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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 44 (720) 2 listopada 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 44
(720)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B, Tel. (87) 520 44 46
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9WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH

EKO GROSZEK: polski, import

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256

JESIENI NADSZEDŁ CZAS
W ASORTYMENCIE GRABIE, SZPADLE, 

WIDŁY, MIOTŁY 
W REWELACYJNYCH CENACH
 ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Sesja Rady Miejskiej
28 października odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Podję-

to 10 uchwał w tym o wstąpieniu kandydata w miejsce rad-
nego, którego mandat wygasł. Nowym radnym został Ma-
ciej Juchniewicz z Małej Ojczyzny Olecko. Oprócz jednej 
wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie. 

Przedstawiono również informacje, że Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej podjęło próbę zbudowania kotłowni 
opalanej biomasą. Dyskusję wywołała również informacja, 
że spółka TBS wybuduje trzy bloki mieszkalne. 

c.d. na s.3

Sesja Rady Powiatu
27 października w czwartek odbyła się XII Sesja Rady 

Powiatu obecnej kadencji.
Starosta Andrzej Kisiel m.in. odpowiadając na pytania 

radnych przedstawił zamiary powiatu co do losu walącego 
się budynku garażu na zapleczu Urzędu Pracy: „Rozebranie 
go wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych (eternit) 
kosztowało by powiat około 60-80 tysięcy złotych. Chcemy 
go sprzedać z obowiązkiem rozbiórki. To się najbardziej kal-
kuluje.” – oświadczył. 

Podczas Sesji podjęto trzy uchwały dotyczące: rozkładu 
godzin pracy aptek, zmieniono wieloletnią prognoze finaso-
wą powiato oraz zmieniono budżet.

Do najważniejszych punktów (poza podejmowaniem 
uchwał) była informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg Dariusza Kozłowskiego oraz szefowej wydziału edu-
kacji Starostwa Urszuli Nejfert. 

c.d. na s.6

15 października wolontariusze Szkolnego Koła Caritas Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku wzięli udział w 
sprzątaniu liści na posesji Zakładu Opieki Długoterminowej w 
Jaśkach. 
Młodzi wolontariusze zadanie wykonali z wielkim zaangażowa-
niem. W akcji pod opieką Siostry Amabilis Wnuk uczestniczy-
li:  Jasińska Sylwia kl. 1c, Jankowska Kinga kl. 1c, Piekarska 
Joanna kl. 3e, Laszczkowska  Adrianna kl. 3e, Szukieć Żaneta 
kl. 1e, Pawłowska Wiktoria kl. 1e, Bronikowski Michał kl. 2b, 
Barszczewski Hubert kl. 2b, Bernacki Konrad kl. 2b.    

wojeg

Aktywny wolontariat

Ma łeb tak pełen erudycji, że miejsca już 
brak dla własnej myśli. 

Stanisław Jerzy Lec
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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:
• Maria Akus
• Jan Kaliński 
• Bożenna Marianowicz 
• Arkadiusz Możejko
• Jan Olechno 
• Adam Żywko
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ 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.

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

4 września o 17.35 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał źródło dymu wy-
dobywającego się z kratki wenty-
lacyjnej w łazience mieszkania na 
osiedlu Siejnik.

Informacji udzieliła starsza sek-
cyjna Katarzyna Jeglińska

5 września o 12.45 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał olej z jezdni alei 
Wojska Polskiego.
5 września o 14.40 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał konar drzewa z 
jezdni placu Wolności.
5 września o 17.45 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Wężewie.
5 września o 18.45 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Sokółkach.
5 września o 19.50 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie gasił w Cheł-
chach pożar pnia drzewa. 
6 września o 8.04 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał gniazdo szersze-
ni z budynku szkoły w Babkach 
Oleckich.
6 września o 19.36 jeden zastęp 
OSP Mazury usuwał gniazdo szer-
szeni z domu mieszkalnego w Gry-
zach.
7 września o 16.09 jeden zastęp 
JRG PSP pomagał policji złapać 
agresywnego psa.
7 września o 16.43 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie zabezpieczał 
lądowanie śmigłowca ratownicze-
go w Sokółkach.
7 września o 19.09 jeden zastęp 
OSP Mazury usuwał gniazdo szer-
szeni z domu mieszkalnego w Ro-
gojnach.
7 września o 21.58 jeden zastęp 
JRG PSP gasił przy osiedlu Siejnik 
pożar śmieci na dzikim wysypisku.
8 września o 3.14 jeden zastęp JRG 
PSP gasił pożar sadzy w kominie w 
domu mieszkalnym w Golubkach.
8 września o 11.04 dwa zastępy 
JRG PSP usuwał plamę oleju z 
jezdni ulicy Łąkowej.
8 września o 19.00 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w 

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Giżach.
8 września o 20.09 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
we Wronkach.
9 września o 17.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
skutki kolizji drogowej w Dunajku. (zderzenie 
dwóch samochodów osobowych).
10 września o 5.11 trzy zastępy JRG PSP gasiły 
przy ulicy Tartacznej pożar hali produkcyjnej.
10 września o 9.38 jeden zastęp JRG PSP wyje-
chał do fałszywego alarmu w tesco.
10 września od 10.26 trzy zastępy JRG PSP za-
bezpieczały na jeziorze Olecko Wielkie zawody 
płetwonurków.
10 września o 12.25 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał w Olszewie skutki wypadku drogowego. 
(Samochód uderzył w drzewo).
12 września o 16.42 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jaśkach. 
12 września o 17.22 jeden zastęp OSP Wieliczki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
w Niedźwiedzkich.
12 września o 19.12 jeden zastęp OSP Szczecin-
ki usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalne-
go w Szczecinkach.
13 września o 10.54 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie zabezpieczał lądowanie śmigłowca ra-
towniczego w Kowalach Oleckich.
13 września o 17.00 jeden zastęp OSP Lenarty 
usuwał gniazdo szerszeni z budynku szkoły w 

Judzikach. 
13 września o 17.34 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Jaśkach.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś

Minęły te najbardziej pol-
skie z polskich świąt. Czas, gdy 
cały kraj rusza w kierunku swej 
przeszłości zaprzeczając twier-
dzeniu, że Polacy są narodem 
mało mobilnym. Zapełniają się 
puste, położone w wymarłych 
już wsiach cmentarze. Nagle po-
jawiają się światełka na zadawa-
łoby się wcześniej opuszczonych 
mogiłach. 

To są te dni, kiedy pamięć odżywa i 
przebija się na plan pierwszy w naszej jaźni. 
I gdy przez cały rok przeważnie nie mamy 
czasu, to w te dni idziemy w odwiedziny 
do rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy 
już przeszli na drugą stronę. Wspomnienia 
czułe, radosne i bolesne mieszają się w jed-
nej chwili. I stają przed nami twarze, które 
już zawsze będą dla nas takie same, czyli 
wieczne. 

Ale ten czas jest również czasem spo-
tkań. W alejkach, nad mogiłami spotykamy 
się z tymi, których nie widzieliśmy przez 
cały rok. 

Te Zaduszki już są za nami... i tak jak 
w Sylwestra możemy jedynie ocenić czas, 

któreśmy przebyli między jed-
nym świętem, a drugim. Przy-
pominamy twarze spotkanych 
ludzi i mamy nadzieję, że 
nasza pamięć pozwoliła od-
wiedzić nam wszystkich tych, 
których kochaliśmy, cenili-
śmy czy podziwialiśmy. 

Ja mam dwa groby, które 
są jakby poza rodziną i moimi 

znajomymi. Jeden, to grób sześcioletnie-
go Grzesia, który otruł się esencją octową 
jeszcze przed wojną światową. Grobem 
tym opiekowaliśmy się razem z bratem od 
naszych najmłodszych lat. Najpierw poka-
zała nam go matka. Opowiedziała o dziec-
ku, które w nim leżało. Później opieka stała 
się powinnością. Drugi grób to symbolicz-
ny grób harcerzy, którzy zginęli podczas 
wojny. Tutaj, gdy jestem na cmentarzu 
zawsze stawiam świeczkę. To i z szacun-
ku do tych młodych odważnych ludzi jak 
i dla samego harcerstwa, które dopełniło 
i utwierdziło wszystko to co stało się naj-
ważniejsze w moim życiu...

B. Marek Borawski



3
Tygodnik olecki 44/720 - r. 2011

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

WYSTAWY STAŁE

V4
24

08

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.33 z³
Pb95 .........................5.29 z³
PB98 .........................5,49 z³
LPG ...........................2,79 z³
Olej opa³owy ..............3,89 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• 150-lat polskiego znaczka pocztowego, Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• Malarstwo Antoniego Koniczka, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Las w obiektywie, hol kina „Mazur” - wystawa fotografii
2 listopada (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mini piłka ręczna chłopców i dziewcząt, Hala GP w 
Wieliczkach
16.00 - eliminacje do finału VII Gminnego Konkursu Pieśni 
Patriotycznej w sali widowiskowej ROK
3 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
8,15 - pobór krwi dla honorowych dawców, sala konferencyj-
na ZSLiZ (budynek internatu) ul. Gołdapska 27
16.00 - eliminacje do finału VII Gminnego Konkursu Pieśni 
Patriotycznej w sali widowiskowej ROK
4 listopada (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
13.00 - szkolenie o p.r. w organizacjach pozarządowych, Fun-
dacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2, sala szkole-
niowa (szczegóły TO 40)
5 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
19.00 - koncert Michała Bajora, sala kina Mazur
6 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
14.00 - Czarni Olecko - ŁKS 1926 Łomża, mecz piłki nożnej
7 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
8 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - Mini siatkówka ,,3” chłopców i dziewcząt, Hala ZS
9 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
16.00 - Uroczysty finał VII Gminnego Konkursu Pieśni Pa-
triotycznej w sali widowiskowej ROK
11 listopada (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
Pasjonat Roku 2011
12 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Składowa 6
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
13 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 37
14 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu w szkole kierowców Jerzego Mi-
liszewskiego
15 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
16 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - Tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), Hala ZS
18 listopada (piątek) 
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13.00 -  szkolenie o metodach i technikach negocjacyjnych, 
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2, sala 
szkoleniowa (szczegóły TO 40)
19 listopada (sobota)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
47
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Burmistrz Wacław Olszwski odpowiadał również na interpela-
cje i zapytania radnych.

Na pytanie dotyczące budowy drogi w Kukowie zadane 
przez Wiolettę Żukowską burmistrz powiedział, że zadanie ma 
być finansowane z programu Litwa – Polska – Rosja i wniosek 
już na początku roku został złożony. Wszystkie wnioski miały 
być rozpatrzone do końca maja tego roku i były ocenione, ale 
strona rosyjska zakwestionowała zasadność tych ocen. Do koń-
ca listopada będzie podjęta decyzja. „Z nieoficjalnych źródeł 
dowiedziałem się, że ocena była dla naszego wniosku łaskawa” 
– powiedział burmistrz podsumowując wypowiedź.

Mariusz Miłun zdał pytanie, dotyczące połączenia obydwu 
części ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Wieliczek. Dzieli 
ją w tej chwili most kolejowy. Burmistrz stwierdził, że złożył 
w tej sprawie wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich i do 
Marszałka województwa. Stwierdził, że ma być sporządzony 
projekt techniczny. Stwierdził, że na pewno zadanie to zostanie 
wykonane. „Obiecałem Marszałkowi, że jako gmina dołożymy 
się do zadania”. 

Janusz Żero zwrócił uwagę na brud na drodze dojazdo-
wej na budowę hali sportowej. Jest to całość ulicy Gdańskiej. 
Burmistrz stwierdził, że problem leży w braku odpowiednich 
maszyn i w tym, że od dość dawna nie pada i sprzątanie spo-
wodowałoby powstanie tumanów kurzu. Przedstawiciel Mo-
stostalu obiecał ulicę sprzątnąć kiedy tylko powstaną ku temu 
odpowiednie warunki. 

Na pytanie Wojciecha Leonarczyka, czy wielkopowierzch-
niowe  sklepy płacą podatki burmistrz Wacław Olszewski od-
powiedział twierdząco. Zapewnił również, że na bieżąco spra-
wa włączania oświetlenia miasta jest konsultowana z zakładem 
energetycznym. 

Grzegorz Kłoczko spytał o przygotowania gminy do wej-
ścia w życie tzw. ustawy śmieciowej regulującej sprawy zwią-
zane z odpadami miejskimi. Burmistrz stwierdził, że wszystko 
jest przygotowywane. Sprawy rozbijają się jednak o interpreta-
cje przepisów prawnych. Gmina buduje wraz z innymi wielkie 
składowisko odpadów w Siedliska koło Ełku. Teraz wyjaśnia się 
sprawa kto będzie rozstrzygał przetargi na wywóz śmieci: czy 
spółka tego związku komunalnego, czy poszczególne gminy na 
swoim terenie. Wyraził się też pochlebnie o możliwości opodat-
kowania każdego mieszkańca i oświadczył, że (tak jak Grze-
gorz Kłoczko) ma nadzieję, że poprawi się czystość w lasach. 

Grzegorz Kłoczko we wnioskach złożył propozycję aby 
pokazać przedsiębiorcom dobrą wolę i obniżyć stawkę podat-
ku od nieruchomości o 4 grosze. „Pytałem przedsiębiorców czy 
to ma sens? Odpowiadali, że ma sens każde posunięcie, które 
mówi że ich los to wspólny problem”. „Taki gest to będzie też 
wyraz wdzięczności i uznania dla przedsiębiorców za wysiłek 
i ryzyko, którzy oni na co dzień ponoszą żeby rozwijać nasza 
gminę. 

Jednak wniosek złożony przez Dobro Wspólne upadł. Gło-
sowało za nim pięciu radnych (z Dobra Wspólnego), dwie oso-
by (Wioletta Żukowska i Maciej Juchniewicz) wstrzymały się 
od głosu, a przeciwni podjęciu tej poprawki byli pozostali radni. 

Opracował B. Marek Borawski

Sesja Rady MIejskiej (c.d. ze s. 1)



Tygodnik olecki 44/720 - r. 2011
4 to@borawski.pl

Rak szyjki macicy jest drugim nowotworem, co do częstości wy-
stępowania u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba doty-
ka, aż ok. 4.000 kobiet  i ok. 2.000 umiera, bo zgłosiły się za późno 
na badania cytologiczne. Wcześnie wykryty nowotwór jest w 100% 
wyleczalny. 

Zdrowa kobieta, matka i żona to szansa na szczęśliwszą rodzi-
nę. Warto też dodać, że o wiele tańsza jest profilaktyka niż leczenie. 
Skutki choroby dla kobiet są niszczące w sferze osobistej i zawodo-
wej – trzeba temu zapobiegać.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiat Olecki w ramach realizowa-
nego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki 
macicy na lata 2009-2015” organizuje 20 listopada b.r. w szpitalu w 
Olecku Białą Niedzielę – badania cytologiczne. Na które serdecznie 
zaprasza wszystkie Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu 
ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego finan-
sowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.      

Panie, które zgłoszą się na badanie otrzymają zestaw kosmety-
ków Firmy BIELENDA. Przewidziano również słodki poczęstunek 
oraz ciepłe napoje.

 Wszystkie Panie chętne do uczestnictwa w Białej Niedzieli ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc proszone są o wcześniejszą reje-
strację osobiście w szpitalu lub telefonicznie (nr tel. 87 5202713 w. 377).

Zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące dotychczas podejmo-
wanych akcji (m.in. białych niedziel) w ramach powiatowego programu 
zdrowotnego są dostępne na stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl .

Sporządziła: Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl 

„Biała Niedziela – badania cytologiczne”K
61

40
1

W dniach 7 - 8 października odbyły się w Sejnach I MIĘ-
DZYNARODOWE TARGI  TURYSTYCZNE „NA PO-
GRANICZU  EXPO”   zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Ziemia Sejneńska. Swoje oferty prezentowali wystawcy z 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej 
na  I Międzynarodowych Targach  Turystycznych 

„NA POGRANICZU  EXPO”

Polski, Litwy oraz Obwodu 
Kaliningradzkiego i Ukrainy.

W ramach projektu Tu-
rystyczna Sieć Współpracy 
klaster Suwalszczyzna – Ma-
zury powiat olecki reprezentowali:

Gminę Olecko – Gospodarstwo Ekoturystycz-
ne „MARTYNA” z Kukowa Wioletty Żukowskiej 
oraz Baza Sportowo Agroturystyczna CZAR PÓŁ-
NOCY z Olszewa Zofii Chmielewskiej. Ofertę tych 
gospodarstw stanowiły wyroby z surowców lokal-
nych oparte na tradycyjnych recepturach, takie jak 
smalec, sernik, chruściki mazurskie, pierniki Jędrze-
ja, podpiwek oraz susz wigilijny.

Gminę Kowale Oleckie reprezentowała Jolanta 
Sawicka, która przedstawiała wyroby rękodziel-
nicze własnej produkcji (ręcznie zdobione kubki, 

wyszywane serwetki i obrazy wyszyte haftem krzyżykowym oraz wyroby szklane 
ozdabiane farbami olejnymi)

Z gminy Wieliczki reprezentował na Targach Krzysztof Kulbacki. Wystawił on 
wyroby kowalstwa artystycznego z Kuźni „Mazur”( świecz-
niki, hełmy, szable, miecze, tarcze i ozdoby wykonane z me-
talu).

Zofia Chmielewska
Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi Oleckiej
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5 listopada odbędzie się 
koncert Michała Bajora. 
godz. 19.00, 
sala kina „Mazur”

„Od Piaf do Garou” to kolejny recital Michała Bajora pro-
mujący jednocześnie nowy podwójny album z piosenkami 
francuskimi (17. płyta w karierze fonograficznej). Od wielu lat 
publiczność Michała Bajora prosiła o taką płytę i taki koncert.

Michał wychował się na piosenkach z nad Sekwany. W 
roku 1984 Wojciech Młynarski rozwinął te zainteresowania 
i postawił kropkę nad „i” drogi estradowej artysty. Zaprosił 
aktora do spektaklu muzycznego pt. „Brel” w warszawskim 
teatrze Ateneum.

Spektakl stał się wielkim wydarzeniem, a Bajor został 
okrzyknięty (przez publiczność i krytykę), następcą takich bar-
dów francuskich, jak Charles Aznavour czy Gilbert Becaud.

Od tego momentu aktor i piosenkarz poświęcił się prawie 
całkowicie karierze związanej z muzyką. Stworzył swój wła-
sny teatr piosenki podróżując po kraju i świecie z wieloma 
recitalami. Od 25 lat piszą dla niego najlepsi polscy kompo-
zytorzy i autorzy tekstów, a piosenek tych jest już kilkaset.

Artysta zaśpiewa piosenki z repertuaru takich znakomi-
tości muzycznych, jak: Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves 
Montand, Gilbert Becaud, czy Garou. Wszystkie w tłumacze-
niach mistrza Wojciecha Młynarskiego i stylowych aranża-
cjach Wojciecha Borkowskiego.

Opowie również historie związane z wykonawcami i śpie-
wanymi piosenkami.

Zapraszamy na wieczór piosenek lirycznych, melodyj-
nych, dramatycznych i komediowych.
„Od Piaf do Garou”- recital piosenek francuskich w tłumacze-
niu Wojciecha Młynarskiego.

Muzycy:
Wojciech Borkowski / Tomasz Krezymon – fortepian

Paweł Stankiewicz / Marcin Olak – gitara akustyczna
Maciej Szczyciński / Konrad Kubicki – gitara basowa

Piotr Maślanka / Szymon Linette -perkusja

fot. Przemysław Kokot

Powiatowe inwestycje drogowe
Na ostatniej Sesji Rady Powiatu dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg Dariusz Kozłowski przedstawił zamierzenia 
powiatu dotyczące budowy i przebudowy dróg.

Największą w roku 2012 inwestycją PZD będzie budowa 
drogi Wronki – Połom. Kosztować będzie ona 5,2 miliona 
złotych z czego powiat zapłaci 270 tysięcy złotych, gmina 
Świętajno 250 tysięcy, resztę dopłaci Unia. Projekt przebu-
dowy drogi jest realizowany w ramach wspólnego działania 
z Guriewskiem w Rosji. Całą inwestycja będzie kosztować 
10,4 miliona złotych i zostanie ukończona w 2013 roku.

Inne zadania to budowa drogi Krupin – Raczki (2,8 mi-
liona złotych), budowa chodnika w Babkach Oleckich (35 
tysięcy zł), budowa chodnika w Czerwonym Dworze oraz 
przebudowa ulicy Targowej (569,72 tysiąca zł), przebudowa 
ulicy Wodnej (300 tysięcy zł), odnowa powierzchni drogi 
łączącej drogę krajową 65 z wsią Monety (360 tysięcy zł), 
przebudowa mostu w Starostach (250 tysiące zł). 

W ramach prac zostanie również sporządzona za 30 ty-
sięcy złotych dokumentacja przebudowy ulicy Gdańskiej i 
Czerwonego Krzyża. Całość inwestycji łącznie z przebudo-
wą zaplanowana na następny rok wyniesie 730 tysięcy zło-
tych.       opracował B. Marek Borawski
REGULAMIN konkursu plastycznego dla uczniów gim-

nazjalnych „Mroczny świat”
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku pt. 
„Mroczny świat”
Celem konkursu jest: konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży 
literaturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności 
twórczej młodych plastyków oraz wymiana doświadczeń i 
poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III 
szkół gimnazjalnych
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach ma-
larskich, 
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akware-
le , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, witraż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą zostać 
oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /pi-
smem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie 
Przy ocenie brane będą pod uwagę: twórcza pomysłowość 
i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna este-
tyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycz-
nych, inspirację utworem literackim związanym z tematyką 
konkursu.
TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30.11.2011 r.
Prace należy dostarczyć na adres:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
Kopernika 6

19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl
2. Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od 
liczby uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej.

Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych 
w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i re-
produkowania.  
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Pierwsze sprawozdanie dotyczyło stanu przygotowania do se-
zonu zimowego oraz prowadzonych remontów dróg i planów 

ich modernizacji oraz budowy. Drugi raport przygotowany 
przez wydział oświaty mówił o realizacji zadań oświatowych 
w tym wyników egzaminów maturalnych w szkołach admini-

strowanych przez Starostwo. 
Dariusz Kozłowski zreferował radnym sprawozdanie z 

przygotowań do sezonu zimowego, z którego wynikało, że jest 
dostateczne. Dyrektor zaznaczył też, że wybrany kontrahent 
z Ełku, wywiązał się należycie w poprzednim sezonie choć 
kosztował około 35% tego co chciał biorący udział w przetar-
gu olecki zakład komunalny. Kontrakt trwać będzie do 2014 
roku.  W dalszej części wystąpienia streścił poziom i ilość po-
wiatowych inwestycji w nadchodzącym 2012 roku. (O tym w 
odrębnym artykule).

Urszula Nejfert w swoim wystąpieniu podkreśliła niezbi-
ty fakt, że pomimo niżu demograficznego nabór do oleckich 
szkół średnich wzrósł, co świadczy o dobrych efektach pra-
cy dyrektorów tych placówek. Świadczy to również o tym, 
że wzrosła atrakcyjność naszych szkół, a kierunek pracy po-
przedniego zarządu i jego współpraca z dyrektorami pozwoliły 
zachować „stan posiadania”. 

Bezpośrednio po prezentacji sprawozdania wystąpiła  rad-
na Maria Dzienisiewicz. Zaznaczyła, że realizacja ambitnych 
projektów realizowanych przez wszystkich dyrektorów przy-
niosła ogromną poprawę warunków funkcjonowania szkół. 
Podkreśliła wybitną wręcz rolę dyrektorów w pozyskiwaniu 
środków. Podsumowując tę cześć wypowiedzi i nawiązując do 
nagród udzielonych pedagogom przez starostę Andrzeja Ki-
siela spytała: „Czy zarząd powiatu w tym roku nie dostrzegł 
potrzeby uhonorowania dyrektorów? Rozumiem, że jest to na-
groda uznaniowa. Jednak uważam, że nie można było pominąć 
ich zasług”.

W drugiej części wystąpienia zarzuciła sprawozdaniu, że 
„z tej informacji nie dowiemy się ile kosztuje nas w wydat-
kach bieżących uczeń, ile kosztuje nas oddział, nie wiemy do-
kładnie ilu jest nauczycieli.” Tutaj podała przykład, że liczba 
z 22 września nie zgadza się w innym punkcie z liczbą podaną 
obecnie. 

Najważniejszą jednak częścią wystąpienia była ta, w któ-
rej radna odniosła się do niżu demograficznego. „...każdy 
podkreśla, że ubywa nam uczniów. Liczymy dokładnie każdy 
pieniądz. We wrześniu złożyłam wniosek z prośbą o powoła-
nie zespołu, który zająłby się opracowaniem planu jak przez 
najbliższe trzy lata gospodarować mieniem oświatowym. Ze-
spół miałby się również podjąć przygotowania nauczycieli, 
uczniów, rodziców i całej społeczność powiatu do ewentual-
nych zmian. Przecież na ostatniej komisji usłyszałam, że może 
trzeba będzie połączyć szkoły? Proponuję więc żeby nikogo 
nie zaskakiwać taką decyzją. Uważam, że wszystkie strony na-
leży zaprosić do wspólnej rozmowy. Pani naczelnik (Urszula 
Nejfert, dop. red.) powiedziała, że niż demograficzny będzie-
my odczuwać przez najbliższe dziesięć lat”.

W kontekście tego, że informacja nie mówi nic konkretne-
go o kosztach i wydatkach Maria Dzienisiewicz wnioskowa-
ła, by radni nie przyjęli tego dokumentu. Motywowała to tym, 
że informacja zawiera błędy merytoryczne i rachunkowe. 

„Podsumowując ten dokument, to nadal nie znamy jaki 
jest kierunek działań. Wnioskuję o zmianę informacji, a wte-
dy może będziemy mogli dyskutować. Bo radni są po to, by 
czasami przyjmować niepopularne decyzje, które zaproponuje 
nam zarząd powiatu w polityce oświatowej”. 

Przewodniczący Rady Wacław Sapieha komentując wy-
powiedź powiedział: „... przygotowując informację bazowałem 
na dokumentach z poprzedniej Rady. Po prostu wzorowałem 
się. Uznałem, że tamta jest bardzo szczegółowa, dokładna, po-
kazująca działalność naszej oświaty całościowo”. Podkreślił, 
ze poprzednią informację wicesterosta Maria Dzienisiewicz 
podpisała. Powiedział, że forma dokumentu była identyczna 
i że nie było tam programu na najbliższy rok. Maria Dzieni-
siewicz zaznaczyła, że na początku kadencji ustalony został 

program działań oświatowych na całą kadencję i nie musiał on 
być wpisywany do corocznego sprawozdania. Również zgodzi-
ła się z tym „... że wzorzec nie jest najlepszy” – powiedziała 
o dokumencie, na którym wzorowano się pisząc informacje o 
oświacie. – „Natomiast cieszę się, że wzięto mój projekt jako 
wzorzec do napisania niniejszej informacji”.

Przewodniczący powiedział również, że weźmie pod uwagę 
poprawę strony technicznej zaprezentowanego wcześniej do-
kumentu. Bronił też treści dokumentu.

Wacław Sapieha stwierdził równie, że „całym sercem jest 
za wnioskiem M. Dzienisiewicz i składa swój wniosek ażeby 
wydział oświaty zobowiązał dyrektorów szkół do przedstawie-
nia informacji na najbliższą sesję jakie są koszty kształcenia 
ucznia w poszczególnych szkołach”. Podkreślił jednak, że za 
rok 2009 / 2010. Bo „budżet jest tam już zamknięty i wiemy na 
jaką szkołę ile pieniędzy poszło. Przyjmijmy więc jako dobry 
zwyczaj, że takie informacje będą przygotowywane po przed-
łożeniu informacji o wykonaniu budżetu” .

Stwierdził też, że można pokusić się o bardziej dokładne 
dane i obliczyć ile kosztuje uczeń na poszczególnych kierun-
kach kształcenia. 

Skrytykował też zdawalność matur i zaznaczył, że powiat 
olecki pod tym względem jest w końcówce województwa. Po-
wiedział, że „mamy młodzież taką jaką mamy” i skomentował, 
że jednak wyniki w nauczaniu nie tylko zależą od niej. 

W dyskusji zabrał głos jeszcze jeden radny, ale z jego wypo-
wiedzi wynikało jedynie, że koszty na jednego ucznia to pensja 
nauczycieli.

Pytanie M. Dzienisiewicz o brak wyróżnień dla dyrektorów 
szkół poparł również były starosta Stanisław Ramotowski. 
Powiedział: „... pomimo kryzysu jest znacznie lepiej. Chwała 
za to dyrektorom szkół, którzy, moim zdaniem, dobrze praco-
wali. Przecież nabór do szkół to jest „być albo nie być” dla 
samych szkół, dla dyrektorów i dla administracji (...) Przecież 
dyrektorzy pozyskali mnóstwo pieniędzy... i jestem głęboko 
rozczarowany, że zostali pominięci przez Pana Starostę”. Za-
apelował również o naprawienie tego i przyznanie dyrektorom 
nagród w późniejszym terminie. 

Starosta Andrzej Kisiel tłumacząc swoją decyzję stwier-
dził, że „w latach poprzednich też było tak, że nagroda staro-
sty była nagrodą starosty i uzasadnieniem jej przyznania była 
decyzja samego starosty. To jest nagroda uznaniowa. Nagrody 
były przyznawane dla dyrektorów co roku i tylko dla dyrekto-
rów. Ja uważam, że nagroda starosty dotyczy również innych 
nauczycieli, a nie tylko dyrektorów”.

Na co były starosta Stanisław Ramotowski stwierdził, że 
„Jest to nieprawda. Proszę sprawdzić. Jest to potwarz! Nie tyl-
ko dyrektorzy dosuwali te nagrody.”

Na co obecny starosta powiedział, że „W tym roku dostali 
tylko nauczyciele (...) i to nie jest żaden potwarz. Bo pamięta-
my dyskusje jakie były i proszę mi nie zarzucać, że niewłaści-
wie robię. Do autorskich spraw ja się nie wtrącałem..”

W tym momencie dyskusje przerwał Przewodniczący Rady 
Wacław Sapieha. 

(Dopisek redakcyjny: Nagroda nazywa się „Starosty”, ale 
nie starosta ją wypłaca lecz społeczeństwo ze swoich podatków, 
więc jeśli ktoś rozumie to dosłownie to trudno. W całym zamie-
szaniu, jak myślę, nie chodzi o to komu nie została przyznana, a 
komu ją przyznano – to tylko taka mała uwaga Gdyby starosta 
wypłacał ją ze swojej pensji byłaby jego i wara komu do takiej 
decyzji. Póki co, w kraju jest ustrój demokratyczny i każdy moż-
na komentować to, co starosta robi za pieniądze podatników. To 
taki urok władzy. Teraz jest tak, że starosta wręcza ową nagro-
dę w imieniu społeczeństwa firmując ja sowim nazwiskiem. W 
tym wypadku społeczeństwo w pewnej swojej części, poglądów 
starosty na tę sprawę nie podzieliło i chyba długo nie podzieli. 
Ot co!).

Wacław Sapieha powiedział również, że „Nasze placów-
ki oświatowe w ostatnich latach zmieniły się nie do poznania. 
Chwała więc byłemu zarządowi powiatu, byłym radnym. Taka 
jest prawda! Poprawiły się warunki socjalne.. gdyby jeszcze 
poprawiły się wyniki nauczania ta byśmy mieli prawie ideał. 
Prawie, bo zawsze jest coś do poprawienia...”.

Stanisław Ramotowski zwrócił jeszcze uwagę na jeszcze 

Sesja Rady Powiatu, c.d. ze s. 1
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W miniony czwartek, 27 października w go-
ścinnych progach Zespołu Szkół Technicznych 
miał miejsce Zjazd Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego im. Krystyna Lacha-Szyrmy. 

Komendantem Hufca została ponownie wybrana harc-
mistrz Teresa Gałaszew-
ska.

Po wyborach T. Ga-
łaszewska sprecyzowała 
plany pracy na najbliższą 
kadencję. Przede wszyst-
kim planuje się zwięk-
szenie liczby członków 
ZHP w powiecie Oleckim, 
utworzenie drużyn na wsi 
oraz zwiększenie kadry 
instruktorskiej. W chwili 
obecnej dzieci z terenów 
wiejskich są dowożone na 
zbiórki do Olecka przez rodziców. Z jednej strony obrazuje 
to widoczny renesans idei harcerstwa, z drugiej problemy z 
jakim musi się borykać olecki hufiec. 

Z chwilą kiedy Komenda Hufca musiała się przenieść z 
ulicy Wąskiej cały czas ma problemy z przechowywaniem 
sprzętu. W chwili obecnej sprzęt może być magazynowany w 
Zespole Szkół Technicznych.

Podczas Zjazdu wybrani zostali pozostali członkowie 
władz. Zastępca komendanta Hufca został harcmistrz Woj-
ciech Tatarczuk, skarbnikiem podharcmistrz Katarzyna 
Fiecko, a sekretarzem harcmistrz Grażyna Dzienisiewicz. 
Do składu Komendy wybrano również harcerkę Sylwię Pio-
trowską. 

Szefową komisji rewizyjnej została przewodnik Wioletta 
Czaplejewicz. Do komisji wybrano również starszą harcerkę 
Paulinę Kuleszę oraz podharcmistrza Marka Borawskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego 
– nowe władze

27 października w Oleckiej Izbie Historycznej została 
otwarta wystawa filatelistyczna z okazji 150-lecia wydania 
pierwszego polskiego znaczka pocztowego. 

Eksponatami wystawy są zbiory: Muzeum Poczty Pol-
skiej oraz indywidualnych zbieraczy: Stanisława Łobacza, 
Władysława Marczewskiego, Marka Nowickiego, Stani-
sława Rutkowskiego, Józefa Smarżewskiego oraz doku-
menty Zdzisława Bereśniewicza. 

Wystawa filatelistyczna, 
zdj. Bolesław Słomkowski

jedne aspekt:, że statystyczne przedstawianie wyników zakła-
muje wcale dobre wyniki szkół dziennych. 

Zabrał również głos wicestarosta Kazimierz Iwanow-
ski. Powiedział, że trzeba zastanowić się jakich informacji w 
przyszłych sprawozdaniach od wydziału oświaty radni będą 
oczekiwać. 

Wacław Sapieha stwierdził, że w przyszłym roku zosta-
nie na pewno sprecyzowany zakres takiej informacji, a zajmie 
się tym Rada. Stwierdził też, że czas najwyższy pomyśleć co 
dalej z oświatą. „Oczekuję na strategię. Na konkretne rze-
czy!” – zakończył dyskusję.

Informacja o stanie oświaty i maturach pomimo tych wąt-
pliwości została przyjęta przy jednym głosie przeciw Marii 
Dzienisiewicz. 

W „Głosie wolnym, wolność ubezpieczającym” głos 
zabrał Marek Góryński, dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych. Stwierdziło on: „...wyjdziemy z tej sesji z informacją 
dosyć nieprzyjemną i co gorsza nieprawdziwą, że w naszym 
powiecie uczniowie zdają gorzej matury i egzaminy zawodo-
we. Proponuje porównać średni wynik, a nie bardzo zawod-
ny wskaźnik zdawalności. Nadmieniam: do nas przychodzą 
uczniowie, których średni wynik na egzaminie gimnazjalnym 
jest około 10% niższy, w tym roku uczniowie uzyskali wynik 
na egzaminach maturalnych gorszy o około 10%. Czyli do-
kładnie tyle samo. Stąd wniosek, że jest połowa gorszych i 
połowa lepszych niż nasza szkoła. Druga sprawa: egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Średni wynik w wo-
jewództwie to około 60%. W ZST to 62%. Natomiast w nie-
których zawodach od kilku lat mamy wynik wyższy o 20% od 
krajowego. To jest dopiero pełny obraz szkolnictwa. Zaniżają 
nam statystyki szkoły prywatne i dlatego mamy wynik gorszy 
niż w reszcie województwa.” – zakończył M. Góryński.

Opracował B. Marek Borawski

Można więc zobaczyć ów pierwszy znaczek, który po-
chodzi ze zbiorów Marka Nowickiego. Są pierwsze znaczki 
wydane w komunistycznej Polsce. Całe arkusze sprzedażne 
oraz pojedyncza odbitka litograficzna pochodzi ze zbiorów 
muzeum poczty. Jest też unikatowy znaczek o numerze ka-
talogu 844, na którym para bokserów na ringu została wy-
drukowana do góry nogami. Cena katalogowa znaczka to 20 
tysięcy złotych. Na wystawie można obejrzeć wiele różnego 
rodzaju bloków znaczkowych o różnorodnej tematyce w tym 
wydania papieskie oraz specjalne okolicznościowe wydania 
pamiątkarskie Poczty Polskiej. 

Wśród eksponatów jest też gablota ze zbiorem znaczków 
B. Marka Borawskiego z historią Oleckiej Poczt Kurier-
skiej. 
Zapraszamy Państwa do obejrzenia tej ciekawej wystawy. 
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Początek roku szkolnego to dobra okazja dla rodziców 
dzieci w wieku szkolnym do zaangażowania się życie szkoły. 
Okazuje się, że istnieją proste, ale niewykorzystane sposo-
by, które mogą znacząco zwiększyć efektywność nauczania. 
Taką szansę daje współpraca rodziców i szkoły w zakresie 
oceniania.

Piszę ten tekst przede wszystkim jako rodzic, chociaż czuję 
się zobowiązany do poruszenia tematu również jako radny i 
członek komisji oświaty Rady Miejskiej w naszej gminie. 

Jakiś czas temu na posiedzeniu komisji oświaty zwróciłem 
uwagę, że w naszych szkołach kuleje realizacja zapisu rozpo-
rządzenia ministra edukacji dotyczącego informowania rodzi-
ców o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie 
szkolne (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zm.)

Oto kluczowe dla nas zapisy  rozporządzenia:
Cele oceniania wewnątrzszkolnego opisuje paragraf 3:
„– informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć eduka-

cyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
– udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym plano-

waniu swojego rozwoju;
– motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i 

zachowaniu;
– dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i na-

uczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i 
metod pracy dydaktyczno-wychowawczej”.

Natomiast paragraf 4 nakłada na szkołę pewne obowiązki 
wobec uczniów i ich rodziców:

„Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego infor-
mują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

– wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania;

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;   
– warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywa-

na rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiąz-
kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.”

Jak  te zapisy są realizowane w naszej gminie? 
Jako rodzic (a także członek rady rodziców) wiem, że 

każdy nauczyciel takie wymagania formułuje, ale niewiele 
szkół dba o to, by rzeczywiście poinformować o nich rodzi-
ców – przede wszystkim ze względu na techniczną trudność 
powielania kilkustronicowych planów wynikowych dla każ-
dego ucznia. Zdarza się, że wychowawca odczytuje długą 
listę wymagań, ale nie ma chyba nikogo, kto by to zapamię-
tał. Moim zdaniem wystarczyłoby zapewnienie skutecznego 
czyli łatwego dostępu do takich materiałów każdemu rodzi-
cowi. Strony internetowe placówek oświatowych wydają się 
tu wręcz wymarzonym rozwiązaniem. Poruszyłem tę sprawę 
na komisji oświaty, by wszystkie szkoły mogły na tym zy-
skać  poprzez podjęcie efektywnej współpracy z rodzicami.

Jakie korzyści daje dostęp do wymagań na poszczególne 
stopnie?

Plan wynikowy (wymagania najczęściej formułowane są w 
ten sposób) to cenna, wręcz niezbędna pomoc w pracy z dziec-
kiem (zarówno dla nauczyciela jak i rodzica), bo w powiązaniu 
z oceną dostarcza informacji o osiągnięciach ucznia, pozwala nie 
tylko na postawienie konkretnych celów przed uczniami, ale też 
na stwierdzenie – które z nich już zostały osiągnięte, a co nale-
ży jeszcze poprawić, nad czym dłużej popracować. Chętnie bym 
korzystał z takich materiałów w ramach rodzinnej pomocy dziec-
ku. Problem polega na tym, że chociaż rozporządzenie nakazuje 
zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi 
na poszczególne stopnie, to nie tak łatwo te wymagania zdobyć. 
Dlatego warto to zmienić.

Jak rodzic może wykorzystać znajomość wymagań w pra-
cy z dzieckiem?

Wnikliwa analiza celów oceniania wewnątrzszkolnego każe 
zastanowić się, jak są one realizowane w praktyce. Warto przy-
glądać się wymaganiom edukacyjnym, żeby stwierdzić które stały 
się już osiągnięciami naszych dzieci, a nad którymi trzeba jesz-
cze popracować. Dlatego prawodawca (MEN) uznał, że dostęp do 
wymagań edukacyjnych jest niezbędny. Ocena szkolna w oderwa-
niu od wymagań, które należy spełnić, aby ją otrzymać, nie niesie 
żadnej informacji. Zatem jako rodzice sięgajmy po wymagania, 
żeby mądrze wymagać od siebie, od dziecka i od szkoły. 

Ostatnio dotarły do mnie sygnały, że nauczyciele w niektó-
rych szkołach są zaniepokojeni pomysłem upowszechnienia wy-
magań np. na stronach internetowych szkół. Udostępnienie wy-
magań to nie moje wymysły tylko obowiązujące od lat prawo 
oświatowe. To są  mądre przepisy, korzystne dla nauczycieli, 
uczniów i dla rodziców. Jak zaznaczyłem na początku, pomimo 
jasno sformułowanych zapisów rozporządzenia, system informo-
wania o wymaganiach nie działa dobrze, więc potrzebne są zmia-
ny. Oparcie wymiany informacji między szkołą (czyli poszcze-
gólnymi nauczycielami), a rodziną na kilku prostych zasadach 
opisanych w rozporządzeniu doprowadzi do przejrzystości oce-
niania, poczucia bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela. Wprowa-
dzenie prostych, uczciwych reguł na pewno nikogo nie skrzyw-
dzi, a przyniesie tylko korzyści. Nauczyciele niektórych oleckich 
szkół podejmują próby doskonalenia procesu oceniania uczniów, 
realizując program tzw. „oceniania kształtującego” (OK). Są to 
jednak działania bardzo rozbudowane, czasochłonne, wymaga-
jące od nauczycieli wręcz drobiazgowości. Realizacja zapisów 
rozporządzenia MEN, a więc mądre formułowanie wymagań i 
informowanie o nich, powinno stać się dobrą praktyką: nauczy-
ciel informuje, czego będzie wymagał, uczeń (rodzic) wie, czego 
się od niego wymaga i otrzymuje ocenę określającą poziom speł-
nienia tych wymagań. A w przypadku niepowodzeń szkolnych 
wiadomo, co należy uzupełnić, poprawić.

Myślę, że nie ma powodu do obaw wśród nauczycieli, że 
radny domaga się niestworzonych rzeczy. Nauczyciele od daw-
na formułują wymagania, oceniają wg nich osiągnięcia uczniów, 
więc może warto, żeby ta praca zamiast do szuflady trafiła do 
rodziców, a to pozwoli  na ściślejszą współpracę z nauczycielami 
dla dobra naszych dzieci i uczniów. 

Grzegorz Kłoczko
Autor jest radnym rady Miejskiej w Olecku, członkiem komisji 
oświaty, przewodniczy pracom Klubu Radnych Dobro Wspólne, 
jest także członkiem rady rodziców w SP nr 1 w Olecku

Ocenianie na cenzurowanym

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

14
listopada 

godz. 1600

B38001

B36604
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Społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku Dzień Edukacji Narodowej uczciła zorganizowanym 
specjalnie na tę okazję „Koncertem życzeń”. Piecze nad prze-
biegiem uroczystości sprawowały: Anna Kaczor, Renata Koł-
dys i Agnieszka Śnieżyńska.

Święto Oświaty w Gimnazjum nr 2

Część oficjalną akademii uświet-
niło przemówieniem dyrektor Anny 
Doroty Siemiatyckiej, która dzięku-
jąc nauczycielom za zaangażowanie, 
podkreśliła jak istotne w budowaniu i 
umacnianiu filarów szkoły, szczegól-
nie na etapie transformacji systemu 
edukacji, są dalekowzroczność oraz 
motywacja i kreatywność przyświeca-
jące działaniom. 

Głos zabrali także przedstawi-
ciele Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, a przede wszystkim 
wychowankowie, którzy zgodnie z 
hasłem „Rok 2011 – Rokiem Szkoły z 
Pasją” zaprezentowali swoje rozliczne 
hobby, będące efektem zamiłowania 

do danej aktywności i pracy poświęconej na samodoskonalenie. 
14 października aula sportowa Gimnazjum nr 2 zamieniła 

się w salę widowiskową. Szczególne miejsce wśród publicz-
ności zajęli pedagodzy oraz pracownicy obsługi i administra-

cji, którym to, zgodnie z ich 
wcześniejszymi życzeniami, 
dedykowano poszczególne 
występy. Miłośnikom muzyki 
podopieczni zafundowali po-
pis wokalny i instrumentalny, 
obejmujący grę na akorde-
onie, skrzypcach i pianinie. 
Fanów tańca zaskoczono po-
rywającym tangiem i dyna-

miczną sambą. Ukontentowani byli również amatorzy sztuki 
teatralnej, dla których przygotowano inscenizację muzyczną 
i recytację utworu lirycznego. Wielbicieli wysiłku fizycznego 
czekał zaś pełen gracji i spektakularnych figur pokaz elemen-
tów gimnastyki artystycznej. 

Nagrodą dla prezentujących talenty były żywiołowe reakcje 
publiki, która dopingowała i entuzjastycznie oklaskiwała każdy 
występ.

Wyjątkową niespodzianką było także uczestnictwo wszyst-
kich świętujących w koncercie Miejskiej Orkiestry Dętej w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku. Dy-
rygent oraz muzycy, z których znakomita część to absolwenci 

i uczniowie Gimnazjum nr 
2, stworzyli niesamowitą 
atmosferę, dzięki której słu-
chacze mogli przenieść się 
w magiczny świat dźwię-
ków i poznać oryginalne 
aranżacje standardów mu-
zyki rozrywkowej.

Bogatsi o płynące z obco-
wania ze sztuką doświad-
czenia estetyczne udaliśmy 
się do domów.

Nagrodami pieniężnymi wyróżnieni zostali: Dorota Gor-
lo-Szczecina, Małgorzata Harasim, Anna Kaczor, Ma-
rzena Elżbieta Kamińska-Kopiczko, Alina Kalinowska, 

Katarzyna Marta Kulbacka, Jan 
Najechalski, Adam Wyszyński, 
Maria Teresa Wnuk, Katarzyna 
Drejer-Rekść, Małgorzata Kosak, 
Elżbieta Miller, Anna Rabkowska, 
Anna Rydzewska, Irena Teresa 
Zarzycka oraz Wojciech Jegliński, 
który otrzymał nagrodę burmistrza.

Swoje pasje zaprezentowali: „Fale 
Dunaju” na skrzypcach zagrała 
Emilia Tokajuk IB; na akordeonie 
utwór „Rio Sena” zagrał Kacper 
Kaczor IC; tango zatańczyła para 

Żaneta Czerwińska IB i Jakub Jasiński IA; sambę zatań-
czyła para Iza Szukieć IE i Kajetan Kłoczko IA; akrobacje 
cyrkowe wykonały Julia Sinderewicz 
IIIE i Aleksandra Wilke IIA; piosenkę 
Beyonce „Halo” zaśpiewała Aneta Wi-
jas IIID; piosenkę „Sing Sing” Maryli 
Rodowicz w formie skeczu zaśpiewały i 
przedstawiły Ilona Waszczuk, Magdale-
na Sadowska, Katarzyna Zdrodowska, 
Adrianna Milewska, Iga Dzięgielewska, 
Olga Miszkiel, Urszula Jasińska z IIE; 
na keyboardzie zagrała Emilia Zaniew-
ska IIIA; wiersz Zbigniewa Herberta 
„Pan od przyrody” recytowała Magdale-
na Burzyńska IIIB; koncert życzeń po-
prowadzili Diana Dodyak IIA, Magdale-
na Backiel IIB oraz Artur Harasim IIID.

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

Kontakt: 518 552 646

W ramach działań projektu TURYSTYCZNA 
SIEĆ WSPÓŁPRACY klaster „SUWALSZCZY-
ZNA - MAZURY” Suwalska Izba Rolniczo–Tu-
rystyczna (lider projektu) wraz Augustowską 
Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, 
Gminą Gołdap oraz Lokalną Organizacją Tury-
styczną Ziemi Oleckiej zaprosili do współpracy 
przedstawicieli handlowych biur turystycznych, 
między innymi z Koła, Chorzowa, Włocławka, 
Białegostoku, Węgorzewa, Olsztyna, Warszawy.

Cel, to utworzenie sieci sprzedaży produktu 
turystycznego „Suwalszczyzna-Mazury”. Bę-
dzie to bardzo ważna forma wsparcia rozwoju 
biznesu turystycznego naszego regionu, a jed-
nocześnie pomoże ona wzbogacić i uatrakcyjnić 
ofertę biur turystycznych. 

Dla zainteresowanych podmiotów zorganizowano wi-

zytę studyjną, podczas której pokazano walory Suwalsz-
czyzny i Mazur Garbatych oraz proponowane do sprzedaży 
usługi i produkty turystyczne.

W powiecie oleckim agenci biur turystycznych od-
wiedzili Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach. Obejrze-
li multimedialną prezentację dotyczącą funkcjonowania 
„Mlecznej wsi Giże”. Uczestniczyli w warsztatach 
mleczarskich i wypieku ,,obwarzanków giżanków”. 

Następnie grupa odwiedziła Majątek Giże – go-
spodarstwo ekologiczne Państwa Anny i Leszka 
Marczaków. Po Majątku oprowadził właściciel pre-
zentując gościom swoją ofertę turystyczną. 

Przedstawiciele biur handlowych poznali rów-
nież hotel Colosseum, w którym zorganizowano ko-
lację i nocleg.

Powiat augustowski prezentował warsztaty w 
Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji, zaś powiat ełc-
ki Muzeum Kropli Wody, Muzeum kolejnictwa przy 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej i Skansen Pszczelarski. 

W powiecie gołdapskim zaprezentowano Ośro-
dek „Piękna Góra Rudziewicz”, dzielnicę uzdrowi-
skową w Lesie Kumiecie i kompleks edukacyjno – 
sportowy.

W suwalskim i sejneńskim przedstawiono wa-
lory kompleksu wyciągów narciarskich WOSiR 

Nawiązanie współpracy 
w zakresie sprzedaży oferty turystycznej Suwalszczyzny i Mazur

Szelment, „Ogrodu Bajek” w Kaletniku, Ośrodka 
„Maniówka” w Nowej Wsi koło Suwałk, „Muzeum 
Wigier” w Starym Folwarku i Międzynarodowe 
Centrum Dialogu w Dworku Miłosza w Krasnogru-
dzie.

Na spotkaniu podsumowującym nasi goście 
stwierdzili, że poznane miejsca i obiekty były dla 
nich bardzo interesujące. Widzą możliwość, aby 
doprowadzić do podpisania umów agencyjnych 
przede wszystkim dla produktów przeznaczonych 
grupom autokarowym oraz mniejszym grupom 17-
24 - osobowym podróżującym minibusami. 

Życzymy Wszystkim podpisania umów han-
dlowych. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi 
Oleckiej dziękuje za gościnne przyjęcie agentów 
turystycznych i zaprezentowanie Ziemi Oleckiej 

od jej najpiękniejszej strony – gościnności, interesujących 
przedsięwzięć i dobrej jakości usług turystycznych.

Danuta Cieślukowska
Konsultant ds. projektu 

TSW klaster Suwalszczyzna - Mazury



11
Tygodnik olecki 44/720 - r. 2011

to@borawski.pl

Dzień Edukacji Narodowej jest tylko raz w roku i zasługuje na specjalną 
oprawę. Jako ludzie ciekawi świata, żądni wrażeń, tolerancyjni postanowiliśmy 
zgłębić tajniki wielokulturowości terenów nie tak odległych. 15 października pra-
cownicy ZSLiZ w Olecku wyruszyli więc z ulicy Gołdapskiej na Podlasie.

Usatysfakcjonowani i zauroczeni Podlasiem możemy polecić kilka cieka-
wych miejsc do zwiedzenia.

Święta Góra Grabarka nazywana prawosławną Częstochową lub Górą Krzy-

Pracownicy ZSLiZ na Podlasiu

ży to miejsce  przedziwne, skła-
niające do zadumy, wyciszenia. 
To miejsce wielu cudów, nadziei, 
spełnionych próśb, a świadczą o 
tym tysiące krzyży - małych, du-
żych, drewnianych, metalowych, 
prawosławnych, katolickich. My także pozostawiliśmy krzyż z naszymi intencjami.

Drohiczyn - kiedyś potężny gród, ważna miejscowość na Podlasiu, dziś robi 
wrażenie sennej osady, choć jest siedzibą diecezji i może się pochwalić wieloma od-
nowionymi zabytkami sakralnymi, choćby Katedrą św. Trójcy. Nas zaciekawił zegar 
słoneczny i urzekł widok na zakola Bugu. Malownicza rzeka grała w wielu filmach, 
np. „Kronice wypadków miłosnych”, „Nad Niemnem”, „Pannach z Wilka”. Cieka-
wostką jest fakt, że obiekty sakralne w 

Drohiczynie wykorzystują ogrzewanie geotermalne.
Białystok
Przebudowany Rynek Kościuszki robi wrażenie, to ciekawa przestrzeń na miarę  

europejskiego miasta, ma urok miejsca 
historycznego, ale i nowoczesnego. 
Można zwiedzać, ale i pospacerować, 
czy odpocząć w jakiejś kafejce. Chce 
się tu wrócić i w biały dzień, i nocą. 
Pomnik Ludwika Zamenhofa, twórcy 
esperanta to pretekst, aby porozmyślać 
o wielokulturowości Białegostoku. 
Warto obejrzeć pałac Branickich, okre-
ślany często mianem polskiego Wersalu. Nam udało się wejść do środka XVII-
-wiecznej rezydencji, dziś Akademii Medycznej, i podziwiać odnowione wnętrza 
- hol, klatki schodowe oraz aulę. Przywraca się tu także dawny wygląd ogrodu fran-
cuskiego - z bukszpanami, fontannami, rzeźbami, rabatkami i pawilonami. Ogród 

ma wyglądać jak na starych rycinach.
Supraśl to niewielka miejscowość, ale warta odwiedzenia ze względu na prawosławny monaster męski, odbudowaną Cerkiew 

Zwiastowania NMP, secesyjny pałac Buchholtzów – (dziś liceum plastyczne), siedzibę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyń-
skiej oraz niezwykłe muzeum. Oryginalnie zaaranżowane sale w Muzeum Ikon, muzyka, światło przypominają nam o duchowym 

wymiarze naszej egzystencji i wyjaśniają sens pisania ikon.
Tykocin - to miejsce, gdzie można przypomnieć sobie o wielu postaciach 

i wydarzeniach historycznych, np. Zygmuncie II Auguście, Stefanie Czar-
nieckim, Łukaszu Górnickim, o potopie szwedzkim, o ustanowieniu Orderu 
Orła Białego. Z historią Tykocina oraz bogatą kulturą żydowską można za-
poznać się w muzeum mieszczącym się w zabytkowych wnętrzach XVII- 
wiecznej synagogi i domu talmudycznego. Od niedawna można też zwiedzać 
odbudowany częściowo (z prywatnej inicjatywy) zamek. Zbiory nie są zbyt 
bogate, ale miejsce niezwykłe – to tu przechowywano przez rok zmumifi-
kowane ciało Zygmunta Augusta, tu zmarł Janusz Radziwiłł. Ponoć arrasy 
podziwiane na Wawelu pochodzą z zamków w Tykocinie i Knyszynie.

W trakcie naszej wyprawy zadbaliśmy i o duszę, i o ciało. W hotelu Cristal 
czuliśmy się jak wyjątkowi goście, zwłaszcza że w holu siedział przyjaźnie 
zadumany Gustaw Holoubek. W sobotni wieczór obejrzeliśmy „Ożenek” w 
Teatrze Dramatycznym w Białymstoku z dobrą rolą Wojciecha Wysockiego. 

Dań kuchni żydowskiej posmakowaliśmy w restauracji Tejsza w 
Tykocinie. To była bardzo smaczna i obfita kolacja. W tym lokalu 

rozumieją powiedzenie „Klient- 
nasz pan”.Mimo mroźnego po-
wietrza cały czas świeciło słoń-
ce, jesień iskrzyła się różnymi 
kolorami. Nie przeszkadzały 
nam roboty na drogach, ponie-
waż dawały nadzieję, że będzie 
lepiej. Wróciliśmy w bardzo do-
brych humorach, zwłaszcza, że 
pani pilot nie tylko dbała o do-
brą organizację i przekazywanie 
faktów, ale i o wesołą atmosferę, 
opowiadając dowcipy, zgodnie 
z ideą wycieczki, o rożnych na-
cjach.   

Renata Narewska
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2-3 listopada - eliminacje do finału VII Gminnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej

Konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów 
oraz zespołów wokalnych z przedszkoli, szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów z obszaru Gminy Olecko.

Pierwsza część konkursowa odbędzie się 2 listopada 
2011 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej ROK. Mogą 
wziąć w niej udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Druga część konkursowa będzie miała miejsce 3 
listopada 2011 r. o godz. 16.00, uczestniczyć w niej 
będą uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz 
uczniowie klas gimnazjalnych.

Uczniowie wyłonieni w eliminacjach wystąpią pod-
czas uroczystego finału, który odbędzie się 10 listopada 
w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Olecku.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 28 paździer-
nika 2011 r.

Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi w dniu 7 li-
stopada 2011 r.

Regulamin konkursu można przeczytać tutaj... przeczytaj
Organizatorzy konkursu: Urząd Miejski w Olecku
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 

Garbate”
Szkoły podstawowe i gimnazja z obszaru Gminy 

Olecko

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku czekają na 
właściciela „fanty” znalezione na jednym z przeszukań. Rzeczy 
te najprawdopodobniej zostały skradzione. 

Osoby które rozpoznają na zdjęciach swoją własność prosi-
my o kontakt z naczelnikiem wydziału kryminalnego pod nu-
merem telefonu 87 520-72-30.

18 października 2011r. w Urzędzie Gminy w Świętajno 
odbyło się spotkanie z zakresu edukacji zdrowotnej – profi-
laktyki raka szyjki macicy. W spotkaniu udział wzięli sołtysi                       
z terenu Gminy, pracownicy Urzędu oraz jednostek podle-
głych. Przybyłych na spotkanie powitała Janina Trus – Wójt 
Gminy. Część merytoryczną spotkania poprowadził ks. Da-
riusz Smoleński Proboszcz Parafii w Świętajnie oraz Halina 
Kasicka – pracownik Starostwa Powiatowego w Olecku.

Proboszcz poinformował, iż od lat pracuje z osobami cho-
rymi na nowotwory. Podkreślał, iż należy wykonywać bada-
nia profilaktyczne, bowiem tylko one pozwalają na szybkie 
wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Podczas spotkania 
mówił, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne 
zdrowie. 

Edukacja zdrowotna w Gminie Świętajno

Halina Kasicka wskazała, że wg statystyk w Europie co 
2 minuty z powodu raka szyjki macicy umiera jedna kobieta. 
W Polsce każdego dnia 10 kobiet dowiaduje się, że choruje 
na ta chorobę, niestety 5 z nich umiera, bo zgłosiły się zbyt 
późno na badania. 

Spotkanie zorganizowano w celu zachęcenia mieszkanek 
Gminy Świętajno do udziału w „Białej Niedzieli – bada-
niach cytologicznych” organizowanych 20 listopada 2011r.                
w szpitalu w Olecku. 

www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

VII Gminnego Konkursu 
Pieśni Patriotycznej

Od września 2011 r. do czerwca 2012 r. Krajowy Ośrodek 
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) re-
alizuje projekt „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego 
oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”. 
Powiat Olecki uczestniczy w jego pilotażowych działaniach. 
Anna Pogorzelska została doradcą – konsultantem naszego po-
wiatu w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez KOWEZiU.

Projekt zakłada zewnętrzne wspieranie publicznych gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych w realizacji zadań w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szczególności poprzez 
powołanie powiatowych Zespołów Wsparcia Doradztwa Eduka-
cyjno-Zawodowego i utworzenie internetowego systemu infor-
macji edukacyjno-zawodowej.

Głównym zadaniem doradców – konsultantów będzie między 
innymi:

• przeprowadzenie diagnozy systemu doradztwa w szkołach;
• opracowanie charakterystyki placówki w aspekcie doradz-

twa edukacyjno-zawodowego wraz z rekomendacjami oraz planu 
wsparcia szkoły;

• przeprowadzenie z radami pedagogicznymi, nauczycielami, 
rodzicami i uczniami spotkań upowszechniających ideę doradz-
twa;

• utworzenie mapy lokalnych instytucji systemu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego działających na terenie powiatu wraz z 
opisem ich potencjału i rodzaju świadczonych usług.

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Wsparcie szkół w zakresie 
doradztwa zawodowego
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NIE MUSISZ BYĆ SAM

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH 
PROBLEMÓW UMOŻLIWIĄ

BIURO PORAD OBYWATELSKICH 
I  PRAWNYCH W  OLECKU
ORAZ  TERENOWE PUNKTY 

PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH 
 W  KOWALACH OLECKICH, 
ŚWIĘTAJNIE  I  WIELICZKACH

Macie Państwo kłopoty z uregulowaniem spadku, uzy-
skaniem alimentów , rentą, emeryturą ?

Macie poczucie , że wasz pracodawca nie postępuje 
zgodnie z prawem ?

Trudno Wam samodzielnie załatwić sprawę z urzędni-
kiem?

ZAPRASZAMY -  
PORADZIMY, 
POMOŻEMY WYPEŁNIĆ WNIOSKI , 
PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY , 
NAPISZEMY PODANIE.

Z porad nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy powia-
tu oleckiego.
Kontakt : Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych 19-400 
Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 tel. 87 610-22-01, 

www.akademia.olecko.pl 
e-mail  ak.ob.@wp.pl

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K61201

Finanse poszkodowanym rolnikom
Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 lipca 2011 r. 
do 29 sierpnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystą-
pienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowied-
nich działań zapobiegawczych”.

O pomoc może ubiegać się producent rolny, w gospodar-
stwie którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły szkody spo-
wodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, 
piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki 
przezimowania lub przymrozki wiosenne w wysokości: 

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rol-
nej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda 
albo z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w któ-
rym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i 
najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym w uprawach 
rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach;

oraz
b) nie mniej niż 10.000,- zł w budynkach, budowlach, 

maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, 
sadach lub plantacjach wieloletnich lub stadach podstawo-
wych zwierząt gospodarskich.

Szkody muszą być oszacowane przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystą-
pienia szkód.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 
września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w 
wyniku działania klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 169, poz. 1141; Dz. U. z 2011 r., Nr 126, 
poz. 719).

Formularz wniosku z instrukcją wypełniania i wzorami 
załączników do wniosku znajdują się stronie Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.
pl w zakładce WDRAŻANE PROGRAMY PROW 2007-
2013 → Przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (...) – 
nabór 2011 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl 
opracowała Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 

Dbajmy o niepełnosprawnych
Radny Wojciech Leonarczyk zgłosił na ostatniej sesji 

wniosek aby wszystkie miejsca parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych podczas zimy były traktowane w należyty 
sposób. Chodzi o ich terminowe odśnieżanie oraz o to by od 
tego miejsca na chodnik zawsze prowadziła dróżka. 

Podczas tej zimy miejsca parkingowe dla niepełnospraw-
nych wykorzystywano niejednokrotnie jako magazyny zgar-
niętego śniegu.          (m)

Nowi ławnicy
Podczas Sesji rady Miejskiej w tajnym głosowaniu wy-

brano ławników do Sądu rejonowego w Olecku. Zostali nimi 
Elżbieta Stanisława Mazurek, Zdzisław Mioduszewski, 
Krystyna Panasewicz, Janusz Franciszek Szczepanik, 
Barbara Krystyna Trzcianowska i Danuta Teresa Wo-
ronko.

Na ławnika Rejonowego Sądu Pracy w Ełku został wy-
brany Józef Siwko.          (b)

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, 

że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy 
z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administra-
cyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  (Dz. U. Nr 106, 
poz. 662)

W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się o świad-
czenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń mogą skła-
dać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składa-
jący oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V47703

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V4
96

01

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K61002

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44605

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  V41509

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V44905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B36105

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46404

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V47004

US£UGI
* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V44705

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V4
41

06

V4
48

05

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V47204

KARAOKE w Pub Piwnica
 każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V46904

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem: 
(87) 523-03-03

• imprezy urodzinowe i komunijne

V41419
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1243

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V42308

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48502

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   K59608

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47633

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61102

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44915

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V47214

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V47623

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36804

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 L71604

* opony  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V42518

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46804

V29116

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Klub „CoolTura”

V41409

* glazurnictwo, tel. 517-535-255 K60804

* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60904

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO
lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów

ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19, 

sobota 9-13 K61301

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V42458

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B37202

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35607

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L71901

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37601

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37701

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K64015

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B36305

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B37901

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34609

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B35806

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 L71703

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55720f

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V44206

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B37801

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L71504

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 L71404

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B36903

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 K59708
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01   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V42208

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1442

V42917
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V4
25

08

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V41910

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V49211

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V41109

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V42608

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
45

00
6

V48602

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V44306

* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 
33,5 m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do 
zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 V47106

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42418

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V49611

* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI, 
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46704

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V48412

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47613

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B36704

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64025

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L71205

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41129

* 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. B37103

* stary traktor, tel. 602-235-182 V42438

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B36504

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V47224

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B36404

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406y

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B37502

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626a

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506y

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41119

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306y

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514-
441 B37402

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42428

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V42218

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1452

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-
454 B37003
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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

L71802

V41701

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
„Jajeczne” odmładzanie

Maseczka młodości: Zmiksować żółtko, 2 łyżki 
oliwy i łyżeczkę soku cytrynowego. „Majonezem” 
smarujemy twarz i szyję, po 30 minutach zmywamy 
wilgotną gazą, skórę przecieramy tonikiem i wklepu-

jemy krem nawilżający. Maseczkę należy stosować często, 
gdyż jest ona dobrodziejstwem dla każdej cery: zawiera 
proteiny, NNKT, a dzięki sokowi z cytryny ma odpowied-
nie pH.

Uroda z ziół
Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swojej 
cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli. Te 
w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, 
ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i własnoręcznie 
wysuszone.
Łopian świetny jest dla skóry trądzikowej, podatnej na 
stany zapalne.

Kminek
... dodajemy do grochu czy grochówki oraz wszelkich 

potraw uchodzących za ciężkostrawne. Zmielony kminek 

i majeranek (porcja jeden do jednego) dodane do bigosu czy 
kapuśniaku chronią przed wszelkimi gastrycznymi sensacja-
mi. Samym kminkiem dobrze jest posypać twarożki i sery.

Czekolada dla nerwusów
Ziarno drzewa kakaowego, a więc nie tylko kakao, ale 

wszelkie czekoladki i czekolady, zawiera mikroelementy, 
mające bezpośredni wpływ na nasz system psychiczny. 

Cynk zwiększa wydzielanie endorfiny, niezbędnej do 
normalnego funkcjonowania układu nerwowego. Upraszcza-
jąc - można powiedzieć, że wywołuje uczucie zadowolenia, 
rozjaśnia umysł, zwiększa energię. Magnez reguluje spraw-
ność komórek nerwowych. Niektórzy naukowcy twierdzą, że 
razem z wapniem, pełni zadanie uspokajającego środka. To 
dlatego podawano kiedyś nadpobudliwym dzieciom kakao, 
bogate w magnez, z mlekiem - będącym najlepszym źródłem 
wapnia. Pierwiastki te osłabiają destrukcyjną rolę stresu, a 
nawet opóźniają degenerację mózgu. 

Podobną funkcję pełni selen. Obecność w czekoladzie 
witamin z grupy B chroni organizm przed gromadzeniem się 
substancji szkodliwych dla pracy mózgu, zabezpieczających 
przed bezsennością i przygnębieniem.

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

B37302

K59509
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Jo-
anny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogu-
rada, Bożydara, Czcibora, Gorzysława, 
Ludwika, Nestora, Oresta, Ścibora, Teo-
dora, Ursyna, Waltera 
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby, 
Ludmiły, Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy 
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira, 
Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto Niepod-
ległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, Felicja-
na, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, Prota, 
Spycisława, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krysty-
ny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana, 

Flawiana, Flawiusza, Izaaka, Izadiu-
sza, Jonasza, Józefata, Konrada, Kry-
stiana, Krystyna, Marcina, Mateusza, 
Ścibora, Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Walen-
tyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, 
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, Kry-
spiana, Krystyna, Mikołaja, Stanisła-
wa, Walentyna, Wiktora, Wodzisława
14 listopada
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hi-
pacego, Józefa, Lewina, Rogera, Sera-
fina, Ścibora, Świerada, Wawrzyńca, 
Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopol-
dy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Le-
opolda, Przybygniewa, Roberta, Roger

Sztuka nie rodzi się naraz. 
Nela Samotyhowa

W życiu ludzkim istnieje pewna licz-
ba ważnych wydarzeń. Nie ma między 
nimi ciągłości (...). Odnajdujemy się 
w dziwnych miejscach w różnych mo-
mentach czasu i na krótki jego okres 
łączymy swe życie z życiem kogoś in-
nego (...) potem, gdy nasz czas upływa, 
rozchodzimy się każde w swoją stronę 
– zdarza się, że z bólem w sercu, uno-
sząc ze sobą mgiełkę wspomnień, któ-
ra zrazu otacza nas swym welonem, by 
potem rozwiać się (...) 

Harlan Ellison
Czy człowiek narodził się w momen-
cie, kiedy po raz pierwszy na widok 
trupa zapytał: Dlaczego? A potem 
wciąż to samo powtarzał. 

André Malraux

W listopadzie goło w sadzie.
Deszcze listopadowe budzą wiatry zi-
mowe.
Gdy w listopadzie liść na szczytach 
drzew trzyma, to w maju na nowe li-
ście spadnie jeszcze zima.
Jaka pogoda listopadowa, taka i mar-
cowa.
Na św. Teodora ściągaj krupy do chału-
py (9 listopada).
Gdy listopad suchy, zima pełna pluchy.
Gdy liście przed Marcinem nie opada-
ją, to mroźną zimę przepowiadają. (11 
listopada).
Na św. Marcina (11 listopada) lód, na 
Trzy Króle wody w bród.
Gdy św. Marcina (11 listopada)  po 
wodzie – Boże Narodzenie po lodzie.
Dzień św. Marcina (11 listopada)  dużo 
gęsi zarzyna. (Tradycyjnie był to ter-
min bicia gęsi).
Na Marcina (11 listopada)  gęś na stole, 
którą nade wszystko wolę. (Z koloru 
kości ptaków prognozowano przebieg 
zimy – biała oznaczała mróz i śnieg).
Wiatr od południa na św. Marcina (11 
listopada) – Będzie lekka zima.
Święty Marcin pije wino, wodę pozo-
stawia młynom.
Na Stanisława Kostkę (13 listopada) 
ujrzysz śniegu drobnostkę, a na Ofia-
rowanie (21 listopada) przydadzą się 
sanie..
Pogoda i mróz z listopada, mokry sty-
czeń zapowiada.
Gdy w listopadzie grzmi – rolnik do-
brze śpi.

Kotlety serowe
40 dag sera salami lub innego sera w 
kształcie walca, 10 małych pieczarek, 
jajko, 2 łyżki mąki, 3 łyżki tartej bułki, 
olej do smażenia, sól, pieprz
Ser kroimy w plastry o grubości około 
jednego centymetra i oprószamy mąką. 
Smażymy z obu stron na rozgrzanym 
tłuszczu aż do chwili powstania na po-
wierzchni sera rumianej skorupki. Ser w 
środku musi się stopić ale nie wypłynąć. 
Na każdym kotlecie kładziemy osobno 
usmażoną, posoloną i obsypana pieprzem 
pieczarkę. Podajemy danie z ryżem.

Sznycle po czesku
4 sznycle wieprzowe, łyżka mąki, 5 dag 
boczku, 2 cebule, olej, dwie łyżki pieprzu 
ziołowego, 2 łyżeczki musztardy sarep-
skiej
Sznycle smarujemy cienką warstwą 
musztardy. Mąkę mieszamy z pieprzem 
ziołowym i posypujemy tym sznycle z 
obu stron. Odstawiamy na pół godziny.
Boczek i cebulę kroimy w drobna kostkę 
i podsmażamy na oleju. 
Sznycle smażymy na małym ogniu z 

każdej strony około 4 minut tak aby 
uzyskały ciemnozłoty kolor. Sznycle 
podajemy posypane cebula i boczkiem. 
Najlepsze są do nich smażone ziemnia-
ki oraz surówka z czerwonej kapusty.

Kurczak w ziołach
Średniej wielkości kurczak, 3 łyżki soku 
z cytryny, starta skórka cytrynowa, zio-
ła: kilka gałązek bazylii, tymianku oraz 
rozmarynu, 2 gałązki natki pietruszki, 
3 ząbki czosnku, 5 łyżek oliwy, 5 dag 
wermutu
Kurczaka dokładnie myjemy, a następ-
nie osuszamy. Nacieramy sokiem z 
cytryny, solą i na koniec posypujemy 
starta skórką cytrynową i posypujemy 
pieprzem. 
Do środka wkładamy wszystkie zioła 
oraz drobno posiekany czosnek. Teraz 
odstawiamy kurczaka na dwie godziny.
Po tym czasie smarujemy go oliwą i 
pieczemy około 20 minut w piekarniku 
o temperaturze 200°C. Po tym czasie 
wyjąć, polać wermutem i piec jeszcze 
około 40 minut w nieco mniejszej tem-
peraturze. 

W Liverpoolu 
... można zatrudniać ekspedientki w stro-
ju topless, ale tylko w ... sklepach z egzo-
tycznymi rybkami akwariowymi.

Uśmiech
Podczas uśmiechu pracuje 15 mięśni twa-
rzy.

Al. Capone
... podawał na swoich wizytówkach, że 
jest z zawodu handlarzem używanymi 
meblami.

Gmach Biblioteki Głównej
... Uniwersytetu w Indianie (USA) zapa-
da się rocznie o około 1 cal. Powód? Pro-
jektanci nie uwzględnili ciężaru książek. 

Ziemniaki
Aby podczas gotowania ziemniaków 
woda nie kipiała, należy dodać do niej 
odrobinę tłuszczu.

Potarcie rąk
... solą po krojeniu cebuli, a potem 
umycie w wodzie z mydłem pozwala 
na pozbycie się niemiłego zapachu.

Nowe szklanki
... przed użyciem można zahartować 
wkładając je do garnka z osolona wodą 
i powoli doprowadzając do wrzenia. 
Szklanki wyjmujemy, gdy woda osty-
gnie.
Filiżanki, szklanki i łyżeczki
... z brązowym osadem czyści się 
znakomicie wilgotna szmatką posypa-
na solą.

Nowy emaliowany garnek
... będzie dłużej nam służył jeżeli ugo-
tujemy w nim słoną wodę osolona w 
stosunku 2 łyżki wody na litr.

Rodzynki
Wyschnięte rodzynki staną się miękkie, 
gdy włożysz je na pół godziny do soku  z 
cytryny.Termofor

Jeżeli chcemy by woda w termoforze 
dłużej była ciepła należy dodać do niej 
trochę soli.
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21 października w hali sportowej Zespołu Szkół 
Technicznych odbył się Turniej Eliminacyjny do 
Mistrzostw województwa W-M  Powiatowych 
Straży Pożarnych 
w halowej piłce nożnej.
Zorganizowały go Komenda Powiatowej Straży 
Pożarnej w Olecku wraz z MOSiR Olecko.
Sędziowali Marek Stankonowicz i Dariusz 
Karniej.
WYNIKI:
Nowe Miasto - Kętrzyn 5:1 (1:1)
Olecko - Gołdap  4:1 (1:1)
Nowe Miasto - Gołdap 6:0 (2:0)
Kętrzyn - Olecko  5:3 (2:2)
Kętrzyn - Gołdap  1:1 (0:1)
Nowe Miasto - Olecko 4:1 (1:1)

Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw województwa warmińsko-mazurskiego 
Powiatowych Straży Pożarnych w halowej piłce nożnej

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Nowe Miasto  9 pkt 16:2
2. Kętrzyn  4 pkt 7:8
3. Olecko  3 pkt 8:10
4. Gołdap  1 pkt 2:11
Dwie pierwsze drużyny awansowały do dalszego etapu rozgrywek.
Wszystkie zespoly otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 50 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – Dariusz Karniej
Eliminacje XIII Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 

halową piłkę nożną, okazały się dla oleckich strażaków “pechowe”. 
Niestety pomimo całkiem dobrej gry nie udało się awansować do półfi-

nału. Po wygranym meczu z Gołdapią 4:1, przegraliśmy 3:5 z Kętrzynem 
chociaż na 2 minuty przed końcem meczu było 3:3. 

Ostatni mecz to wysoka przegrana (1:4) z zwycięzcą turnieju drużyną 
z Nowego Miasta. Ostatecznie drużyna z Olecka zajęła 3 miejsce wyprze-
dzając strażaków z Gołdapi. Królem strzelców został reprezentant Nowego 
Miasta Patryk Grzechowiak, który strzelił 5 bramek.

kpt. Tomasz Jagłowski

zdj. archiwum PSP

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza 
konkurs plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Strachy, potwory, upiory” 
Celem konkursu jest konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży li-
teraturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności twór-
czej młodych plastyków, wymiana doświadczeń i poszerzenie 
wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
FORMY PREZENTACJI  ORAZ WARUNKI UCZESTNIC-
TWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0-6 szkół 
podstawowych
Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach malar-
skich, malarstwo (tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwa-
rele , pastele olejne i suche, kolaż), batik, malarstwo na tka-
ninie - malarstwo na szkle, witraż, grafika (linoryt, drzeworyt, 
monotypia), nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone, 
format prac dowolny (minimalny A-4); prace mogą zostać opra-
wione w kartonowe passe-partout, prace powinny być szcze-
gółowo i czytelnie opisane (pismem drukowanym) zgodnie z 
załączonym wzorem, prace uczestnik wykonuje samodzielnie 

KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:7- 9 lat 
i 10-12 lat
2. Przy ocenie brane będą pod uwagę: a) twórcza pomysłowość i 
wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, b) ogólna estetyka 
wykonania prac, c) stopień opanowania technik plastycznych, d) 
inspirację utworem literackim związanym z tematyką konkursu.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30.11.2011 r.
Prace należy dostarczyć na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Olecku, Kopernika 6, 19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
e-mail: biblioteka@przystanek.pl oraz www.przystanek.pl
Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od liczby 
uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opublikowany 
na stronie internetowej.
Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator 
zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbio-
rach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.  
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

24 października odbyły się VI Mistrzostwa Rejonu SZS w 
piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
Zorganizowali je na stadionie MOSiR ze sztuczną murawą: 
OTSS, POSS i MOSiR Olecko.
Sędziowali Dariusz Karniej, Marek Stankonowicz i Ro-
bert Smyk.
WYNIKI:
Gim. Nr 2 Olecko - PG Ryn 4:0 (1:0)
Gim. Nr 3 Ełk - Gim. Nr 1 Gołdap 3:1 (2:0)
Gim. Nr 3 Ełk - PG Ryn  1:0 (1:0)
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Nr 1 Gołdap 0:0 (0:0)
Gim. Nr 1 Gołdap - PG Ryn 2:2 (2:1)
Gim. Nr 3 Ełk - Gim. Nr 2 Olecko 6:0 (4:0)
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Gim. Nr 3 Ełk (opiekun Andrzej Mierzejewski) 9 pkt 10:1
2. Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Adam Wyszyński) 4 pkt 4:6

Mistrzostwa Rejonu VI SZS w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
3. Gim. Nr 1 Gołdap (opiekun Krzysztof Szlenk) 2 pkt 3:5
4. PG Ryn (opiekun Andrzej Koleśnik) 1 pkt 2:7

Dwie pierwsze drużyny uzyskały awans do Półfina-
łów Mistrzostw Województwa SZS. Trzy pierwsze zespoły 
otrzymały puchary, ufundowane przez MOSiR Olecko.

Wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 64 zawodników.
Skład osobowy reprezentacji Gimnazjum Nr 3 w Olec-

ku: Krystian Dors, Maciej Fiećko, Jakub Wądołowski, 
Michał Wargala, Kacper Bil, Marcel Terlecki, Dominik 
Wasilewski, Konrad Krankowski, Łukasz Malinowski, 
Jakub Murawski, Michał Szturgulewski, Mateusz Kuła-
kowski, Kamil Piotrowski, Mateusz Malinowski, Michał 
Jakubiak, Jakub Kopiczko i Karol Duchnowski.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej

Grzegorz Ziółkowski w Pieczyskach
W dniach 10 -13 października 2011 roku Grzegorz Ziół-

kowski, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku  
przebywał na ogólnopolskim spotkaniu osób niepełnospraw-
nych w Pieczyskach koło Bydgoszczy, których połączyła 
książka wydana przez Fundację Arka Bydgoszcz pt. „Przełom 
–się „. 

Barbara Olszewska, prezes fundacji, podczas otwarcia 
spotkania powiedziała: ,,Ta książka to pokłosie konkursu li-
terackiego zorganizowanego przez naszą fundację. Podczas 
spotkania poznają się wyróżnieni autorzy. Ich opowiadania 
to historia ludzkich losów, zmagań z chorobą, szukanie dro-
gi do spełnienia i szczęścia. Ich podejście do rzeczywistości 
może być wskazówką dla tych którzy przytłoczeni trudną 
codziennością zagubili sens życia. To po prostu cenny doku-
ment. Specjaliści - terapeuci mówią jednym głosem: tego typu 
przedsięwzięcia odgrywają niebagatelną rolę w procesie pozy-
tywnego kształtowania samooceny i samoświadomości osób 
postrzegających świat przez pryzmat swojego nieszczęścia. 
Publikacja będzie służyła również upowszechnieniu twórczo-
ści niepełnosprawnych wśród zdrowej części społeczeństwa, 
co jest bardzo istotne w zmniejszaniu uprzedzeń i barier psy-
chologicznych.” 

Grzegorz Ziółkowski wspomina pobyt w Pieczyskach:  
,,Od pięciu lat biorę udział w organizowanym przez fundację 
konkursie. W tym roku po raz czwarty zostałem wyróżniony. 
Lubię te spotkania bo mogę zobaczyć bardzo miłe  organiza-
torki: Barbarę Olszewską i Ewę Pacek, Pełnomocnika Pre-
zydent  ds. Osób Niepełnosprawnych, poznać  nowych ludzi  
i wziąć udział w różnych warsztatach. W tym roku uczestni-

czyłem w zajęciach fotograficznych prowadzonych przez profesjo-
nalnego fotografa, Janusza Michalskiego. Jestem zadowolony, że 
moja praca jest w książce. Dużo zawdzięczam instruktorom Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Olecku. To dzięki nim nie stoję w miej-
scu tylko dzielę się z innymi  tym czego się nauczę i co dobrego  
dostaję od życia…” W tym miejscu zacytuję motto z ww. książki, 
słowa Jana Pawła II: ,,Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc 
dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie 

obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miło-
ścią…” na tym polega człowieczeństwo, czego sobie i wszystkim 
życzę.

Kamila Urszula Włodarska
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W każdym z nas drzemie odrobina niepoprawnego optymi-
zmu. Fakt ten wykorzystują różni spece od marketingu, stąd w 
różnych branżach promocja goni promocję. Polacy, którzy do-
piero budują gospodarkę rynkową, nie oswoili się z faktem, że 
promocja jest normalnym działaniem rynkowym. Na każdym 
kroku jesteśmy wręcz bombardowani różnymi jej formami. 
Każda okazja jest dobra, aby zachęcić do kupowania. W branży 
marketingowej oprócz mechanizmów mechanicznych liczą się 
doświadczenia psychologiczne. 

Któż z nas nie czeka na swoje przysłowiowe „pięć minut”. 
A może to właśnie do mnie uśmiechnął się los i to ja jestem 
tym wybrańcem? I właśnie ten czynnik jest namiętnie wykorzy-
stywany. Oszołomieni „zbijaniem cen zawodowo” kupujemy 
znacznie więcej niż zwykle, bo jak tu nie kupić, skoro to takie 
tanie? Magia obniżki działa na wielu z nas jak narkotyk, rozbu-
dza głód konsumpcji. A w istocie, jak powiada mój znajomy jest: 
„witamy was i mamy was!”. 

Wielokrotnie po takich wielkich zakupach – wszystkiego po 
promocyjnej cenie – stwierdzamy, że znacznie nadszarpnęliśmy 
nasz budżet domowy. Czujemy się wówczas lekko sfrustrowa-
ni. Wówczas dla relaksu włączamy radio, a tam leci reklama, 
która kusi nas kolejną kumulacją w totolotku. Jak tu pominąć 
taką okazję? Pędzimy więc do kolektury, aby dać kolejną szansę 
losowi. A nuż los uśmiechnie się do nas i odmieni nasze życie 
bez wyrzeczeń, wysiłku i pracy.

Możliwości ludzi od reklamy są – jak się okazuje – nieogra-
niczone. Do reklam w prasie radiu i telewizji już się przyzwy-
czailiśmy, jak do przerw w trakcie filmy i wyżej wspomnianych 
promocji też. Bezpłatne ulotki i gazetki reklamowe to zdecy-
dowanie już za mało. Wciskanie ludziom ulotek na ruchliwych 
chodnikach i skwerach, to też już trąci myszką. Baloniki, kubki 
z nadrukiem, ooo i smycze z nadrukiem firmy – to też już było. 
Amerykanizacja wkrótce nas zaleje. Po gumach do żucia, chip-
sach, modzie na „mieć a nie być” i tysiącach innych drobiazgów, 
wkradają się do naszych kuchni, sypialni i szkół. 

Szkoda, że tak szybko nam nie idzie z nauką angielskiego… 
Sieciowe sklepy i „stołówki” z Mc Donalds’em na czele, zamio-
tą doszczętnie nasze zwyczajne sklepy i bary mleczne (gdzie taki 
uświadczysz?). Jak można wygrać niejedną kampanię politycz-
ną, mogą pochwalić się ci, którzy wygrali ją w amerykańskim 
stylu, czyli dużo plakatów i bilbordów, częste wizyty w telewizji 
i płatne wywiady w prasie rozpływające się nad zaletami kandy-

data. Trochę ryzyka - wszystko na jedną kartę: wydać ogromne pie-
niądze na reklamę i… wygrać. Niejeden właściciel firmy tak robi i 
nieważne, czy to są rajstopy, czekolada, film czy klej do tapet albo 
protez. Chcemy czy nie – wierzymy reklamom. A nad tym, byśmy 
odrobinę uwierzyli pracują sztaby specjalistów.

Osobiście z tym, jak działa reklama, najbardziej oddają słowa 
żołnierskiej piosenki. A leciało to tak: „żołnierz dziewczynie nie 
skłamie, chociaż nie wszystko jej powie (…) wróci, to resztę do-
powie”. Wystarczy wziąć kredyt, żeby szczegółów dowiedzieć się 
już przy spłacie. 

Hitem reklamowym z epoki głębokiego socjalizmu było hasło 
na jednym z dworców PKP. Uwaga: „Partyjność nie kończy się 
o piętnastej!” Piękne, prawda? Mnie zdumiewa cały czas i kiedy 
mogę, cytuję je. Właśnie, niewielu zwraca uwagę na aspekt lite-
racki reklam. Są to często przekazy skondensowane do minimum 
możliwości słownych. O jednym takim chcę teraz wspomnieć. 

Niedawno odwiedziłam sąsiednie miasto (dawną stolicę nasze-
go województwa), a tam wielki jak ekran w sali kinowej hasło. 
Trzy słowa, dosłownie. Ale jakie - bombeczka! Znowu uwaga: 
„Wkrótce będzie extra”. No wprost cudo! Kiedy będzie to „wkrót-
ce”?, nikt nie wie. Może będzie za tydzień, a może już za rogiem 
czeka jakieś szczęście, może nadeszło pocztą internetową? Słowo 
„wkrótce” nikogo nie drażni terminem, brzmi – że tak powiem – 
ciepło, daje nadzieję. Słowo „będzie” jest przypieczętowaniem i 
zapewnieniem, że jednak to za rogiem dziś, jutro, za rok wreszcie 
będzie. 

Jak to słowo „wreszcie” zazgrzytało, prawda?, a wkrótce nie 
jest szorstkie, takie gładkie. I ostatnie słowo jest genialne: „extra”. 
Czyż nie cudownie brzmi? Kojarzy się extra ligą koszykówki, na 
przykład, czyli czymś światowym, na wysokim poziomie. Zresztą, 
każdy w to „extra” może włożyć co zechce, każde swoje marzenie, 
może „extra” samochód, „extra” wyjazd. W języku dziecięcym jest 
to najczęściej używane słowo po „fajnie”. I jedno i drugie ozna-
cza… właśnie, co? Nie zdążyłam znad kierownicy dojrzeć nadaw-
cę tych pobożnych „extra” życzeń. A moja młodsza córka, siedząca 
z tyłu, skomentowała to retorycznie: „Może to chodzi o ten nowy 
sklep, który ma być niedługo otwarty?” Chyba wolę ten wariant niż 
związany z życiem przeciętnego obywatela, o którym pomyślałam.  

Marusia
Ps. Żeby nie wyszło tak różowo, to przyznaję się, że też dałam 

się zwieść chwytom marketingowym bankowców. Dzięki mojej 
szczerości w ich szczerość, zakup skrzypiec mojej starszej córce 
odjechał ho-ho, daleko. Mogę jej tylko powiedzieć, że jak „wkrótce 
będzie extra”, to jej kupię.

PO KOKARDĘ
Extra!


