przez Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich i funkcjonuje na mocy porozumień za-
wartych z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Telewizją Polską. 

Studio koordynuje działanie Programów dla Młodych 
Twórców: "30 minut", "Pierwszy dokument" i "Młoda anima-
cja", w ramach których powstają półgodzinne filmy fabularne, 
krótkometrażowe filmy dokumentalne i animowane, we współ-
pracy z innymi producentami i szkołami filmowymi, min.: z 
Mistrzowską Szkołą Reżyserii Andrzeja Wajdy. 

Podczas czterech edycji programu "30 minut" i "Pierwszy 
dokument" powstało już 50 tytułów a swoje pierwsze filmy 
nakręciła cała gama utalentowanych młodych twórców, min.: 
Bartek Konopka, Borys Lankosz, Norah McGettigan, Agniesz-
ka Smoczyńska, Paweł Ferdek, Ewa Banaszkiewicz, Katarzyna 
Klimkiewicz, Kuba Czekaj, Rafał Skalski, 

Filmy ze Studia Munka zdobywają nagrody na najważniej-
szych festiwalach w kraju i zagranicą: W Krakowie, Gdyni, 
Koszalinie, Monachium i w Kosowie, oraz prestiżową Eu-
ropejską Nagrodę Filmową.("Hanoi-Warszawa" Katarzyny 
Klimkiewicz) Pod opieką Rady Artystycznej Studia Munka, 
którą kieruje Dariusz Gajewski, powstaje pełnometrażowy de-
biut Bartosza Konopki - "Lęk wysokości". Do produkcji trafia-
ją także kolejne filmy, w ramach piątej edycji Programów dla 
Młodych Twórców. 
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Zbliża się akcja rozliczeń podatkowych. Przypominamy o 
możliwości skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszyst-
kim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą 
elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.

System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji 
podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płat-
nikowi.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interak-
tywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich 
wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich 
aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów opro-
gramowania, możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych 
drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-
księgowych. W przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji 
(odpowiedniego modułu oprogramowania), istnieje możliwość 
automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesy-
łanych deklaracji.

Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT, drogą 
elektroniczną mogą być składane także Informacje o docho-
dach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-
11, Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez 
podatnika PIT-40 i znacząca większość innych. Deklaracje PIT-
11 lub PIT-40 można w formie elektronicznej przekazywać nie 
tylko do urzędów skarbowych, ale także płatnicy mogą je prze-
kazywać pracownikom – daje to dodatkowe oszczędności.

Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektro-
niczną w przypadku dużej liczby pracowników mogą być za-
tem istotne.

Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na stro-
nie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl

 W jubileuszowym roku działalności, olecka szkoła mu-
zyczna wzbogaciła się o fortepian japońskiej firmy Yamaha, 
o pięknych walorach brzmieniowych.

Zakup instrumentu był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu Burmistrza Olecka i Rady Miejskiej, którzy 
przeznaczyli na ten cel środki w wysokości 28,57% kosztu 
zakupu.

Również rodzice  dołożyli  swoją  cegiełkę  do zakupu 
instrumentu. 
Wysokiej klasy  instrument zachęci do organizacji recitali 
pianistycznych, na które szkoła już dziś serdecznie zapra-
sza.

GACEK
Ukazał się nowy nurem „Gacka” – Miesięcznika Gmin-

nego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Znajdujemy w 
nim informacje o zakończeniu remontu świetlicy wiejskiej w 
Stożnem, o obchodach Bożego narodzenia: koncertach kolęd 
w GCK, o mikołajkach, spotkaniach wigilijnych i koncertach 
mikołajkowo rockowych.

Autorzy informują nas o zadaniach jakie ma świetlica 
socjoterapeutyczna. Obszerną część pisma (połowę) zajmu-
je sprawozdanie wójta o Stanie Gminy za III kwartał 2010 
roku. 

(opracował M)

Burmistrzowi Olecka i Radzie Miejskiej w Olecku 
 za pomoc w zakupie fortepianu 

serdeczne podziękowania  
składają  

Dyrektor , Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rodzice  
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

im. I. J. Paderewskiego 
 w Olecku  

Nowy fortepian w oleckiej szkole 
muzycznej

CHROŃ PRZED GRYPĄ 
SIEBIE I INNYCH

Co robić aby zmniejszyć 
ryzyko zachorowania na 
grypę oraz chronić przed nią 
innych: 

• Zaszczep siebie i swoją 
rodzinę przeciw grypie, 

ponadto: 
• przestrzegaj zasad hi-

gieny oddychania – w czasie 
kaszlu i kichania zakrywaj 
nos i usta chusteczką jedno-
razową, 

• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do 
rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztwo-
rem alkoholu, gdyż warunki 

w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia 
rąk, 

• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skoń-
czyły, kichaj 

lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną ska-
żone wirusem, 

• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego 
dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia, 

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi po-
dróżnymi, 

• unikaj masowych zgromadzeń, 
• zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyż-

szych zaleceń. 
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystą-

pieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśnio-
wo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku 
nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - nie-
zwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Więcej informacji nt. profilaktyki grypy zna-
leźć można na stronie www.bip.visacom.pl/
psse_olecko. 

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Olecku

 

Wyślij taniej PIT przez Internet!
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Wprawdzie Mikołajki i Święta już za nami, lecz wspo-
mnienia tego niezwykłego czasu są wciąż żywe. A to dlatego, 
iż w tym roku dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Jedy-
naczka„ w Olecku miały doprawdy wiele niespodzianek, ale 
też i pracy.

Jedyneczka informuje

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj, który przyjechał aż z 
Krakowa  i jak na krakowskiego Mikołaja przystało przywiózł 
ze sobą SMOKA WAWELSKIEGO. Spektakl pt. „Legenda 
o smoku wawelskim” dostarczył przedszkolakom mnóstwo 
wrażeń artystycznych. Ale to jeszcze nie cała mikołajkowa 
niespodzianka. Po spektaklu Mikołaj oraz SMOK WAWEL-
SKI zorganizowali dzieciom wspaniałą zabawę z licznymi 
konkursami oraz upominkami prosto z krakowskiego grodu.

Po tych relaksujących wydarzeniach wszystkie przed-
szkolaki bardzo ciężko pracowały, by przygotować wspaniałe 
świąteczne spotkanie z rodzicami, bo święta to wspólne kolę-

dowanie, spotkania, czas składania sobie z serca płynących 
życzeń. Mimo przedświątecznego zamieszania jedynacz-
kowi Rodzice znaleźli czas dla swoich pociech. 17 grudnia  
przy blasku choinki spotkali się ze swoimi pociechami i na-
uczycielami przedszkola rodzice maluszków aby wspólnie 
tworzyć klimat zbliżających się świąt. Swą obecnością jako 
najlepszym przykładem podkreślili rangę świątecznej trady-
cji.

22 grudnia grupa starszaków wraz z rodzicami kolędo-
wała przy żłóbku w betlejemskiej szopce.

Życzenia dzieci, rodziców i pań złożone Bożej Dzieci-
nie, wspólny śpiew kolęd i wzruszenie malujące się na nie 
jednej tworzy- to właśnie magia świąt.

Dziękujemy wszystkim jedyneczkowym Rodzicom za 
wspólne kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.

Odpowie za dwukrotne włamanie do tego samego domu
Kara nawet 10 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu Cezaremu 
J. 32-latek podejrzany jest o dwukrotne włamanie się do domu na terenie 
gminy Świętajno. Jego łupem padł alkohol, ubrania, biżuteria, porcelana 
oraz artykuły spożywcze o wartości   blisko 4 tyś. złotych. Mężczyzna przy-
znał się do winy i o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

 Włamywacz zatrzymany
Do pierwszego włamania doszło w sierpniu 2010 roku. Wtedy to Ce-

zary J włamał się do budynku mieszkalnego na terenie gminy Świętajno, 
skąd ukradł kilka butelek alkoholu oraz biżuterię i ubrania . Poszkodowany 
poniesione straty wycenił na ponad 2 tyś złotych. Wszczęto w tej spra-
wie dochodzenia i śledczy ustalali krąg osób podejrzanych. Kolejna kra-
dzież miała miejsce na przełomie grudnia i stycznia br. Tym razem łupem 
sprawcy padło radio z głośnikami, produkty żywnościowe oraz porcelana 
i ubrania o łącznej wartości 1800 zł. 32-letni mieszkaniec gminy Kowale 
Oleckie został szybko wytypowany jako podejrzany . Zebrany w tej spra-
wie materiał dowodowy pozwolił na jego zatrzymanie i przedstawienie w 
sumie dwóch zarzutów kradzieży z włamaniem. Cezary J. przyznał się do 
winy.

Teraz za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi mu kara do 10 
lat pozbawienia wolności. Ponadto jeszcze dziś do prokuratury wpłynie 
wniosek o zastosowanie wobec niego dozoru policyjnego.

Europejski Tydzień Profilaktyki 
Raka Szyjki Macicy

22 stycznia 2011 r. rusza V edycja Europejskiego Tygo-
dnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, która potrwa do 29 

stycznia. Inicjatorem obchodów Tygodnia jest Europejskie Stowarzyszenie 
Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). W kraju akcję 
koordynuje Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Ma-
cicy „Kwiat Kobiecości”. Honorowy patronat objęła małżonka Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Anna Komorowska.  
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości kobiet na temat choroby, jej 
profilaktyki i leczenia. Szczegółowe informacje o kampanii są dostępne na 
stronie www.kwiatkobiecosci.pl .

Powiat Olecki podobnie jak w minionym roku włącza 
się w obchody Tygodnia Profilaktyki RSM. Będziemy 
zachęcać kobiety do wykonywania badań cytologicz-
nych. Przypominamy, że Powiat Olecki dla każdej ko-

biety, która zgłosi się na badanie cytologiczne  do 
Poradni Ginekologiczno - Położniczej w szpitalu 
przygotował prezent kosmetyczny. Dodatkowo 
każda pacjentka, która wykona cytologię w ramach 
programu będzie mogła wziąć udział w losowaniu 
nagród. Planujemy, iż w miesiącu styczniu nagro-
dzimy 5 kobiet.
Informacje na temat profilaktyki raka szyjki ma-
cicy dostępne są na stronie  www.zdrowie.powiat.
olecko.pl .

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, działające w ramach projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawia Państwu 

harmonogram bezpłatnych szkoleń zaplanowanych na I kwartał 2011 r.

Projekt „Razem zrobimy więcej i lepiej” 
współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponadto informujemy, iż organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu oleckiego mogą skorzystać nieodpłatnie z konsultacji prawnych i księgowych oraz z porad ekspertów. Porady i kon-
sultacje świadczone są po uprzednim uzgodnieniu terminu w Punkcie Informacyjnym oraz wyjazdowo w siedzibach organizacji pozarządowych – harmonogram pracy Punktu Informacyjnego dostępny jest na
stronie internetowej www.cop.fundacja.olecko.pl. Zachęcamy do korzystania ze wsparcia oferowanego w Inkubatorze NGO, gdzie organizacje mogą korzystać z biura, sprzętu biurowego i komputerowego
oraz pomocy zatrudnionej księgowej i prawnika.

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, tel./fax 875202159, e-mail:fundacja.olecko@tlen.pl
Partner Projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, tel./fax 876101183, e-mail: biuro@liderwego.pl

2.

3.

4.

5.

Pozyskiwanie środków na zadania statutowe 
– budowa projektu. 11.02.2011 13:00 - 19:45

Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa 
w organizacjach pozarządowych.

25.02.2011
26.02.2011

13:00 - 19:45
9:00 - 15:45

Pozyskiwanie środków na zadania 
statutowe – warsztaty.

11.03.2011
12.03.2011

13:00 - 19:45
9:00 - 15:45

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ra-
mach POKL – nowe regulacje. 25.03.2011 13:00 - 19:45

LUTY

MARZEC

1. STYCZEŃ Pozyskiwanie środków na zadania statutowe – plany
działań instytucji finansujących na 2011 rok. 29.01.2011 9:00 - 15:45

organizacje pozarządowe,
grupy nieformalne

Fundacja Rozwoju Ziemi
Oleckiej, plac Wolności 2

19-400 Olecko

Lp. MIESIĄC TEMAT SZKOLENIA TERMIN GODZINY GRUPA DOCELOWA MIEJSCE

Mniej więcej uporządkowaliśmy już sobie koleje wojennych 
losów naszego miasta  (wówczas Treuburga). Wiemy co czuli 
wtedy ludzie (po dwóch stronach barykady), jak funkcjono-
wała machina faszyzmu, jak powstawały pomniki chwalące 
bohaterstwo, te, które zachowane do dziś są jednocześnie 
doskonałym symbolem słabości ludzkiej. Przeszukując roz-
maite źródła wiele odnajdziemy cierpień, wiele wciąż nie-
wiedzy, wiele chęci, by tylko po prostu żyć. Ciężko pozostać 
obojętnym wobec wszelkich dramatów, szczególnie ze świa-
domością ich powtarzalności. Paradoksalnie, Olecko pod 
koniec wojny miało kilka miesięcy wyrwanych z życiorysu, 
kilka miesięcy, w czasie których świetność pomników i ludz-
kie dramaty odbijały się głuchym echem od opustoszałych 
kamienic. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam. 
Oprócz żołnierzy, oddziału cywili pilnujących porządku po 
22 października 1944 roku w mieście pozostali prawdopo-
dobnie tylko urzędnicy (obsługujący pocztę, kolej i landra-
turę) oraz 110 osób, których obowiązkiem było zająć się 
zbożem. Na całe miasto i okoliczne wsie nie była to duża 
liczba ludzi. Wszystko stało w oczekiwaniu na odmianę sy-
tuacji. Szkoły, biblioteki, sklepy, domy...najcenniejsze rze-
czy zostały zabrane, ale miasto pozostawało, przynajmniej 
do połowy grudnia 1944 roku, nienaruszone. Miasto widmo. 
Przyznam się, że nigdy tak nie myślałam o Olecku, a jednak 
dokładnie tak było. Miasto w zawieszeniu, pomiędzy starym, 
a nowym ładem. Brakuje mi archiwalnych zdjęć z tego okre-
su, bo wszyscy wiemy, że niewiele później wkroczyła Armia 
Czerwona oraz szabrownicy, a następnie nowi mieszkańcy, 
jednak dla historii Olecka, te kilka miesięcy, kiedy miasto 
zostało pozostawione same sobie i nikt się nim w zasadzie 
nie interesował, było miesiącami wyjątkowymi. Według 
„Dziejów Olecka” nieliczni próbowali powrócić do miasta, 
musiały być to wyjątkowe powroty, nieliczni zapewne także 
zostali, pomimo zbliżającego się frontu. Gdy Rosjanie wkro-

Literackie dywagacje felieton

Jak to było w opustoszałym mieście?

czyli do miasta z 77 budynków ocalało zaledwie 16. Takie mia-
sto straszy już inaczej, dla przybywających do niego wówczas 
nowych mieszkańców, już bardziej swojsko.
Takie opustoszałe miasto, w którym na straży ustalonego po-
rządku stali już tylko nieliczni, nasuwa mi proste skojarzenia 
o ludziach, bo ci nieliczni ludzie, którzy przechadzali się jego 
pustymi ulicami w głowach mieli zapewne wiele myśli. O prze-
granej wojnie, może o tym, że los się odmieni, o zagubionych 
bliskich, o śmierci, o tym, że coś stracili myśląc, że zyskają, 
o kwestiach organizacyjnych. Myśli zawzięte, myśli bezsilne...
myśli, z którymi borykać się będą, jeśli przeżyją, do końca swo-
ich dni, a wiemy, że tak też i się stało. Dla mnie wyobraże-
nie tego pustego miasta nasunęło przede wszystkim nagle taką 
refleksję, że nigdy nie wystarczy „wystarczy być” czyli tylko 
żyć i takie stwierdzenie nie odnosi się jedynie do społeczeń-
stwa konsumpcyjnego, ale też i do tego, które bezkrytycznie 
przyjmuje idee totalitarne, a więc refleksja dotyczy wojennych 
historii lecz bardzo wciąż pozostaje aktualna. 
Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Gdy odwiedzam muzea 
poświęcone rozmaitym wojnom i rozmaitym ofiarom często wi-
dzę zgromadzone pamiątki, fotografie, wycinki z gazet, o pro-
stych ludziach (cywilach), o tym, jak zaświadczają, że często 
nie mogli zrobić inaczej, bo, ...i zawsze jest jakieś wytłumacze-
nie. Powracając do początku tej literackiej dywagacji nawiążę 
raz jeszcze do niektórych pomników stawianych bohaterom, 
które jawią mi się dziś jako symbole ludzkiej słabości. Ludzie 
walczą o swoją ojczyznę, boga, spokój i dobrobyt, o ważne dla 
nich symbole, a w naszym mieście od października 1944 roku 
jest jedno miejsce wciąż opustoszałe (jakkolwiek byśmy to pró-
bowali odmieniać), z którym z racji szacunku do tych powyż-
szych, symbolicznych wartości oraz zawiłej historii, nie wiemy 
tak naprawdę co zrobić. To miejsce, to pomnik na cześć pole-
głych w I wojnie światowej utworzony z inicjatywy landrata 
Wachsmanna i odsłonięty w 1927 roku. I..to dobrze, że wciąż 
stoi (co podświadomie może wiemy) i, że wciąż pozostaje tak 
dziwnie opustoszały, jak te ulice w 1944 roku, gdyż wydaje mi 
się, że w ten sposób wytrwale uczy przede wszystkim tego, że 
ludzie bywają owładnięci ideologiami i systemami totalitarny-
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mi doszukując się w nich po prostu profitów dla siebie. Bez 
względu na to, jakim nie byliby narodem. Właśnie z powodu 
tej podatności i braku refleksji ludzie stają się zagrożeniem. 
To temat rzeka, rozpatrywać go można na wszelkie sposoby. 
Bo z „wystarczy być” zawsze wynikają konsekwencje i nie 
chciałabym znów wyobrażać sobie (lub raczej doświadczyć) 
opustoszałego Olecka, tym bardziej więc warto czasem pójść 
pod ten pomnik, by o tym pamiętać!

Ewa Kozłowska

15 stycznia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Ełku w szachach bły-
skawicznych. Szachy błyskawiczne wymagają od gracza „ogra-
nia”, tj. szybkiego rozgrywania partii. Spowodowane to jest krót-

Wysokie osiągnięcia uczniów 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-
wych w Olecku inspirują kadrę kie-
rowniczą i radę pedagogiczną do realizowania nowych 
założeń, których celem jest zaspokajanie oczekiwań mło-
dzieży. Najnowszy projekt wchodzący w życie w Szkole 
Policealnej Nr 1 już od lutego 2011 roku i w Technikum nr 
1 od września bieżącego roku zakłada uruchomienie dwóch 
niespotykanych do tej pory w powiecie oleckim kierunków 
kształcenia, a mianowicie technika drogownictwa i techni-
ka geodety. Potrzeba zainicjowania tych specjalności zro-
dziła się z myślą zniwelowania deficytu na lokalnym ryn-
ku pracy. Absolwenci nowych kierunków po ukończeniu 
szkoły poszerzą własną perspektywę zatrudnienia. Technik 
drogownictwa i technik geodeta oprócz możliwości założe-
nia własnej działalności gospodarczej będzie mógł ubiegać 
się o intratne posady m.in. w przedsiębiorstwach i biurach 
zajmujących się budową dróg oraz obiektów mostowych, w 
wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, także 
w kopalniach kruszyw budowlanych oraz ośrodkach doku-
mentacji kartograficzno-geodezyjnych.

Pomysłodawcy kształcenia w kierunku technik geo-
deta i technik drogownictwa liczą na to, że podobnie jak 
w przypadku zaangażowania i pracy techników rolników 
oraz wkładu dobrze wykwalifikowanych nauczycieli rów-
nież pierwsi technicy geodeci i technicy drogownictwa wy-
kształceni w Zespole Szkól Licealnych i Zawodowych w 
Olecku zapoczątkują w tej dziedzinie niekończącą się serię 
osobistych sukcesów edukacyjnych oraz zawodowych. 

Przypominanie przeszłości i podtrzymywanie trady-
cji szkolnej to domena wielu placówek edukacyjnych. Nie 
dla wszystkich jednak równie ważny jest rozwój i patrzenie 
w przyszłość. Szkoła, która nie spoczywa na laurach i wciąż 
poszukuje nowych rozwiązań oraz dąży do kolejnych suk-
cesów, to bez wątpienia Zespół Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku. Nowoczesne metody pracy z młodzieżą, 
aktywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, roz-
budowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej, a tak-
że ustawiczne dokształcanie kadry pedagogicznej wyraźnie 
wpływa na sukcesy uczniów i słuchaczy. 

Wyniki państwowego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe z roku szkolnego 2010/2011 dowo-
dzą, że ZSLiZ w Olecku jest w czołówce najlepiej kształ-
cących placówek nie tylko w powiecie, ale również w wo-
jewództwie. 

Zapoczątkowany kilkadziesiąt lat temu przez pierw-
szych techników rolników okres pomyślności kontynuują 
współczesne pokolenia. Ostatni absolwenci tego głęboko 
zakorzenionego w tradycji szkoły kierunku podczas eg-
zaminu zawodowego średnio uzyskali imponujący wynik 
przekraczający 86%. Dla porównania warto dodać, że w 
województwie warmińsko-mazurskim statystyczny zdają-
cy zdobył zaledwie 63%. Niewiele gorsi od „rolników” byli 
uczniowie technikum usług gastronomicznych, których 
średni rezultat wyniósł 80% i również przewyższył prze-
ciętny wynik wojewódzki o 10%. Powód do dumy mogą 
mieć także technicy hotelarstwa i technicy architektury kra-
jobrazu. Ich rezultat z egzaminu zawodowego jest większy 
o kilka punktów procentowych niż średni wynik w całym 
województwie. 

Przemysław Michniewicz 
Marzanna Pojawa-Grajewska

Szkoła sukce-
sów i szerokich 

perspektyw

Otwarte Mistrzostwa Ełku 
w szachach błyskawicznych

kim czasem 
gry – na 
partię prze-
znaczonych 
jest zaledwie 
5 minut. Tak 
więc zawod-
nicy nie mają 
czasu na 
analizę i mu-
szą prawie 
natychmiast 
wykonywać 
posunięcia. 
Takie utrud-
nienie jed-

nak powoduje, że gra staje się bardziej emocjonująca. 
W turnieju wzięło udział 22 zawodników. Czarnych Olecko repre-
zentował Kamil Gryglas. Kamil zdobył 10 pkt z 13 partii i zajął 
pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej - juniorów do lat 
13.Był także najlepszy w klasyfikacji juniorów, a klasyfikacji ogól-
nej zajął dobre, piąte miejsce (pierwsze cztery miejsca zajęli senio-
rzy).                                                                   Krzysztof Konewko

Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko
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Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 13. Kioto - Nara , 12.08.2008 r. 
Trzy tysiące kamiennych latarni

Bibi bolała głowa. Zresztą zawsze jest jakaś wymów-
ka, by nic nie robić i niczego nie oglądać. Oczywiście 
Krzysiek jej wtórował i był z nią … jako opiekun dorosłej 
kobiety, która aż nadto grymasi. Przez takie zachowanie 
Bibi, Krzysiek dużo traci. Nie zobaczy nic w Japonii, a 
później będzie żałował. Postanowiłem sam funkcjono-

Kamienne latarnie

Todaiji. Wielka Brama Południowa

wać w obliczu zaistniałej sytuacji. 
Pojechałem lokalnym pociągiem do Nary. Za bilet w 

jedną stronę zapłaciłem 690 jenów. Jechałem godzinę. Na 
dworcu kolejowym tuż przy wyjściu  znajduje się punkt 
informacji turystycznej. Obsługa mówi po angielsku. Po-
prosiłem o plan miasta i na jego podstawie zwiedzałem to 
urocze miejsce. Denerwowały mnie tylko daniele, biega-
jące po parku i wymuszające jedzenie. Jelenie uważane 
są za posłańców bogów. Turyści się nimi zachwycają. Ja 
odwrotnie. Chciałbym zobaczyć w Japonii egzotyczne 
dla mnie zwierzęta, a nie takie, które mogę oglądać w 
Polsce.  

Nara została założona w 710 roku i była pierwszą 
stolicą Japonii. Stała się ważnym ośrodkiem buddyzmu 
i najdalej na wschód wysuniętym punktem Jedwabnego 
Szlaku. Wiele budowli miasta przetrwało do dzisiaj. Jest 
tutaj kilka najstarszych na świecie budynków z drewna. 
Znajdują się też zabytki wpisane na listę Światowego 

Todaiji. Pawilon Wielkiego Buddy
Dziedzictwa Kulturowego      i Przyrodniczego UNESCO. 

Przechadzałem się po Parku Nara, w którym znajdują 
się ważne zabytki. Jest to jednocześnie największy tego 
typu obszar zielony w Japonii – 525 ha. Obejrzałem świą-
tynię Kofukuji. Najcenniejszym przechowywanym tu dzie-
łem sztuki jest posąg Fukukenjaku z 1188 r. Piękna jest też 
trzypiętrowa pagoda. Zachwycałem się chramem Kasuga. 
Droga do niego wiedzie pomiędzy dwoma rzędami 3. ty-
sięcy kamiennych latarni, zapalanych dwa razy do roku 
podczas święta Mandoro. Większość z nich porośnięta jest 
mchem. Kamienne latarnie będące istotną częścią architek-

Dach świątyni
tury japońskiego ogrodu pełniły zarówno estetyczną jak i 
czysto funkcjonalną rolę oświetlając drogę przed wejścia-
mi do świątyń. Kamienne latarnie w ogrodach towarzyszy-
ły często przy okazji wieczornych spotkań na ceremonii 
herbaty. Rzeźbiono je najczęściej z granitu o najwyższej 
jakości, a wymiary latarni dostosowane były proporcjonal-
nie do wielkości zaprojektowanego ogrodu lub architektury 
danego obiektu. 

Ogólnie można wyróżnić cztery podstawowe kategorie 
latarni: tachi-gata (latarnie na postumencie), ikekomi-gata 
(wkopane w ziemię), yukimi-gata (z daszkiem chroniącym 
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Kamienny lis

przed śniegiem), oraz oki-gata (małe latarenki). Zacho-
wane do dziś zabytkowe kamienne latarnie są istotnym 
elementem dziedzictwa kultury japońskiej.

Rośnie tu drzewo Yadorigi, na którego pniu zaszcze-
piono sześć innych gatunków. Odwiedzający chram przy-
czepiają do gałęzi karteczki z modlitwami i prośbami o 
szczęście. Na wschód od parku wznosi się góra Kaługa, 
czczona jako siedziba bogów. 

Podziwiałem też świątynię Shin-Yakushiji ufundowa-
ną w 747 r. przez cesarzową Komyo, która chciała w ten 
sposób wyprosić u bogów uzdrowienie jej męża z choroby 
oczu. Znajduje się tutaj posąg bogini Kannon o jedenastu 
głowach. Później zachwycałem się świątynią Todaiji. Na 
jej teren prowadzi Wielka Brama Południowa. W 962 r. 
została zniszczona przez tajfun, ale w 1199 r. odtworzono 
ją. 

Najważniejszym miejscem jest Pawilon Wielkiego 
Buddy. Posąg odlano z brązu, rtęci i wosku w 752 r. W po-
żarach i trzęsieniach ziemi kilka razy zniszczeniu uległa 
głowa; obecna pochodzi z 1692 roku. Ogromna siedząca 
figura – 16 metrów to największy na świecie posąg Buddy 
z brązu. 

Widziałem też kamienne figura lisa, które strzegą wej-
ścia do kaplicy Inari. Są one poświęcone kami opiekują-
cym się zbiorami (ryżem). Lisy bóstwa Inari są przyjazne, 
lecz inne lisy są niebezpieczne i zaklinają ludzi, czasami 
nawet przybierając postać pięknej kobiety.

Po godz. 17. wróciłem do Kioto. W pociągu przygląda-
łem się ludziom, ich zachowaniom oraz polom ryżowym. 
Byłem dwa razy w łaźni, przed godz. 18. i po 23. Kupi-
łem nareszcie płytę, której szukałem od kilku dni. Upał 
nie ustępuje.

XV Ogólnopolska Wystawa 
Fotografii Dzieci i Młodzieży 

Białystok 2011
Szanowni Państwo!
Mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu kolejnej 
XV edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Mło-
dzieży Białystok 2011. 
O aktualnościach dotyczących imprezy można będzie do-
wiedzieć się /w najbliższym czasie pojawi się na stronie for-
mularz zgłoszeniowy, który prosimy wypełnić w momencie 
wysyłania do nas zdjęć/ na stronie www.mdk.bialystok.pl /
zakładka Konkursy - Fotografia/ lub pisząc na adres jacek.
forfa@gmail.com
Serdecznie zapraszamy i prosimy jednocześnie o rozpropa-
gowanie naszego konkursu wśród fotografującej młodzieży 
z państwa województwa, miasta, szkoły, placówki lub wśród 
Państwa przyjaciół, kolegów i znajomych.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynią się do
rozpropagowania konkursu - SERDECZNIE DZIĘKUJE-
MY!                Z poważaniem

Jacek Forfa
Nietrzeźwi kierujący:

22 stycznia o 21.00 w miejscowości Dudki policjanci z dro-
gówki zatrzymali kierującego osobowym audi. 37-letni Dariusz J. 
miał 0,4 promila alkoholu w organizmie i prowadził samochód nie 
mając uprawnień.

22 stycznia o 3.40 w Olecku na ul. Wojska Polskiego patrol 
policji zatrzymał do kontroli kierującego volkswagenem. Był to 
22-letni. mieszkaniec Ełku. Po sprawdzeniu Damian L. miał 0,3 
promila alkoholu w organizmie.

Wobec kierujących  zostaną sporządzone wnioski o ukaranie do 
sądu z jazdę pod wpływem alkoholu. Za popełnione wykroczenia 
grozi im kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych.

22 stycznia o 0.35 w Dudkach policjanci zatrzymali nietrzeź-
wego kierowcę. Andrzej P. prowadził jeepa mając 0,6 promila alko-
holu w organizmie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 
lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy nawet na 10 lat.
Kolizje :

Pogorszenie pogody w znacznym stopniu utrudniło kierow-
com  poruszanie się po drogach na terenie powiatu. W ostatni 
weekend policjanci KPP Olecko odnotowali aż 7 kolizji drogo-
wych.

21 stycznia o 20.50 w Babkach Oleckich kierujący audi nie 
zachował należytej ostrożności i nie dostosował  prędkości do pa-
nujących warunków drogowych.  Zjechał na przeciwny pas jezdni 
w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia z volkswagenem. 
Sprawcę zdarzenia Marka S. ukarano mandatem karnym 250 zł.

22 stycznia o 17.50 na Szosie do Świętajna kierujący mitsu-
bishi stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg w wyniku 
czego auto zarzuciło i doszło do zderzenia z toyotą. Sprawca ko-
lizja ukarany został mandatem 250 zł.

22 stycznia o 17.25 na drodze krajowej nr 65 w miejscowości 
Daniele kierującą nissanem podczas manewru wymijania zjechała 
na prawe pobocze po czym wypadła z koleiny na przeciwny pas 
jezdni i czoło zderzyła się z nadjeżdżającą z przeciwka hondą. 
Następnie w wyniku zderzenia hondę obróciło i doszło do zderze-
nia z jadącą skodą .Sprawca kolizji 38-letnia Agnieszka B. została 
ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł.

22 stycznia o 13.45 na drodze wojewódzkiej w 653 na odcin-
ku Olecko-Szczecinki kierująca suzuki nie dostosował prędkości 
do warunków drogowych w wyniku czego zjechała na lewą stronę 
drogi i następnie do przydrożnego rowu gdzie pojazd dachował. 
W wyniku kolizji kierująca nie doznała obrażeń i zastosowano 
wobec niej pouczenie.

22 stycznia o 12.55 w Olecku na ul . Ełckiej kierujący cię-
żarowym manem nie zachował ostrożności podczas jazdy i bez-
piecznej odległości w wyniku czego uderzył w tył zaparkowanego 
pojazdu osobowego. Sprawca kolizji został ukarany mandatem 
250 złotych.

23 stycznia o 7.50 w Sulejkach kierujący fiatem nie zachował  
należytej ostrożności i odległości w trakcie manewru wymijania 
w wyniku czego doszło do zderzenia lusterkami z kierującym 
skoda. Sprawcę zdarzenia ukarano mandatem 250 złotych

23 stycznia o 14.20 w Małym Olecku kierujący polonezem nie 
zachował należytej ostrożności przy wymijaniu się z osobowym 
renaultem w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów. 
Sprawca kolizji został ukarany mandatem 300 zł.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V603

V6
64

05

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 V3
00

1

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K51602

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66305

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  V61209

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V68105

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B9705

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68004

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V69004

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V70205

V51716

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

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

06

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V404

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V61409

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V68604

• 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

19

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1203

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, che-
esbugery z pieca, tel. 507-231-684                     K43310e

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V63408

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V1
50

2

Kaziuki w Wilnie 5 marca 
1 dzień 85 złotych od osoby  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1102

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V63308

• 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

V63808

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V61109

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51702

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V68115

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V414

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V523

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V68304

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna
Gospodarstwo Agroturystyczne 

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

V64907

* odśnieżanie dachów i posesji, 
tel. 507-231-684                     K43310e

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

V1903

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B10504

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B9805

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B9306

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B11501

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B10104

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K42826

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B9206

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11102

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B10404

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B9605

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B10703

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65106

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B10803

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B11402

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L32101

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V68404

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63518

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V3011

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V2012
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1   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1402

V64217
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
36

08

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K43410c

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V2611

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V63708

INNE

serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl V64518

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  

V66806

V2202

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V513

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B11003

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42837

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32006

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61129

* przekażę  ziemię 14 arów, tylko za opis, tel. 87-523-
70-35 po 15.00 K51901

* 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  V62538

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10903

* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 V1603

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 V1633

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43213

* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506-
123-200 K43213

* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Olec-
kie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V1613

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V61119

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B11701

* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 zło-
tych, tel. 506-123-200 V1623

* mieszkanie, Zyndrama, 48 m.kw., 145 000 złotych, 
tel. 506-123-200 V1643

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63528

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9905

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V63818

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1412

* biuro do wynajęcia, centrum, tel. 604-456-732 K51502

* lokal do wynajęcia biurowo usłaugowy, centrum, 
tel. 601-152-460 V3101

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604-
557-693 V1313

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-963 K51204
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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

B11302

V2801

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pomarzyć dobra rzecz
Korzyści z marzeń są bardzo różnorakie Jerome 

L. Singer w swej książce „Marzenia dzienne” pisze, 
że rozładowują one nasze nieuświadomione emocje, 
dążenia, popędy. Uwalniają nas od podświadomych 

napięć, chronią przed czarnymi myślami, depresjami, fru-
stracjami, żalami z powodu nie zrealizowanych planów Są 
najprostszym zaworem bezpieczeństwa dla naszej psychi-
ki umożliwiającym proste pozbywanie się wewnętrznych 
konfliktów. Warto więc marzyć przynajmniej od czasu do 
czasu w każdym wieku. Można w ten sposób pomoc sobie 
nawet w trudnych sytuacjach. Podobne do marzeń działa-
nie lecz silniejsze ma regularne praktykowanie i koncen-
trowanie się na ufnej modlitwie.

Rano przeciągaj się jak kot
Pierwszy relaks wypada zacząć w łóżku Będzie to zwy-

czajne przeciąganie się. Solidnie wyciągnijmy ręce i nogi, 
wyciągnijmy kręgosłup. Rozciągnijmy też mięśnie twarzy. 
Róbmy wszystko zdecydowanie, do maksymalnego na-
pięcia Potem zwolnijmy mięśnie i poczujmy przez chwi-
lę jak się rozluźniły. Ćwiczenie by dało efekty, winno być 
naprawdę energicznie przeprowadzone, bez zbędnego krę-
powania się. Przeciągając się naśladujemy naturę. Zwróć-

my uwagę chociażby, jak przeciągają się po każdej drzemce 
zwierzęta, szczególnie koty. Naprawdę robią to porządnie i z 
bardzo dużym wysiłkiem.

Olejek herbaciany
Delikatny olejek herbaciany dodany do kąpieli zmiękcza 

i wygładza skórę. Należy też smarować nim zniszczone dło-
nie.

Rzepa przy wyczerpaniu
Medycyna naturalna poleca następujący sposób: sok z 

rzepy doprawić sokiem z cytryny i miodem. Pić szklankę 
dziennie w trzech porcjach.

Na bezsenność i nerwowe bóle brzucha
Napary z melisy sporządza się w sposób tradycyjny jak 

zwykłą herbatę Jedną łyżeczkę ziela suszonego, albo kilka 
świeżych listków lub 2-3 łodygi z listkami i kwiatami zalać 
szklanką wrzątku. Pozostawić na kilka minut pod przykry-
ciem. Pijać dwa trzy razy dziennie po szklance przez 2-3 
miesiące, z okresowymi kilkudniowymi przerwami Można 
dosładzać napary miodem, zwłaszcza gdy pijamy je póź-
nym wieczorem, wtedy wzmacnia się ich działanie nasenne. 
Napary niesłodzone warto także pijać przy braku łaknienia, 
wzdęciach i bólach brzucha, zwłaszcza na tle nerwowym.

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 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE
SERWIS BIURO RACHUNKOWE

 


mobilny internet w Orange

B10204

K44509
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

25 stycznia 
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katriony, 
Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany 
Jana, Miłosza, Miłowita, Pawła, Tacjana 
26 stycznia 
Lutosławy, Normy, Pauli, Pauliny, Wandy 
Emanuela, Lutosława, Michała, Polikar-
pa, Przybysława, Roberta, Skarbimierza, 
Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymo-
teusza, Tytusa
27 stycznia 
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid 
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemysła-
wa, Przybysława
28 stycznia 
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, Ar-
mandy, Berty, Kariny 
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, Ka-
rola, Krzesisława, Lecha, Leszka, Piotra, 
Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, 

Walerego, Waleriusza
29 stycznia 
Bolesławy, Gildy, Hanny, Iny, Kon-
stancji, Salomei, Zdzisławy 
Franciszka, Józefa, Michała, Walere-
go, Waleriana, Zdzisława, Zenona
30 stycznia 
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadu-
miły, Gerdy, Hiacynty, Martyny 
Amadeusza, Częstobora, Dobiegnie-
wa, Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Le-
onarda, Macieja, Marcina, Sebastiana, 
Teofila
31 stycznia 
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Lu-
dwiki, Luizy, Marceli, Marceliny 
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwi-
dona, Jana, Ksawerego, Ludwika, 
Marcela, Marcelego, Piotra, Spyci-
gniewa

Muzyka słuchana wspólnie w ciszy 
staje się czymś więcej niż melodią, 
frazami, kaskadami dźwięków... To 
czasem bezsłowna harmonia dusz, 
współbrzmienie wnętrz, to wspólne 
serc najpiękniejsze drżenie... 

Tadeusz Ruciński

Na świętego Karola (28 stycznia) wyj-
rzy spod śniegu rola.
Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na 
Karola (28 stycznia).
Już pierwszego Franciszka (29 stycz-
nia), patrz, gdzie jaja ma pliszka.
Na świętą Marynę (30 stycznia) przy-
bywa dnia o godzinę.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za 
to.
Gdy styczeń bez mrozów chodzi, ma-
rzec, kwiecień nas wychłodzi.
Na świętego Ludwika (31 stycznia) na 
grudzie koń utyka.
Po styczniu jasnym i białym mają być 
latem upały.
Koniec stycznia łagodny, luty będzie 
pogodny.

Jajka sadzone „Windsor”
8 jajek, 8 małych cebulek, 2 łyżki masła, 
2 jabłka, 6 łyżeczek keczupu, sól, pieprz 
do smaku

Cebule obieramy, płuczemy i kroimy 
w talarki. Podsmażamy.

Jabłka myjemy, obieramy, kroimy na 
pół i usuwamy gniazda nasienne, kroimy 
w cząstki i dodajemy do cebuli. Dusimy 
około 3 minut. Doprawiamy solą i pie-
przem. 

Teraz wbijamy jajka, polewamy ke-
czupem i smażymy.

Danie podajemy z ziemniakami z 
wody i zielona sałatą.

Sałatka owocowa
4 pomarańcze, 8 kiwi, 50 g płatków mig-
dałowych, 2 łyżki soku z cytryny, wisien-
ki koktajlowe do dekoracji

Owoce myjemy i obieramy. Skórkę 
z jednej pomarańczy sparzamy i kroimy 
w cieniutkie paseczki. Kiwi dzielimy na 
ćwiartki, a pomarańcze kroimy w paster-
ki. Owoce skrapiamy sokiem z cytryny i 
dodajemy płatki migdałowe. Mieszamy 
w salaterce. Sałatkę dekorujemy wisien-
kami i skórka pomarańczy. 

Sałatkę podajemy lekko schłodzoną.

Gęś po mazursku
Pół gęsi, 30 dag pokrojonych na ćwiart-

ki pomidorów, szklanka suchego ryżu, 5 
posiekanych ząbków czosnku, łyżeczka 
mielonej papryki, łyżeczka majeranku, 
łyżeczka lubczyku, pół łyżeczki gorczycy, 
łyżeczka cukru, sól, tłuszcz

Wszystkie przyprawy dokładnie 
mieszamy. Mięso z gęsi kroimy w kost-
kę i lekko zbijamy tłuczkiem. Obsypuje-
my przyprawami i dokładnie mieszamy. 
Odstawiamy na pół godziny w chłodne 
miejsce (np. do lodówki)

Po tym czasie obsmażamy na tłusz-
czu, dodajemy czosnek, podlewamy 
wodą i dusimy przez godzinę pod przy-
kryciem. Gdy mięso jest już prawie 
miękkie dodajemy pomidory i dusimy 
aż do odparowania sosu. Do rondla z 
gęsiną wsypujemy ryż, wlewamy około 
1,5 szklanki wody i gotujemy na małym 
ogniu 20 minut, często mieszając.

Mleko sojowe
10 dag soi, litr wody

Nasiona soi oczyszczamy i moczy-
my 10 minut. Myjemy i znów moczymy 
12 godzin. Tak przygotowane miksuje-
my i gotujemy 5 minut. Odstawiamy na 
10 minut. Odcedzamy.

Mleko sojowe nadaje się wyśmieni-
cie do płatków śniadaniowych, herbaty, 
kakao, puddingów. Dla smaku można 
do niego dodawać sok jabłkowy.

HUMOR
***

Kuzyn z miasta odwiedza bardzo za-
niedbane gospodarstwo rolne Mietka.

- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic – wzdycha Mietek.
- A jakby tu zasiać kartofle, to by urosły?
- Aaa... jakby zasiać? To by urosły!

***
Dwóch psychologów stoi na przy-

stanku.
- O jedzie 12.
- Chcesz o tym porozmawiać?

***
Wjeżdża na podwórko konny za-

przęg. Umorusany wozak woła:
- Węgiel przywiozłem!
Na to koń, który przyciągnął wóz od-

wraca się i mówi:
- Tak, kurde, ty przywiozłeś węgiel!

***
Pacjentowi zdawało się, że pod jego 

łóżkiem siedzą potwory. Po wielu sesjach 
niezadowolony z braku poprawy zrezy-
gnował ze swego terapeuty.

Po pewnym czasie spotkał go na ulicy:
- Nie wie pan jak świetnie się czuję. 

Poszedłem do innego lekarza i on mnie 
wyleczył w ciągu jednej sesji.

- A jak on to zrobił?
- Kazał mi obciąć nogi od łóżka.

Warzywa i owoce
... krajane i siekane nie pociemnieją, je-
żeli skropi się je sokiem z cytryny.

Tort
Jeśli chcesz pokroić ciasto tortowe do 

przekładania, a nie masz pod ręką długie-
go noża, użyj do tego celu mocnej nici.

Okręć nić wokół placka, przełóż jej 
końce na krzyż i powoli zaciskaj pę-
tlę. W ten sposób uzyskasz równe po-
wierzchnie.

Zrozum wegetarian
Z obszaru ziemi uprawnej wielkości 5 
boisk futbolowych (10 hektarów) moż-
na uzyskać wystarczająco: 
mięsa – aby nakarmić nim 2 ludzi,
kukurydzy – aby nakarmić nią 10 ludzi,
zboża – aby nakarmić nim 24 ludzi
soi – aby nakarmić nią 61 ludzi.
Aby otrzymać pół kilograma mięsa nie-
zbędne jest 2500 litrów wody. Wypro-
dukowanie pół kilograma warzyw po-
chłania zaledwie 10 litrów wody.

Pomylił się...
„Liberalizacja to tylko wybieg i sztucz-
ka (...). Mur pozostanie” – pisał 9 
października 1989 o Murze Berliń-
skim dziennikarz George Will w „The 
Washington Post”. Tego właśnie dnia 
mieszkańcy Berlina zburzyli część tej 
budowli.

Chleb i bułki 
... nie starzeją się tak szybko, gdy do po-
jemnika, w którym trzymamy pieczywo, 
włożymy także połówkę surowego jabł-
ka.
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Od sierpnia 2010 r. do marca 2011 r. Zespół Szkół Tech-
nicznych (ZST) w Olecku realizuje projekt „Współpraca 
Olecko – Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, 
pasji i przyjaźni” w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej  Litwa – Polska „Fundusz Małych Projektów”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. Jednym z istotnych 
działań projektu są wymiany młodzieży z Zespołu Szkół 
Technicznych w Olecku i Szkoły Średniej im. Anny Krepsz-
tul w Butrymańcach.

W październiku 2010 r. odbyła się wymiana „Poznaj nie-
znane – wirtualna podróż”. Młodzież uczestniczyła w wy-
cieczce do Druskiennik i po rejonie solecznickim oraz w ob-
chodach 100. rocznicy Szkoły Średniej im. Anny Krepsztul 
w Butrymańcach. Ponadto pracownia informatyki szkoły w 
Butrymańcach została wyposażona w 11 stanowisk kompute-
rowych – mówi dr Marek Góryński, Dyrektor ZST.

17 stycznia w hali Zespołu Szkół Technicznych odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół średnich 
w ramach współpracy transgranicznej; Polska-Litwa.
Turniej zorganizowali: ZST w Olecku, SKS ,,Korab” przy ZST i 
MOSiR Olecko.
Sędzią głównym był Dariusz Karniej.

Wspólna pasja, historia i przyjaźń

Międzynarodowy Turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół średnich,w ra-
mach współpracy transgranicznej; Polska-Litwa

WYNIKI:
ZSLiZ Olecko - OSW Olecko 4:0
LO Olecko - Butrymańce (Litwa) 6:0
ZSLiZ Olecko - ZST Olecko 1:1
OSW Olecko - Butrymańce (Litwa)6:0
ZST Olecko - LO Olecko 1:0
ZSLiZ Olecko - LO Olecko  1:1
ZST Olecko - OSW Olecko 3:0
ZSLiZ Olecko - Butrymańce (Litwa) 5:0
LO Olecko - OSW Olecko 4:2
ZST Olecko- Butrymańce (Litwa)7:0
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1.ZST Olecko (opiekun Marek 
Chomontowski)10 pkt 12:1
2.ZSLiZ Olecko (opiekun 
Edward Krysiuk)      8 pkt 11:2

3.LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski)    7 pkt 11:4
4.OSW Olecko (opiekun Jerzy Olszewski)         3 pkt   8:11
5.Butrymańce – Litwa (opiekun Olga Bogdziuniene) 0 pkt 0:24 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Uho-
norowano też indywidualnie najlepszych zawodników. Najlepszym 
bramkarzem został Tomasz Kozłowski (LO Olecko). Za najlepsze-
go zawodnika uznano Norberta Marczuka (ZST Olecko). Najwięcej 
bramek w turnieju (6) zdobył Dawid Szusta (ZSLiZ Olecko).

Ogółem w zawodach uczestniczyło 50 zawodników.
Dariusz Karniej

W styczniu 2011 r. trwają wymiany sportowe, podczas któ-
rej młodzież bierze udział w Turnieju Stanisława Mikonisa w 
Butrymańcach, Turnieju Piłki Halowej w Ejszyszkach, Halo-
wym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZST, Wielobo-
ju Lekkoatletycznym o Puchar Dyrektora ZST, Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Starosty Oleckiego oraz w wycieczkach do 
Mikołajek, Suwałk i Trok. Również w ramach tego działania 
zostanie odnowiona podłoga w sali sportowej w Butrymań-
cach.

Z kolei w lutym 2011 r. są zaplanowane warsztaty regional-
ne dla młodzieży i organizacja Walentynkowego Dnia Otwarte-
go w ZST. A w marcu 2011 r. uczestnicy projektu wezmą udział 
w wymianie mającej na celu poznanie dziedzictwa historycz-
nego.

Jednym z rezultatów projektu „Współpraca Olecko – Bu-
trymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni” 
jest także utworzenie Centrum Współpracy Transgranicznej w 
internacie ZST.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Hej Mazury Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
 Andrzeja Waligórskiego

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko i 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku zapraszają 
uczniów szkół podstawowych na XIV Otwarte 
Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Olecku. Zawody odbędą się w dniu 
24.01.2011 w SP nr 3 w Olecku. Turniej roz-
grywany będzie oddzielnie dla dziewcząt i od-
dzielnie dla chłopców systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund z czasem gry 15 minut na 
zawodnika. Zgłoszenia i zapisy w dniu zawo-
dów do godziny 9:30.               

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko 

XIV Otwarte 
Szachowe Mistrzostwa 

Szkoły Podstawowej nr 3

Krajobraz,  który  już  nie  powróci.  Zima  1975 roku  i wejście  na  stadion  
miejski  w  Olecku.  W  tle  „lasek  nad  dziką  plaża” - praktycznie  już  nie-
istniejacy . Obecnie  ten  obszar   po  wieloletnim  „straszeniu” niedokończo-
na  budową   przejął  i  zabudował  okazałą  siedzibą  Hotel  OLECKO

fot. i komentarz Ryszard  Tuchliński

Halowe zawody w wieloboju LA 
w ramach współpracy transgranicznej Polska-Litwa.
19 stycznia w hali ZST w Olecku odbyły się zawody w l.a. Organizato-
rami były ZST Olecko, SKS ,,Korab” przy ZST oraz MOSiR Olecko. 
Sędzią głównym Romuald Wojnowski.
WYNIKI :
30 m dziewcząt:
1.Jowita Sawicka (Litwa)  4,34 s
2.Joanna Kwiatkowska (ZST Olecko) 4,35 s
3.Ewa Dulko (Litwa)  4,37 s
rzut piłką lekarską dziewcząt:
1.Ewa Niedziejko (ZST Olecko) 9,15 m
2.Krystyna Tietianiec (Litwa)  8,30 m
3.Jowita Sawicka (Litwa)  8,20 m
skok w dal z miejsca dziewcząt:
1.Mariola Taraszkiewicz (ZST Olecko) 2,04 m
2.Ewa Niedziejko (ZST Olecko) 2,00 m
3.Anna Kowalczyk (ZST Olecko) 2,00 m
300 m dziewcząt:
1.Ewa Niedziejko (ZST Olecko) 46,00 s
2.Mariola Taraszkiewicz (ZST Olecko) 48,80 s
3.Monika Andruszkiewicz (ZST Olecko)51,70 s
wielobój (suma punktów ze wszystkich konkurencji) dziewcząt:
1.Ewa Niedziejko (ZST Olecko) 48 pkt
2.Mariola Taraszkiewicz (ZST Olecko) 40,5 pkt

Nic, że jeszcze śnieg na dworze,
Że choinka ciągle w domu,
Nawiedzony wół w oborze
Od wigilii gada po kryjomu.

Wiąż blask świąt cieplutko świeci,
W karnawale wielkie bale,
Zostawiając w domu dzieci
Starzy mkną fikać na sale.

I w tym czasie , gdy mróz srogi
Warto myśleć o wakacjach.
Zaplanować urlop błogi,
Pod palmami lub w akacjach.

Dzisiaj w czasach samolotów,
Choć tragedie są , to wiecie,
Można dotrzeć bez kłopotów
W każdy kącik na tym świecie.

Więc zaczynam już dziwaczyć,
Strzępiąc kartki katalogów,
By odpocząć i zobaczyć,
Zamki lub świątynie bogów.

O Tunezji pomyślałem,
Ciepło, blisko, niezbyt drogo,
Ale zaraz przypomniałem,

Tam zamieszki, brzmi złowrogo!

No to Włochy, wszak Italia
Z historycznych krain słynie.
Moc kościołów, muzealia,
I w Wenecji gondola płynie.

Co ja gadam, tam skandale!
Premier śpi z małolatami
I zatrudnił w tym kwartale,
Trzech ministrów z zarzutami.

Albo Grecja, kraj uroczy.
Delfy, Korynt, Termopile.
I do Aten można skoczyć
Lub Salonik choć na chwilę.

Też niestety, szkoda gadać,
Moc pożarów, kupa strachu.
Gołym tyłkiem trudno siadać
Na spalonej plaży piachu.

A Hiszpania, Barcelona,
Real Madryt , Costa Brava.
Cud Hiszpanka, roztańczona,
Na niej kiecka lśni jaskrawa?

Oj, Hiszpania ma problemy,

Kryzys też ja trawi tęgi.
Zanim trzeci obiad zjemy,
Trzeba zwiewać od włóczęgi.

Może Egipt? Tak, cudownie!
Kair i Morze Czerwone.
Nosisz zawsze krótkie spodnie,
Nogi pięknie opalone.

O nie... Tam bandyta rekin,
Co prze plaży pyskiem młóci,
Stu facetów już na wieki,
O klejnoty męskie skrócił!

Albo Paryż i Sekwana.
Spełnisz tam marzenia swoje.
Przemyślałem to, od rana.
Nie pojadę , bo się boję!

Zanim powiem, żem turysta,
Zdrów z przedmieścia już nie wrócę.
Bowiem młody terrorysta ,
Bijsbolowym kijem tłucze.

Nad Islandią wulkan trzeszczy.
Ziemia pęka na Hawajach.
W Indonezji wiatr złowieszczy,
Skorpion tnie w oliwnych gajach.

Gdzie tu jechać? Co zobaczyć?
Coraz mniej alternatywy.
Jak odpocząć, łba nie stracić,
Wrócić cały no i żywy?

Iskra w mózgu zaskoczyła.
Chyba pomysł mam bajkowy!
-Zostajemy, moja miła !-
Rzekłem do swojej połowy.

Przecież Polska najpiękniejsza, 
Jak kraj długi i szeroki.
Tutaj trawa jest zieleńsza,
Błękitniejsze są obłoki!

No i ciut patriotycznie,
Postąpimy w trudnych czasach.
Uzyskany grosz fizycznie,
Pozostanie w Polskich kasach !

A więc rada moja prosta,
Nad Bałtykiem, albo w górach,
Forsę w naszym kraju zostaw,
A najlepiej na Mazurach !

natasza

3.Jowita Sawicka (Litwa)  39 pkt
30 m chłopców:
1.Mariusz Wojciechowski (ZST Olecko) 3,85 s
2.Krzysztof Marczuk (ZST Olecko) 3,90 s
3.Paweł Supronowicz (ZST Olecko0 3,94 s
rzut pilką lekarską chłopców:
1.Mariusz Wojciechowski (ZST Olecko) 11,10 m
2.Tomasz Wiszniewski (ZST Olecko) 10,20 m
3.Rajmund Jenzo (Litwa)  9,15 m
skok w dal z miejsca chłopców:
1.Mariusz Wojciechowski (ZST Olecko) 2,66 m
2.Radosław Czajko (ZST Olecko) 2,60 m
3.Tomasz Klimko (ZST Olecko) 2,58 m
500 m chłopców:
1.Tomasz Klimko (ZST Olecko) 1.10,1 
2.Damian Syper (ZST Olecko) 1.10,5
3.Krzysztof Marczuk (ZST Olecko) 1.10,8
wielobój chłopców:
1.Mariusz Wojciechowski (ZST Olecko) 50 pkt
2.Tomasz Klimko (ZST Olecko) 41 pkt
3.Paweł Supronowicz (ZST Olecko) 34 pkt
Pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji otrzymało pa-
miątkowe dyplomy. Natomiast pierwszych trzech w wieloboju medale 
i nagrody rzeczowe.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 25 osób, w tym 12 dziewcząt.

Dariusz Karniej
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PO KOKARDĘ
Zimowa laba

Nareszcie ferie! Co najmniej od świąt o tym marzyliśmy 
wszyscy, bo jak ferie, to oczywiście narty. Cały rok na to cze-
kamy i pewnie przez jego połowę zbieramy na te góry, ale 
wracając powtarzamy: „warto było”. I już widziałam szusu-
jące moje dziewczyny po czerwonych szlakach (w tym roku 
miałam zaliczyć czarny), już czułam ten wiatr na policzkach, 
śnieg w ustach i zachwyt w oczach! Życie jednak rządzi się 
własnymi prawami i wymyśla swoje scenariusze. I w tym rok 
zakpiło sobie ze mnie. Po prostu zima okazała się silniejsza 
ode mnie. Poślizgnęłam się i trach! Nie złamałam niczego, 
ale noga jest na tyle niesprawna, że lekarz kategorycznie 
zabronił w tym sezonie zażywać górskich radości. Po wie-
lu dyskusjach i kombinacjach nie zdobyłam się na wyjazd 
i oglądanie, jak inni wariują, bo chyba pękłabym z zazdro-
ści. Ostateczna decyzja była taka, że zostaniemy same. Tatę 
wyprawiłyśmy w góry (pozwoliłyśmy łaskawie), a we trzy 
zostałyśmy w domu. 

Najpierw byłam zła na cały świat i siebie, że byłam taka 
nieostrożna (choć ten upadek mógł skończyć się o wiele go-
rzej), ale z siłami większej natury dyskutować nie należy, 
więc nie próbowałam. Zaczęłam intensywnie myśleć, jak 
uatrakcyjnić pobyt w domu. Przestraszyłam się na począt-
ku, że dziewczynki będą kręciły nosami, a one wręcz prze-
ciwnie – nawet się ucieszyły, po prostu zapragnęły odmiany. 
Od kilku lat było tak, że tydzień w górach, a tydzień ferii 
spędzały na obozach tanecznych i zawsze twierdziły, że nie 
miały takich prawdziwych ferii. Rzeczywiście – zawsze było 
„pod dyktando”, bo na narty tylko z nami i tylko, kiedy my 
chcemy, a na obozie wiadomo – dyscyplina. Ucieszyły się, że 
będą mogły poleniuchować, tak jak inne koleżanki. 

Od poniedziałku naszym naczelnym hasłem dnia jest: 
„leniuchujemy” i staramy się tego przestrzegać. Zapomnia-
łam dodać, że wyżej wspomniany upadek zmusił mnie 
do pójścia na zwolnienie lekarskie. Siedzimy w domu  
i wymyślamy. Oczywiście śniadanie w piżamach to rzecz 
obowiązkowa. Potem były wszelakiego rodzaju gry planszo-
we aż do znudzenia. Wspólne robienie obiadu to dopiero wy-
zwanie, zwłaszcza, że nie jestem mistrzem kuchni. Ale fajnie 
pośmiać się z moich córek, które obierają ziemniaki (dobrze, 
że coś z nich jeszcze zostało) czy marchewkę. Dopiero sobie 
uzmysłowiłam, że zaniedbałam tę część wychowania. Dobra 

żona oprócz gry na skrzypcach i pływania delfinem, powinna 
umieć coś ugotować, bo powiedzenie „przez żołądek do ser-
ca” wcale się nie zdezaktualizowało. Całe szczęście do owego 
zamążpójścia jeszcze trochę czasu zostało, ale jak (daj Boże!) 
wyjedzie na studia, to dobrze by było, żeby oprócz fast food’ów 
zjadła placki ziemniaczane czy jajecznicę,  jeśli do tego czasu 
wszyscy nie przejdziemy na tę sztuczną karmę. W ten oto pro-
sty sposób mój upadek na lodzie uzmysłowił mi słabe strony 
mojego wychowania córek. A przed nami jeszcze prawie dwa 
tygodnie! Aż boję się myśleć, jakie jeszcze luki w tym czasie 
odkryję.

Po intensywnym dniu leniuchowania było jeszcze dłuż-
sze leniuchowanie „na dobranoc”. Zaczęło się od czytania 
książek, po kolei każda z nas czytała na głos. A potem za-
częły się opowieści, masaże, które uwielbiają. Takie, jak ro-
biłam im, gdy były małe, a skończyło się „głupawkami” i 
chyba godzinnym uciszaniem. I wcale o to do nich nie mia-
łam pretensji. Nareszcie mogły zrobić nocne pogaduchy 
sióstr, bo następnego dnia nie trzeba zrywać się do szkoły.  
A jutro wariujemy na śniegu, to znaczy one wariują, a ja bardzo 
delikatnie będę pełzała obok nich i delektowała się ich rado-
ścią.

Dobrze, że są ferie. Dobrze, że jesteśmy w domu. Naresz-
cie możemy się nacieszyć sobą. Wstajemy, kiedy chcemy, jemy 
wtedy, kiedy brzuchy dają znać o sobie, robimy to, co którejś 
aktualnie wpadnie do głowy i jest fajnie! Nareszcie bez po-
śpiechu, bez stresu. Wymyśliłyśmy konkurs na najciekawszy 
pomysł dnia. Ta z nas, której propozycja najbardziej przypad-
nie do gustu pozostałym, dostaje nagrodę. Fundatorem jestem 
oczywiście ja, ale i tak jest świetna zabawa. Odrobina rywa-
lizacji i twórczego myślenia jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 
Bywają też chwile, kiedy jesteśmy sobą na tyle znudzone, że 
każda zamyka się w oddzielnym pomieszczeniu i oddaje się 
swoim ukochanym zajęciom. I to też lubię. Razem ale z dużą 
dawką wolności.

Jak mi dobrze. Odpoczywam w cichości dnia. To jedna, to 
druga wskakują mi na kolana i „przytulanek” ciągle im mało. 
Za oknem biało, w domu ciepło i cicho… na tę chwilę niczego 
innego mi nie potrzeba. Pieczone skrzydełka na obiad znowu 
smakują, nawet zaległości w prasowaniu mi nie przeszkadzają. 
Wcale nie trzeba gór, egzotycznych podróży, by poczuć się do-
brze ze sobą.

Marusia
 


