
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

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

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

Nr 48 (724) 30 listopada 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 48
(724)

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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3WĘGIEL: 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

To co ofiarujesz drugiemu z serca będzie się 
mnożyć, więc ofiaruj jak najwięcej. 

Jozeph Fohat

24 listopada w południe w ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent przyznał meda-
le Annie i Mieczysławowi Bartnickim, Marii i Ryszardowi Cicha-
nowiczom, Eufemii i Stanisławowi Cieślukom, Jadwidze i Paw-
łowi Kapelewskim, Bolesławie i Tomaszowi Kopiczko, Teresie i 

Romualdowi Kopiczko, Henryce i Wiesławowi Moniuszko, 
Zofii i Czesławowi Rubin, Weronice i Henrykowi Sawic-
kim, Krystynie i Mieczysławowi Szumskim oraz Danucie i 
Bronisławowi Wydrom.
Burmistrz Wacław Oleszewski wręczył medale 9 parom 
małżeńskim. (m)

Medale za 50. lat pożycia małżeńskiego
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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:
• Zyta Centkiewicz
• Jolanta Guzewicz
• Wojciech Karbowski
• Anatoli Madej
• Wojciech Ulikowski
• Daniel Zawoźny
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 

12 października o 9.20 jeden za-
stęp JRG PSP usuwał nadłamany 
kona drzewa znad budynku Ze-
społu Szkół technicznych przy 
ulicy Zamkowej.
14 października o 9.20 jeden za-
stęp JRG PSP usuwał nadłamany 
kona drzewa znad jezdni w Se-
drankach.
14 października o 18.00 jeden 
zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Rzeźnixkiej pożar śmieci w śmiet-
niku kontenerowym.
14 października o 21.25 jeden za-
stęp JRG PSP oraz jeden OSP Gą-
ski usuwały skutki kolizji drogo-
wej, do której doszło w Kukowie. 
(Zderzenie dwóch samochodów).
16 października o 1.30 jeden za-
stęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Wieliczki usuwały skutki wypad-
ku drogowego, do którego doszło 
w Wieliczkach. (Ucieczka samo-
chodu przed kontrolą policyjną z 
Olecka, i dachowanie i wypadek 
w Wieliczkach).
16 października o 11.58 jeden 
zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Wieliczki usuwały skutki wypad-
ku drogowego, do którego doszło 
w Cimochach. (Zderzenie dwóch 
samochodów. Samochód dostaw-
czy ściął zakręt i zderzył się czo-
łowo z jadącym prawidłowo).

informacji udzielił 
młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś 
17 października o 15.39 dwa za-
stępy JRG PSP usuwały  w Roso-
chackich skutki kolizji drogowej. 
(Samochód w rowie).
18 października o 14.28 jeden 
zastęp JRG PSP zabezpieczał na 
lądowisku przyszpitalnym lądo-
wanie i start śmigłowca ratunko-
wego.
18 października o 15.53 dwa za-
stępy JRG PSP pomagały na jezio-
rze Oleckie Wielkie wydostać się 
z wody tonącemu mężczyźnie.
19 października o 7.34 jeden za-
stęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno usuwały  w Doliwach 
skutki kolizji drogowej. (Samo-
chód w rowie).

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

19 października o 15.01 jeden zastęp JRG PSP 
uwalniał w Niemstach kota uwięzionego na 
drzewie. 
20 października o 9,07 dwa zastępy JRG PSP 
usuwały przy ulicy Kościuszki drzewo niebez-
piecznie pochylone nad budynkiem szkoły.
22 października o 12.00 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy Grunwaldzkiej pożar pojedyn-
czego drzewa.
23 października o 13.09 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmietni-
ku kontenerowym.
27 października o 6.44 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z jezdni alei Wojska Polskiego skutki 
kolizji drogowej.
28 października o 9.56 dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Świętajno usuwały  we Wron-
kach drzewo niebezpiecznie pochylone nad bu-
dynkiem.
28 października o 21.24 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał dym wydostający się z otworu wentyla-
cyjnego domu na osiedlu Siejnik.
30 października o 2.12 jeden zastęp OSP Świę-
tajno gasił w Świętajnie pożar pojedynczego 
drzewa.
30 października o 17.35 jeden zastęp JRG PSP 
patrolował jezioro Oleckie Wielkie w okolicach 
Sedrank i Możnych. Pomoc policji.

Informacji udzielił aspirant sztabowy 
Dariusz Domin

„Kłopot z myśleniem polega 
na tym, że jak już zaczniesz, nie 
możesz przestać”. To cytat z Ter-
ry’ego Pratchett’a.  Przyszedł mi 
na myśl, kiedy wysłuchałem wy-
stąpienia absolwentki ZST Beaty 
Chodzińskiej. Miało to miejsce 
na uroczystości z okazji 65. Rocz-
nicy Powstania Zespołu Szkół 
Technicznych. 

Wystąpienie było niezwykle sugestyw-
ne i emocjonalnie prawdziwe. Pani Beata 
m.in. wymieniła w nim i podziękowała 
dwóm swoim nauczycielkom, które pomo-
gły znaleźć jej własną drogę przez życie. 
Z jednej strony pokazuje to kunszt pedago-
gów, z drugiej jakość ich pracy, a wystę-
pująca była tego żywym przykładem. (Wy-
stąpienie Beaty Chodzińskiej publikujemy 
wewnątrz numeru „TO”). 

Nieczęsto spotyka się pedagoga i men-
tora zarazem. Choć myślę, że każdy z nas 
po zastanowieniu mógłby taką osobę wy-
mienić. Jesteśmy tymi, którymi jesteśmy 
zawsze dzięki kontaktom z innymi ludź-
mi. Stajemy się tacy dzięki tym, z których 

bierzemy wzorce. Uczymy się 
ciągle. Nawet wtedy kiedy 
tego nie chcemy.

Jakże nieczęsto spotyka 
się pedagogów wybitnych, 
którzy odciskają znak na po-
koleniach wychowanków, słu-
chaczy czy obywateli. Niezbyt 
często przypominamy sobie o 
nich - lecz to dzięki nim jeste-

śmy obywatelami Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej. 

Zawód nauczyciela i powołanie na pe-
dagoga najlepiej określa powiedzenie Pla-
tona, że „nikt z nas nie rodzi się tylko dla 
siebie”. Seneka przełożył je dosłownie: 
„Nikt sam sobie nie przypadł w udziale”. I 
niech ta myśl uciszy wszystkich tych, któ-
re by chcieli wychowanie i nauczanie za-
mknąć w ramach statystyki. Nic bardziej 
kłamliwego. 

A na koniec jeszcze jeden cytat (zresz-
tą niedawno publikowany na łamach 
„TO”): „są kłamstwa, wielkie kłamstwa 
i... statystyki”

B. Marek Borawski
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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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 Tadeusza Brzeskiego, 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” 
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 „Mazur”
1 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini piłce noż-
nej dziewcząt szkół podstawowych, Hala GP w Wieliczkach
16.00 - obchody jubileuszu 40-lecia szkoły muzycznej w 
Olecku, sala kina  „Mazur”
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Karniej Team Olecko, Pół-
nocna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
2 grudnia (piatek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
8,15 - pobór krwi dla honorowych dawców, sala konferencyj-
na ZSLiZ (budynek internatu) ul. Gołdapska 27
9.00 -  szkolenie o sprawozdawczości w organizacjach poza-
rządowych, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolno-
ści 2, sala szkoleniowa (szczegóły TO 40)
13.00 -  szkolenie o sprawozdawczości w organizacjach poza-
rządowych, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolno-
ści 2, sala szkoleniowa (szczegóły TO 40)
16.00 - warsztatów z zakresu malowania bombek choinkowych, sala 
konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska, szczegóły wewnątrz nr TO
16.30 -  Nowa Zelandia – państwo wyspiarskie na Oceanie 
Spokojnym, seminarium z udziałem Andrzeja Malinowskie-
go, Biblioteka Pedagogiczna, Armii Krajowej 30
17.00 - wernisaż wystawy fotografii Ewy Kozłowskiej pt. 
„Pewnego razu na Wschodzie”, Dom Kultury Polskiej, Wilno
17.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Mazur”
17.30 - Geodezja Olecko - Olimpia Miłki, Północna Liga 
Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja, sala 
gimnastyczna SP4
17.30 - Karniej Team Olecko - SP Budry, Północna Liga Re-
gionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja, sala 
gimnastyczna SP4
19.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Mazur”
3 grudnia (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
17.00 - V Spotkania z Naturą i Sztuką „Nasze i nie nasze kra-
jobrazy” Dom Kultury Gołdap (spotkanie z J. Romaszem i A. 
Garczarkiem, film oraz wystawa fonograficzna 
17.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Mazur”
19.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Mazur”
4 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna:Gołdapska 1
17.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Mazur”
19.00 - Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1, film, kino „Mazur”
5 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 33
6 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna: Składowa 6
16.30 - obchody Światowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych,  sala ROK „Mazury Grabate
17.00 - Miś Yogi, film, Kino
17.00 - obchody Światowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych, ROK MG

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
47
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Podziękowanie 
W imieniu Zarządów Lokalnej Organizacji Turystycznej  
Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Przy-
pisani-Północy składamy podziękowanie  współorgani-
zatorom IV Forum Turystyki Ziemi Oleckiej:

1. Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych – 
Dyrektor Beacie Stypułkowskiej, Pani Barbarze Mi-
chałowskiej oraz Pracownikom i Uczniom – którzy w 
ramach współpracy już po raz kolejny wspierali organi-
zację Forum Turystyki  Ziemi Oleckiej.

2. Zbyszkowi Terepko - Prezesowi Fundacji Niewi-
dzialna Ręka.

3. Darczyńcom:  
a) Panu Stanisławowi Skrzypkowi – Prezesowi 

Spółki Agraimpex,
b) Panu Zbigniewowi Burbie i współpracownikom 

Wydawnictwa WIR,
c) Wszystkim Członkom Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej Ziemi Oleckiej oraz  Członkom Stowarzysze-
nia Kulturalnego Przypisani Północy, którzy wykonali 
ogromną pracę organizacyjną.

4. Prelegentom IV Forum Turystyki - Panom Janu-
szowi Hendzlowi, Piotrowi Wydrze oraz Andrzejowi 
Malinowskiemu.

5. Za gościnne progi dziękujemy Państwu Katarzy-
nie i Dariuszowi Bagińskim – właścicielom Hotelu Co-
losseum & SPA oraz Panu Tomaszowi Bokuniewiczowi 
i Pracownikom.
Organizatorom IV Forum Turystyki i gali Pasjonata 
Przypisanych Północy było ogromnie miło gościć tak 
wielu wspaniałych olecczan, a także sympatyków i przy-
jaciół obu stowarzyszeń z całej Polski.

Maria W. Dzienisiewicz,
Prezeska LOT Ziemi Oleckiej

Gmina Olecka, gminą 
zrównoważonego rozwoju 

W Poznaniu kapituła konkursu „Teraz Polska” Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego ogłosiła w listopadzie wer-
dykt dotyczący poziomu rozwoju gmin.

Olecko znalazło się w grupie dwudziestu najlepszych 
gmin wiejsko-miejskich. Uroczystość wręczenia dyplomów 
gratulacyjnych odbyła się 22 listopada na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich podczas konferencji „Samorząd 
zrównoważonego rozwoju”.        (m)
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Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zapra-
sza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputero-
wy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę 
i naukę z używaniem z komputera. Każde dziecko może ko-
rzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień 
korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w 
bibliotece dwa razy w tygodniu 
przez niecałą godzinę, aby w cią-
gu kilku miesięcy można było 
zobaczyć pierwsze efekty nauki.

Kurs polega na połączeniu 
najnowszych technologii z trady-
cyjnym nauczaniem. Składa się z 
ponad 60 gier edukacyjnych, se-
tek filmów, piosenek, „foto-lek-
cji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie 
FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i 
filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na za-
nurzeniu w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje 
komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku 
angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze 
niż w tradycyjnych metodach nauczania. 

Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 pod-
rozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi gra eduka-
cyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 
20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapo-
zna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90% sytuacji 
komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesię-
cy. Przez cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na 
pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakończeniu każde 
dziecko otrzyma specjalny certyfikat. 

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki 
udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno bi-
blioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także 
uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez 
FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
Współpraca: INFOLAND Olecko, D@RKOMP Olecko, TER-
NET Olecko
Zapisy do dnia 3 grudnia 2011 r. w bibliotece (ul. Kopernika 2).
Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl 
udziela: 
Ewa Omilian, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku, ul. Kopernika 6, tel. 877314004, kom. 503-725-178
e-mail: biblioteka@przystanek.pl 

Jak połączyć naukę angielskiego z grą na komputerze? 
Jak sprawić, aby dzieci mogły uczyć się w trakcie zabawy?

KOMPUTEROWY KURS 
ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 
Ełku zaprasza na spotkanie z ekonomią społeczną pod ha-
słem Coraz bliżej święta… 

Spotkanie w formie warsztatów z zakresu malowania 
bombek choinkowych oraz wykonywania choinek szyszko-
wych odbędzie się 2 grudnia w godzinach 16.00 – 20.00 w 
sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Za-
wodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej 27.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Garncarskiej 
Wioski – przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą w oparciu o tradycyjne, obecnie wymie-
rające zawody rzemieślnicze. Garncarska Wioska specjali-
zuje się w szyciu tradycyjnych strojów ludowych, produkcji 
gadżetów reklamowych, ozdób i dyplomów z papieru czerpa-
nego. W swojej ofercie ma również warsztaty rzemieślnicze 
z zakresu: garncarstwa, papieru czerpanego, krawiectwa, wi-
trażu, malowania na szkle, bukieciarstwa. Garncarska Wio-
ska to projekt łączący rozwój przedsiębiorczości wiejskiej z 
promocją historii i kultury regionalnej, dający mieszkańcom 
wsi szanse na zatrudnienie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy chętnych z terenu 
Powiatu Oleckiego, w szczególności osoby bezrobotne, nie-
aktywne zawodowo, członków organizacji pozarządowych, 
pracowników urzędów miast, gmin, ośrodków pomocy spo-
łecznej.

Udział należy zgłosić poprzez odesłanie formularza zgło-
szeniowego na adres agnieszka.pacewicz@adelfi.pl. Liczba 
miejsc ograniczona. Więcej informacji udziela Agnieszka 
Pacewicz, tel. 87/737-78-45. 

Program warsztatów:
16.00 – 16.15 Rejestracja i powitanie uczestników spo-

tkania
16:15 – 16.30 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii 

Społecznej – oferta
16.30 – 16.45 Garncarska Wioska – prezentacja podmiotu 

ekonomii społecznej
16.45 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 20.00 Warsztaty z malowania bombek choin-

kowych równolegle z warsztatami wykonywania choinek 
szyszkowych.

Coraz bliżej święta…
Spotkanie z ekonomią społeczną

9 i 10 grudnia 2011 w trakcie organizowanego przez Regio-
nalny Ośrodek Kultury 
w Olecku przeglądu poezji śpiewanej wystąpią takie gwiaz-
dy jak: wielokrotnie nagradzana na przeglądach piosenki au-
torskiej, finalistka II edycji programu Must Be The Music – 
Dominika Barabas, znana pieśniarka, kompozytorka a także 
aktorka – Olena Leonenko, związany 
z kaberetem „Piwnica pod Baranami” bard, mistrz okraszo-
nych humorem pieśni rosyjskich 
- Alosza Awdiejew oraz duet Piotra Woźniaka i Przemysława 
“Śledziuhy” Śledzia – którzy łączą dwa muzyczne światy – 
liryczny oraz żywiołowy.    
Program:

9.XII.2011, godz 19:00, sala kina „Mazur”
• Koncert „Zbiór porannych bzdur” - Dominika Barabas 
• Koncert  „Noc z Wertyńskim” -  Olena Leonenko 

10.XII.2011, godz. 19:00, sala kina „Mazur”
• Koncert „Jak ze źródła” - Przemysław Śledziuha i Piotr 
Woźniak 
• Koncert od Wysockiego do Okudżawy” - Alosza Awdiejew 

“Poezji Gram” - oleckie zderzenia 
ze słowem i dźwiękiem 

9-10 grudnia 2011

Stowarzyszenie „Pomarańcza”, 

PCPR w Olecku i WTZ w Olecku
zapraszają wszystkich mieszkańców na 
obchody Światowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych, 

które odbędą się dnia 6.12.2011r. 
o godz. 16:30 

w ROK „Mazury Garbate”.
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W dniach od 19 do 21 października odbyła się szkolna wycieczka do Pozna-
nia pod opieką nauczycielek Anny Kaczor i Aliny Kalinowskiej. 

Wycieczka do Wielkopolski

Jako pierwszą zwiedzi-
liśmy osadę w Biskupinie. 
Było to bardzo pouczają-
ce, gdyż dowiedzieliśmy 
się jak żyli i czym zajmo-
wali się nasi przodkowie. 
Następnie obejrzeliśmy 
piękny kościół w Gąsawie. 
Na wszystkich uczestni-
kach wycieczki duże wra-
żenie wywarło bogato zdobione wnętrze i obraz Matki Boskiej. Kolejnym 
miejscem, które odwiedziliśmy była Katedra w Gnieźnie. Zobaczyliśmy tam, 
dotychczas znane nam tylko z książek od historii, słynne Drzwi Gnieźnień-

skie. Po całodziennym zwie-
dzaniu dojechaliśmy do Poznania i zakwaterowaliśmy się w naszym hotelu. 

Drugiego dnia już od wczesnych godzin podziwialiśmy piękno Poznania. Zwie-
dziliśmy m.in. słynne kościoły i zobaczyliśmy znane pomniki. W południe z zacie-
kawieniem obejrzeliśmy poznańskie koziołki trykające na wieży ratusza. Kolejnym 
punktem naszej wycieczki była wizyta w Muzeum Instrumentów, w którym naj-
bardziej zaciekawił nas bęben służący do wywoływania deszczu. Następnie udali-
śmy się do jednej z najbardziej urokliwych części Poznania – Ostrowa Tumskiego. 
Zwiedziliśmy Bazylikę Archikatedralną świętych Apostołów Piotra i Pawła. Katedra 
ta jest miejscem pochówku króla Przemysła II, według tradycji również Mieszka I 

i Bolesława Chrobrego. Zobaczyli-
śmy tam również podziemne kryp-
ty. Ostatnią atrakcją tego dnia była 
wizyta w Palmiarni. Zachwyciły nas znajdują-
ce się tam egzotyczne rośliny oraz zwierzęta. 
Największe wrażenie wywarły na nas gadające 
papugi z gatunku ara o imionach Dobra i Do-
bry. Po całodziennym podziwianiu Poznania, 
pełni wrażeń, wróciliśmy do naszego hotelu. 

Ostatniego dnia wczesnym rankiem wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną. Nie oznaczało 
to jednak końca zwiedzania. Odwiedziliśmy 
piękny Pałac w Rogalinie wraz z ogrodem w 

którym znajdowały się 
około 300-letnie dęby – 
Lech, Czech i Rus. Na-
stępnie udaliśmy się do 
Zamku w Kórniku. Nie-
stety nie ukazała się nam, 
strasząca tam według le-
gend, Biała Dama. Było 
to ostatnie miejsce, które 
zwiedziliśmy. 

Po długiej podróży, pełni wrażeń i nowych doświadczeń, 
wróciliśmy do Olecka. Wspomnienia z tej wycieczki pozostaną 
z nami na zawsze. 

Ewelina Dębowska, Żaneta Tyszlak
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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.     

W listopadzie rozdano kolejne stypendia Prezesa Rady 
Ministrów. W tym roku za szczególne osiągnięcia w nauce, 
wzorowe zachowanie oraz aktywność społeczną wynagro-
dzone zostały dwie reprezentantki Zespołu Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku. 

Komisja stypendialna doceniła owoce pracy Edyty Ro-
kosz, uczennicy drugiej klasy liceum o profilu ekonomicz-
no-administracyjnym ze specjalnością policyjno-pożarniczą.  

Marzanna Pojawa-Grajewska wicedyrektor ZSLiZ o 
Edycie powiedziała: „– Jest to osoba, która oprócz bardzo 
wysokiej średniej angażuje się w życie szkoły. Bierze udział 
w rozmaitych akademiach i konkursach. Wiele razy widzia-
łam, jak poświęca swoje wolne chwile na pomoc kolegom 
i koleżankom. Niejednokrotnie zastanawiałam się, skąd ona 
czerpie siłę na to, aby móc uczestniczyć w zajęciach poza-
lekcyjnych. Uważam, że Edyta to wzór godny naśladowania. 
Jestem dumna z tego, że taka uczennica zdecydowała się 
kształcić w naszej szkole”. 

Edyta Rokosz poza nagrodą otrzymaną od Prezesa Rady 
Ministrów jako jedyna w powiecie oleckim została uhonoro-
wana stypendium marszałka województwa warmińsko-ma-
zurskiego przyznanego w ramach IV Edycji Stypendium dla 
Dzieci Szczególnie Uzdolnionych. Dzięki nagrodzie repre-
zentantka ZSLiZ będzie miała wsparcie finansowe i mery-
toryczne umożliwiające jej dalszy rozwój w dziedzinie nauk 
matematyczno-przyrodniczych. 

Drugą osobą wynagrodzoną przez Prezesa Rady Mini-
strów została Anna Olender, która już czwarty rok uczy się 
w kierunku technik architektury krajobrazu. „ – O Ani i jej 
działalności można byłoby napisać książkę” – powiedziała 
jej wychowawczyni Dorota Kozłowska. „ – Od początku 
nauki wyróżniała się ona nie tylko wysokim poziomem wie-
dzy i dużymi umiejętnościami, ale również działalnością na 
rzecz lokalnego społeczeństwa. Od wielu lat uczennica bie-
rze udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, dodatkowo 
uczy się w szkole muzycznej, a także rozwija zdolności pla-
styczne i teatralne. Postawa Ani imponuje niejednej koleżan-
ce” – dodała Kozłowska. 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSLiZ nie kryją nadziei 
na to, że stypendia otrzymane przez Edytę Rokosz i Annę 
Olender pomogą im rozwijać własne zainteresowania. Na-

uczyciele wierzą również, że sukcesy dziewczyn zainspirują 
innych uczniów I Liceum Profilowanego i Technikum Nr 1 do 
aktywności, poświęcenia i zgłębiania tajników wiedzy w róż-
nych dziedzinach.

Przemysław Michniewicz

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
rozdane

Silny wiatr wiejący z prędkością powyżej 100 km/h 
łamał konary i wywracał drzewa. Od północy do wczesnych 
godzin rannych strażacy z powiatu oleckiego to tego rodzaju 
zdarzeń interweniowali 10 razy. Na szczęście nie ma poszko-
dowanych, ani znaczących strat w mieniu. 

Działania straży pożarnej ograniczyły się do pocięcia drzew 
na kawałki i usunięciu z dróg i chodników. W działaniach na 
terenie miejscowości: Olecko, Kukowo, Cichy, Babki Olec-
kie, Lenarty, Świętajno, Rosochackie, Golubki i Dunajek brali 
udział strażacy z Olecka oraz druhowie ochotnicy z  Mazur, 
Świętajna, Lenart i Kowali Oleckich.

Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Olecko

kpt. Tomasz Jagłowski

PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY
przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej Szpitala Woj-
skowego W EŁKU WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁAT-
NIE I ANONIMOWO W KIERUNKU HIV 
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 tel. 087/621 98 79 
CZYNNY  W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI 
W GODZINACH 16.00-17.30 

PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
W OLSZTYNIE WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁATNIE 
I ANONIMOWO W KIERUNKU HIV 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, 
parter, pokój nr 15 
tel.089/ 524 83 59  
CZYNNY WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 
15.00-18.00

Drugiego grudnia 2011 roku (piątek) z okazji 
Światowego Dnia AIDS odbędzie się 

dodatkowy dyżur PKD 
-w Olsztynie od godziny 15.00 do 18.00. 
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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).

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

W Siedlcach odbył się już XII Festiwal Nauki i Sztuki. 
Pokłosiem konkursu poetyckiego, który z okazji Festiwa-
lu został ogłoszony jest tomik poezji pod tytułem „Strofy 
pachnące żywicą”. Słowo wstępne napisał Ryszard Kowal-
ski, niestrudzony propagator ochrony przyrody, nauczyciel 
akademicki, pracujący jako pedagog również na Wszechnicy 
Mazurskiej. Książka ma dedykację: „Tomik poezji poświęco-
ny pamięci Wacława Klejmonta i Andrzeja Zalewskiego”. 
Ryszard Kowalski we wstępie tak uzasadnia tę dedykację: „ 
Niech mi będzie wolno poświęcić tę książkę śp. Wacławowi 
Klejmontowi, poecie, humaniście, nauczycielowi ojczyste-
go języka, krytykowi literackiemu, wielkiemu miłośnikowi 
polskiej, a nade wszystko mazurskiej przyrody, laureatowi 
konkursów poetyckich, także tych ogłaszanych w ramach 
Festiwalu Nauki i sztuki w Siedlcach oraz śp. Andrzejowi 
Zalewskiemu, redaktorowi Polskiego radia, twórcy Ekora-
dia i Święta Polskiej Niezapominajki, człowiekowi, który w 
codziennych felietonach o pogodzie uczył nas jak miłować 
ojczysta przyrodę, nawiązywał do historii i kształtował pa-
triotyczne postawy, hartował ducha, zachęcał do aktywności 
i wytrwałości znanym powiedzeniem „Gorące serca zwalczą 
mróz”. Symboliczna niezapominajka nie pozwoli nam o 
Nich zapomnieć, pozostaną w pamięci i sercach wielu ludzi 
na zawsze”.
Cytat ze wstępu do tomiku postanowiłem zamieścić właśnie 
ze względu na olecki akcent w nim zawarty. Te wydawnic-
two okazjonalne to jednak nie jeden, a dwa tomiki. Druga 
książka zawiera popularne pieśni związane tematycznie z 
lasem. Tytuł tomiku: „Szumi dokoła las... – Zaśpiewaj z 
nadleśniczym”. A co w nim możemy znaleźć? Od „Cygań-
skiej ballady” poprzez „Idzie dziewczę po lesie” aż po „Biały 
krzyż”. Czyli doskonała różnorodność stylów i nastrojów, 
bogata jak sama przyroda. 
Szkoda, że u nas Festiwal Nauki i Sztuki nie wszedł na stałe 
do kalendarza imprez.

B. Marek Borawski

XII Festiwal Nauki i Sztuki 
z oleckim akcentem

W ramach realizowanego powiato-
wego programu zdrowotnego „Profilak-
tyka raka szyjki macicy na lata 2009-
2015” 20 listopada przeprowadzono 
badania cytologiczne. Akcja została zor-
ganizowana przez Starostwo Powiatowe 
i Olmedica Sp. z o.o. Badania wykonano 
w szpitalu w Poradni Ginekologiczno – 
Położniczej. 

Biała Niedziela

Ogółem zgłosiło się 48 kobiet z terenu naszego powiatu, 40 wy-
konano cytologię. Każda pacjentka otrzymała materiały i gadżety 
informacyjno – promocyjne oraz zestawy kosmetyków firmy BIE-
LENDA. 

Czas upływał miło przy kawie, ciastkach i słodkich wypiekach ufundowanych przez firmę Piekarnia - Cukiernia Jan Stani-
szewski. 

Transport kobiet na badania z terenu Gminy Świętajno i Judzik zapewnił Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy z Olsztyna oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna z Lenart.

W tym dniu kobiety 
mogły również wykonać 
badanie mammograficzne. 
Z zaproszenia skorzysta-
ło 81 mieszkanek naszego 
powiatu.

Sporządziła: Halina 
Kasicka 

www.zdrowie.powiat.
olecko.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

B38005

L73201

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

XIV edycję konkursu „Losy nasze…” 
adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego oko-

lic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, 
pamiętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, 
listów, które dokumentują pierwsze powojenne 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 Histo-

rycznej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty 

dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej rodziny.

Współcześni ludzie w pogoni za szczęściem doczesnym 
coraz częściej zapominają o tym, co dla każdego człowieka 
jest najważniejsze. Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Olecku dostrzegła problem kryzysu war-
tości i dlatego postanowiła zamanifestować swoją wiarę 
oraz miłość wobec Boga i bliźniego. Na początku listopada 
uczniowie Technikum Nr 1 i I Liceum Profilowanego dzię-
ki inicjatywie księdza Rafała Małoty oraz Dariusza Gała-
szewskiego, nauczyciela religii, udali się na pielgrzymkę.

Trasa podróży obejmowała miejsca dla ludzi wierzą-
cych szczególne ważne. W programie znalazła się Sucho-
wola, miasto, w którym swoje dzieciństwo i młodość spę-
dził brutalnie zamordowany przez Służby Bezpieczeństwa 
ksiądz Jerzy Popiełuszko. Obecnie w miejscowości tej 
znajduje się Izba Pamięci poświęcona kapłanowi. Można 
tam oglądać osobiste przedmioty duchownego, jego ro-
dzinne zdjęcia wraz z opisami, również strój Księdza.

Uciekając przed doczesnością

Kolejnym przystankiem pątników z Olecka była So-
kółka. To niewielkie miasteczko położone na Podlasiu od 
niedawna przyciąga wielu pielgrzymów, którzy nierzad-
ko przemierzają setki i tysiące kilometrów, aby w kaplicy 
Matki Bożej Różańcowej w Kościele Kolegiackim pw. św. 
Antoniego móc obcować z wystawioną na widok publicz-
ny Cząstką Ciała Pańskiego. 

Ostatnim punktem podróży oleckiej młodzieży było 
Sanktuarium Matki Boskiej w Świętej Wodzie. Miejsco-

wość ta stała się sławna w całej Polsce już w osiemnastym stu-
leciu, kiedy to doszło tam do pierwszych uzdrowień za sprawą 
działania cudownej wody z lokalnego źródła.

Przed udaniem się w drogę powrotną grupa pielgrzymów z 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku jako wyraz 
wiary i miłości do Boga pozostawiła na Górze Krzyży własne 
krucyfiksy.

Dariusz Gałaszewski po przybyciu do Olecka wyraził 
przekonanie, że „[…] bezpośredni kontakt młodych ludzi z Bo-
giem bez wątpienia umocnił ich wiarę. Młodzież powszechnie 
oczekuje cudów i pomocy Boga, dlatego spotkanie z „euchary-
stycznym cudem” był dla niejednego uczestnika wyjazdu wy-
jątkowym przeżyciem. W końcu niecodziennie można ujrzeć 
to, co zazwyczaj jest niedostrzegalne”.

Michał Stankiewicz, uczeń pierwszej klasy liceum profi-
lowanego o specjalności policyjno-pożarniczej, wyjazd ocenił 
jako bardzo udany, ponieważ – jak sam przyznał – „[…] każ-
dy, kto uczestniczył w pielgrzymce, oprócz wiedzy na temat  
miejsc świętych znajdujących się na Podlasiu, dzięki obcowa-
niu z cudem, mógł pogłębić swoją wiarę”.

Dariusz Gołaszewski
Przemysław Michniewicz



9
Tygodnik olecki 48/724 - r. 2011

to@borawski.pl

W środę 24 listopada w sali konferencyjnej odbył się kon-
cert  Emilii Młynarczyk i Grzegorza Wasilewskiego. Dwu-
godzinny koncert (z krótką przerwą) wysłuchało kilkadziesiąt 
osób. Nie obyło się bez bisów.

Wszystkie prezentowane podczas występu utwory były au-
torstwa Emilii Młynarczyk, a muzykę do nich stworzył Grze-
gorz Wasilewski. 

Tytuł niniejszego pisania został wzięty z refrenu jednej z 
ballad: „A ja jestem spokojna, / chociaż wokół wali się świat, 
/ chociaż wokół trwa wojna, / wojna małych gigantów od lat.”

A oto kilka fragmentów z piosenek Emilii Młynarczyk:
„Zapłacę ci Boże za wszystko,
Krwią Ci zapłacę czerwoną.
Ty tylko nie daj mi nigdy
Z mego szaleństwa ochłonąć.
(...)
Nie wzlecę nigdy nad innych,
choć skrzydła mi dałeś, by latać.
Ty tylko pozwól zachować
Miłość do ludzi i świata”

 „Jestem niewinna kochanie,
 czysta jak kropla wody.
 Ten uśmiech nieśmiały,
 Kiedy chcę cię zdobyć
 (...)
 Jestem nierządnicą kochanie.
 Ten ruch bioder, gest dłoni,
 Szatański błysk w oczach,
 Kiedy chcę cię zdobyć.”

A ja jestem spokojna...

Na Placu Wolności w północno wschodniej części rynku, po-
między ulicą Grunwaldzka i 1 Maja, dawniej Witoldowej, po woj-
nie były wypalone ruiny domów, w piwnicy jednego z domów 
znajdowały się  szklane  płyty fotograficzne, zapewne z istnieją-
cego tam przed wojną zakładu fotograficznego. Służyły one nam 
– wówczas dzieciom - do  zabawy, za młodzi byliśmy by je zabez-
pieczyć i przechować. Wielka szkoda że nikt starszy nimi się nie 
zaopiekował.  

W  naszych rodzinnych zbiorach jest sporo zdjęć z powojennych 
lat w Olecku, może do połowy lat 60. Trochę widoków miasteczka, 
zdjęć z przedszkola, z kościoła, rodzinnych,  szkolnych pochodów 
1 majowych itp. Wiele jest zdjęć  naszych kolegów, przyjaciół ze 
szkoły; są ciekawe, gdyż pokazują ludzi  i klimat społeczny w ja-
kim żyliśmy, a w tle fragmenty naszego miasta... 

Zdjęcia z przed lat - dzisiaj trudno jest przypomnieć czyjego 
są autorstwa, wiele zdjęć jest moich, wykonywanych  dosyć pry-
mitywnym ruskim aparatem i prymitywnym powiększalnikiem! 
Zdjęcia z albumu mojej siostry Elżbiety są autorstwa Jej kolegów 
ze szkoły, nie jestem pewien czy bez zgody fotografowanych osób, 
bez zgody autorów zdjęć  można te stare zdjęcia używać publicznie, 
sądzę jednak ze nikomu to nie przyniesie ujmy.      

Zapewne z okresu powojennego, z lat wczesnego PRL istnieją  
tak jak u nas w starych albumach, szufladach – zdjęcia, dokumenty 
z tamtych lat. Byłoby bardzo źle gdyby spotkał je taki sam los jak 
tych szklanych negatywów.    

Ciągle mam nadzieję, że ktoś kiedyś zajmie się takimi zdjęcia-
mi bardziej profesjonalnie, zbierze zdjęcia dawnych mieszkańców, 
opracuje redakcyjnie, zachowa lub wyeksponuje. Może powstanie 
i nasze archiwum zdjęć.  

W Internecie jest bardzo wiele zdjęć z przedwojennego Olec-
ka, kiedyś przeglądałem bardzo ciekawy niemiecki album starych 
zdjęć. Podobnie sobie wyobrażam opracowaną naszą   powojenną  
historię. Nasze rodzinne albumy są ciągle do dyspozycji  na taki cel.   

Powyżej zdjęcie zostało wykonane w roku 1958, a przedsta-
wia aleję na grobli – przedłużenie drewnianego mostu w kierunku 
Klubu Wodnego. Do lat sześćdziesiątych XX wieku tam, gdzie te-
raz jest plac zabaw (po lewej stronie) była woda i  trzciny. Wiosną 
woda w jeziorze i w rzece sięgała do tej  grobli .

Andrzej Sobotko

Stare zdjęcia
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W piątek Zespół Szkół Technicznych obchodził podwójne święto: III Zjazd Absol-
wentów odbył się w 65. Rocznicę powstania szkoły. Uroczystości rozpoczął przemarsz 
uczestników Zjazdu z placu Zamkowego, przy którym znajduje się szkoła do pobliskiego 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam w południe rozpoczęła się msza.

Oficjalne uroczystości odbyły się w hali sportowej ZST. Wśród gości Zjazdu znalazł 
się: Starosta Olecki Andrzej Kisiel, dyrektorka Delegatury Kuratorium Oświaty Anna 
Cieśluk, dyrektorzy oleckich szkół podstawowych, średnich z terenu powiatu, przedsta-
wiciele instytucji oświatowych, delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły średnie w Butrymań-
cach oraz zaprzyjaźnieni księża z zaprzyjaźnionych parafii na czele z księżmi prałatem 
Marianem Salamonem oraz prałatem Stanisławem Tabaką. 

Całość uroczystości prowadzili absolwenci szkoły: Alicja Kosak i Józef Zielinski. 
Głos podczas uroczystości zabrali: Starosta Andrzej Kisiel, dyrektorka Delegatury 

Kuratorium Oświaty Anna Cieśluk, dyrektor ZST Marek Góryński (tekst publikujemy), 
Józef Zysk oraz Beata Chodzińska (tę wypowiedź również publikujemy). 

Podczas uroczystości sztandar szkoły został udekorowany Złotym Honorowym Krzy-
żem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie przypiął do sztanda-
ru Józef Zysk, szef Związku w regionie warmińsko-mazurskim. Dostojny gość, również 
absolwent szkoły, na tę uroczystość włożył galowy mundur wzorowany na mundurze 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W części artystycznej wystąpiła orkiestra miejska pod batutą Weroniki Kordowskiej 
oraz chór pod kierownictwem Agaty Bagan. Młodzież szkolna przygotowała również 
krótkie opowiadające o historii szkoły przedstawienie. 

Podczas uroczystości dyrektor Marek Góryński wręczył nagrody i dyplomy najlep-
szym uczniom biorącym udział w konkursie wiedzy o szkole. Konkurs odbył się pod 
hasłem „Zespół Szkół Technicznych w Olecku DAWNIEJ I DZIŚ”.

Po uroczystości uczestnicy zjazdu udali się do pracowni, gdzie odbyły się sentymen-
talne spotkanie. Wieczorem odbył się uroczysty bal.     Opracował B. Marek Borawski

65 lat Zespołu Szkół Technicznych
Szanowni państwo, z wielką przyjemnością mam zaszczyt powi-

tać wszystkich, którzy przybyli na uroczystość 65-lecia szkoły i III 
zjazd jej absolwentów. 11 listopada 1946 r. w tej szkole zabrzmiał 
pierwszy dzwonek. 65 lat minęło bardzo szybko. Mamy przyjemność 
gościć tu dzisiaj cztery pokolenia. Obecni uczniowie to w dużej czę-
ści prawnukowie pierwszych absolwentów.  

Na dzisiejszej uroczystości w imieniu Rady Pedagogicznej, 
uczniów, rodziców, absolwentów i własnym mam zaszczyt powitać 
wszystkich przybyłych gości – przyjaciół tej szkoły. 

Niestety nie wszyscy pracownicy i absolwenci doczekali naszego 
dzisiejszego święta. Wielu z nich odeszło już z tego świata, ale na za-
wsze pozostaną w naszej pamięci. W tym roku pożegnaliśmy Romka 
Wojnowskiego, a wczoraj Jadwigę Kisielską. Niech wyrazem na-
szych wspomnień i szacunku będą znicze i kwiaty, które złożymy na 
jednym z grobów.  Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy tych, których nie ma już wśród nas. 

(...)
Stoję przed trudnym zadaniem przedstawienia w kilkunastu mi-

nutach 65 lat historii szkoły. Historii kilkunastu tysięcy absolwentów, 
historii ponad 1000 nauczycieli i pracowników, historii wielu innych 
osób związanych ze szkołą. Rzecz raczej niewykonalna. Dlatego 
skoncentruję się na pierwszych latach, które dla większości z nas to 
już prawdziwa historia. Czasy, których nie pamiętamy.

Po II wojnie światowej Olecko i okolice z trudem podnosiło się 
ze zniszczeń wojennych. Nowi mieszkańcy powiatu, którzy przybyli 
tu głównie z sąsiedniego powiatu suwalskiego i augustowskiego, mu-
sieli na nowo ułożyć sobie życie. Od samego początku mieszkańcy i 
władze wiele uwagi poświęcali tworzeniu szkół. W tych pierwszych 
latach po wojnie uruchomiono na terenie powiatu kilkadziesiąt szkół 
powszechnych, zawodowych i średnich. Szczególnie istotną sprawą 
stało się szkolnictwo zawodowe, gdyż kraj  pozbawiony wykwali-
fikowanych robotników, potrzebował ich do odbudowy zniszczonej 
ojczyzny. W czasie wojny wielu młodych ludzi nie uczęszczało do 
szkół. Aby umożliwić im nadrobienie braków oraz zdobycie zawo-
du podjęto szereg akcji. Prowadzono m.in. akcje walki z analfabe-
tyzmem, organizowano szkoły przysposobienia rolniczego. Pomimo 
stosunkowo małej liczby młodzieży, która miała ukończoną szkołę 
podstawową w 1946 r. postanowiono utworzyć gimnazja i szkoły 
zawodowe. W lutym 1947 r. do Gimnazjum Ogólnokształcącego (za-
lążka obecnego LO) uczęszczało 95 uczniów, Gimnazjum Gospodar-
stwa Wiejskiego (zalążka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych) 
– 16, a do dwóch Publicznych Szkół  Dokształcania Zawodowego (w 
Olecku i Wieliczkach) – 62 osoby. 

11 listopada 1946 roku  23 uczniów rozpoczęło naukę w Publicz-
nej Szkole Dokształcania Zawodowego w Olecku. Przeznaczono im 
cały budynek przy ulicy Zamkowej 2, tam gdzie obecnie mieści się 
stołówka naszego internatu. Niestety jego stan techniczny był fatal-
ny. Dopiero w kolejnym roku szkolnym  przeprowadzono niezbęd-

ny remont, tzn. oszklono 
wszystkie okna, wstawiono 
klamki i zamki do drzwi, 
pomalowano 3 sale lekcyj-
ne i naprawiono centralne 
ogrzewanie, które jeszcze od czasu wojny było uszkodzone gdyż w okresie 
zimy zamarzło. Kierownikiem tej szkoły został Witold Jankowski. Zaję-
cia odbywały się tylko w godzinach popołudniowych tj. od 1600- 2000 pod 
warunkiem, że było światło. Lekcje prowadzili głównie nauczyciele Szko-
ły Podstawowej nr 3.  Zajęcia praktyczne ze stolarstwa odbywały się w 
przejętym przez szkołę warsztacie stolarskim p. Jana Dzienisiewicza, a ze 
ślusarstwa w garażu- kuźni przejętej  od p. Domalewskiego przy ul. Nocz-
nickiego. Krawcowe miały w szkole do dyspozycji 2 maszyny do szycia. 

W 1947 r. została przeprowadzona reforma szkolnictwa zawodowe-
go. Publiczna Szkoła Dokształcania Zawodowego w Olecku została prze-
kształcona w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Olecku. Wówczas 
dla młodzieży, która miała ukończonych 7 klas szkoły powszechnej można 
było tworzyć klasy zbiorcze (ogólnozawodowe) oraz specjalizujące (dla 
uczniów uczących się jednego zawodu). W tych typach szkół nauka trwała 
3 lata. Utworzono także roczną Państwową Szkołę Przysposobienia Dzie-
wiarskiego dla uczniów, którzy mieli ukończonych tylko 6 klas szkoły pod-
stawowej. 

W 1948 r. pierwszy kierownik Witold Jankowski został przeniesio-
ny do innej szkoły, a jego obowiązki czasowo przejął Józef Majkowski 
- dotychczasowy inspektor szkolny powiatu oleckiego i gołdapskiego. 
25.06.1949 r. kolejny dyrektor szkoły Czesław Roszkowski wręczył świa-
dectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej 12 pierwszym absolwen-
tom. W tym okresie poprawiają się warunki lokalowe, gdyż do dyspozycji 
szkoły oddano budynek przy ulicy Kolejowej 33 (Obecnie Szkoła Podsta-
wowa nr 3).

W roku szkolnym 1950/51 do szkoły przyłączone zostały placówki o 
podobnym profilu z Wieliczek i Raczek, w ten sposób liczba uczniów wzro-
sła do ponad 200. Dyrektorem został Józef Ulikowski. W ramach Publicz-
nej Średniej Szkoły Zawodowej w Olecku funkcjonowały wówczas m.in.

- Publiczna Szkoła Zawodowa Metalowo- Budowlana
- Dwuletnia Średnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych
- Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Metalowa
- Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Metalowo- Drzewna.
W następnym roku przyłączono kolejne placówki z Knyszyna, Gonią-

dza i Gródka oraz XIV Państwowy Ośrodek Szkolnictwa Zawodowego 
Ministerstwa Odbudowy z Olecka, którego dyrektorem był Oleg Nowicki. 
Ta ostatnia decyzja była szczególnie korzystna dla szkoły, która wzbogaciła 
się o Zamek oraz warsztaty stolarskie i murarskie. W kolejnych latach do 
dyspozycji szkoły przekazano także budynek przy ulicy Zamkowej 4 (duży 
budynek internatu) i przy Armii Krajowej (obecnie Powiatowy Urząd Pra-
cy) Od 1.02.1952 r. szkołą kierował Edward Kryński późniejszy kurator 
oświaty. 

Po nim 1.08.1954 r. obowiązki przejął Eugeniusz Niebrzydowski, 

Przemówienie wygłoszone przez dyrektora ZST Marka Góryńskiego
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Mottem tegorocznego zjazdu są słowa „Trudno 
jest być obojętnym wobec miejsca, w którym zosta-
wiło się część życia”. Ja w tym miejscu spędziłam 
5 lat i po 13. latach, jakie minęły od czasu, kiedy 
opuszczałam mury tej szkoły, mogę już bez wahania 
stwierdzić, że był to najważniejszy czas w moim ży-
ciu. Czas, który niebywale zaważył na mojej dalszej 
drodze, podczas której osiągnęłam sporo ważnych dla 
mnie (choć może niewielkich) sukcesów.

Stało się tak dlatego, że spotkałam w tej szkole 
właściwe drogowskazy w postaci dobrych nauczycie-
li, a szczególnie dwóch moich ukochanych pań, które 
do końca życia będę wspominać z wielkim sentymen-
tem

Po tylu latach nie będzie chyba nietaktem wymie-
nienie ich z nazwiska, więc pierwszą z nich jest pani 
Halina Klaus, która do dziś jest dla mnie jak druga 
matka. To ona nauczyła mnie siły i wytrwałości. Obu-
dziła też we mnie ambicję. Oprócz tego jest dla mnie 
do dziś wzorem kobiety i pedagoga.

Druga z nich to pani Alina Podolska, która uświa-
domiła mi istnienie mojego własnego intelektu. Na-
uczyła mnie też analizować to, co mnie otacza i nie 
wstydzić się wyrażać własnych myśli. Dzięki niej zo-
baczyłam, że „potrafię”, a to bardzo ważne.

Dziękuję Wam, moje Panie.
Dziś sama mam dziecko, które chodzi już do 

szkoły (drugie będzie chodziło za kilka lat :-) i często 
słyszę, jak rodzice roszczeniowym tonem mówią, że 
szkoła powinna zapewnić supernowoczesne boisko, 
plac zabaw, świetnie wyposażone sale lekcyjne i roż-
ne inne rzeczy. A ja tego od szkoły nie wymagam. 
Chciałabym natomiast bardzo, żeby moje dzieci spo-
tykały w swoich szkołach takich nauczycieli, jakich 
ja tu spotkałam, bo to jest w edukacji najważniejsze 
- dobry wzór.

Dziękuję więc mojej szkole, że przyciąga do sie-
bie takich nauczycieli i pozdrawiam ich wszystkich 
serdecznie.          

65 lat Zespołu Szkół Technicznych

fot. Ewa Kozłowska 

którego w 1956 r. zastąpił Zbigniew Kisielski. W 1983 r. dyrektorem został 
Antoni Guziejko, a w 1990 r. Piotr Gorlo. 

Zmianie ulegała także nazwa szkoły. 
W roku szkolnym 1958/59 - Zasadnicza Szkoła Metalowo - Budowlana  

w Olecku została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową.Od roku 
szkolnego 1978/79 nosi nazwę Zespół Szkół Zawodowych, a od roku szkol-
nego 1993/94 - Zespół Szkół Technicznych.

Obecnie w skład naszej szkoły wchodzi Technikum, Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, 
Gimnazjum dla Dorosłych i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodo-
wego. W tym roku szkolnym uczy się tu prawie 700 osób z Olecka i okolic. 

Wizytówką naszej szkoły zawsze były i są nadal osiągnięcia sportowe.
Tylko  na mistrzostwach województwa w lekkiej atletyce i indywidu-

alnych biegach przełajowych prawie 150 uczniów zdobyło kilkaset medali. 
Nie sposób nie wymienić tu kilku nazwisk: Andrzej Walicki, Jarosław Sko-
rupski, Dariusz Potaszkin, Tadeusz Walendykiewicz, Tomasz Wawrzyn, 
Aneta Świtaj to tylko kilku z wielu, z których wciąż jesteśmy dumni. 

Nie tylko w sporcie odnosiliśmy sukcesy. Nasi uczniowie zwyciężali 
m.in. w wielu  zawodach pożarniczych, sportach obronnych, olimpiadach i 
konkursach zawodowych rangi wojewódzkiej i krajowej.

 Wielkie uznanie należy się także, absolwentom, którzy swoją pracą przy-
czynili się do rozwoju szkoły. Nie jest tajemnicą, że w ciężkich czasach dla 
oświaty to wy musieliście sami przygotować sobie pracownie, lub je remon-
tować. Tak jest i dzisiaj. Jeśli chcemy mieć ładną, dobrze wyposażoną szkołę 
to musimy ciągle ją unowocześniać. Bo szkoły wymagają ciągłych inwesty-
cji. Podam tu przykład XIV Ośrodka, który w 1948 r. otrzymał 5 milionów 
złotych, kwotę astronomiczną na ówczesne warunki szkół. Za te pieniądze 
wyremontowano Zamek i wyposażono warsztaty. Wówczas zakupiono m.in. 
heblarkę mechaniczną, piłę tarczową,  piłę taśmową, tokarkę do drewna, be-
toniarkę, narzędzia na 40 stanowisk stolarskich i 30 murarskich. Żadna szkoła 
w okolicy i mało który zakład miał tak nowoczesne wyposażenie. Minęło 
kilkadziesiąt lat. Dzisiaj część tych narzędzi możemy obejrzeć w naszym mu-
zeum.  

   Proszę państwa, przepraszam wszystkich tych, których pracy i 
osiągnięć nie wymieniłem w tym  krótkim wystąpieniu. Wiem, że na prze-
strzeni tych 65 lat losy naszej szkoły splotły się z losami wielu dobrych ludzi. 
Absolwentów, przedstawicieli władz, nauczycieli, pracowników, uczniów, 
mieszkańców Olecka i okolic. To dzięki uporowi i zaangażowaniu tych osób 
nasza szkoła cały czas rozwijała się i piękniała by jak najlepiej służyć społe-
czeństwu. Za to im serdecznie dziękuję.

 Kończąc moje wystąpienie chciałbym wszystkim tu zgromadzonym ży-
czyć abyśmy w jeszcze liczniejszym gronie spotkali za pięć lat podczas IV 
zjazdu absolwentów naszej szkoły.

Wypowiedź Beaty Chodzińskiej
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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 dniach 18-27.11.2011 roku strażacy ochotnicy z po-
wiatu oleckiego uczestniczyli w kursie z zakresu pracy w 
sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz BHP podczas dzia-
łań ratowniczych. Szkolenie obejmujące 15 godzin teorii i 
36 praktyki, zakończone egzaminem ukończyło 58 druhów. 
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom strażacy ochotnicy 
mogą bezpiecznie korzystać z aparatów powietrznych, któ-
re w większości straży są już na wyposażeniu samochodów 

ratowniczo-gaśniczych. Kierownikiem kursu był st. kpt. Jerzy 
Gołembiewski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a 
zajęcia prowadzili strażacy z Olecka.

26 listopada około  11.00 w Olecku na ulicy Gołdapskiej  
patrol prewencji zatrzymał do kontroli drogowej samochód 
osobowy  marki  Audi. 

Kierującym okazał się 20-latek z Warszawy. Podczas kon-
troli funkcjonariusze znaleźli wewnątrz auta znaczną  ilość 
papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Pojazd 
został zabezpieczony w oleckiej komendzie. Podejrzany Rafał 
W. i jego ojciec Janusz W. trafili do wyjaśnienia sprawy do po-
licyjnego aresztu.  

Po przeprowadzeniu oględzin okazało się, iż w aucie znaj-
dowało się ponad 5 tysięcy paczek papierosów, które zabezpie-
czono w komendzie. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty i przy-
znali do winy. 

Teraz za popełnione przestępstwo skarbowe będą odpowia-
dać przed sądem. Grozi im kara nawet 2 lat pozbawienia wol-
ności.                 opracował

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

25 listopada około 23.00 w Olecku na ulicy Słowackiego 
patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego 
skodą. 

Okazał się nim Piotr D. mieszkaniec Olecka. Mężczyzna 
odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wy-
dychanym powietrzu w związku z czym pobrano krew do 
ustalenia stanu trzeźwości kierującego.

26 listopada o 23.10 w Olecku na ul plac Wolności poli-
cjanci zatrzymali kierującego oplem. Był to 25-letni Grze-
gorz P. mieszkaniec gminy Filipów. Badanie alkomatem wy-
kazało w jego organizmie 0,4 promila alkoholu.

Nietrzeźwi kierujący:

Kronika policyjna

Dachowanie samochodu
27 listopada około 15.00 na drodze krajowej numer 65 

doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem 
osobowym marki Seat na łuku drogi w lewo stracił pano-
wanie nad pojazdem, wpadł w poślizg. Następnie zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i wjechał do przydrożnego rowu, 

 Policjanci zabezpieczyli ponad 5 tysięcy 
paczek nielegalnych papierosów

gdzie pojazd dachował. Kierowca jechał sam i nie doznał obra-
żeń ciała. Został pouczony.
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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

K61205

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, 16 listopada, odbyła 
się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Preze-
sa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w roku 
szkolnym 2011/2012 z województwa warmińsko-mazurskie-
go. Wzięła w niej udział także młodzież oleckich szkół po-
nadgimnazjalnych z Arturem Sobolewskim – Dyrektorem 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. 
św. Filipa Smaldone w Olecku i Beatą Najchalską – nauczy-
cielką Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. W uroczystości 
uczestniczył również Andrzej Kisiel – Starosta Olecki.
Z powiatu oleckiego stypendia Prezesa Rady Ministra w roku 
szkolnym 2011/2012 otrzymały następujące osoby: 
• Magdalena Domuradzka z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku;
• Dawid Kulas z Technikum nr 3 w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone 
w Olecku;
• Edyta Rokosz z I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku;
• Anna Olender z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Liceal-
nych i Zawodowych w Olecku;
• Katarzyna Łelewicz z Technikum nr 2 w Zespole Szkół 
Technicznych w Olecku;
• Jędrzej Kalata ze Społecznego Liceum Ogólnokształcące-
go Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Olecku.
Uczennicom i uczniom powiatu oleckiego wręczyli dyplomy i 
złożyli gratulacje Marian Podziewski – Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski i Grażyna Przasnyska – Wamińsko-Mazurski 
Kurator Oświaty.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawne uczen-
nicom i uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie 
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je 
uczennice i uczniowie, którzy uzyskali promocje z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią 
ocen lub wykazują uzdolnienia co najmniej w jednej dziedzi-
nie wiedzy. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi da-
nej szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym. 
Wysokość stypendium wynosi 258 zł miesięcznie. 
W roku szkolnym 2011/2012 stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów otrzymało 166 uczennic i uczniów z terenu Warmii i 
Mazur, zaś stypendium Ministra Edukacji Narodowej zostało 
przyznane 5 uczennicom i uczniom z województwa warmiń-
sko-mazurskiego.
Serdecznie gratulujemy!

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Zdjęcia: archiwum OSW w Olecku.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Powiatu Oleckiego
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V47707

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

05

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K61006

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44609

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  V52003

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V44909

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B36109

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46408

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V47008

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V44709

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

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

10

V4
48

09

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 V47208

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                                     V46908

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V52113
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1247

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V53102

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48506

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V53202

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47637

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61106

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44919

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V47218

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V47627

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36808

* 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 B38304

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V53312

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46808

V29120

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V52103

* glazurnictwo, tel. 517-535-255 K60808

* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60908

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 K61305

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V53042

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 VV51704

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B39102

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L72202

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L71905

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37605

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37705

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K64019

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B38503

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B37905

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L72103

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B38803

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61410

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V44210

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B37805

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B38204

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B38902

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B39002

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 K59710b
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V4
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05   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

V52802

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1446

V53611
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V5
33

02

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V51304

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V49215

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V452103

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V52902

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

01
0

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V44310

V48606

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V53012

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V49615

* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI, 
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46708

* remontowo-budowlane usługi, (także glazury, tera-
kota), firma DOMIR, tel. 790-253-849 K61201

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V53711

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47617

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B36708

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64029

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B38703

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V52123

* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce, 
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72004

* 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. B37107

* stary traktor, tel. 602-235-182 V53032

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B38603

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V47228

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B38104

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zc

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B39501

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626e

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zc

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V52113

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zc

* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732 
K61504

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514-
441 B39202

* 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 V53022

* rzeźby, tel. 793-569-205 K61902

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V52812

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1456

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-
454 B39401

* lokal do wynajęcia, około 60 m.kw., tel. 502-264-902 
K61803

* mieszkanie do wynajęcia, Zyndrama, 650 złotych., 
tel. 696-080-207 K61703

* mieszkanie z wygodami na wsi kulturalnemu 
małżeństwu emerytów tanio wynajmę., tel. 603-421-
243 K62001

* szukam mieszkania do wynajęcia na Siejniku, tel. 
609-535-117 B39302
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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

B71806

V49705

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Okłady przy chorobach skóry

Kilkunastominutowe okłady z aloesu pomocne oka-
zują się w łuszczycy, ranach, owrzodzeniach, pęknięciach 
skóry, nieprzyjemnym świądzie skóry, oparzeniach i odle-
żynach. Przymoczki z aloesu polecane są również w osła-
bieniu wzroku, przemęczeniu oczu, stanach zapalnych po-

wiek i spojówek, zmętnieniu rogówki. Można takimi okładami 
też smarować miejsca po ukąszeniach różnych owadów.

Przymoczki łagodzą swędzenie i obrzęki, również przyspie-
szają gojenie się powstałych ranek.

Kojące okłady z aloesu pomocne przy różnych dolegliwo-
ściach można sporządzać ze świeżego soku, ale można też wy-
korzystywać napary sporządzone z liści aloesu. Zanim jednak 
nasycimy takim naparem ligninę lub watę rozłożoną na gazie, 
należy go zawsze wcześniej przestudzić do temperatury ciała 
albo pokojowej. Potem przykładamy na chore miejsce. Zimne 
okłady są bardzo pomocne przy owrzodzeniach podudzi, uką-
szeniach owadów i tzw. „dzikim mięsie”.

Bydgoski znany zielarz Klemens Bartkowiak twierdził, że 
do okładów warto wykorzystywać też napary sporządzone z alo-
esu zmieszanego z innymi ziołami. Tak więc przy źle gojących 
się ranach, oparzeniach, przewlekłych ropnych schorzeniach 
skóry, bliznach, pęknięciach i uszkodzeniach skóry, odmroże-
niach, łuszczycy oraz wyrzutach i wrzodach (szczególnie spo-
wodowanych złą przemianą materii) bardzo skuteczne okazują 
się mieszanki aloesu z nagietkiem, liśćmi olszy czarnej, bożym 

drzewkiem i pokrzywą. Na otwarte wrzody dobrze wpływa okład 
z naparu aloesu z wężownikięm.

Pielęgnacja ramion
Rogowacenie okołomieszkowe, popularnie zwane ,,gęsią 

skórką”, występujące na rękach i ramionach można zlikwido-
wać przez systematyczne nacieranie po myciu - miałką solą 
kuchenną. Robimy to następująco: na rękawicą kąpielową lub 
kawałek płótna nasypujemy trochę soli, zwilżamy ją wodą i 
nacieramy skórę aż do zaróżowienia; potem spłukujemy 
wodą. Po osuszeniu ręcznikiem wklepujemy odrobinę tłuste-
go kremu lub oliwy.

Doskonale, pojędrnia skórę ramion energiczne nacieranie 
(po myciu) rękawicą zwilżoną octem toaletowym lub płynem 
o następującej recepturze: 1 litr wody, 1 łyżka soli, 1 łyżka 
wódki, 1 łyżka octu winnego.

Na rany i skaleczenia 
... stosujemy liść szałwii, kwiat nagietka, rumianek oraz aloes.

.Jarzębina w domowej apteczce
Na wzmocnienie pracy serca: łyżkę suszonych owoców 

jarząbu zalać 350 ml zimnej wody, przykryć i gotować około 
15 minut. Po ostudzeniu przecedzić i pić trzy razy dziennie 
po pół szklanki. 

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

B37306

K61603
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

30 listopada (Andrzejki) (Dzień Ryba-
ków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury, Zby-
sławy 
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna, Kon-
stantego, Liberiusza, Ludosława, Ondrasz-
ka, Zbysława
1 grudnia (Światowy Dzień Solidarności 
z horymi na AIDS) 
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, Iwy, 
Iwony, Natalii, Sobiesławy
Arnolda, Bronisława, Edmunda, Eligiusza, 
Mariana, Natalisa, Platona, Ryszarda, So-
biesława, Szymona
2 grudnia 
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bibiany, 
Bibianny, Bibiany, Blanki, Budzisławy, 
Pauliny, Wiwiany
Budzisława, Hipolita, Ksawerego, Paula, 
Piotra, Rafała, Sulisława, Zbyluta
3 grudnia (Dzień Osób Niepełnospraw-
nych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, Ksawery, 

Łucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza, 
Ksawerego, Lucjusza, Unimierza
4 grudnia (Barbórka - Święto Górnika 
i Naftowca oraz wszystkich tych, którzy 
z Mazur Garbatych robią Mazury Pla-
skate)
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumiły, Chry-
stiany, Ciechosławy, Krystyny, Lubomiły
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Ciecho-
sława, Edmunda, Hieronima, Jana, Kry-
stiana, Krystyna, Piotra
5 grudnia 
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny, 
Pręcisławy,  Sabiny, Saby, Wilmy
Abla, Anastazego, Geralda, Gerarda, Hen-
ryka, Kryspina, Krystyna, Norbert, Sawi-
na
6 grudnia (Mikołajki)
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Abrahama, Emila, Emiliana, Jaremy, Jere-
miago, Jeraemiasza, Jarogniewa, Jeremie-
go, Jeremy, Mikołaja, Zenona

Za każdy uśmiech, co na twojej twarzy
Zostawi, mdlejąc, drobny ślad radości,
Los niech mi w zamian długi smutek 
zdarzy,
Niech mi dzień życia wytrąci z prze-
szłości!
Bo życie moje przeplatam twojem,
Jak dwie złączone, nie mieszane rzeki,
Co płyną zgodnie różnofarbnym zdro-
jem,
I gdy ty zwiędniesz, ja zgasnę na wieki.

Zygmunt Krasinski

Święty Jędrzej (30 listopada) adwent 
przytwierdzi.
Na świętego Andrzeja dziewkom z 
wróżby nadzieja.
Pierwszy śnieżek w błoto wpada słabą 
zimę zapowiada.
Kto się zaleca w adwent ten będzie 
miał żonę na święta.
Jak grudzień się zaczyna, taka będzie 
cała zima.
Grudzień ziemię grudzi, a izdebki stu-
dzi.
Kto w adwencie ziemię pruje, ten sie-
dem lat choruje.
Gdy Barbara się rozdeszczy, na Gody 
(Boże Narodzenie) mocny mróz trzesz-
czy.
Kiedy na  św. Barbarę (4 grudnia) bło-
to, będzie zima jak złoto.
Na Barbórkę mróz, szykuj chłopie 
wóz, a jak odtajanie, to szykuje sanie.
W święto barbarki najlepsze tarki 
(owoce tarniny). Przemrożenie dzikich 
owoców poprawiało w tradycji ludo-
wej ich jakość.
Grudzień daje się we znaki, tym co 
późno kopią ziemniaki.
Gdy zamarznie pierwszego grudnia, 
wyschnie niejedna studnia.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy 
pogoda stała będzie zima długo biała.
Jeżeli cały grudzień suchy i mroźny, to 
całe lato będzie suche i upalne.
Ile śniegu przy św. Mikołaju (6 grud-
nia) tyle trawy da drugi Mikołaj w 
Maju.

Dip warzywny
150 ml jogurtu naturalnego, płaska 
łyżeczka koncentratu pomidorowe-
go, jeden pomidor, ćwiartka zielonej 
papryki, pół białej cebuli, średniej 
wielkości ząbek czosnku, sól, szczypta 
bazylii
Pomidor sparzamy i obieramy ze 
skórki. Kroimy go w ćwiartki i usu-
wamy pestki z środka. Następnie kro-
imy w drobna kostkę. Paprykę i cebu-
lę siekamy bardzo drobno. Czosnek 
rozcieramy z łyżeczką soli.
Tak przygotowane produkty miesza-
my z jogurtem dodając bazylię. 
Dip jest idealny do pieczonych ryb, 
drobiu, krakersów i chipsów. 

Pasztet z szynki
40 dag gotowanej szynki, 3 jajka na twar-
do, 6 dag masła, łyżka musztardy, pęczek 
posiekanego szczypiorku, sól, biały pieprz
sos beszamelowy: 5 dag masła, łyżka 
mąki, filiżanka mleka
Na początek robimy białą zasmażkę i sta-
le mieszając rozprowadzamy ją gorącym 
mlekiem. Powoli gotujemy aż powstanie 
gesty, jednolity sos. Szynkę i jaja mielimy 
trzykrotnie w maszynce do mięsa. Masło 
ucieramy na masę, do której po łyżce do-
dajemy sos beszamelowy. Do powstałego 
kremu, mieszając, dodajemy masę szyn-
kową, musztardę, szczypiorek oraz przy-
prawy. Pasztet formujemy na półmisku i 
wstawiamy na godzinę do lodówki.

Będzie mąż czy nie? 
Zamążpójście można było w andrzej-

ki wywróżyć sobie nad niezamarzniętym 
strumieniem. Trzeba było sięgnąć do 
dna, wyciągnąć garść miałkich kamy-
ków i szybko biec do domu, by je po-
liczyć. Liczba parzysta wróżyła męża, 
nieparzysta - czekanie przynajmniej rok. 

Gorzej, jeśli między kamyczkami 
zaplątał się żywy robaczek - znaczyło 
to bowiem, ze dziewczyna będzie miała 
dziecko bez wyjścia za maż. 

Panny, którym wróżby już powie-
działy, że wyjdą za maż, wyciągały sło-
mę ze strzechy. Jeśli w wyciągniętym 
kłosie znalazło się niewymłócone zia-
renko, oznaczało to, że maż nie będzie 
dbałym gospodarzem. Pijaka wróżyły 
rozbryzgi wody z pełnego wiadra, nie-
sionego pod wiatr od studni do domu.

Najlepszy termin bielenia
Ponieważ głównym zadaniem bie-

lenia drzewek jest ochrona przed mro-
zami, a nie szkodnikami, jak sądzą 
niektórzy, więc dlatego najlepszym 
czasem do bielenia jest koniec jesieni, 
albo początek zimy. Tak więc nakładać 
białe koszulki należy od końca listo-
pada do końca stycznia, najpóźniej na 
początku lutego. Wybierać do prac dni 
bezmroźne. 

Jeżeli ktoś bielił pnie i konary w 
grudniu i deszcze częściowo białą war-
stwę spłukały zabieg należy powtórzyć 
w styczniu lub na początku lutego.

Bezsenność
Na bezsenność cierpi wiele osób, a 

niemal każdy ma na nią własny sposób, 
który nie zawsze bywa jednak skuteczny. 

Marlene Dietrich utrzymywała, że 
może usnąć tylko po zjedzeniu kanapki 
z sardynkami i cebulą na żytnim chlebie. 

Aleksandrowi Dumasowi doradzo-
no na bezsenność wstawanie na krótko z 
łóżka. Pisarz posłuchał i... stał się luna-
tykiem. 

Theodore Roosevelt zasypiał wyłącz-
nie po wypiciu szklanki mleka, do które-
go wlewał kieliszek koniaku. 

Groucho Marx, komik ze słynnej gru-
py braci Marx, zaczął cierpieć na bez-
senność od roku 1929, kiedy to podczas 
Wielkiego Kryzysu stracił 240 tysięcy 
dolarów.  Ilekroć nie mógł zasnąć, telefo-
nował w nocy do obcych ludzi i obrzucał 
ich wyzwiskami. Podobno pomagało.

Kiedy mrozy zimą?
Sroga zima nadchodzi, jeżeli na świer-

kach pojawi się bardzo dużo szyszek. 
Mroźny początek zimy będzie, jeżeli na 
świerkach szyszki są w dole korony. 

Środek mroźny wystąpi, jeżeli są 

szyszki w obfitości w środku korony. 
Koniec mroźny przepowiada więk-

sza ilość szyszek na wierzchołku. 
Rozłożenie równomierne szyszek 

gwarantuje jednakowe mrozy i chłody 
przez całą zimę. 

Podobna reguła obowiązuje przy 
jodle. Ładna pogoda nadchodzi, jeże-
li świerk unosi swe gałęzie do góry. 
Deszcz się zbliża, gdy gałęzie opadają, 
zwisają w dół.
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W najbliższym tygodniu 
MOSiR Olecko organizuje następujące imprezy:
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini piłce nożnej 
dziewcząt szkół podstawowych.
Termin i miejsce: 01.12.2011r, godz. 9.00, hala sportowa GP 
w Wieliczkach.

Ludzie – jednostki myślące – potrafią być bezwzględni 
wobec bezbronnych zwierzaków. Znęcają się nad nimi, a na-
grania ze swoimi niecnymi postępkami umieszczają w sieci. 
Dlaczego? Nie sposób uzyskać logiczną odpowiedź. Trud-
no zrozumieć bezmyślność i brak humanitaryzmu niektórych 
osobników i być obojętnym na krzywdę, jaką jedna żywa istota 
wyrządza drugiej bez powodu. Na szczęście zwyrodnialcy sami 
w siebie wymierzyli ostrze własnej broni, ponieważ zdrowo 
myślący internauci, gdy natrafią na podobne filmiki, zawiada-
miają funkcjonariuszy policji. Kara? –  to nawet dwa lata po-
zbawienia wolności. 

Ostrzegam i alarmuję: zawsze troszcz się o naszych braci 
mniejszych i nie zatrać właściwej istotom ludzkim empatii!

 Marta Turowska 
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)

23 listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS 
w mini siatkówce ,,4”.
Organizatorami zawodów były POSS, OTSS i MOSiR 
Olecko.
Sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
dziewczęta:
SP Nr 1 Olecko - SP Wieliczki 2:1 (21:25, 25:9, 15:12)
KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
2. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
chłopcy:
1. SP Nr 4 Olecko (opiekun Małgorzata Michałowska)
Pierwsze zespoły uzyskały awans do dalszych rozgrywek.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników, w tym 
20 dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej  

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego 
SZS w mini siatkówce ,,4”

W dniach od 18 do 20 listopada w Giżycku odbył się XIII 
Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Trzech Leszczy. Zawo-
dy zostały podzielone na dwa oddzielne turnieje. W pierwszym 
mogli wziąć udział zawodnicy posiadający ranking Polskiego 
Związku Szachowego (PZSzach) nie wyższy niż 1600. Turniej 
rozegrany został systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund i 
czasem gry jednej godziny na zawodnika. 

Klub MLKS Czarni Olecko reprezentowały dwie zawod-
niczki: Marietta Makarewicz i Aleksandra Dźwilewska (obie 
SP nr 3).  Marietta zdobyła 4 pkt i zajęła w końcowej klasyfi-
kacji  25. miejsce. Ola uzyskała 2,5 pkt, co pozwoliło zając  35. 
miejsce. Startowało 40 zawodników. 

W drugim turnieju wystąpili zawodnicy legitymujący się 
rankingiem nie niższym niż 1600 (PZSzach).  Celem turnieju 
było podwyższenie lub uzyskanie rankingu FIDE (z francuskie-
go Federation Internationale des Echecs). 

Barwy MLKS Czarni Olecko reprezentowało dwóch zawod-
ników: Kamil Gryglas i Konrad Konewko. Turniej rozegrany 
został na dystansie 5  rund systemem szwajcarskim z tempem 
gry 1,5 godziny na zawodnika. Bardzo dobrze wypadł Kamil, 
który zdobył 3,5 pkt i zajął wysokie, szóste miejsce. Konrad z 
dorobkiem 1,5 pkt zajął 25. miejsce. W turnieju wzięło udział 
32 zawodników.

Krzysztof Konewkom MLKS Czarni Olecko

25 listopada w hali sportowej SP Nr 3 w Olecku odbyły się 
Mistrzostwa Rejonu VI SZS w mini koszykówce chłop-
ców. Organizatorami turnieju były POSS, OTSS i MOSiR 
Olecko, a sędzią głównym Wojciech Pilichowski. Sędzio-
wali również: Krystyna Stasiak, Jarosław Kowalewski i 
Dariusz Karniej.
WYNIKI:
SP Nr 5 Ełk - SP Nr 3 Olecko 105:2
SP Nr 7 Giżycko - SP Nr 3 Olecko 84:10
SP Nr 5 Ełk - SP Nr 7 Giżycko 97:14
KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
1. SP Nr 5 Ełk (opiekun Edward Trzaskowski) 4 pkt 202:16
2. SP Nr 7 Giżycko (opiekun Jarosław Jóźwik) 3 pkt 98:107
3. SP Nr 3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski) 2 pkt 12:189
Dwie pierwsze drużyny uzyskały awans do dalszych rozgry-
wek.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary, ufundowane przez MOSiR Olecko.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 36 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej  

Mistrzostwa Rejonu VI SZS 
w mini koszykówce chłopców

Po pierwsze: wrażliwość!
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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

Dzień przed meczem, tym z Włochami,
Przez kraj przeszła zawierucha,
Bo na nowych strojach kadry,
Próżno było orła szukać.

Ciuchy ładne? To rzecz gustu.
Choć właściwe barwy miały,
Gdzieś tak w okolicach biustu,
Ginął urok strojów cały.

W całym kraju wszyscy zgodnie,
Kibic z Łodzi, z miasta Kraka,
W nosie mają logo modne.
Chcą mieć orła, nie kurczaka.

A surowiec był z odzysku,
Z plastikowych pet- butelek.
By piłkarski strój uzyskać,
nie potrzeba ich zbyt wiele.

Nikt nie może się pogodzić,
Z utraconym orłem w bieli,
A więc wszyscy, starzy, młodzi,
Zbiór surowca rozpoczęli.

Orzeł z butelki

I wielka akcja jest w kraju,
W górach, na Śląsku, w stolicy,
Kibice butelki zbierają,
Przeróżne, byle z plastiku.

Po spricie, coli, napojach,
Nalewkach, sokach, kubusiach,
By znów na piłkarskich strojach,
Orzeł w koronie usiadł.

Znika z półek w każdym sklepie,
Woda, gazem orzeźwiona,
Widać dziś smakuje lepiej,
Gdy w plastiku zekręcona.

Pan Antoni, smakosz wina,
Takich z korkiem nie kupuje.
Sześć plastików w torbie trzyma,
- Jak to wychlam, zwymiotuję,

Lecz dla orła jestem gotów,
Bo go w sercu mam od zawsze,
W obojętnie jaki sposób,
Opróżnię z sąsiadem na ławce.

Miecio z ogoloną głową,
Co herb Legii ma na ścianie,
Rozpoczyna dietę nową:
Cztery mleka na śniadanie.

Jak z wulkanu się wylała,
Piękna ta mobilizacja.
W dwa tygodnia cud zdziałała,
Przyszła aktualizacja.

Motto żadne strof nie zdobi,
News je tylko bałamuci.
Zanim wiersz do końca dobił,
Orzeł na koszulki wrócił.

I afera jest  akurat
Co piłkarski związek trawi,
Tutaj to prokuratura,
Kraj piłkarski może zbawić.

Natasza

24 listopada w hali sportowej Liceum Ogólnokształcące-
go odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI SZS w piłce siatkowej 
chłopców szkół gimnazjalnych.

Organizatorami turnieju były POSS, OTSS i MOSiR 
Olecko, a sędzią głównym Wojciech Pilichowski.

WYNIKI:
Gim. Nr 4 Ełk - Gim. Nr 2 Olecko  2:0 (25:23, 

25:21)
Gim. Nr 4 Ełk - Gim. Nr 2 Giżycko 2:0 (25:20, 

25:15)
Gim. Nr 2 Giżycko- Gim. Nr 2 Olecko 2:1 (17:25, 

25:19, 15:9)

Mistrzostwa Rejonu VI SZS w piłce siatkowej chłopców 
szkół gimnazjalnych

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. Gim. Nr 4 Ełk (opiekun Marcin Kohlman) 4 pkt 4:0
2. Gim. Nr 2 Giżycko (opiekun Krzysztof Rogowski) 

3 pkt 2:3
3. Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk) 2 pkt 1:4
Dwie pierwsze drużyny awansowały do Półfinału 

Mistrzostw Woj. W-M SZS.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy 

oraz puchary, ufundowane przez MOSiR  Olecko.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 35 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej  

* wszelkie podobieństwo do osób lub 
zdarzeń jest zupełnie przypadkowe
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Święty Andrzeju...
A może jednak ktoś się pokusi na wróżenie? Przypomi-

nam, że wróżby mają swoją moc nie na imieniny Andrzeja, 
30 listopada, tylko w wigilię, czyli z 29 na 30. Dlaczego aku-
rat ta data? Dawniej wierzono, że właśnie w tym okresie z 
zaświatów przybywają na ziemię duchy. Można więc za ich 
pośrednictwem dowiedzieć się, co nas czeka. Inne źródła  po-
dają, że właśnie wtedy, czyli 30 listopada, na początku pierw-
szego wieku, święty Andrzej Apostoł, brat świętego Piotra, 
został ukrzyżowany na Peloponezie za swą działalność mi-
sjonarską, którą prowadził nad Morzem Czarnym. Jedno z 
podań głosi, prawdopodobnie dokonano tego na krzyżu usta-
wionym pochyło w kształcie litery „X”, stąd właśnie pocho-
dzi nazwa znaku drogowego. „Krzyż św. Andrzeja” to po-
ziomo ułożona grecka litera „X” oznaczająca dziś przejazd 
kolejowy.

Jeszcze w latach  70. Andrzej to było jedno z najpopular-
niejszych  imion męskich. Dziś wraz z procesem ,,uzachodo-
wienia” imię to straciło na popularności. Jedynym mocnym 
akcentem związanym z tym imieniem pozostały andrzejki. 
Ale czy dzisiejsza impreza andrzejkowa ma jeszcze wiele 
wspólnego z dawną tradycją? 

Myślę, że nie. Tak po prostu nazywa się większość im-
prez, które kończą okres hucznych rozrywek przed kościel-
nym adwentem. Zwyczaj tradycyjnego spędzania andrzejek 
zamiera. „O tempora o mores” - jak grzmieliby starożytni 
Rzymianie. No cóż, to też swoisty znak czasu. 

Starsi zapewne jeszcze pamiętają te lanie wosku, aby do-
wiedzieć się o przyszłość. Zwłaszcza tę sercową, kiedy to 
można było poznać imię wybrańca. Jak będzie wyglądał, kie-
dy wreszcie nadejdzie ożenek? A te serca przebijane igiełką 
z imieniem wybrańca na odwrocie. To była nie lada zabawa. 
Ile ona wzbudzała emocji. Nie można było spokojnie spać 
w noc andrzejkową, a może przyśni się imię wymarzonego?  

Dzisiaj jak obserwuję u młodszego pokolenia, te wszyst-
kie czarujące, jakże romantyczne ,,zabobony’’ straciły na 
atrakcyjności. Już nie fascynują, są jedynie częścią przemi-
jającego świata ich rodziców i dziadków. Ale zrobiłam się 
staroświecka! 

Spójrzmy na to z nieco innej perspektywy. Jakże te  nie-
modne ,,atrakcje” integrowały. Niestety, wszystko to wyma-
gało czasu. Matki nie tak zapracowane jak obecnie, przeka-
zywały zwyczaje swoich babek. Dzisiaj w tym szaleńczym 

biegu za groszem  nie ma na to najzwyklej czasu. Dla młodych 
wystarczy trochę kasy na imprezę pubową czy prywatkową. 
Jest to zwykła potańcówka. Oj, musicalowy Tewie Mleczarz 
z niezapomnianego ,,Skrzypka na dachu” na to wszystko 
grzmiałby: „A  t r a d y c j a?!” No cóż, jak mawiali starożytni, 
,,czasy się zmieniają i my w nich się zmieniamy” i tym moż-
na z łezką rozrzewnienia wytłumaczyć sobie upadek andrzej-
kowych tradycji. Dawne tradycje andrzejkowe miały w dużej 
mierze matrymonialny charakter.  

Cóż jeszcze o bohaterze tego imienia? Andrzej jest imie-
niem pochodzenia greckiego oznaczające mężczyznę dzielne-
go, mężnego, mógł też być rozdawcą mężów. Jest też patronem 
Szkocji, 30 listopada przypada ich święto narodowe, a we fla-
dze mają krzyż świętego Andrzeja.

Jak bardzo tradycje „umykają” nam nie tylko z kalendarza, a 
i ze świadomości, a wbijają się nowe, możemy przekonać się na 
podstawie „katarzynek”. Któż dzisiaj wie, co to są katarzynki? 
Oj, niewielu. Otóż dawniej było tak, że w wigilię Katarzyny, 
czyli z 24 na 25 listopada spotykali się sami kawalerowie, by 
wywróżyć siebie dobrą i zapewne piękną żonę. Zaś w wigilię 
św. Andrzeja spotykały się same panny, przy blasku świec uj-
rzeć wybranka swego losu. Po drodze zagubiły się gdzieś „kata-
rzynki”, a dziewczęta i chłopcy bawią się razem. Całe szczęście, 
że zwyczaj andrzejowy jest mocno kultywowany przez nauczy-
cieli. W każdej klasie odbywają się, choć za dnia, wróżby an-
drzejkowe, przy których jest wiele śmiechu, ale i rumieńców na 
twarzy. Bo która z dziewcząt nie chciałaby, by jej but wyszedł 
pierwszy na próg? Ileż emocji dostarcza wróżenie „z talerzy-
ków”, pod którymi ukryte są tajemnicze przedmioty.  Jeden trafi 
na ukryty pod talerzykiem pieniądz, a inny na różaniec.  

Święty Andrzeju daj znać, co się z nami będzie dziać” – tak 
szeptały panny pochylające się na miską z wodą i wlewanym 
tam roztopionym woskiem. Żeby wróżba była ważna, potrzeb-
ny był klucz i to nie byle jaki, tylko poświęcony, najlepiej od 
zakrystii lub głównego wejścia do kościoła. Klucz często po-
jawia się w tradycji ludowej i jest symbolem przejścia między 
światem żywych i duchów. Z cieni rzucanych na ścianę przez 
zgęstniały wosk (dawniej była to też cyna lub ołów) „wróżbit-
ka” odczytywała przyszłość. Często przyszłość wróżącej zale-
żała od… pomysłowości „wróżbity”, ale i tak nie umniejszało 
to dobrej zabawy. Od zarania dziejów mężczyźni szukali kobiet 
i na odwrót, tylko sposób się zmieniał. 

 „Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Niechaj 
błyska.

Marusia


