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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 47 (723) 23 listopada 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 47
(723)

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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2WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH, BRUNATNY
EKO GROSZEK (polski, import), NAWOZY

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256

PROMOCJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
NAGRZEWNICE OD 29,90zł

A TAKŻE:
SZPADLE, ŁOPATY DO ŚNIEGU
W REWELACYJNYCH CENACH

www.majsterolecko.pl

Z okazji wydania 500. nr 
„Głosu Olecka” życzenia wy-
dania dalszych pięciuset nume-
rów przesyła redakcja „Tygo-
dnika Oleckiego” 

Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni. 
Oscar Wilde

Policja poszukuje 
świadków wypadku 

drogowego w Cimochach
Przypominamy, że do wypadku doszło 4 listopada br. około  
godzinie 17.00 w miejscowości Cimochy  gmina Wieliczki. 
Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu 
ustalono, że kierujący samochodem osobowym  podczas 
manewru wymijania się z innym pojazdem najechał na tył 
jadącego przed nim rowerzysty. W wyniku zderzenia 73-let-
nia kobieta jadąca rowerem doznała złamania nóg. Sprawca 
wypadku odjechał z miejsca zdarzenia..
Policja poszukuje świadków tego zdarzenia i apeluje do 
wszystkich osób mogących przyczynić się do ustalenia 
sprawcy. Prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy 
Powiatowej Policji w Olecku pod numer telefonu 997 lub 
Wydziałem Kryminalnym pod numerem telefonu  87 520 
7230.

asp. Tomasz Jegliński
KPP Olecko

Mistrzostwa rejonu w piłce ręcznej chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych, czytaj na s. 12

Dzień Niepodległości w przedszkolu, s. 8
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Jan Łazarowski
• Monika Łodzia
• Adam Nalazko
• Jan Rogowski
• Regina Rojek
• Janina Żmigrucka
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 października o 11.40 jeden za-
stęp OSP Świętajno zabezpieczał 
w Rogowszczyźnie lądowanie 
śmigłowca ratowniczego.
4 października o 12.23 jeden za-
stęp JRG PSP zabezpieczał przy 
ulicy Gołdapskiej lądowanie śmi-
głowca ratowniczego na lądowi-
sku przyszpitalnym.
4 października o 15.36 jeden za-
stęp OSP Świętajno usuwał gniaz-
do szerszeni z domu mieszkalnego 
we Wronkach.
4 października o 19.23 cztery za-
stępy JRG PSP, jeden zastęp OSP 
Borawskie, jeden zastęp OSP 
Szczecinki oraz dwa zastępy OSP 
Wieliczki rozpoczęły gaszenie po-
żaru stodoły oraz chlewni w Nie-
dzwiedzkich.
5 października o 4.19 jeden za-
stęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno usuwał skutki wypadku 
drogowego, do którego doszło w 
Dunajku.
5 października o 12.06 jeden za-
stęp OSP Cimochy gasił w Ci-
moszkach pożar ściółki w lesie.
5 października o 15.41 jeden za-
stęp OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego we Szarejkach.
5 października o 18.24 jeden za-
stęp JRG PSP gasił w Dułach po-
żar trawy na poboczu drogi.
6 października o 12.21 dwa zastę-
py JRG PSP i jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwały skutki wypad-
ku drogowego w Doliwach. Kło-
da drzewa spadła z samochodu i 
uszkodziła inny, a potem taraso-
wała drogę.
7 października o 16.35 jeden za-
stęp OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Gorczycach.
7 października o 18.44 dwa zastę-
py JRG PSP usuwał zadymienie z 
piwnicy domu jednorodzinnego w 
Sedrankach.
8 października o 6.02 jeden zastęp 
JRG PSP pomagał w Zatykach ka-
retce pogotowia ratunkowego w 
dotarciu do chorego.

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

8 października o 10.56 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z domu wielorodzinnego w 
Sokółkach.
9 października o 1.45 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z kotłowni przy ulicy 11 
Listopada.
9 października o 10.22 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy placu Wolności pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym.
10 października o 15.05 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Kowale Oleckie gasiły w Sta-
czach pożar sadzy w kominie domu mieszkal-
nego.
11 października o 2.41 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał skutki wypadku drogowego, do którego 
doszło w Pietraszach.
11 października o 15.45 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
w Kukowie.
11 października o 20.22 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał skutki kolizji drogowej, do której do-
szło w Doliwach.
11 października o 22.14 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy Jagiellońskiej pożar spróchnia-
łego pnia drzewa.
11 października o 23.56 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał plamę oleju z jezdni w Kowalach Olec-
kich.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś

Dzisiaj chciałem się z Pań-
stwem podzielić pewną refleksją. 
Otóż w dniu wydania „Tygodni-
ka Oleckiego” byłem w giżyckiej 
drukarni. Gdy zostaje ukończony 
druk kilka pań siada przy stołach 
i zaczyna go składać. Podczas ta-
kiego składania jedna z nich spoj-
rzała na rozkładówkę i spytała: 
„Co to za pogrzeb?”

Zerknąłem zdziwiony na stronę. Tam, w 
środku był fotoreportaż z obchodów Święta 
Niepodległości.

Zastanowiłem się na tym głębiej. Pewnie 
tak widzą obchody naszego najradośniejsze-
go świeckiego święta obcokrajowcy, którzy w 
tych dniach zawitają do Polski. Tak samo jak 
zmęczonym wzrokiem objęła te stronę pani 
pracująca w drukarni od czwartej rano. 

I jak się zastanowić, to, Proszę Państwa, 
wygląda to tak jak byśmy się w ogóle nie cie-
szyli z tej naszej niepodległości. Jakbyśmy 
przyjęli ją z całym bagażem „dopustu Boże-
go”. A przecież wszyscy Ci, którzy przez kilka 
pokoleń o tę Ojczyznę walczyli chcieli rów-
nież przywrócić uśmiech na twarzach swych 
dzieci i wnuków? Rozumiem powagę święta, 
powagę Mszy za Ojczyznę, ale później powin-

no być radośnie, odświętnie! 
Przecież Dzień Niepodległo-
ści jest samą radością? Mamy 
niepodległą Ojczyznę? Ciesz-
my się z tego! Radujmy się. 
Niech stanie się podczas tego 
święta tak jak w Boże Naro-
dzenie, jak na Wielkanoc... 
powaga Kościoła... ale potem 
radość domu, świątecznej wi-

zyty, świątecznego stołu, świątecznych 
życzeń...

Popatrzmy jak święta niepodległości 
obchodzą inne narody, które też niemało 
podczas „wybijania się na niepodległość” 
wycierpiały. 4 lipca w USA obchodzi się 
ku czci karty niepodległości, ale w zasa-
dzie czci się bratobójczą krwawą woj-
nę wyzwoleńczą. Święto niepodległości 
Francji obchodzone jest w rocznicę zbu-
rzenia Bastylii, ale tak naprawdę czci się 
tych następnych dwadzieścia lat, które 
przemieliło wojnami nie tylko Francję, 
ale i całą Europę. Zginął wtedy co dzie-
siąty Francuz. Nasze święto obchodzimy 
w rocznicę przekazania przez Radę Re-
gnecyjną dowodzenia oddziałami polski-
mi Józefowi Piłsudskiemu. Jednak na-
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.59 z³
Pb95 .........................5.33 z³
PB98 .........................5,53 z³
LPG ...........................2,82 z³
Olej opa³owy ..............4.10 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”

• Wystawa fotografii , hol kina „Mazur” 
23 listopada (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - Mini siatkówka ,,4” chłopców i dziewcząt, Hala ZS
18.00 - koncert Emilii Młynrczyk i Grzegorza Wasilewskie-
go, internat Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. 
Gołdapska
18.00 - Absolwent Sobiechy - Geodezja Olecko, Północna 
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
24 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - Koszykówka dziewcząt i chłopców, Hala LO
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
25 listopada (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
upływa termin zapisów do Dyskusyjnego Klubu Książki, 
szczegóły wewnątrz nr
8.30 - 13.00 - badanie gęstości kości, parking przy szpitalu 
oraz bezpłatne konsultacje reumatologiczne
od 10.00 - III Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Technicz-
nych 
17.00 - Trzej muszkieterowie, film, kino „Mazur”
17.00 - wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Brzeskiego, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
17.30 - Karniej Team Olecko - UKS Jantar Gołdap, Północna 
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja, 
sala gimnastyczna SP4
UWAGA: pokaz spektaklu „Śnienie” teatru Amalga zo-
stał odwołany. Odbędzie się 18 grudnia b.r.
19.00 - Wyjazd integracyjny, film, kino „Mazur”
26 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
10.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
11.30 - pierwsze spotkanie z bajką w języku angielskim, Miej-
sko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
15.00 - Koncert zespołu ludowego „Oleckie Echo”, sala kina 
„Mazur”
17.00 - Wyjazd integracyjny, film, kino „Mazur”
UWAGA: Dom Kultury w Gołdapi odwołał koncert zespo-
łu STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO z powodu choroby 
jednego z członków grupy. Koncert przełożono na 24 marca 
2012 roku
27 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
15.00 - Trzej muszkieterowie, film, kino „Mazur”
17.00 - Wyjazd integracyjny, film, kino „Mazur”
19.00 - Wyjazd integracyjny, film, kino „Mazur”
28 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna: Składowa 6
29 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 37
30 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
upływa termin nadsyłania prac w konkursach plastycznym 
dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych „Mroczny 
świat” oraz „Strachy, duchy i upiory”zorganizowanym przez 
bibliotekę miejską
13.00 - Sesja Rady Miejskiej
17.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Ma-
zur”

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
47
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sza walka o niepodległość trwała dalsze 70 lat i pociągnęła 
za sobą miliony istnień ludzkich. Ale tak jak tamte narody, 
amerykański i francuski, powinniśmy świętować odzyskanie 
suwerenności radośnie... Jak? Zabawy, festyny, koncerty, po-
kazy ogni sztucznych... co się tylko da, byleby było radośnie, 
świątecznie, a nie jak do tej pory ponuro i tak jakby ta niepod-
ległość była ciężarem!

Uff! To tyle...
A teraz druga sprawa. 
Moi przyjaciele i znajomi wiedzą, że kupuje i czytam 

„Głos Olecka”. Co prawda nie od tzw. dechy do dechy, ale 
wyrywkowo. Natomiast zawsze czytam wstępniak naczelnej 
Iwony Wiszniewskiej-Ropel. No i w numerze, który jeszcze 
w kioskach wyczytałem, że oto w Wieliczkach wójt wraz z po-
słami urządził spektakl, przedstawiając radnym swego zastęp-
cę Tomasza Osewskiego. Redaktorka naczelna stwierdza, że 
powaliło ja z nóg stwierdzenie posła Orzechowskiego, który 
powiedział, że T. Osewski jest „ najlepszą osobą, którą spotkał 
w życiu”. Redaktorka wskazała też na stronę czwartą, gdzie 
miało być rozszerzenie jej wypowiedzi. Zajrzałem tam... ale 
rozszerzenia nie było. Była natomiast rzetelna relacja z prze-
biegu uroczystości. Czyżby zatem Pani naczelna znała jakieś 
fakty z życia T. Osewskiego, które mogłyby świadczyć o tym, 
że nie jest on wiarygodny? Jeżeli tak jest, to dziennikarz ma 
obowiązek o tym napisać, a jak nic takiego nie wie, to dzien-
nikarzowi na zapas krytykować nie uchodzi.

Czy redaktorce naczelnej nic nie mówi fakt, że na jakąś 
tam sesje w zapadłej pipidówie jaką są Wieliczki, czy nawet 
Olecko, przyjeżdża senator i poseł i to po wyborach, by uczcić 
byłego współpracownika? Znaczy to mniej więcej tyle, że 
Osewski jest dla nich ważny i chcą z nim utrzymywać kon-
takty. Czy redaktorka nie zdaje sobie sprawy z tego, że wy-
różnieniem dla miasta jest to, gdy do Olecka na zaproszenie 
burmistrza, starosty, czy kogoś innego przyjeżdża minister? 
Wielkim wyróżnieniem dla Margrabowej było to, że jeden je-
dyny raz zagościł tutaj cesarz. I z tego faktu cieszyli się rów-
nież dziennikarze. 

Może to brak rozeznania w tym co powinien robić wójt, 
burmistrz, czy prezydent miasta i co powinien robić ich za-
stępca? Burmistrz Wacław Olszewski zatrudnił swego za-
stępcę Henryka Trznadla i okazuje się, że przez cały okres 
transformacji, czyli od roku 1989 jest to najskuteczniejszy z 
zastępców. Przykład idzie i wójt Jarosław Kuczyński posta-
nowił też wziąć człowieka, który w tzw. p.r. będzie skuteczny. 
A że tak zapewne będzie świadczy obecność senatora i posła 
na tej sesji. I nie był to spektakl ale deklaracja pomocy od par-
lamentarzystów... I całe szczęście, że Pani Iwona Wiszniew-
ska-Ropel stwierdziła podsumowując wstępniak: „Jak ja się 
cieszę, że nie jestem politykiem!” I całe szczęście, że tak jest!

Chociaż stwierdzenie, że to „spektakl”, i że „powaliło na 
kolana”, to nic innego jak polityka...

B. Marek Borawski 



Tygodnik olecki 47/723 - r. 2011
4 to@borawski.pl

UWAGA! Dom Kultury w Gołdapi z przy-
krością informuje o zmianie terminu koncertu zespołu Stare 
Dobre Małżeństwo na 24.03.2012 r., godz. 18.00. Zmiana 
terminu podyktowana jest chorobą jednego z członków gru-
py (przełożono terminy wszystkich listopadowych i grudnio-
wych  koncertów). 

Zakupione bilety zachowują swoją ważność. Osoby, któ-
re zdecydują się na rezygnację z zakupionych biletów pro-
szone są o ich zwrot do dnia 30.11.2011 r. 

Zwroty przyjmowane są w biurze DK ul. Krótka 2 w go-
dzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsko-Powiatowa Biblio-
teka w Olecku prowadzi zapisy 
chętnych do udziału w DKK.

Dyskusyjny Klub Książki to 
doskonały sposób na poznanie 
nowych ludzi oraz świetna za-
bawa.

Spotkania DKK są przezna-
czone dla osób, które:

•  lubią czytać i rozmawiać o 
książkach,

•  chcą zapoznać się z nowy-
mi autorami i gatunkami literac-
kimi,

•  chcą podzielić się swoimi 
wrażeniami z przeczytanej lektu-

Miejsko-Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna w Olecku organizuje 
cykl spotkań z bajką w języku an-
gielskim.

Program przewiduje czytanie 
baśni, odgrywanie krótkich scenek 
w języku angielskim, gry i zabawy.

Uczestnictwo jest nieodpłatne. 
O możliwości skorzystania decy-
duje kolejność zgłoszeń.

Oferta skierowana jest do 

Zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu  24 
listopada 2011 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konfe-
rencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, 
przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powia-

tu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja w zakresie udzielanych pozwoleń na bu-

dowę.
9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-

lanego w Olecku w zakresie przestrzegania 
prawa budowlanego na terenie powiatu oleckiego.
10. Podjęcie uchwał:
 a) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współ-

pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 
2012;

 b) w sprawie w sprawie wysokości opłat za usuwa-
nie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze-
żonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;

 c) zmieniająca uchwałę Nr V/33/2011 Rady Powia-
tu w Olecku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia za-
dań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;

 e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011;
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.                 

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

Dyskusyjny Klub Książki

ry.
Nie musisz prowadzić poważnych dyskusji literackich ani 

znać się na literaturze!
Zapisy do dnia 25.11.2011 r. w czytelni biblioteki (ul. Ko-

pernika 6) oraz telefonicznie: 87-731-40-04
Zapraszamy

spotkania z bajką
w języku angielskim

uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
Bliższe informacje w bibliotece.
Zapisy do dnia 23. 11 2011 r. w bibliotece, ul. Kopernika 6.
Pierwsze spotkanie 26 listopada 2011 r. (sobota), godz. 

11.30.

Sesja Rady Powiatu 

 Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która 
odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 r. (środa) o godzinie 
13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzyse-
syjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad 
Osiedli dotyczące projektów uchwał. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku,
b) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania, 
Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku,
c) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Olecku,
d) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, 
Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej 
w Olecku,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2012,
f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda-
ży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości,
h) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, ustalenia zasad wnoszenia tej opłaty 
oraz stawek oprocentowania,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie ul. 
Gołdapskiej,
j) wyrażenia zgodny na realizację projektu pod nazwą „E-
-dukacja w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczy-
cieli do kształcenia multimedialnego” w ramach Priorytetu IX 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
k) wyrażenia zgodny na realizację projektu pod nazwą „E-
-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku 
do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” w 
ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013,

Sesja Rady Miejskiej
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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.  

„Zaginął dorosły owczarek niemiecki. Reaguje na imię Bipik. 
Cechy charakterystyczne: oklapnięte lewe ucho, niebieska 
bandamka w owieczki, kolczatka z adresem i numerem tele-
fonu właścicielki.
Dla znalazcy nagroda finansowa. Telefon 600-200-955

Dnia 17.11.2011 r. odbył się w Domu im. Janusza Kor-
czaka w Olecku 1-szy „Bardzo ważny i poważny konkurs or-
tograficzny”. Laureatami  konkursu i jednocześnie Mistrza-
mi Ortografii zostali: Paulina Dudek, Martyna Dudek, 
Natalka Jachmiczuk i Justyna Zapolska. 

Wychowankowie zmagali się  z zagadkami ortograficz-
nymi i pisownią trudnych wyrazów.

konkurs ortograficzny
 w domu dziecka

Lipkowo
Za 29,5 tysiąca złotych zostanie wykonana dokumentacja 
techniczna oraz wybudowany 350 metrów wodociągu do 
Lipkowo – kolonia.  Termin realizacji upływa 30 listopada. 
Prace wykonuje firma z Olecka. (UM wbiip)

Zaginął pies
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25 listopada Powiat Olecki organizuje badanie densyto-
metryczne (gęstości kości). Wykonane zostanie przez NZOZ  
STOMED Sp. z o.o. z Garwolina w autobusie wyposażonym w 
specjalistyczny sprzęt, na parkingu przy szpitalu w Olecku, ul. 
Gołdapska 1. 

Osoby zainteresowane wykonaniem badania proszone są o 
wcześniejszą rejestrację w punkcie rejestracji szpitala osobiście 
bądź telefonicznie pod nr tel. 87 5202713 w. 377. Koszt - 25,00 
zł, badanie trwa kilka minut, wykonywane za pomocą promieni 
roentgena. Do badania nie trzeba się przygotowywać. Wyniki 
badania otrzymamy „od ręki”.

Osoby, które wykonają te badanie mogą w godz. 8.30 – 
13.00 skorzystać z bezpłatnej konsultacji reumatologa. Lekarz 
będzie udzielał porad w pomieszczeniu poradni chorób płuc 
(wejście z boku budynku szpitala).

Bezpłatna konsultacja dotyczy również pacjentów, którzy 
wykonali badanie gęstości kości 19 czerwca 2011r.                                                              

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

Badanie gęstości kości

3 grudnia o 17.00 Dom Kultury w 
Gołdapi zaprasza na V Spotkania z 
Naturą i Sztuką 

„NASZE I NIE NASZE 
KRAJOBRAZY”

Spotkanie rozpoczniemy werni-
sażem wystawy fotograficznej pt. 
„Krajobrazy - miejsca - pejzaże”. 
Autorami prac są twórcy związani 
z pracownią fotografii „Gniazdo” - 
gołdapskiego Domu Kultury.
Zobaczymy zdjęcia z różnych 
stron świata i Polski. Malownicze 
i rozległe góry Ameryki Północ-
nej, londyńską gęstwinę ulic, zim-
ne i tajemnicze jeziora Norwegii, 
zachmurzone – przecinane rozbły-
skami słońca szkockie niebo, mo-
skiewskie świątynie, czy malowni-
cze polskie Tatry. 
To tylko niewielka część tej dużej i 
ciekawej prezentacji złożonej z ok. 
100 fotografii 19 autorów którymi 
są: Elżbieta Milewska, Katarzy-

na Puczyłowska, Aleksandra Król-Berut, 
Agnieszka Urynowicz, Teresa Augustyno-
wicz, Ewelina Krzyżewska, Ewa Fiedo-
rowicz, Gabriela Karbowska, Inez Sala, 
Estera Szułczyńska, Aleksandra Zajkow-
ska, Natalia Jakowska, Zuzanna Osiecka, 
Kacper Kołakowski, Bartłomiej Czuper, 
Maciej Rakowski, Remigiusz Karpiński, 
Tadeusz Krzywicki i Jarosław J. Jasiński. 
Miejsce – hol kina. Część wystawy będzie 
prezentowana również w Galerii K2.
W drugiej części spotkań poznamy twór-
ców i bohaterów filmu Józefa Romasza pt. 
„Przystanek dla bocianów”, o którym Jan 
Jakub Kolski powiedział: „...Nie lubię bo-
haterów. Artyści z Czukt są podobni do mnie 
– ułomni pełni kompleksów, ale też zuchwali 
i wspaniałomyślni. Chcę po prostu mieszkać 
przez godzinę wewnątrz tego filmu”.
Film trwa 78 minut. Po jego obejrzeniu za-
praszamy wszystkich do wsłuchania się w 
ciepły i głęboki głos Andrzeja Garczarka, 
który dołożył swoją cegiełkę do fabularyzo-
wanego dokumentu gołdapianina Józefa Ro-
masza – profesora Łódzkiej Filmówki.     

Zaproszenie 
do udziału w seminarium nt. 
Nowa Zelandia – państwo wyspiarskie na Oce-
anie Spokojnym

Seminarium odbędzie się w piątek, 2 grudnia 
2011 r. o godz. 16.30 w Warmińsko-Mazurskiej 
Bibliotece Pedagogicznej w Olecku (ul. Armii Kra-
jowej 30)

Serdecznie zapraszamy
  

Tematyka seminarium:
1. Nowa Zelandia. Zarys historyczny – mgr Paweł Ku-

rowski
2. Środowisko przyrodniczo-geograficzne Nowej Zelan-

dii – mgr Andrzej Malinowski
3. Środowisko społeczno-ekonomiczne Nowej Zelandii – 

mgr Andrzej Malinowski
4. Otwarcie wystawy - „Nowa Zelandia - Kraj Długiej 

Białej Chmury”
5. Degustacja potraw kuchni nowozelandzkiej

Nie będzie kredytu 
– Olecko dostało dotację 

ministerialną
Ministerstwo sportu przyznało dodatkowe 4 miliony złotych 

na budowę hali widowiskowo-sportowej z basenem. Kwota 
jeszcze w tym roku wpłynie na konto gminy. Ministerstwo w 
ten sposób zrekompensowało wydatki związane z budową sa-
mego basenu. 

W sumie ministerstwo przyznało na całą budowę 8 milionów 
złotych z czego w tym roku wypłacone zostanie łącznie 6, 2 
miliona złotych. 

„Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w 
środę 30 listopada podejmiemy uchwałę o niezaciąganiu kre-
dytu. Mieliśmy zaciągnąć go jeszcze w tym roku i miało to być 
3,8 miliona złotych. Te pieniądze trzeba byłoby spłacić. Teraz 
mamy sprawę czystą” - ” – powiedział burmistrz Wacław Ol-
szewski. 

(m)
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26 listopada o 15.00 w sali kina “Mazur” odbędzie kon-
cert “Piękna nasza Polska cała, czyli podróż na ludową nutę” 
w wykonaniu chóru “Oleckie Echo”. Będzie można usłyszeć 
piosenki z różnych zakątków Polski m.in. z Mazur, Podlasia, 
Śląska czy Mazowsza.

Zespół ludowy “Oleckie Echo” działa przy Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Olecku “Mazury Garbate” od 1996 roku. 
Koncertował ponad stukrotnie w wielu miastach Polski, a tak-
że na Litwie. W swoim dorobku ma również występy radiowe 
i telewizyjne (program  TV “Raj”, “Lato z Radiem Białystok”, 
Radio Olsztyn). Chór, działa pod czujnym okiem prowadzącej 
– Jadwigi Malinowskiej.

Organizatorem koncertu jest Regionalny Ośrodek Kultury 
w Olecku “Mazury Garbate”. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 

Więcej informacji na www.przystanek.pl 

„Oleckie Echo” koncertuje 26 listopada

Zapraszamy do odwiedzin w Republice Ściborskiej wy-
stawy poświęconej Marii Rodziewiczównie oraz historii 
powstania powieści – Lato Leśnych Ludzi.

Od 3 lat Dariusz Morsztyn –Biegnący Wilk prowadzi 
badania poświęcone tej niezwykłej książce. Udało się od-
kryć prawdziwą historię z nią związaną, a nawet miejsce 
gdzie (dawne Polesie – obecna Białoruś) stała, wybudowana 
w 1911 roku legendarna i autentyczna! chata leśnych ludzi.

Na wystawie znajduje się około 250 eksponatów pocho-
dzących z Polesia, w tym osobiste związane z Marią Rodzie-
wiczówną.

Zwiedzanie wystawy po wcześniejszym zgłoszeniu (tel. 
0604 29 29 97).

17.00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa 
Urodzony w 1941 w Wilnie artysta ukończył studia na 

PWSSP we Wrocławiu w pracowniach S. Dawskiego (grafika), 
Z. Karpińskiego (malarstwo) i A. Mazurkiewicza (malarstwo ar-
chitektoniczne), zdobył dyplom w 1969 r. 

W latach 1968 – 1970 pracował jako asystent profesora J. 
Hałasa w Katedrze Malarstwa i Rysunku PWSSP we Wrocławiu. 
W 1970 r. przyjęty do Okręgu ZPAP we Wrocławiu, w 1972 do 
Okręgu Olsztyńskiego. W latach 1985 – 1987 otrzymał nomina-
cję Ministra Kultury i Sztuki do pracy w komisji Departamentu 
Plastyki. 

Trzykrotny Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Uprawia 
malarstwo, grafikę, rysunek, malarstwo architektoniczne. Autor 
licznych realizacji malarstwa monumentalnego, witraży, płasko-
rzeźb. Projektant mody sportowej, tkanin, wystrojów wnętrz. 
Zajmował się konserwacją malarstwa. 

Prowadził badania grafologiczne (Włochy). Odbył podróże 
artystyczne po krajach Morza Śródziemnego, Dalekiego Wscho-
du, Syberii, Europy i Afryki. Podróżnik, żeglarz, poeta, alpinista, 
członek „Club Alpino Italiano” oraz „Annuario d’Arte moderna 
Italiana”. 

Publikował swoje wiersze w „Borussii”, „Dzienniku Poje-
zierza” „Portrecie”, „Kurku Mazurskim”, „Naszym Mazurze”, 
„Znad Wilii”, „Gazecie Olsztyńskiej”, Biuletynie ZPAP. Wydał 
tomik poezji „Czerń i biel”. 

Obecnie jest wykładowcą Instytutu Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

Jest autorem 60 wystaw indywidualnych, brał udział w kilku-
set zbiorowych: m. in. w Londynie, Glasgow, Plymouth, Stock-
ton (Anglia), Lille (Francja), Hamburgu, Hanowerze, Düsseldor-
fie (Niemcy), Sovietsku – Tylży, Kaliningradzie (Rosja), Nepalu, 
Capri, Rzymie (Włochy) oraz na terenie Szwecji i na Litwie. 

Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywat-
nych: w Polsce, Niemczech, Finlandii, Kanadzie, Czechach, 
Włoszech, Rosji, Francji, Szwecji, Litwy, USA. (źródło: infor-
macje autora)

25 listopada - wernisaż wystawy 
malarstwa Tadeusza Brzeskiego

OGŁOSZENIE DLA PŁATNIKÓW!
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku 

przypomina, że zbliża się okres obowiązkowego 
sporządzania i przekazywania imiennych infor-
macji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy PIT-11 oraz rocznych 
obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez 
podatnika PIT-40. 

W związku z powyższym zwracam się z 
uprzejmą prośbą  o rozliczenie oraz przekazanie 
do tut. urzędu skarbowego PIT-11 oraz PIT-40 
w formie elektronicznej.

Dostępność wszelkiego rodzaju usług przez Internet sta-
je się standardem. Złożenie  e-deklaracji pozwala ograniczyć 
formalności do minimum. Należy podkreślić, ze ta forma roz-

liczenia gwarantuje oszczędność kosztów, czasu, papieru 
oraz nakładów pracy.

Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej 
można przekazywać nie tylko do urzędów skar-
bowych, ale także samym pracownikom – daje to 
dodatkowe oszczędności.

Wszelkie informacje niezbędne do skorzysta-
nia z ww. możliwości wysłania PIT-11 i PIT-40 
przez Internet znajdują się na stronie www.e-de-
klaracje.gov.pl

Pomocą w sprawie procedur składania dekla-
racji służy: Krajowa Informacja Podatkowa tel. 
801 055 055 lub 22 330 03 30. Pomocą w sprawie 

problemów technicznych przy obsłudze systemu świadczy: 
Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje tel. 22 694 49 74 
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

9
stycznia 

godz. 1600

B38004

B36607

9 listopada o 9,30 w Przedszkolu z Od-
działami Integracyjnymi odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Nieodległości z 
udziałem rodziców, dziadków oraz zapro-
szonych gości. 

Okazuje się, że 11 listopada to rocznica 
poważna i wielka, ale możliwa do uczcze-
nia również przez przedszkolaki, czego by-
liśmy świadnkami. Dzieci 5-letnie z grupy 
„Ekoludki” i „Kropelki” zaprezentowały 
bardzo ważny i podniosły, w swym charak-
terze trudny, montaż słowno-muzyczny.

Hasło „Aby Polska była wolna i nie-
podległa” oraz wydarzenia tamtych lat na 
długo utkwią w pamięci małych i starszych 
odbiorców tej akademii.

Małgorzata Grzymkowska

Dzień Niepodległości w przedszkolu
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VIII OTWARTE MISTRZOSTWA 
FOTOGRAFICZNE OLSZTYN 2011

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza do wzię-
cia udziału w VIII OTWARTYCH MISTRZOSTWACH FO-
TOGRAFICZNYCH OLSZTYN 2011. Konkurs skierowany 
jest zarówno do profesjonalnych fotografów, jak i amatorów 
z całej Polski.Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  6 
prac, przy czym ich tematyka nie musi być identyczna.

Do końca listopada czekamy na zdjęcia w kategoriach:
a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla tematów: por-

tret, reportaż, akt, ludzie;
b) Mała i wielka architektura;
c) Cała natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, 

fauna, flora.
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki Złotego, 
Srebrnego i Brązowego Szkła.  Prace oceniane będą przez 
profesjonalnych fotografików oraz przedstawicieli organi-
zatora. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec 2011 roku. 
W ubiegłym roku do udziału w Mistrzostwach zgłoszonych 
zostało ponad 800 prac autorów z całej Polski i z zagranicy.

Na stronie internetowej konkursu www.omf.mok.olsztyn.
pl znajduje się regulamin i karta zgłoszeniowa. Jak zawsze 
konkursowi towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych i 
wyróżnionych prac, która odbędzie się w Galerii Amfilada w 
Kamienicy Naujacka MOK. Czekamy na zgłoszenia.

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (89) 522-13-70

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzy-
stwo „Ojcowizna” ogłaszają 

XIV edycję konkursu 
„Losy nasze…” 

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego 
okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych 
wspomnień, pamiętników lub opisanych dokumentów oso-
bistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze powo-
jenne lata nowych mieszkańców Mazur. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla 
uczestników konkursu.

Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu 
zwrócone nadawcom.  

Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 
2012 roku na adres:

Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie 

Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, doku-

menty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, 
naszej rodziny.

Burmistrz Wacław Olszewski stwierdził: „Teraz kolej na 
radnych, by popracowali nad projektem. Z tym trudnym bu-
dżetem musimy skończyć rozpoczęte inwestycje. Chodzi tu 
głównie o halę i basen. Jest również nadzieja na wykonanie 
wodociągu w Kukowie. Wiem, że wniosek pozytywnie prze-
szedł wstępną ocenę ale ostateczna decyzja zapadnie praw-
dopodobnie 15 grudnia. Wtedy zbierze się komitet sterujący 
Funduszu Nadgranicznego Litwa, Polska, Rosja, który projekt 
zatwierdzi lub też nie. Inwestycja budowy wodociągu w Ku-
kowie to ponad 6 milionów złotych. Jednak ostateczna cenę 
projektu określi jak zawsze przetarg. 

Jeżeli uda się zdobyć te pieniądze, to w zasadzie w gmi-
nie sytuacja z wodociągami będzie już rozwiązana. Pozostaną 
nieliczne i małe miejscowości, gdzie z podłączeniem wody 
nie będzie większych kłopotów. Chociażby podłączenie Duł 
do systemu wodociągów miejskich. Blisko też będzie z Babek 
Oleckich do Świdrów. 

Hala i Kukowo to będą nasze dwie największe inwestycje 
roku 2012. 

Ważne podkreślenia jest również to, że wspólnie z po-
wiatem będziemy budować dalsze drogi. Pomożemy w sfi-
nansowaniu budowy drogi Raczki Wielkie – Krupin. Do tego 
projektu dołącza się również gmina Wieliczki. W Olecku 
wspólnie ze Starostwem i Spółdzielnią Mieszkaniową będzie-
my budować ulicę Wodną. Na pewno zostanie ukończona bu-
dowa drogi pomierzy Zajdami, a Ślepiem. Pierwszy etap zo-

Radni otrzymali od Burmistrza projekt budżetu na 2012
stał już ukończony. Jest to finansowane z tzw. schetynówek. 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała 
mnie, że prace na obwodnicy Olecka idą zgodnie z harmo-
nogramem i nie ma żadnych czasowych zagrożeń. Jest więc 
duża nadzieja, że latem przyszłego roku obwodnica będzie 
ukończona. Były co prawda trudności związane z projektem 
budowlanym, szczególnie budowa estakady przy jeziorze 
Walulika. Teraz jednak prace nabrały tempa. 

To co wcześniej było ustalone w ramach budowy obwod-
nicy: czyli naprawa drogi 65 biegnącej przez miasto (ulica 
Gołdapska, aleja Wojska Polskiego, szosa Ełcka) oraz budo-
wa przejścia dla pieszych pod wiaduktem jest realizowane.  
Te prace mają zostać ukończone, jeśli zima nie przeszkodzi, 
jeszcze w tym roku. 

Rozpoczął się również remont drogi 65 w Gąskach. Re-
mont będzie dotyczył całej drogi w Gąskach, a nie tylko wy-
remontowanego obecnie odcinka. Inwestycja finansowana 
jest z środków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyrekcja 
prosiła mnie podczas rozmów, aby gmina dołączyła się do 
inwestycji i wykonała separatory deszczowe. Na tym etapie 
są to jeszcze rozmowy. Naciskamy aby w projekcie znalazły 
się tzw. łezki na rozdzielających jezdnię pasach, które spo-
wodują spowolnienie ruchu w samych Gąskach. Znacznie 
polepszy to bezpieczeństwo pieszych”. 

Opracował B. Marek Borawski

22 listopada o 17 w Grodzieńskiej Sali Wystawienniczej 
grał koncert Marek Gałązka z zespołem, w skład którego 
wchodzą: Marcin Gałązka - gitary el. i akust., Przemek 
Bartoś - gitara basowa, Filip Gałązka - perkusja. Koncert 
uświetnił wernisaż znakomitej białoruskiej malarki Walenti-
ny Szoby, która jest autorką oprawy graficznej najnowszego 
wydawnictwa płytowego Marka pod tym samym tytułem, co 
wystawa: AUTORSONG.

Natomiast 23 listopada odbędzie się specjalny koncert 
AUTORSONG w wykonaniu Marka Gałązki i zespołu w 
pięknej, zabytkowej sali Teatru Lalek o godz.19.00. 

To wydarzenie realizowane jest przy współpracy Konsu-
latu RP w Grodnie. Całość realizuje Fundacja Niewidzialna 
Ręka z partnerem białoruskim - Grodzieńską Salą Wystawien-
niczą - w ramach Norweskiego Funduszu Wsparcia.

Marek Gałązka koncertuje w Grodnie
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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

Z Beatą Stypułkowską (BS), dyrektorem Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku, rozmawiał B. Marek 
Borawski (BMB).

BMB – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
to placówka, w której w ostatnich kilku latach dzięki aktyw-
ności nauczycieli i kadry kierowniczej efektywnie pozysku-
jących środki z funduszy europejskich, wiele się wydarzyło. 
Co Pani zdaniem uznać należy za największy sukces ZSLiZ? 

BS – Uważam, że sukcesy trudno jest hierarchizować. 
Nierzadko zdarza się, że jeden efekt jest konsekwencją po-
przedniego. Jednak do naszych nieocenionych osiągnięć 
należy powstała dzięki współpracy ZSLiZ, ZST i Powiatu 
Oleckiego oddana rok temu do użytku nowoczesna baza do 
kształcenia zawodowego przeznaczona dla młodzieży uczą-
cej się w kierunkach technicznych takich jak technik rolnik, 
technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, 
technik mechanik. 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było również sfi-
nalizowanie zadań związanych z przygotowaniem pracowni 
do nauki zawodu w ramach projektu zatytułowanego „Mo-
dernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawo-
dach hotelarskich i gastronomicznych »Pewnym krokiem w 
zawodową przyszłość«”. Od kilku miesięcy dzięki pozyska-
nym przez szkołę funduszom unijnym z bazy przygotowanej 
zgodnie z wymogami Krajowego Ośrodka Wspierania Edu-
kacji Zawodowej i Ustawicznej korzystać mogą uczniowie 
z oleckich techników, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Głuchych oraz słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 
kształcący się w zawodzie dietetyk.

W tym miejscu  nie można pominąć też projektów, w 
ramach których młodzież ucząca się w kierunkach hotelar-
skich i gastronomicznych mogła uzyskać certyfikat barmana, 
ponadto dzięki licznym wycieczkom miała możliwość do-
wiedzieć się, w czym tkwi tajemnica funkcjonowania najlep-
szych hoteli nie tylko w regionie, ale także w Polsce. 

Ze względu na dużą ilość działań, jakie w przeciągu ostat-
nich kilku lat miały miejsce w ZSLiZ, nie jest możliwe, aby 
je wszystkie w tej chwili wymienić. Chciałabym jednak raz 
jeszcze wyraźnie podkreślić – małe inicjatywy, podobnie jak 
te duże, są równie ważne, ponieważ razem prowadzą do pod-
niesienia jakości kształcenia uczniów oraz zwiększają atrak-
cyjność placówki. 

BMB – O wszelkich przedsięwzięciach mówi Pani w cza-
sie przeszłym, czy to znaczy, że w roku szkolnym 2011/2012 
kadra i uczniowie Zespołu  Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku odpoczywają?

BS – Wręcz przeciwnie. W tej chwili realizujemy czte-
ry różne programy zaadresowane do młodzieży, która może 
pogłębiać własną wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w 
różnych dziedzinach nauki.  Od września poczyniliśmy sta-
nowcze kroki w celu zrealizowania zaplanowanego jeszcze 
przed przerwą wakacyjną projektu edukacyjnego ogłoszo-
nego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 
„Przywróćmy Pamięć”. Pomysł na tę inicjatywę zrodził się 
nieprzypadkowo. Dojrzewał on w naszych umysłach oraz 
sercach przez kilka ostatnich lat. 

Powszechnie wiadomo, że Olecko to miasto położone na 
pograniczu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, gdzie na prze-
strzeni dziejów stykały się różne tradycje. Ważną częścią 
tej wieloetnicznej społeczności zamieszkującej nasz region 
stanowili Żydzi. Śladem ich obecności są relikty kultury 
materialnej oraz duchowej. Naszym celem, oprócz budowy 
postaw prospołecznych i nauki tolerancji, stało się „Przy-
wrócenie Pamięci”, czyli uświadomienie młodzieży szkolnej 
oraz lokalnemu społeczeństwu, że w każdym Polaku żyją-

cym na pograniczu kultur tkwią pierwiast-
ki rożnych narodowości. 

BMB – Proszę zdradzić, jakie kon-
kretne działania zaplanowano w ramach 
projektu „Przywrócić Pamięć”?

BS – Zadań wpisanych w program, 
który realizowany będzie do czerwca 
2012 roku, jest wiele. Już 6 grudnia w 
Hotelu Colosseum zostanie zorganizowany konkurs kulinar-
ny zatytułowany „Na Pograniczu Kultur i Narodów. Zwyczaje 
Kulinarne Narodów Pogranicza”. Miłośnicy kuchni i tradycji 
żydowskiej będą mogli rywalizować w dwóch kategoriach – 
na najsmaczniejszą potrawę żydowską oraz najefektowniejszą 
aranżację świątecznego stołu. 

W okresie trwającym od grudnia do maja zaplanowaliśmy 
cykl ogólnodostępnych wystaw, wykładów oraz warsztaty. Nie 
zabraknie także wydarzeń muzycznych i teatralnych. Wszystko 
odbędzie się w celu zapoznania mieszkańców Olecka i okolic z 
kulturą żydowską oraz w ramach odnowy dialogu międzykul-
turowego. 

O potrzebie odnowienia dialogu międzykulturowego

BMB – Jakich efektów spodziewa się Pani po realizacji 
działań wpisanych w plan projektu?

BS – Przede wszystkim liczę na to, że nasze przedsięwzię-
cie połączy przedstawicieli różnych pokoleń, pomoże oba-
lić nieprzychylne zarówno Żydom, jak i Polakom stereotypy. 
Chciałabym, aby dzięki naszej inicjatywie ludzie zrozumieli, 
że żyjąc na pograniczu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, często 
nieświadomie przejmują tradycję, zwyczaje i nierzadko obrzę-
dy charakterystyczne dla narodów zamieszkujących tu na prze-
strzeni kilkuset lat. Moim pragnieniem jest też to, aby zaanga-
żowana w działania młodzież wypracowała w sobie wrażliwość 
na krzywdę ludzką, wyzbyła się przejawów jakiejkolwiek kse-
nofobii na rzecz otwartości, tolerancji i zrozumienia, których 
jakże nierzadko we współczesnym świecie brakuje. 

BMB – Jednanie zwaśnionych stron, obalenia stereotypów, 
inspirowanie do dialogu oraz podtrzymywanie tradycji to za-
danie warte poświęcenia. Życzę więc, aby Pani oczekiwania 
względem ostatecznych efektów projektu zostały w pełni speł-
nione.

Uczniowie ZSLiZ w Suwalskim Muzeum
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Listopad  to miesiąc szczególny, pełen wspomnień, refleksji, 
jesiennej zadumy  związanej zarówno z rozpoczynającym ten czas 
Świętem Zmarłych, ale również kolejną rocznicą Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

To również doskonały moment na rozpamiętywanie przeszło-
ści, wspominanie tych, którzy odeszli, ale też podkreślanie wielu 
innych, cennych wartości – chociażby wartości życia. 

Z tej właśnie okazji 8 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Li-
cealnych i Zawodowych w Olecku została zaprezentowana  eks-
pozycja przygotowana przez  OBEP Instytutu Pamięci Narodowej,  
zatytułowana : „W imieniu Rzeczypospolitej…” Skazani na karę 
śmierci w woj. białostockim w latach 1944–1956. Wystawa dotarła 
do szkoły z inicjatywy Pani Krystyny Baluty – nauczycielki historii.  

Ekspozycja ukazuje mieszkańców byłego woj. białostockiego 
skazanych na karę śmierci w latach 1944–1956 oraz przypomina 
osoby, które te wyroki wydawały lub się do nich przyczyniły. Na 
wystawie przedstawiona została szczegółowo droga, która dopro-
wadzała do skazania na karę śmierci i opisane jej kolejne etapy – 
zatrzymanie, śledztwo i rozprawa sądowa, pobyt skazańca w celi 
śmierci, wykonanie na nim wyroku oraz postępowanie organów 
represji ze zwłokami pomordowanych. 

Każdy etap represji został dodatkowo zobrazowany wykazami 
osób represjonujących oraz fotografiami niektórych z nich. W celu 
osadzenia wystawy w ówczesnych realiach politycznych i społecz-

nych dodano do niej opis ówczesnego województwa ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na zwalczające się siły podziemia niepod-
ległościowego i organów represji.

Najważniejszą częścią wystawy są panele przedstawiające syl-
wetki skazanych na karę śmierci, głównie osób związanych z pod-
ziemiem niepodległościowym, przy czym wyszczególniono osoby 
stracone oraz ułaskawione. W pierwszych dwunastu powojennych 
latach w woj. białostockim skazano na śmierć ponad 550 osób, z 
czego stracono 313, w tym w 1946 r. – ok. 200.

O szczegółach ekspozycji niezwykle ciekawie opowiadał zapro-
szony z tej okazji do ZSLiZ w Olecku  pracownik IPN – Paweł Ka-
lisz. W jego prelekcji wzięli udział głównie uczniowie klas matu-
ralnych ZSLiZ. Uczniowie mieli oni okazję zapoznać się dokładnie 
z wystawą. Ostatnim punktem spotkania była projekcja niezwykle 
wzruszającego reportażu „W imieniu Rzeczypospolitej” autorstwa 
red. Beaty Hyży-Czołpińskiej z ośrodka TVP w Białymstoku, na-
kręconego przy udziale pracowników OBEP  IPN w Białymstoku.

Bardzo interesuje mnie historia, jednak nigdy wcześniej nie sły-
szałam o wyrokach śmierci na tych terenach.  Mimo że tematyka 
wystawy jest bardzo dramatyczna, cieszę się, że poznałam tak wiele 
szczegółów na jej temat. Dodatkowo duże wrażenie wywarł na mnie 
film zaprezentowany przez Pana Kalisza, wstrząsnęły mną zwłasz-
cza te momenty, w którym jeden z bohaterów opowiadając o swoim 
życiu, o przeszłości na nowo przeżywał to, co go spotkało… - wspo-
mina Aneta Kurz – uczennica klasy IV Ta.   

Bardzo wzruszył mnie film zaprezentowany przez pana z IPN. 
Zwłaszcza moment prezentujący cele, w których przetrzymywano 
więźniów. Uważam, że prelekcja Pana Kalisza oraz montaż słow-
no-muzyczny stały się doskonałym dopełnieniem wystawy – dodaje 
Marlena Kujawa – również uczennica klasy IV Ta.

Wiedzę zdobytą podczas prelekcji uczniowie wykorzystali do 
uzupełnienia kart pracy, przygotowanych wcześniej przez pracow-
nika  IPN.

Ekspozycja „W imieniu Rzeczpospolitej…” stała się doskonałą 
okazją do zaprezentowania montażu słowno-muzycznego zatytuło-
wanego: Żyje się tylko chwilę… - te właśnie słowa przyświecały 

refleksjom młodzieży Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, 
która snuła poetyckie, pełne zadumy rozważania na temat życia, 
śmierci i przemijania. 

Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam… 
- słowa Kołysanki zespołu „Dżem” wprowadziły uczestników w 
ten wyjątkowy moment, chwilę,  w której uczestnicy - młodzież, 
nauczyciele, zaproszeni goście mogli zatrzymać się na chwilę 
w codziennym wyścigu z czasem, życiem, a nawet ze śmiercią. 
Niezwykłe skupienie widowni było największą nagrodą dla wy-
stępujących uczniów. Tym bardziej, że młodzi aktorzy w szcze-
gólny sposób przeżywali swój występ i słowa, które mieli prze-
kazać.

Dodatkowym walorem spotkania okazała się subtelna mu-
zyka w tle, nietuzinkowe teksty poetyckie oraz wokalne popisy 
uczennic – Emilii Jasińskiej – wykonującej piosenkę zespo-
łu „Blue Cafe” Czas nie będzie na nas czekał… oraz Klaudii 
Świackiej, prezentującej utwór Edyty Gepert „Kocham Cię, ży-
cie”, które wzbudziły u oglądających ogromny entuzjazm, ale też 
szereg przemyśleń.

Warto zaznaczyć, że pomimo rozważań o śmierci, przemija-
niu - przesłaniem montażu było  podkreślenie wartości najważ-
niejszej – życia!

Nad przygotowaniem uczniów oraz wieczorku poetyckiego 
czuwała Urszula Brodowska i Dorota Kozłowska. W monta-
żu wzięli udział następujący uczniowie: Sylwia Szymanowska, 
Jolanta Stawiecka, Aneta Kurz, Emilia Jasińska, Marlena 
Kujawa, Anna Kulbacka, Piotr Wyszomirski, Sebastian To-
czyłowski,  Klaudia  Świacka.

Podsumowaniem bogatego w wydarzenia dnia było spotka-
nie zorganizowane przez Dyrektor ZSLiZ w Olecku – Beatę 
Stypułkowską oraz Krystynę Balutę. Intencją organizatorek 
była chęć rozpropagowania wystawy nie tylko wśród uczniów 
i nauczycieli ZSLiZ w Olecku, ale też wśród mieszkańców mia-
sta. Spotkanie miało charakter otwarty. Zaproszeni goście mieli 
okazję obejrzeć przygotowany montaż słowno – muzyczny „Żyje 
się tylko chwilę”… oraz zobaczyć reportaż autorstwa red. Beaty 
Hyży-Czołpińskiej. Wśród licznie przybyłych gości nie zabra-
kło przedstawicieli władz powiatu – gościliśmy Starostę - An-
drzeja Kisiela, swoją obecnością zaszczycili nas również byli 
i obecni pracownicy i nauczyciele szkoły, uczniowie Internatu 
ZSLiZ oraz wielu gości zaprzyjaźnionych ze szkołą.

Mamy nadzieję, że inicjatywa tego typu nie będzie ostatnią i 
że będzie miała w przyszłości charakter cykliczny.

Urszula Brodowska

„W imieniu Rzeczypospolitej…”
8 listopada 2011roku – dniem wystawy „W imieniu Rze-
czypospolitej…” Skazani na karę śmierć w województwie 
białostockim w latach 1944 – 1956.
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Ćwierćfinały Mistrzostw Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Szkolnego Związku Sportowego odbyły się 18 li-
stopada w Giżycku. Udział wzięli II LO Giżycko, ZSKŚiA 
Giżyko oraz LO Olecko. Mecze odbywały się w systemie 
każdy z każdym w wymiarze 2 x 20min. 

W pierwszym meczu reprezentacja LO Olecko zagra-
ła przeciwko gospodarzom czyli ZSKŚiA i ewidentnie sę-
dziom. Mimo to, mecz zakończył się zwycięstwem Olecka 
wynikiem 15:10. Jak zwykle gospodarzom nie pasowała pił-
ka i stroje. 

Mistrzostwa rejonu w piłce ręcznej chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych

Trzeba też wspomnieć o niskim poziomie inteligencji pu-
bliczności z Giżycka, która miała przyśpiewki na poziomie 
dna i wodorostów. Jednak nieliczna grupka kibiców z Olecka 

odpierała ataki chamstwa poprzez przede wszystkim kulturalny 
i głośny doping. 

Drugi mecz reprezentantów Olecka z II LO Giżycko od po-
czątku nasza drużyna dominowała na boisku, pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 11:3. Kontrola gry w drugiej połowie 
pozwoliła na grę zawodnikom, którzy dobrze spełnili swoje za-
danie. Bramka Jakuba Surażyńskiego dosłownie przed końco-
wą syreną zakończyła mecz wynikiem 29:9. Wygrana zapewniła 
LO Olecko bezpośredni awans do Półfinałów Mistrzostw Wo-
jewództwa, które odbędą się na początku grudnia w Szczytnie.

Wyniki Meczów:
ZSKŚiA Giżycko 10:15 LO Olecko

ZSKŚiA Gżycko 19:14 II LO Giżycko
LO Olecko 26:9 II LO Giżycko

Klasyfikacja końcówa:
1. LO Olecko

2. ZSKŚiA Giżycko
3. II LO Giżycko

Skład LO Olecko: Artur 
Reut, Tomasz Bokuniewicz, 
Andrzej Juszkiewicz, Rafał 
Topolski, Dominik Jele-
niewicz, Damian Adamski, 
Jakub Surażyński, Tomasz 
Kozłowski, Alan Rytwiński, 
Jacek Kołodziejski, Kamil 
Warsewicz, Krystian Szy-
łak, Szymon Baluta, Hubert 
Taraszkiewicz. 
Trenerzy: Marek Strzyżew-
ski, Wojciech Pilichowski.
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Prawo spadkowe  dotyczy nas wszystkich. W ostat-
nim czasie przepisy prawa spadkowego uległy zmianie.

O ile masz jakiekolwiek wątpliwości związane z 
prawem spadkowym i nie tylko, skorzystaj z bezpłatnej 
porady obywatelskiej lub prawnej.

Z  KAŻDEJ  

POZORNIE  BEZNADZIEJNEJ  SYTUACJI  

MOŻNA ZNALEŹĆ  WYJŚCIE  

- NIE  ZWLEKAJ              
  

Skuteczne rozwiązywanie wszelkich proble-
mów umożliwia Biuro Porad Obywatelskich  i 
Prawnych w Olecku, 

aleja Wojska Polskiego 13, 
tel. 87-610-22-01 
oraz placówki terenowe w Kowalach Olec-

kich, Świętajnie i Wieliczkach.

Z bezpłatnych porad mogą korzystać 
mieszkańcy powiatu oleckiego                                               

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

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

K61204

W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych pod hasłem: ,,Biblioteki szkolne przy-
gotowują uczniów do życia’’, którego celem było zwrócenie 
uwagi na rolę bibliotek w życiu szkoły,  w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. 

W ramach święta zorganizowaliśmy  m.in.: połamańce ję-
zykowe, kiermasz nowych książek, dyktanda, minikonkurs ze 
znajomości książek ,,Opowieści z Narnii” oraz ,,I nie było już 
nikogo”, minisalon fryzjerski, kręcenie hula – hop, orgiami, ka-
raoke oraz warsztat biżuterii z kolorowych żyłek.

21 października wybraliśmy się do klas „0”  Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. Naszym 
założeniem było nawiązanie więzi z dziećmi oraz rozwinięcie 
współpracy międzyszkolnej. Czytaliśmy bajki i wiersze oraz 
bawiliśmy się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami. 
Zajęcia upłynęły w bardzo miłej atmosferze.

26 października 2011 r. odbyło się spotkanie łączników z 
obecnymi i byłymi pracownikami biblioteki szkolnej, podczas 

Miesiąca bibliotek w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

którego wysłuchaliśmy audycji pod tytułem ,,Z biblioteką na 
ty’’. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty : Emilia Tokajuk 
z kl. Ib zagrała na skrzypcach Serenadę Enrico Tosselliego oraz 
znane motywy muzyczne z filmów i seriali, Julia Sinderewicz 
z kl. IIIe zachwyciła uczestników spotkania krótkim  pokazem  

gimnastycznym, Magdalena Trochim z kl. IIIe wykonała na 
klarnecie utwór Heal The World oraz Pink Panther;, Aneta Wi-
jas z kl. IIId zaśpiewała utwór Celine Dion „All By Myself”.

Spotkanie zakończyło się wspólnym słodkim poczęstun-
kiem.

Największą aktywnością podczas obchodów Międzynaro-
dowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wykazała się klasa: 3b.

Gratulujemy!!  
Wszystkie niezbędne materiały zostały przygotowane 

przez Karolinę Wińską kl. IIIb we współpracy z Anną War-
siewicz kl. Ic, Justyną Turowską kl. IIIb, Magdą Ampulską 
i Magdą Rydzewską kl. IIb. 

Karolina Wińska 
Ania Warsiewicz
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V47706

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

04

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K61005

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44608

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  V52002

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V44908

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B36108

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46407

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V47007

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V44708

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

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

09

V4
48

08

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 V47207

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                                     V46907

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V52112
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1246

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V53101

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48505

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V53201

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47636

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61105

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44918

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V47217

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V47626

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36807

* 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 B38303

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V53311

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46807

V29119

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V52102

* glazurnictwo, tel. 517-535-255 K60807

* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60907

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 K61304

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V53041

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 VV51703

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B39101

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L72201

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L71904

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37604

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37704

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K64018

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B38502

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B37904

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L72102

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B38802

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61409

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V44209

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B37804

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B38203

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B38901

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B39001

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 K59710a
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V4
95

04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V52801

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1445

V42920
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V5
33

01

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V51303

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V49214

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V452102

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V52901

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
9

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V44309

V48605

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V53011

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V49614

* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI, 
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46707

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V48415

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47616

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B36707

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64028

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B38702

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V52122

* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce, 
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72003

* 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. B37106

* stary traktor, tel. 602-235-182 V53031

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B38602

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V47227

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B38103

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zb

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B37505

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626d

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zb

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V52112

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zb

* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732 
K61503

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514-
441 B39201

* 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 V53021

* rzeźby, tel. 793-569-205 K61901

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V52811

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1455

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-
454 B37006

* lokal do wynajęcia, około 60 m.kw., tel. 502-264-902 
K61802

* mieszkanie do wynajęcia, Zyndrama, 650 złotych., 
tel. 696-080-207 K61702

* szukam mieszkania do wynajęcia na Siejniku, tel. 
609-535-117 B39301
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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

L71805

V49704

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Cera mieszana

Przy cerze mieszanej skóra środkowej części twa-
rzy, tzn. brody, nosa i czoła, jest tłusta, o policzków 
normalna albo sucha. Pielęgnacja skóry mieszanej jest 
tym trudniejsza, im większe różnice zaznaczają się 

pomiędzy poszczególnymi partiami tworzy. Skóry miesza-
ne wrażliwe, źle znoszące wodę i mydło, należy wieczorem 
spłukać naparem rumianku lub bawarką, na policzki nałożyć 
trochę kremu odżywczego lub półtłustego, w zależności od 
rodzaju skóry. Rano spłukać twarz naparem z ziół lub prze-
myć płynem dla cery normalnej; na policzki nałożyć trochę 
kremu dla dzieci.

Przy cerach mieszanych stosuje się maseczki dwojakiego 
rodzaju: inne na policzki i szyję, inne na nos, brodę i ewentu-
alnie czoło. Poza maseczkami podana mi poprzednio dla cer 
suchych i tłustych

można zastosować maseczkę z poziomek. Należy jednak 
przed jej nałożeniem zrobić próbę uczuleniową, podobnie 
jak przy maseczce truskawkowej.

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 wysu-

szone. Rozmaryn dodany do parówki lub kąpieli powoduje 
otwieranie się porów i ułatwia odpływ łoju.

Na kaszel i nieżyty gardła 
... stosujemy liść ślazu, babki, podbiału, kwiat lipy i żywo-
kost.

Winko z jagód
Wśród domowych leków sporządzanych z czarnych jagód 

dużą popularnością przed laty cieszyły się jagodowe winka. 
Dwie lub trzy dosyć duże garście owoców borówki czernicy 
zalać butelką mocnego wina. Odstawić w suche w miarę cie-
ple i ciemne miejsce na 2 tygodnie. Można co pewien czas 
butelkę wstrząsnąć, a wtedy alkohol lepiej wytrawi owoce. 

Zlać i odsączyć dokładnie owoce. Stosować przy różnych 
dolegliwościach, żołądkowych, bólach brzucha, rozstrojach 
żołądka, rozwolnieniach. 

Brać najlepiej po 10-12 kropli na cukier. Przy dezynterii 
dorośli mogą zwiększyć dawkę 3-4 krotnie do 30-40 kropli.

Jarzębina w domowej apteczce
Na przewlekłe niedomagania nerek, wątroby i pęcherzyka 

żółciowego należy zemleć susz z owoców jarząbu. Zażywać 
dwa razy dziennie po łyżce, popijając mlekiem lub sokiem 
owocowym.

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
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicy-
ty, Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa, 
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta, 
Przedwoja
24 listopada 
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, Ma-
rii, Maryli, Miry 
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, dargo-
rada, Dobrosława, Franciszka, Gerarda, 
Grzegorza, Jana, Pęcisława, Protazego, 
Romana 
25 listopada (Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Bettiny, 
Dajany, Elżbiety, Giocondy, Kai, Kata-
rzyny 
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima, 
Józefata, Katona, Klemensa, Tęgomie-
rza, Tęgomira
26 listopada 
Delfiny, Konrady, Lechosławy, Leonar-
dy, Lesławy, Sylwestry

Artura, Delfina, Dobiemiesła, Jana, Jo-
natana, Konrada, Lechosława, Leona, 
Leonarda, Lesława, Michała, Sylwestra
27 listopada 
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii, Ża-
nety 
Damazego, Dominika, Franciszka, Ja-
kuba, Jarosława, Franciszka, Leonarda, 
Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa, 
W7alerego, Waleriana, Waleriusza, 
Wirgiliusza
28 listopada 
Berty, Bianki, Blanki, Lesławy, Natalii, 
Romy, Zdzisławy 
Gintera, Gościerada, Gościrada, Grze-
gorza, Jakuba, Lesława, Radowita, Ro-
mana, Rufusa, Stefana, Zdzisława
29 listopada (Dzień Podchorążego)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Prze-
mysławy, Saturniny
Błażeja, Bolemysła, Filomena, Frydery-
ka, Przemysła, Przemysława, Saturnina, 
Siedlewita, Waltera

Jest listopad czarny, trochę złoty,
mokre lustro trzyma w ręku ziemia.
W oknie domu płacze żal tęsknoty:
Nie ma listów! Listonosza nie ma!...
    Listonosza zasypały liście,
    serc i trąbek złocista ulewa!
    ach! I przyszedł w zamęcie i świście
     list, liść biały z kochanego drzewa! ...

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

Wilia do Katarzyny (24 listopada) wró-
ży, jaka w lutym pogoda służy.
Dzień Katarzyny (25 listopada) jaki, 
cały grudzień taki.
Jak się Katarzyna głosi (25 listopada), 
tak się Nowy Rok nosi.
Katarzyna (25 listopada) zmienna 
dziewczyna, gdy jej ciepło, mróz do 
Godów trzyma.
Gdy na Katarzynę od południa ryknie, 
wielki ci z tego urodzaj wyniknie.
Na Katarzynę szykuj dobrą pierzynę.
Kwitną drzewa w listopadzie, zima aż 
do maja będzie.
Rola klejnot drogi, kto jej pilnuje, nie 
będzie ubogi.Wątróbka z lasu

30 dag wątroby cielęcej, cebula, ogórek 
konserwowy, 3 łyżeczki skórki otartej z 
cytryny, 3 łyżeczki rozgniecionych owo-
ców jałowca, szklanka czerwonego wy-
trawnego wina, 3 łyżki bulionu, 3 łyżki 
masła, szklanka śmietany 18%, sól, 
pieprz
Wątrobę czyścimy z błon i kroimy w pa-
seczki. Cebulę kroimy w cienkie krążki. 
Ogórek kroimy w drobną kostkę. Masło 
rozgrzewamy na patelni i obsmażamy w 
nim wątrobę ze wszystkich stron. Gdy 
już obsmażymy przekładamy ją najle-
piej do stojącego w cieple rondla.
Na pozostałym na patelni tłuszczu ob-
rumieniamy cebulę, dodajemy ogórek, 
skórkę cytrynową, wino, jałowiec i bu-
lion. Dusimy to wszystko aż sos zgęst-
nieje. Na koniec dodajemy śmietanę, 
mieszamy i następnie zagotowujemy, 
doprawiając solą i pieprzem. 
Sos łączymy z wątrobą. Podajemy z 
bułką.  
Kanapki z pastą węgierską
Długa bułka bagietka, 10 dag bryndzy, 
pół kostki masła, dwa ząbki czosnku 
(może być mała cebula), łyżeczka kmin-
ku, szczypiorek
Bryndzę rozcieramy z masłem na gład-
ką masę. Pod koniec dodajemy zmiaż-
dżony razem z solą czosnek (lub posie-
kana cebulę) i utłuczony kminek. Bułkę 
kroimy na cienkie plasterki i bardzo 
grubo smarujemy pastą. Posypujemy 
szczypiorkiem.
Rolada łososiowo-serowa

20 dag wędzonego łososia w plastrach, 
15 dag twarogu, kremowy serek topiony, 
szczypiorek i natka pietruszki, pieprz, 
ząbek czosnku
Ser biały i topiony rozcieramy razem 
aż powstanie krem. Można zmiksować. 

Pod koniec dodajemy roztarte wcześniej 
czosnek, szczypiorek i natkę pietruszki. 
Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. 
Płaty łososia układamy tak aby zachodzi-
ły na siebie i tworzyły prostokąt. Brzegi 
wyrównujemy, a pozostałe skrawki do-
dajemy do kremu.
Kremem smarujemy płaty łososia i za-
wijamy je w rulony. Owijamy folią alu-
miniową i wstawiamy do lodówki na 
trzy godziny. Po tym czasie wyjmujemy 
i kroimy w plastry. Podajemy roladę na 
grzankach z bułki.

Waniliowe wianuszki
4 szklanki maki, szklanka śmietany, 25 
dag masła, 2 dag drożdży, płaska łyżecz-
ka soli, pół startej gałki muszkatołowej
do posmarowania: 2 jajka, 2 torebki cu-
kru waniliowego, 3 łyżki cukru, tłuszcz
Mąkę siekamy razem z tłuszczem, doda-
jemy drożdże  roztarte ze śmietaną, sól i 
gałkę muszkatołową. Wyrabiamy z tego 
ciasto i pozostawiamy je na 15 minut do 
wyrośnięcia. 
Z ciasta formujemy cieniutkie wałecz-
ki, z których splatamy małe wianuszki. 
Maczamy je w roztrzepanym w całości 
jajku, a następnie w cukrze waniliowym 
wymieszanym ze zwykłym i układamy 
na wysmarowanej tłuszczem blasze. Pie-
czemy w średnio nagrzanym piekarniku 
na rumiano.

Ziemniaki 
... gotowane w mundurkach dadzą się ła-
twiej obierać, jeżeli natychmiast po goto-
waniu przeleje się je zimną wodą.

„Szalony Hiszpan”
Tak nazywano no przełomie XIX i XX 
wieku hiszpańskiego kompozytora Ma-
nuela  de Folię (1876--1946), czołowego 
twórcę narodowej szkoły hiszpańskiej. 
W młodym wieku zdobył nagrodę kon-
kursową w Madrycie za operę „Krótkie 
życie”, która do dziś cieszy się niesłab-
nącym powodzeniem. Wkrótce potem 
wyjechał do Paryża, gdzie zaprzyjaźnił 
się a przedstawicielami impresjonizmu 
w muzyce francuskiej  Debussym i Ra-
velem. Wtedy też skomponował słynne 
impresje symfoniczne na fortepian i or-
kiestrę, a wśród nich „Noce w ogrodach 
Hiszpanii”. W swoich utworach posłu-
giwał się stylizowaną formą ludowych 
pieśni i tańców hiszpańskich, nawiązu-
jącej nieraz do dawnej muzyki tego kra-
ju. Wielkim powodzeniem cieszyła się 
jego muzyka baletowa: „Czarodziejska 
miłość” (ze słynnym „Tańcem ognia”) i 
„Trójgraniasty kapelusz”. Skomponował 
też dedykowany polskiej klawesynistce 
Wandzie Landowskiej „Koncert klawe-
synowy”, oparty na motywach starohisz-
pańskich.

Na Marsie
...znajduje się wygasły wulkan o nazwie 
Olympus Mons, który jest najwyższym 
wzniesieniem Układu Słonecznego. 
Mierzy 26 000 metrów.

Pomylił się...
„Budowa dróg przeznaczonych dla sa-
mochodów w ogóle nie nastąpi w naj-
bliższej przyszłości, pomimo iż krąży na 
ten temat wiele pogłosek”. Amerykański 
magazyn „Harper’s Weekly”, 2 sierpnia 
1902 roku.

Ryż
... nie rozgotuje się i zachowa śnieżną 
biel, jeżeli dodamy do wody kilka kro-
pel soku z cytryny lub parę kryształków 
kwasku cytrynowego. 
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Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza kon-
kurs plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Strachy, potwory, upiory” 
Celem konkursu jest konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży lite-
raturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności twórczej 
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 pod-
stawowych
Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach malarskich, 
malarstwo (tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele , pa-
stele olejne i suche, kolaż), batik, malarstwo na tkaninie - ma-
larstwo na szkle, witraż, grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia), 
nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone, format prac 
dowolny (minimalny A-4); prace mogą zostać oprawione w kar-
tonowe passe-partout, prace powinny być szczegółowo i czytel-
nie opisane (pismem drukowanym) zgodnie z załączonym wzo-

rem, 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.  

W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu i „kompute-
ryzowania się” ludzkości dużo prościej jest zadbać o ważne 
dla nas sprawy, jak zapłacenie rachunków, kupienie ubrań, 
czy też zamówienie jedzenia. Łatwiej jest też wyrazić swo-
ją opinię na różne, często skrajne tematy – od wydarzeń 
politycznych po ciekawostki ze świata celebrytów. Niektó-
rzy mają jednak nieco więcej do powiedzenia niż popisanie 
się niefrasobliwym i anonimowym komentarzem na wybra-
nym portalu. Tacy ludzie potrzebują „przestrzeni” na to, by 
się wypowiedzieć.  Tą „przestrzeń” dają im blogi.

Sporym zainteresowaniem cieszą się blogi sportowe. 
Ludzie zafascynowani daną dyscypliną często chcą się 
przekonać, jakie zdanie na temat ostatniego meczu lub któ-
regoś z zawodników ma ekspert i czy jest ono podobne do 
opinii czytelnika. Najbardziej lubiane są blogi, na których 
można przeczytać kontrowersyjne wypowiedzi, odbiega-
jące od tych, wygłaszanych przez telewizyjnych znawców 
szerzących propagandę sukcesu, którzy w kółko mówią 
o tym, że idzie lepsze, choć nie ma ku temu podstaw. Taki-
mi właśnie blogerami są byli lub obecni sportowcy, dzien-
nikarze, a coraz częściej kibice. W zakresie tych ostatnich 
prawdziwą rewolucję zrobił portal futbolowo-bukmacher-
ski Weszlo.com. Od kilku miesięcy KAŻDY czytelnik 
może umieścić swój tekst na temat ukochanej drużyny, na 
jednym z bardziej poczytnych i kontrowersyjnych portali 
sportowych.

Właśnie na Weszlo.com jest też dobrze rozbudowany 
dział z blogami gwiazd, o ciekawych, zdaniem czytelników, 
poglądach (świadczą o tym komentarze pod tekstami). I nic 
dziwnego, że w końcu znaleźli się tam byli sportowcy, jak 
Wojciech Kowalczyk czy Andrzej Iwan, którzy jeszcze za 
piłkarskiego życia słynęli z ostrego języka. Atutem ich kry-
tycznych notek jest przede wszystkim fakt, że doskonale 
orientują się w światku sportowym. Dzięki temu, choć ich 
opinie dla wielu są niewygodne, można im zaufać i uznać 
je za miarodajne. Najważniejszym zaś przesłaniem płyną-
cym z zaangażowanych tekstów sportowców jest rada, aby 
aktywni koledzy mniej czasu poświęcali sobie, kreowaniu 
gwiazdorskiego wizerunku i indywidualnym sukcesom, a 
skupili się na kluczowych rozgrywkach i ogólnym kształcie 
sportu.

Nieco innym przykładem są blogi dziennikarzy. Mają 
one najczęściej stałą grupę czytelników, którzy podzielają 
zdanie blogera. Nie ma w nich aż tak jednoznacznych ko-
mentarzy, każdy stara się znaleźć i złe i dobre strony opisy-
wanego wydarzenia. Chłodne dziennikarskie oko pozwala 
na zachowanie rzetelności, nawet, mimo bliskiej znajomo-
ści z krytykowanym lub chwalonym sportowcem, trenerem 
albo działaczem klubu. Najlepszym tego przykładem jest 

Okiem sportowca
Wirtualni komentatorzy

GAZETKA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU 

NR 1/2011 LISTOPAD

BYLE   DO 

DZWONKA 
TEMAT NUMERU

CO PISZCZY W INTERNECIE?

Dowiedz  się:  Co  sądzimy  o  Internecie?  Czy  potrafimy  umiejętnie 

korzystać z jego zasobów, czy też daliśmy się złapać w sidła globalnej 

sieci? Po jakich stronach warto buszować? I jak omijać internetowe 

pułapki? 

Zapraszamy także do lektury naszych stałych działów – wyprawy w 

świat muzyki, literatury, filmu i sportu.

Drodzy czytelnicy!

W  wasze  ręce  oddajemy  pierwsze  wydanie 
szkolnego  dwumiesięcznika,  powstającego 
w ramach  działalności  Koła  Dziennikarskiego.  W 

każdym  numerze  królować  będzie  temat  uznany 
przez nas za ważny i frapujący. Nie zabraknie jednak 
stałych rubryk i nowości. 

1

Przedruk z „Byle do dzwonka”, Gazetka Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
(nr 1/2011 Listopada)

Roman Kołtoń, który mimo przyjaźni z selekcjonerem repre-
zentacji Polski piłki nożnej Franciszkiem Smudą, często pi-
sze m.in. o nietrafionych decyzjach trenera.  

Jak widać blogi dziennikarzy, fanów czy znanych posta-
ci świata sportu przejmują powoli rolę gazet. Dzięki coraz 
większemu dostępowi do Internetu opinie blogerów stają się 
też tematem przewodnim telewizyjnych magazynów spor-
towych. Ludzie, którzy do tej pory byli nikomu nieznanymi 
dziennikarzami lokalnych gazet, nagle, z powodu odważnie 
wygłaszanych poglądów, zyskali sławę i coraz częściej za-
praszani są do mediów. Rozwój techniki jest olbrzymi i ma 
też spory wpływ na kształtowanie podejścia zawodników róż-
nych dyscyplin do pracy. Oby tylko ci, których słowo zaczy-
na mieć ma moc sprawczą, sami nie zboczyli z wyznaczonej 
sobie drogi i nie zapominali o tym, że konstruktywna krytyka 
wymaga też dostrzegania pozytywów, motywowania i pod-
trzymywania w sportowcach tego, co najważniejsze – ducha 
walki!          Michał Szturgulewski

ZMIANA KWOTY ODSZKODOWANIA 
ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że od 
dnia 09 września 2011r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodo-
wanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą 
zawodową zostaje podwyższone do kwoty 550 zł za każdy pro-
cent tego uszczerbku.

Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie w dniu 
09 września 2011r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządze-
nie MRiRW z dnia 16 maja 2007r. w sprawie określenia wy-
sokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku 
chorobowego.

O wysokości odszkodowania decyduje data prawomocnego 
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS. 
Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po 
upływie 14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono 
zaskarżone. Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej jest osta-
teczne, ponieważ nie przysługuje od niego odwołanie i staje się 
prawomocne w dniu jego wydania.

Kijewo – Babki Gąseckie
Rozpoczął się pierwszy etap budowy wodociągu z Kijewa do 
babek Gąseckich. 1900 metrów bieżących wodociągu za 179,58 
tysiąca złotych wykona firma budowlana z Ełku.  Termin ukon-
czenia prac przypada na 30 listopada.     (UM wbiip)
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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

Nad rzeką, gdzieś w stanie Ohio,
Lat temu dwie setki z okładem
Żył wielki wódz Zgniłe Jajo,
Co wszystkim chciał świecić przykładem.

Charakter miał raczej despoty,
Uważał, ze zawsze ma rację,
Więc także za drobne głupoty,
Pozbywał się nawet doradców.

Kucharza, choć chory, brał leki,
Wciąż zupę gotował z bizona,
Przepędził na drugi brzeg rzeki,
Bo zupa wyszła za słona.

Pozbył się też listonosza,
Co w tam tam przywalał, dym puszczał.
Z nim razem przepędził dobosza,
Gdy wodza bolała trzustka. 

Czarodziej też popadł w niełaskę,
Choć czary skuteczne odprawiał.
Bo drzwiami w wigwamie trzaskał,
I czarne msze w krzakach wystawiał.

Myśliwy, co tylko był po to,
By zwierza na mięso polować.
Gdy kaczka raz wpadła mu w błoto,
Manatki swe musiał pakować.

Wódz

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 administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców  (Dz. U. Nr 106, poz. 662)

W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia ro-
dzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie 
wymaganych zaświadczeń mogą składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 
zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej tre-
ści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-
szywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Krawcową, co portki mu szyła,
Pożegnał o świcie, bo orzekł,
Że nici, których użyła,
Były w nie męskim kolorze.

Wypędził wódz nałożnice,
Bo często bywały zbyt harde.
Bez zgody barwiły swe lice
I miały piersi za twarde.

Gdy ostatniego człowieka,
Pozbył się tyran – despota,
Psa wygnał, bo cicho szczekał,
Że miauczał za głośno kota.

Gdy wszystkich mieszkańców wioski,
Rozgonił na wiatry cztery,
Poczuł się niczym boski,
Konstanty albo Fryderyk.

I dalej rozkazy wydawał.
I krzyczał, i nogą tupał.
Sprawy z tego nie zdawał,
Że przecież nikt go nie słuchał.

Gdzieś tak po dwóch, trzech tygodniach,
Refleksja do wodza dociera.
Głodny, w porwanych spodniach,
Pomyślał: -Jasna cholera…. 

Co z tego, że wszystko jest moje
I władzę mam absolutną
Skoro sam jem, sam siedzę, sam stoję
I jest mi z tym bardzo smutno.

Do dupy z takim rządzeniem -
Zaklął pod nosem mrucząc, 
I ciągle miał nadzieję,
Że wszyscy do niego wrócą.

Za późno  wyciągnął  wnioski,
Daremny żal, próżna robota.
Na powrót  do jego wioski,
Namówił tylko kota.

Z historii tej nauka,
Jak zęby się wyrzyna.
Być wodzem, trudna sztuka 
Chcąc wszystko w garści utrzymać,

Z innymi trzeba się liczyć.
Inaczej prosta droga,
By zamiast przewodniczyć,
Być wodzem czworonoga
                                    

Natasza
* wszelkie podobieństwo do osób lub 
zdarzeń jest zupełnie przypadkowe
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Wesele, wesele...
…wesele musi być!”, jak głoszą słowa jednej z popular-

nych biesiadnych piosenek śpiewanych przy stole. Dodatko-
wą atrakcją tego przeboju jest tzw. bujanie się w prawo i w 
lewo.  No właśnie, czy wesele w dzisiejszych czasach być 
musi? Próżno szukać odpowiedzi na to pytanie w tym tek-
ście, bo „też tam byłam, wino i miód piłam…”, więc nie mam 
zdrowego oglądu na sprawę. Z tym piciem to przesadziłam, 
bo – jak twierdzi mój mąż – ja mam prawo jazdy wydane 
z adnotacją „ tylko na powroty”, więc musiałam doholować 
całą rodzinę do domu.

Wszyscy dookoła narzekają, ekonomiści grzmią na alarm, 
że kryzys za drzwiami, a wesele, na którym byłam, było za-
przeczeniem tego kryzysu. Sala jak z filmu, dwie setki gości, 
menu czuję aż do dzisiaj i nie spróbowałam każdej potrawy. 
Wszystko zaplanowane w szczegółach. Wystarczy telefon i 
już jedna firma zajęła się dekoracją kościoła, inna brzuchami 
gości, a kolejna fotografowaniem każdego kroku pary mło-
dej, a potem jedzących i pijących gości. Niekoniecznie mam 
chęć oglądać siebie przeżuwającą pysznego skąd inąd zraza, 
a miałam wrażenie, że fotograf pracował nad uchwyceniem 
mojej dolnej piątki. Będą mieli ubaw, bo zapewne im głup-
sza mina, tym zabawniej. Nie wiem, czy mnie też będzie do 
śmiechu.

Grosiaki wysypywane nad głowami pary młodej zastą-
piły płatki róż kupione w sklepie specjalizującym się w do-
datkach ślubnych. To niezły biznes, jak się okazuje. Sama 
suknia młodej i garnitur młodego, to dopiero początek stro-
jenia się. Dobra, płatki wysypane, potem petarda z konfetti 
i kolejne novum, które mnie osobiście przypadło do gustu, 
choć parę lat temu wprawiło w zdziwienie. 

Młodzi nawet piszą na bilecikach przy zaproszeniu, że 
lubią kwiaty, ale wolą czekoladki albo wino. I rzeczywiście 
goście byli posłuszni. W koleżanki rodzinie jest niepełno-
sprawna dziewczynka i młodzi napisali gościom, że pienią-
dze, które chcieliby przeznaczyć na kwiaty, niech przeznaczą 
na turnus rehabilitacyjny dla małej. I uzbierali. Uwielbiam 
kwiaty, ale takie gesty są piękne.

A kiedy już wszystkie koperty zostały odebrane wraz z 
życzeniami (też sugestia młodych, że wolą pieniądze), to 
wsiedli do limuzyny. Do jej widoku byłam przyzwyczajona 
w filmach, ale bałam się, czy poradzi sobie na naszych zakrę-

tach i rondach. Udał się i ten punkt. 
Popełnię jeszcze małą dygresję względem prezentów. Niech 

kupują sobie co chcą, za pieniądze, które dostali w kopertach, 
ale jakaż ich ominęła niebywała frajda rozpakowywania pre-
zentów. I co karton, to kolejny serwis zupełnie mijający się z 
naszym gustem. Ale… kiedy nadeszło „siedem lat chudych”, 
to owe prezenty przydały się jak ulał i wcale były znośne. Ale 
dzisiaj nie w modzie zaskakiwanie prezentami.

Listopadowe popołudnie nie jest wymarzonym czasem na 
białą suknię z trenem (którą już odkupiła właścicielka tego sa-
mego sklepu i odsprzedała następnej zakochanej). W kościele 
było ciemno, w trakcie składania życzeń przed kościołem zim-
no i na dokładkę siąpił deszcz. Ale tak wyszło, bo bohaterzy 
sobotniego zajścia już wiedzą, że są rodzicami. I tu kolejna po-
zytywna zmiana mentalności. Nikt, zwłaszcza rodzice obojga, 
nie robili z tego katastrofy. Osobiście ucieszyłam się, bo „dzieci 
zawsze rodzą się w porę”, jak rzekła pewna (mądra!) babcia 
swojej załamanej wnuczce i problem cywilizacyjny mają z gło-
wy – wiedzą już, że mogą mieć dzieci. I na dodatek ma przyjść 
na świat w moje urodziny! Ale heca!

Osobiście nie przepadam za zabawami weselnymi, które ba-
lansują na krawędzi dobrego smaku, ale – jak mawia mój znajo-
my, wytrawny znawca jazzu – na przyjęciu weselnym takie być 
muszą. I bawi się w najlepsze, choć disco polo zabrania słuchać 
w swoim domu. I całe szczęście, że już nie muszę stawać w 
szranki z pannami i czyhać na welon młodej, a później tańczyć 
z półprzytomnym bojem, któremu udało się złapać muszkę pana 
młodego.

Suknie druhen i rodziny w kolorze muszki Pana Młodego, 
limuzyna, przydział miejsc przy stole… wszystko według naj-
nowszych trendów. Tylko ksiądz staruszek zupełnie jak z innej 
bajki. I pewnie mówił to samo, co parom pół wieku temu, że 
miłość to oprócz uniesień, które miną, też obowiązek i choroba, 
i „na złe”. I to, że „warto dla jednej miłości żyć”, Mówił ciepło 
i z drżącym głosem, jakby wypowiadał tę prawdę po raz pierw-
szy w życiu. 

Nie powtórzyłam Nowożeńcom wyświechtanej regułki: 
„szczęścia na nowej drodze życia”, tylko zacytowałam słowa 
Mistrza Konstantego:

„Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć
 wziąć tę miłość w ręce i przenieść przez całe życie”.
Tylko do dzisiaj jeszcze nie mogę ochłonąć, jak to się stało, 

że tak niedawno byłam w tym samym kościele na chrzcinach 
Pani Młodej.

  Marusia


