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Czego chce król, tego chce prawo.

Antoine Loisel
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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Pamiętajcie o prenumeracie „Tygodnika Oleckiego”

V49406

K60410

Jubileusz 40 –lecia Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku czytajcie na s. 10-11

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

V47608

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

MARKET BUDOWLANY
V53702

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

A TAKŻE:

V52204

SZPADLE, ŁOPATY DO ŚNIEGU
W REWELACYJNYCH CENACH

WĘGIEL:

KOSTKA, ORZECH, BRUNATNY
EKO GROSZEK (polski, import), NAWOZY

www.majsterolecko.pl

zapewniamy transport
tel.

87-56-96-256

V54401

PROMOCJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
NAGRZEWNICE OD 29,90zł

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Tygodnik olecki 46/722 - r. 2011

KRONIKA
PO¯ARNICZA
1 listopada o 2.23 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku
kontenerowym.
1 listopada o 12.22 jeden zastęp
uwalniał z drutów zaplatanego w
nie psa.
1 listopada o 13.02 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie zabezpieczał
w Kowalach Oleckich lądowanie i
start śmigłowca ratunkowego.
2 listopada o 17.50 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gaz z mieszkania
przy ulicy Zamkowej.
2 listopada o 18.06 jeden zastęp
JRG PSP usuwał plamę oleju z
jezdni alei Wojska Polskiego.
4 listopada o 6.57 jeden zastęp
OSP Świętajno usuwał w Połomie
skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy w rowie.
4 listopada o 18.12 cztery zastępy JRG PSP oraz po jednym OSP
Borawskie, OSP Plewki, OSP
Szczecinki gasiły pożar obory w
Borawskich.
4 listopada o 18.42 jeden zastęp
JRG PSP usuwał z jezdni ulicy
Tunelowej plamę oleju po kolizji
samochodowej.
5 listopada o 4.06 jeden zastęp
JRG PSP usuwał skutki kolizji
drogowej w Pieńkach. Samochód
osobowy uderzył w drzewo.
7 listopada o 17.51 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku
kontenerowym.
8 listopada o 19.03 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gaz z mieszkania
przy ulicy Zamkowej.
9 listopada o 21.42 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy ulicy Batorego pożar sadzy w kominie domu
mieszkalnego.
11 listopada o 16.35 jeden zastęp
JRG PSP oraz po jednym OSP Borawskie i OSP Szczecinki gasiły
pożar więźby dachowej budynku
mieszkalnego w Borawskich.
13 listopada o 16.03 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy ulicy Kościuszki pożar sadzy w kominie
domu mieszkalnego.

Byłem ostatnio na pokazie filmu Józefa Romasza „Przystanek dla
bocianów”. Pokaz odbył się w kinie
domu kultury w Gołdapi. Trudno mi
właściwie mówić o tym filmie, gdyż
nazbyt emocjonalnie podchodzę do tej
prezentacji. Znam wszystkich aktorów. Znam reżysera profesora łódzkiej
filmówki. Sam film też jest emocjonalnie mi bliski: jego treść, przesłanie,
sztafaż i dialogi. W ogóle narracja.
Cała impreza pod nazwą „Spotkania z Naturą
i Sztuką” odbyła się już po raz piąty. Prowadził
ją Jarosław Jasiński. A był jeszcze wernisaż wystawy fotografii „Krajobrazy – miejsca – pejzaże” oraz mini koncert Andrzeja Garczarka. I jak
zawsze, podczas jego ballady wigilijnej ogarnęło
mnie wzruszenie.
To ta impreza. Taka zdawałoby się zwyczajna, ale jest w niej jeden element wyróżniający
ją z innych. Jest swojska poprzez to, że część
autorów fotografii to tzw. autochtoni, reżyser filmu jest gołdapianinem i pomimo licznych obowiązków pedagoga współpracuje nadal z domem
kultury. A Andrzej Garczarek mieszka o rzut beretem od Gołdapi i chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach artystycznych swoich przyjaciół.
Można by rzec, że nastąpiła, jak w greckiej
tragedii, jedność miejsca, czasu i akcji. Miło jest
uczestniczyć w pokazach artystycznych, gdzie
artystami są nasi przyjaciele. Miło jest cieszyć
się z ich dokonań i rozwoju. Z drugiej strony nie
wiem czy cieszyć się, czy martwić, że gołdapski dom kultury powoli przejmuje artystyczną
schedę po Olecku. Bo nie sztuka za pieniądze

zrobić dużą imprezę i zaprosić
gwiazdy (nawet światowej sławy). Sztuka jest mieć u siebie
artystów tak renomowanych, że
gwiazdy przyjeżdżają w takie
miejsce by choć chwilę pogwarzyć, a przy okazji dać artystyczny pokaz.
W czasach wielkich mecenasów sztuki: papieży, królów,
książąt czy bankierów na każdym z ich
dworów żył jakiś tytan sztuki. Tak finansowali swoją twórczość Leonardo da Vinci, Caravaggio, Velazquez czy Watteau.
Nie można było inaczej. Olecko też powinno zabiegać o taki parnas. A mamy trochę artystów z wyższych półek i to w różnych dziedzinach: od muzyki poważnej
zaczynając, poprzez film, telewizję, radio,
malarstwo, występy operowe, pisarstwo
aż po poezję. Trzeba zagospodarować to
bogactwo. Wykorzystać w promocji, a
artyści to najlepsza promocja. Bo, Proszę
Państwa, artyści to przysłowiowa róża
na kożuchu władzy. Choć z jednej strony
wybija na pierwszy plan siermiężność, to
jednak dodaje fasonu i glancu. Zresztą,
przy artystach każdy śmiertelnik czuje się
lekko siermiężnie.
Z historii sztuki można się dowiedzieć
w jakich krajach sztuka rozwijała się w
danym okresie, a w jakich nie... bo każdy
władca miał przy sobie takich artystów na
jakich zasłużył.
B. Marek Borawski

14 listopada o 12.07 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Dudakach drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
14 listopada o 15.00 jeden zastęp JRG PSP gasił
przy ulicy Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
15 listopada o 7.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy Produkcyjnej zadymienie z placu przygarażowego.
15 listopada o 14.50 jeden zastęp JRG PSP gasił
przy ulicy Kolejowej pożar pojedynczego drzewa.
16 listopada o 22.52 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Kowale Oleckie gasiły w Czerwonym Dworze pożar butli gazowej w budynku
mieszkalnym.
17 listopada o 7.14 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z zalanego mieszkania przy ulicy Słowiańskiej.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Dariusz Domin

Redakcja

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V53602

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

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

GRÜNLAND

NASZ KONKURS

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

• Marta Bochenek
• Janina Morzy
• Jan Nietupski
• Krzysztof Okół
• Radosaw Olszewski
• Regina Rojek
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

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

V47908
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

V47808

Odśnieżanie dróg gminnych

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
Gmina rozstrzygnęła przetarg na odśnieżanie dróg gmin- • Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
nych. Usługi tego typu będą wykonywać następujące firmy:
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
OPRI Sp. z o.o. w Olecku, Aleksander Pieszko, Usługi Trans- • 150-lat polskiego znaczka pocztowego, Olecka Izba Histoportowo-sprzętowe Grażyna Barszczewska, Transport Cięryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
żarowy Krzysztof Witkowski oraz Spółdzielnia „Mazury”. • Malarstwo Tadeusza Brzeskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki
Łączna wartość umów to 197 112 złotych.
(UM gko)
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” Centrum Informacji Turystycznej
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
10 listopada odebrano sprzęt komputerowy będący wypo- • Wystawa fotografii, hol kina „Mazur”
sażeniem CIT. Zamówienie zrealizowała firma komputerowa
z Elbląga. Koszt to ponad 19 tysięcy złotych.
(UM wbiip) 7 grudnia (środa)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Rejonu VI SZS w mini piłce nożnej
Złota odznaka
dziewcząt, hala sportowa ZST w Olecku
Polskiego
17.30 - Dieta cud, spektakl, Ełckie centrum Kultury
8 grudnia (czwartek)
Towarzystwa
dyżurna: plac Wolności 25
Numizmatycznego apteka
13.30 - Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz przewlekłym
Burmistrz Olecka, Wa- chorobom, konferencja, ZSLiZ, Gołdapska 27
cław Olszewski oraz Zdzi- 9 grudnia (piątek)
sław Bereśniewicz, przed- apteka dyżurna: Kolejowa 15
siębiorca z Olecka zostali 17.30 - Geodezja Olecko - UKS Jantar Gołdap, Północna
odznaczeni złotymi odzna- Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja,
kami Polskiego Towarzy- sala gimnastyczna SP4
stwa Numizmatycznego w 18.00 - „We włości księcia Šjurpy”, otwarcie wystawy w Mudowód uznania zasług wnie- zeum Okręgowym w Suwałkach
sionych w rozwój numizma- 19.00 - „Poezji Gram” - koncert, sala kina „Mazur” (szczegótyki polskiej i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
ły wewnątrz nr)
30 listopada br. podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku, 10 grudnia (sobota)
w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numi- apteka dyżurna: plac Wolności 25
zmatycznego, odznaki wręczył Stanisław Łobacz .
am 13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
18.00 - Talerz pełen decybeli, koncert charytatywny, Dom Kultury w Gołdapi
19.00 - „Poezji Gram” - koncert, sala kina „Mazur” (szczegóły wewnątrz nr)
11 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
17.00 - Służące, film, kino „Mazur”
12 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 35
14 grudnia (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 37
16.00 - UKS Orly Gawliki Wielkie - Geodezja Olecko, Północna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja, sala gimnastyczna SP
18.00 - The Italian job, projekcja filmu w oryginalnej angielPRZEMYSŁAW
skiej wersji językowej, po dyskusja w języku angielskim, buATKIELSKI
dynek nr 2 Muzeum Ziemi Gołdapskiej, Gołdap
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY) 16 grudnia (piątek)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
apteka dyżurna: plac Wolności 25
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89 16.00 - UKS Żak Pisanica - Karniej Team Olecko, Północna
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
NAJTANIEJ W MIEŒCIE
18.00 - spektakl „Śnienie” teatru Amalga, sala Teatru AGT
19.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
17 grudnia (sobota)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
11.00 - Przedświąteczny Integracyjny Turniej tenisa stołowego, hala Zespołu Szkół Siejnik
ON.............................. 5.59 z³
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
Pb95.......................... 5.33 z³
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
PB98.......................... 5,53 z³
19.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
18 grudnia (niedziela)
LPG............................ 2,82 z³
apteka dyżurna: plac Wolności 25
Olej opa³owy............... 4.15 z³ (powyżej 1000 litrów)
11.00 - Przedświąteczny Turniej siatkarskich ,,czwórek” kobiet i mężczyzn, hala sportowa LO
Zapraszamy od 600 do 2100
ły S
m ta
ka wykli
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Tlenek węgla czyli czad

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w Polsce kilkadziesiąt
osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a
wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Od początku września strażacy interweniowali dziewięciokrotnie do zdarzeń, w których istniało prawdopodobieństwo
przekroczenia stężenia tlenkiem węgla powyżej wartości alarmowej. Dysponujemy miernikiem wielogazowym, z pomocą którego jesteśmy w stanie ustalić stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu i stwierdzić, czy istnieje zagrożenie zatruciem.
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania
materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek
węgla: jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu
do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych
ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad
konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w
związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku
ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem
kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
* przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie
oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
* użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
* stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w

zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego
informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,
* nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
* w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
* systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic
nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
* często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej
zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
* nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady
lekarskiej.
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
* zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych
przypadkach wybijając szyby w oknie,
* wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie
stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku
istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji
służbom ratowniczym,
* wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną),
* jak najszybciej podać tlen,
* jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję
serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, np.
metodą usta - usta oraz masaż serca,
* nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub
garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej
pomocy.
Opracowanie:
Zastępca Komendanta Powiatowego
kpt. Tomasz Jagłowski

“Poezji Gram” - oleckie zderzenia
ze słowem i dźwiękiem
9-10 grudnia 2011
9 i 10 grudnia 2011 w trakcie organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury
w Olecku przeglądu poezji śpiewanej wystąpią takie gwiazdy jak: wielokrotnie nagradzana na przeglądach piosenki autorskiej, 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 okraszonych 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

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na
otwarcie wystawy w dniu 9 grudnia 2011 r. o godz. 18.00 w
Muzeum im. M.Konopnickiej w Suwałkach.

to@borawski.pl
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Uczeń klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO Jędrzej Kalata został stypendystą Prezesa Rady
Ministrów. 16 listopada br. na
wojewódzkiej
uroczystości
w imieniu Premiera dyplomy
wręczał uczniom Wojewoda
Warmińsko-Mazurski wraz z Panią Kurator Oświaty.
Jędrkowi, jego Rodzicom oraz Nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Na zdjęciu: Jędrzej Kalata trzeci od prawej.
(for. archiwum szkoły)

Filmy w języku angielskim

„Wyprzedź zagrożenia! Bezpieczeństwo w
gospodarstwie
agroturystycznym”
Wszyscy uczący się języka obcego potwierdzą zapewne, że zazwy-

czaj rozumieją, gdy się do nich mówi, gorzej jest, gdy sami mają mówić. Niestety nie ma na to innego lekarstwa, jak właśnie mówić, a kiedy
jeszcze można mówić o sprawach luźnych, ale pasjonujących, blokadę
przekracza się znacznie łatwiej.
Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. Mieczysława Mariana Ratasiewicza i Dom Kultury w Gołdapi realizują pomysł Brytyjczyka Marca
Crussella, nauczyciela języka angielskiego i proponują Państwu uczestnictwo w Angielskim Klubie Filmowym.
W budynku nr 2 Muzeum Ziemi Gołdapskiej odbywać się będą
projekcje filmów fabularnych w oryginalnej angielskiej wersji językowej, po których proponowana będzie dyskusja, oczywiście również w
języku angielskim. Projekcje będą darmowe, a udział w ewentualnej
dyskusji dobrowolny.
Pierwszy film obejrzymy 15 grudnia o godz.18.00. Będzie to komedia sensacyjna z Michaelem Cainem pod tytułem „The Italian job”.
Projekcje odbywać się będą w czwartki, dwa lub więcej razy w
tygodniu. Szczegóły będą podawane na bieżąco w mediach i na plakatach.
Serdecznie zapraszamy!

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs otwarty nr 10/POKL/9.5/2011 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej mając
w swym Statucie, między innymi takie cele jak: działania
edukacyjne na różnych szczeblach kształcenia, działania na
rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, spełniła warunki przystąpienia do konkursu i złożyła wniosek aplikacyjny pod nazwą „Wyprzedź zagrożenia!
Bezpieczeństwo w gospodarstwie agroturystycznym”, który
znalazł się na I miejscu otrzymując 95 pkt. Projekt będzie realizowany w gospodarstwach agroturystycznych na terenie
Gminy Świętajno i Gminy Olecko.
Gratulujemy pomysłodawcy oraz autorowi wniosku.
Zarząd LOT Ziemi Oleckiej

LOT Ziemi Oleckiej - „Aktywnie przeciw bierności”

V54201

Kolejny sukces Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi
Oleckiej to pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tym razem składaliśmy go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Przyjęto do oceny 76 wniosków. Nasz pod
nazwą „Aktywnie przeciw bierności” został oceniony na 109
punktów i na liście rankingowej zajął 4 miejsce. Dotyczy
on Priorytetu VI. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich.
Pomysł przeprowadzenia zajęć powstał dzięki aktywności Wioletty Żukowskiej, która w rozmowach ze swymi
wyborcami (radna z terenu sołectwa Kukowo) zna potrzeby
mieszkańców.
W lipcu 2012 roku zaprosimy do projektu 10 kobiet z
tego terenu, aby mogły dokształcić się podczas warsztatów
socjoterapeutycznych, doradztwa zawodowego oraz uczestniczyć w kursie komputerowym i szkoleniu z zakresu gastronomii.
Gratulujemy pomysłodawcy oraz autorowi wniosku. Zapraszamy aktywne kobiety z Kukowa i najbliższych okolic
do skorzystania z atrakcyjnej oferty szkoleniowej.
Zarząd LOT Ziemi Oleckiej
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„Przez naukę do gwiazd”- ślubowanie klas pierwszych w SP 1
Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia stanowi
wielkie przeżycie nie tylko dla pierwszoklasistów – kandydatów na uczniów naszej szkoły, ale także dla ich rodziców,
nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedził je okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznały prawa
i obowiązki ucznia, szkołę i jej pracowników, pogłębiały
wiadomości na temat Ojczyzny i patrona szkoły - Henryka
Sienkiewicza.

18 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku spotkali się
uczniowie klas pierwszych z wychowawczyniami: Teresą
Chlebus, Elżbietą Giglewicz i Teresą Krajewską, rodzice,
nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Pierwszaki przywitane przez starszych kolegów i zachęcone przez
prowadzącą uroczystość Beatę Sulińską, z uśmiechem
przystąpiły do zaprezentowania swoich umiejętności. Były
więc wiersze, piosenki, tańce oraz test wiadomości na temat
patrona szkoły. Dzieci sprawnie ułożyły tarczę szkoły i w
pięknych strojach zaprezentowały „Galerię Sienkiewiczowskich Postaci”. Egzamin dojrzałości do podjęcia obowiązków ucznia zdały śpiewająco!

I wreszcie nastąpił najważniejszy moment uroczystości – ślubowanie na
sztandar szkoły. Dzieci ze
skupieniem powtarzały słowa przysięgi. „Będę dobrym
uczniem” – mówiły wszystkie, gdy dyrektor szkoły Eligia Bańkowska i wicedyrektor Teresa Grzymkowska
wielkimi mieczami pasowały
je na uczniów. Następnie wychowawczynie klas wręczyły pierwszakom pamiątkowe
dyplomy, a przewodniczący
Rady Rodziców Dariusz Stachelek podarował sprzęt sportowy. Na koniec dzieci wysłuchały
życzeń od starszych kolegów i swoich wychowawczyń i udały
się na zasłużony poczęstunek do klas. 		
eg
zdjęcia: Agnieszka Tomczyk-Żylińska

to@borawski.pl
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Jak las śpiewa, tak dusza tańczy !

W dniu 19 listopada 2011 r. młodzież
z Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika
w Olecku (opiekun
Elżbieta Orlik-Gogacz i Wojciech Jegliński) oraz Zespołu
Szkół w Judzikach
(opiekun Małgorzata Skrocka i Andrzej Malinowski)
wzięła udział w zajęciach terenowych
w Rezerwacie Mazury, mających na celu edukację ekologiczną oraz integrację
młodzieży. Zajęcia poprowadził podleśniczy Nadleśnictwa
Czerwony Dwór Stanisław Nodzykowski oraz leśniczy Nadleśnictwa Olecko Sławomir Sienkiewicz.
Panowie leśnicy przekazali wiele ważnych informacje
dotyczących specyfiki ochrony przyrody mazurskiej i gospodarki leśnej. W trakcie przemarszu pełnymi uroku leśnymi
ścieżkami, młodzież wzbogaciła swoją wiedzę poprzez kompleksowe spojrzenie na ożywione elementy ekosystemu, np.
żeremia bobrowe; obserwowała i wykonywała fotografie zjawisk przyrodniczych występujących jesienią; rozpoznawała
gatunki pospolicie występujących drzew i ptaków; odwiedzając leśne kurhany (kurhan - rodzaj mogiły o kształcie półkulistym lub stożkowym z elementami kamiennymi) wczuwała
się w atmosferę puszcz Jaćwingów i Prusów, pierwotnych
mieszkańców tych ziem.
Rezerwat przyrody Mazury o powierzchni 292,7 ha obejmuje jeden z najcenniejszych fragmentów Puszczy Boreckiej,
największego kompleksu leśnego Pojezierza Ełckiego. Rezerwat znajduje się w powiecie oleckim na terenie gminy Kowale Oleckie, między malowniczymi jeziorami Szwałk Wielki,
Piłwąg i Łaźno. Jest ostoją licznego ptactwa wodnego. Spotkamy tutaj grąd odmiany mazurskiej z dorodnym drzewostanem takim, jak np.: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb

szypułkowy, wiąz górski, grab zwyczajny, świerk pospolity.
Warto zaznaczyć, iż występujące tutaj naturalne zbiorowisko leśne jest tematem licznych badań prowadzonych przez
specjalistów z ośrodków naukowych i uniwersyteckich.
Elżbieta Orlik-Gogacz podsumowuje sobotnie spotkanie z Puszczą Borecką: „Zajęcia terenowe w nieskażonych
cywilizacją zakątkach leśnych to niezapomniane lekcje przyrody. Sądzę że każdy z uczestników mógłby powiedzieć: Oj,
jak pięknie żyć, ptasich pieśni słuchać! Oj, jak pięknie szum
się niesie leśny, to on mi w duszy śpiewa! Nam pieśni trzeba śpiewać przecie i księgi czytać słowo po słowie. Niech
dobrzy ludzie książkę nową w zielonym wydadzą świecie”.

Nasze zajęcia odbyły się w ramach projektu z zakresu
działalności ekologicznej „Czy wiesz, że chroniąc przyrodę,
chronisz siebie?” wspieranego przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Nadleśnictwo Czerwony Dwór i Olecko.
7 grudnia b.r. mija 30 lat od utworzenia Rezerwatu Mazury. Wszystkim osobom związanym z rezerwatem składamy najlepsze życzenia.
Z pozdrowieniem dla wszystkich miłośników leśnych
kniei !
wojeg
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„Śniadanie daje
moc”

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają
siłę do zabawy. To najlepszy start w
nowy dzień!
Akcja „Śniadanie daje moc”
daje właśnie taką szansę, aby tego
dnia dzieci w klasie zjadły wspólnie
śniadanie. Będą miały frajdę nie tylko z dzielenia się z
innymi, ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne. Do tej akcji
przystąpili nasi najmłodsi uczniowie z klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej STO ze swoją wychowawczynią Elżbietą Tumiel. Relacja ze wspólnego śniadania w klasie bierze udział w konkursie na reportaż.

Finał X Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS „Nie daj szansy AIDS”

Już po raz dziesiąty uczniowie szkół gimnazjalnych
powiatu oleckiego mieli możliwość sprawdzenia swojej
wiedzy m.in. na temat działania wirusa HIV, dróg i przebiegu zakażenia wirusem, form bezpiecznych kontaktów z
osobami zakażonymi oraz zachowań ryzykownych, biorąc
udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS
„Nie daj szansy AIDS”.
Rywalizacja
ta
prawie od dekady
wspierana jest przez
Zespół Szkół w Olecku (współorganizatora
i fundatora nagród)
oraz jednostki samorządu terytorialnego
naszego powiatu, bez
których nie byłoby
możliwe tak atrakcyjne nagradzanie laureatów i uczestników
konkursu.
Tradycyjnie finał
konkursu, który miał
miejsce w siedzibie
Zespołu Szkół w Olecku w dniu 01 grudnia 2011 r. poprzedzony był szkolnymi
rozgrywkami, mającymi na celu wyłonienie reprezentantów ośmiu gimnazjów, którzy walczyli o tytuł laureata konkursu.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicielek oleckiej stacji sanitarnej i medycyny szkolnej NZOZ
„SZKOL-MED” w Olecku przyznała 3 nagrody główne
za zajęcie miejsc od I do III oraz 7 wyróżnień. Upominki
przygotowano również pozostałym uczestnikom konkursu.
Miejscem pierwszym uhonorowana została Daria
Gawryś z Zespołu Szkół w Babkach Oleckich, drugim
Agata Anna Skrocka z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, zaś trzecim Marlena Sejwa z Zespołu

-

Szkół w Babkach Oleckich. Troje laureatów konkursu otrzymało m.in. nagrody książkowe, pamięci przenośne pendrive
(8GB), apteczki oraz wskaźniki laserowe.
Wyróżnienia w postaci książek i breloków otrzymali
uczniowie z Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Olecku,
Zespołu Szkół w Babkach Oleckich, Zespołu Szkół w Judzikach, Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku, oraz Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi
w
Kijewie.
Pełna lista wyróżnionych uczniów
oraz zdjęcia z przebiegu etapu finałowego
konkursu
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Olecku (www.bip.visacom.pl/psse_olecko).
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Składamy serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Olecku, Urzędowi Miejskiemu w Olecku, Urzędowi
Gminy Kowale Oleckie, Zespołowi Szkół w Olecku oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
dzięki którym uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali nagrody i upominki oraz Piekarni-Cukierni Jan Staniszewski,
której słodki poczęstunek umilił uczniom czas oczekiwania
na wyniki finałowej rywalizacji.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B38006

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

9
stycznia
godz.

tel. 520-23-36

1600

L73202
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32 rocznicę nadania placówce
imienia Janusza Korczaka

Dom im. Janusza Korczaka w Olecku w bieżącym roku obchodzi 32 rocznicę nadania placówce imienia wspaniałego pedagoga, lekarza , pisarza, wielkiego przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka ( wł. Henryk Goldszmit).
Z tej okazji wychowawczynie: Wioletta Makal, Beata Wiśniewska i
Mirosława Wojciechowska zorganizowały cykl spotkań poświęconych prekursorowi walki o prawa dziecka.
Korczak był badaczem i odkrywcą świata dzieci ,dlatego też pierwszym
punktem spotkań z Korczakiem była wieczornica, podczas której dzieci miały możliwość poznać życie i twórczość Starego Doktora. Recytowały wiersze mu poświęcone. Dowiedziały się, jakie było dzieciństwo i ostatnia droga
Korczaka z dziećmi z sierocińca.
Kolejnym punktem obchodów było wspólne obejrzenie filmu Andrzeja
Wajdy pt.” Korczak”. Dzieci z wielkim przejęciem i zainteresowaniem zaznajomiły się z losami Goldszmita i jego wychowanków z Domu Sierot podczas wojny i życia w gettcie. W filmie reżyser przedstawił portret bohatera na
tle jego epoki, bogate dziedzictwo, które go ukształtowało i okrutne czasy w

jakich przyszło mu żyć. Film uwiecznił
pamięć o wspaniałym polskim wychowawcy żydowskiego pochodzenia, który całe swoje życie, aż do męczeńskiej
śmierci w Treblince poświęcił dzieciom.
Spotkania z Januszem Korczakiem
zakończył konkurs wiedzy o życiu i
twórczości naszego patrona.Wychowankowie biorący w nim udział wykazali się
dużą wiedzą . Bezbłędnie na wszystkie
pytania odpowiedział i jednocześnie
zajął I miejsce – Przemysław Nowogródzki, II miejsce zajęła - Karolina
Jachimczuk , a III - Martyna Dudek.
Cykl spotkań ze Starym Doktorem
cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci.

Zmiany w radzie Miejskiej

1. Marian Prusko - Przewodniczący Komisji
2. Jan Grzyb -Z-ca Przewodniczącego
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany
3. Maciej Juchniewicz
W głosowaniu tajnym oleccy radni wybrali zastępcę przewodni- 4. Wojciech Leonarczyk
czącego Rady Miejskiej w Olecku. Zgłoszono dwóch kandydatów – 5. Leszek Stanisław Olszewski
Jana Grzyba i Wiolettę Żukowską. Rozkładem głosów 12:9 wybrano 6. Janusz Żero
Jana Grzyba, który swoją funkcję zaczął pełnić od 1 grudnia 2011r.
Uzupełnienie składu komisji rady miejskiej w Olecku
W związku ze śmiercią Romualda Wojnowskiego, radnego Rady
Miejskiej w Olecku i powołaniem na jego miejsce radnego Macie3 grudnia o 13.15 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Baja Juchniewicza na ostatniej sesji uzupełniono składy w poszcze- torego doszło do kolizji drogowej. Kierująca pojazdem margólnych komisjach. Radny Maciej Juchniewicz pracować będzie w ki opel nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kierującemu
dwóch komisjach: Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki i oraz renaultem w wyniku czego doszło do zderzenia. Sprawce
Komisji Statutowej.
kolizji ukarano mandatem karnym w wysokości 250 złotych.
Obecnie składy poszczególnych komisji są następujące:
2 grudnia o 23.20 na ul. 11-go Listopada policjanci droKomisja Oświaty, Kultury, Promocji gminy, Sportu i Rekreacji
gówki zatrzymali nietrzeźwego kierującego. 55-letni Jaro1. Jan Grzyb - Przewodniczący Komisji
sław R. prowadził osobowego forda mając ponad 1,5 promi2. Krzysztof Fidler - Z-ca Przewodniczącego
la alkoholu w organizmie.
3. Bożena Jeglińska
4. Łukasz Jeleniewicz
2 grudnia w Olecku podczas prowadzonych działań
5. Grzegorz Kłoczko
ukierunkowanych na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim
6. Wojciech Rejterada
policjanci ujawnili w jednym ze sklepów na terenie OlecKomisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa
ka fakt sprzedaży alkoholu 16-latkowi. Nieletni wychodząc
1. Leszek Stanisław Olszewski- Przewodniczący Komisji
ze sklepu schował zakupione piwo pod kurtkę co zauważyli
2. Wiesław Konopko
funkcjonariusze. Teraz w tej sprawie zostanie przeprowa3. Wojciech Leonarczyk - Z-ca Przewodniczącego
dzone dochodzenie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wy4. Marian Prusko
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Janusz Żero
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.
6. Wioletta Dorota Żukowska
Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki
3 grudnia ok. 10.00 oficer dyżurny oleckiej komendy
1. Sławomir Karol Szerel - Przewodniczący Komisji
otrzymał informacje o znalezieniu zwłok kobiety w jeziorze
2. Zbigniew Jan Aksienionek - Z-ca Przewodniczącego
Przytulskie. Na miejsce skierowano patrol prewencji w celu
3. Przemysław Atkielski
zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Następnie funkcjonariu4. Marek Chlebus
sze wydziału kryminalnego pod nadzorem prokuratora prze5. Maciej Juchniewicz
prowadzili oględziny. Ponadto śledczy przesłuchali świad6. Krzysztof Kempisty
ków oraz na polecenie prokuratora zwłoki zabezpieczono w
7. Mariusz Miłun
prosektorium. Trwają czynności zmierzające do ustalenia
8. Sławomir Karol Szerel
tożsamości kobiety oraz wyjaśnienia przyczyn jej śmierci.
Komisja Statutowa

Kronika Policyjna :
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Jubileusz 40 –lecia Państwowej Szkoły Muzycznej

1 grudnia w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” odbyła się doniosła uroczystość: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego obchodziła jubileusz czterdziestolecia swego powstania.
Na początku uroczystości w wypełnionej po brzegi sali
Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Weroniki Kordowskiej
odegrała hymn narodowy. Uroczystość prowadziła Jolanta Werner, która po odegraniu hymnu zaprosiła na scenę dyrektorkę
Elżbietę Rzepecką. (Treść wystąpienia publikujemy obok).
Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Daniel Dramowicz, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Edward Adamczyk, starosta
powiatowy Andrzej Kisiel, przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak, burmistrz Wacław Olszewski oraz liczni
zaproszeni goście: dyrektorzy oleckich szkół, przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Miejskiej, księża z oleckich parafii
oraz wychowankowie i rodzice. Wśród zaproszonym obecni
byli przedstawiciele szkół artystycznych z terenów naszego i
ościennych województw: Augustowa, Białegostoku, Bielska
Podlaskiego, Ciechanowca, Elbląga, Ełku, Giżycka, Gołdapi,
Grajewa, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, Łomży, Olsztyna, Pisza, Puńska, Suwałk i Zambrowa.
Głos zabrali i życzenia złożyli: wizytator Daniel Dramowicz, wiceprzewodniczący sejmiku WM Edward Adamczyk,
starosta Andrzej Kisiel, burmistrz Wacław Olszewski oraz
prałat Marian Salamon.
Wszyscy goście reprezentujący szkoły artystyczne złożyli
na ręce dyrektorki E. Rzepeckiej życzenia i wręczyli prezenty.
Na przykład: burmistrz Wacław Olszewski wręczył w imieniu
gminy klarnet, starosta Andrzej Kisiel w imieniu Starostwa i
Rady Powiatu flet, a od Liceum Plastycznego z Łomży nasza
szkoła otrzymała wysokiej klasy kopię obrazu Juliusza Kossaka. Rada Rodziców przekazała szkole sprzęt multimedialny. W
każdym bądź razie uroczystość składania życzeń trwała długo
co zresztą widać z listy zaprezentowanej w skrócie listy gości.
Wręczono również okolicznościowe nagrody i podziękowania.
Nagrody Centrum Edukacji Artystycznej otrzymały Weronika
Kordowska, Elżbieta Rzepecka i Jolanta Werner. Medale
Zasłużony dla Warmii i Mazur Weronice Kordowskiej i Elżbiecie Rzepeckiej wręczył Edward Adamczyk.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część artystyczna.
Pedagodzy, absolwenci i uczniowie zaprezentowali wszechstronny i różnorodny program. Od grup rytmicznych poczynając, poprzez instrumenty solowe, zespołowe aż po śpiew operowy kończąc. Treść repertuaru była też różnorodna; od muzyki
popularnej po utwory wymagające najwyższego kunsztu muzycznego. Tę część programu jubileuszu prowadziła Katarzyna Krajewska-Openchowska.
Olecka Szkoła zaprezentowała w tej części swoje dokonania pedagogiczne i artystyczne. Wszystkie występy i prezentacje były gorąco oklaskiwane przez widzów.
Opracował B. Marek Borawski
Z okazji jubileuszu wydana w nakładzie 500 egzemplarzy
została publikacja książkowa.

fotografie Zbigniew Grzanka (własność archiwum szkoły)

to@borawski.pl
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I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku
SzanowniPaństwo!
Jubileusz 40-lecia szkoły to czas przypominania historii
szkoły, jest to czas analizy zmian jakie zaszły i podsumowania
jej dorobku. Efektem tych prac jest publikacja okolicznościowa, którą Państwo otrzymaliście. W niej ujęte zostały najważniejsze wydarzenia. Publikacja opatrzona jest jubileuszowym
logiem, którego pomysłodawczynią jest Kinga Leonarczyk
– uczennica klasy IV, a zrealizowała pomysł i opracowała komputerowo pani Izabela Życzkowska – pracownik sekretariatu.
Myślę, że będzie to interesująca lektura i pamiątka.
Szanowni Państwo! Historia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olecku rozpoczęła się 1 września 1971 r. kiedy
to na mocy Rozporządzenia, Minister Kultury i Sztuki przekształcił istniejące w Olecku, Państwowe Ognisko Muzyczne
w szkołę. Pierwszym dyrektorem został Kazimierz Tauter, a
w skład Rady Pedagogicznej weszli m.in. Tomasz Gawroński, Antoni Kinel, Tadeusz Turkowski i Witold Sawicki (tata
obecnego tu dziś z nami pana Marka Sawickiego - notariusza).
Początki były trudne gdyż szkoła miała do dyspozycji 3 sale
lekcyjne na parterze w budynku przy ul. 1 maja.
W 1974 r. mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci – 7
uczniów z działu młodzieżowego – wraz z nimi na emeryturę
odszedł dyrektor Kazimierz Tauter.Od 1września 1974 r. dyrektorem szkoły został Pan Tomasz Gawroński. Dzięki życzliwości władz miasta w osobach Panów: Stanisława Cieśluka i
Wacława Matejki, szkoła otrzymała stałą siedzibę w budynku
przy ul. 1 Maja, ponadto przekazany został jej teren przy ul.
Stromej pod dalszą rozbudowę. Ta decyzja była fundamentalną
dla przyszłości szkoły - stworzyła bowiem możliwość jej dalszego rozwoju, a społeczność szkoły muzycznej poczuła, że
będzie miała stałe miejsce - swój dom.
Przekazany teren stał się wielkim placem budowy, a Pan
Gawroński budowniczym szkoły. Było to dla młodego muzyka i pedagoga nie lada wyzwanie w dobie trudności finansowych i deficytu materiałów budowlanych, - lecz jak powiedział wywiadzie do gazety współczesnej: „wiedziałem, że nikt
za mnie tego nie zrobi”. W pokonywaniu trudności - dyrektora
wspierał wspomniany wcześniej P. Cieśluk oraz p. Jan Orlik
ówczesny wizytator, a następnie nauczyciel w oleckiej szkole.
Budowa i przebudowa obiektu z przerwami trwała przeszło
10 lat. Równolegle z rozbudową szkoły był prowadzony proces dydaktyczny. W trosce o poziom edukacji i przygotowanie
uczniów do kształcenia zawodowego od 1987 r. szkoła rozpoczęła organizację Przesłuchań Instrumentów Dętych, które w
cyklu 2-letnim odbywają się do dziś.
Dyrektor Gawroński czynił starania o powiększenie grona
pedagogicznego i zatrudnienie w szkole nauczycieli z kwalifikacjami. Zrealizował można powiedzieć napoleoński plan, - a
mianowicie zachęcał absolwentów szkoły do kontynuowania
edukacji muzycznej w szkołach wyższego stopnia, a trzeba żebyście państwo wiedzieli, że w latach 80-tych wyjazd młodego
człowieka z Olecka do Olsztyna czy Białegostoku to jak dziś
do Berlina, Pragi czy Paryża. (Wybaczcie Państwo; wątek osobisty - Sama tego doświadczyłam jako absolwentka szkoły z
1975 r.) Plan Napoleoński dyrektora się powiódł . Wykształceni absolwenci zaczęli wracać do macierzystej szkoły i zasilać
szeregi kadry nauczycielskiej. Byli to: Weronika Kordowska,

Krystyna Motulewicz–Pietrzak, Marzanna Wróblewska,
Barbara Olszewska, Anna Szadkowska, Anna Kudrawiec, Agata Bagan, Robert Magielnicki, Katarzyna Krajewska–Openchowska, Wojciech Borowik, Joanna Sołowińska, Ewa Skorupska i kierująca do Państwa te słowa
Elżbieta Rzepecka.
Funkcję dyrektora objęłam 1 września 1999 r. Za główny
kierunek działań uznałam muzykowanie zespołowe i rozwój
zespołów: chóru, orkiestry dętej i kameralnej oraz mniejszych zespołów instrumentalnych. Kierunek ten zaowocował
prężną działalnością koncertową, tworząc z oleckiej szkoły
muzycznej quasi filharmonię, która przygotowywała oprawę
muzyczną dla szkolnych, miejskich oraz kościelnych uroczystości. Uczniowie koncertowali w kraju i zagranicą. W latach
2001 – 2011 uczniowie wzięli udział w przeszło 50 konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych zdobywając ponad 100 nagród. Szkoła jako ośrodek życia muzycznego
w mieście od 40 lat organizuje koncerty dla mieszkańców, na
których występują uczniowie i zaproszeni artyści. Działalność
szkoły promieniuje na inne placówki kulturalne i oświatowe.
Nasi uczniowie i absolwenci grając lub śpiewając stanowią bardzo często trzon tworzonych tam zespołów. W ciągu
czterdziestu lat szkołę ukończyło 510 absolwentów. W latach 1971 – 2011 sukcesy szkoły budowało 124 nauczycieli,
natomiast bieżące jej funkcjonowanie zapewniało 30 pracowników administracji i obsługi. Za całokształt działań w
roku Jubileuszowym Medalami Komisji Edukacji Narodowej
odznaczeni zostali Tomasz Wawrzyniec Gawroński i Jan
Orlik.
W ostatniej dekadzie szkoła znacząco wzbogaciła swoje
instrumentarium. Największą satysfakcję sprawił nam zakup
guzikowego akordeonu koncertowego włoskiej firmy Borsini
i fortepianu Firmy Yamaha. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję osobom i instytucjom, które wsparły naszą
inicjatywę.

Szanowni Państwo! W pierwszych latach urzędowania
wydawało mi się, że kierowanie szkołą to przede wszystkim
dbałość o edukację uczniów, nadzór pedagogiczny dyrektora,
akcje koncertowe, konkursy i egzaminy, lecz szara rzeczywistość upomniała się o swoje prawa i sprowadziła mnie na ziemię – cieknące krany, dachy wymagające remontu, powódź
w szkole - którą wszyscy pamiętamy - wymusiły na mnie potrzebę dokształcania się w zakresie budownictwa i procedur
przetargowych, gdyż szkoła po 30 latach istnienia wymagała
remontów i modernizacji. Przy obecnej dostępności wiedzy i
pomocy fachowców ( p. Leszka Paukszta), szkoła od 2002
r, jest sukcesywnie remontowana.
Zbliżając się do końca mego wystąpienia, chciałabym
podkreślić, że wszystkie sukcesy, ważne wydarzenia nie byłyby możliwe bez wsparcia i aktywności rodziców naszych
uczniów. Za okazaną pomoc serdecznie dziękuję.
Z okazji jubileuszu 40 – lecia szkoły dziękuję wszystkim
pedagogom, którzy kształtowali osobowość i wrażliwość muzyczną dzieci i młodzieży.
Obecnym i przyszłym uczniom, życzę aby talent i wytrwałość prowadził ich do sukcesów, a szkoła muzyczna stała
się ich drugim domem do którego chętnie wraca się po latach.
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Uczniowie ZSLiZ „zawstydzili” raki na czerwono
Od kilku miesięcy młodzież z Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku ucząca się w kierunku technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych dzięki oddanej do
użytku nowoczesnej bazie do kształcenia gastronomicznego
i hotelarskiego może zdobywać umiejętności na najwyższym
poziomie. Dostępne wyposażenie odpowiadające wymogom
KOWEZiU umożliwia uczniom rozwiązywanie zadań trudnych i wymagających wysoce wyspecjalizowanego sprzętu.
Przyszli znawcy gastronomii i hotelarstwa ćwiczą sztukę gotowania nierzadko wyszukanych potraw, kształcą także
umiejętność nakrywania stołów, mieszania drinków oraz serwowania dań.
Niedawno reprezentanci drugiej klasy technikum hotelarstwa na zajęciach z zasad żywienia i technologii gastronomicznej prowadzonych przez Marzannę Pojawę-Grajewską przygotowali sałatkę rakową. Główny składnik do
przyrządzenia potrawy dostarczył uczeń klasy II TB Sebastian Bałazy, którego ojciec od wielu lat jest zawodowym
rybakiem.
Praca z żywymi skorupiakami wywołała wiele emocji.
Większość dziewcząt po raz pierwszy spotkała się oko w
oko z „nieborakami”. „Rakowy” debiut Klaudii Kłeczek

prawdopodobnie zapamięta cała grupa, ponieważ jak po lekcji
z uśmiechem powiedziała Monika Przekop „ – Tego przerażenia, jaki pojawił się na twarzy koleżanki w momencie jej zetknięcia się ze szczypcami raków, z pamięci wymazać się łatwo
nie da”.
Po krótkim zapoznaniu się młodzieży z rakami, ich anatomią i sposobem rozprawiania wszyscy wzięli się ochoczo
do pracy. Największe zdziwienie wywołała seledynowa barwa skorupiaków, która po ugotowaniu zmieniła się w ognistą
czerwień. Marcin Chodunaj stwierdził, że to prawdopodobnie jego koleżanki swoim wdziękiem onieśmieliły raki, że te w
końcu ze wstydu zaczerwieniły się.
Jednoznaczny wzrok uczennic wymierzony w stronę Marcina po jego uwadze, sprawił, że ten szybko nauczył się, co
oznacza chodzić wspak.
Po połączeniu wszystkich przygotowanych w toku zajęć
składników z majonezem nadeszła długo oczekiwana chwila
degustacji. Nie było w grupie osoby, która nie wyraziłaby swojego zachwytu nad smakiem przygotowanej sałatki.
Monika Przekop i Beata Jeleniewicz
uczennice klasy II TB

Straż Pożarna przypomina - Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Od początku września do pożarów sadzy i nieszczelnych
przewodów kominowych strażacy wyjeżdżali już jedenastokrotnie ( 6 razy w tym tygodniu). W przypadku braku aktualnego potwierdzenia o czyszczeniu kominów przez zakład
kominiarski, straż pożarna jest upoważniona do nałożenie
mandatu karnego w wysokości od 50 do 500 złotych.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w
których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego
lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych:
* co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
* co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
* co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią inaczej),
* co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych).
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Gmina zawarła akt notarialny

.. na sprzedaż piwnicy w budynku Zamkowa 3. Pomieszczenie sprzedano w drodze przetargu ograniczonego. (UM wrg)

Projekt budżetu gminy

Na podstawie ustawy o finansach publicznych 15 listopada
wydział finansowy Urzędu Miejskiego przesłał do regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu gminy na rok
2012. W tym samym trybie wysłano również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022.
Takie same projekty złożono również w biurze rady Miejskiej.
(UM wf)

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

to@borawski.pl

Platforma współpracy EGO SA

Odbyły się już dwie z trzech konferencji podsumowujących
projekt partnerski pięciu miast tj., Ełku, Gołdapi, Olecka, Suwałk i Augustowa pt.:” Platforma współpracy EGO SA”.
18 listopada w Gdańsku odbyła się pierwsza konferencja
pt.:” Produkty turystyczne i oferta inwestycyjna Polski Północno-Wschodniej. Kolejna konferencja odbyła się 28 listopada br. w Warszawie pt.:” „Polska Północno-Wschodnia jako
silna marka regionalna”.

Projekt zakończy konferencja w mieście lidera projektu tj.
w Ełku 8 grudnia br.
Dotychczasowe konferencje poświęcone były prezentacji
efektu współpracy pięciu miast i wysiłkom związanym z promocją północno-wschodniej części kraju jako regionu atrakcyjnego inwestycyjnie i turystycznie.
Na każdej z dwóch konferencji odbyły się sesje dotyczące
turystyki jako gałęzi nowoczesnej gospodarki. Na początku

13

Tygodnik olecki 49/725 - r. 2011

zostały zaprezentowane najnowsze badania turystyki w Polsce Północno-Wschodniej. Następnie uczestnicy zostali zachęceni do myślenia o ofertach turystycznych-rekreacyjnych,
aktywnych, specjalistycznych – jako markowych produktach,
wyróżniających dany region. Wreszcie uczestnicy konferencji zostali zapoznani z przewagami konkurencyjnymi Polski
Wschodniej i z możliwościami wspólnego tworzenia marki
regionu. Zaprezentowana została również działalność miast w
ramach realizacji projektu „Platformy Współpracy EGO SA”m.in. film promocyjny i publikacje.
Celem naszej współpracy w ramach platformy jest rozwój
turystyki i promocja regionu, realizowane przez partnerstwo
pięciu miast. Pierwsze litery ich nazw – Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów – tworzą nazwę EGO SA. My jako
partnerzy projektu wspólnie rozpoczęliśmy pracę od przygotowania ekspertyz i dokumentów strategicznych. Na ich podstawie w przyszłości stworzymy program operacyjny i plan
marketingowy. Mamy nadzieję,że w jego realizację włączą
się uczelnie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni
animatorzy życia społeczno-gospodarczego regionu. Projekt
na dofinansowanie tej części czeka na decyzję w sprawie dofinansowania.
Obecnie finalizowany projekt pt.„Platforma Współpracy
EGO SA” jest dofinansowany z Programu Rozwój Polski
Wschodniej. Jego wartość to niemal 3 mln zł.

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Pragniemy Państwa poinformować, że działające w ramach projektu Akademia Obywatela ,Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych oraz Terenowe Punkty Porad Prawnych
i Obywatelskich funkcjonują już blisko 6 miesięcy.
Z satysfakcją stwierdzamy, iż cel został osiągnięty.
Udzielamy coraz więcej porad z zakresu - prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia, bezrobocia, spraw spadkowych oraz innych w/g
indywidualnych potrzeb interesantów.
Porady prawne i obywatelskie udzielane są nieodpłatnie
przez specjalistów w swoich dziedzinach, w sposób poufny,
z pełnym zrozumieniem przedstawionego problemu.

K63001

NIE OBAWIAJ SIĘ FORMALNOŚCI
PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
SPECJALIŚCI BIURA PORAD
OBYWATELSKICH I PRAWNYCH UDZIELĄ CI POMOCY
Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku ul. Wojska Polskiego 13
Tel. 87 6102201, mail: ak.ob@wp.pl oraz Terenowe Punkty
Porad Prawnych i Obywatelskich w siedzibach Urzędów
Gmin w:
- Kowalach Oleckich tel.781 132 058
- Świętajnie
tel.603 680 718
- Wieliczkach
tel. 887 431 681
ZAPRASZAMY
www.akademia.olecko.pl
e-mail ak.ob.@wp.pl

K63101
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K61007
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V44910

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V53043

V47209

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V44710
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B37906
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

SERWIS OGUMIENIA

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

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

V44810

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37606
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37706
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K64020
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B38504

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V53203

V54501
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V46909
V54001

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47638
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61107
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44920
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V47219
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V47628
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36809
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B38305
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V53313

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

KARAOKE w Pub Piwnica

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

V1248

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V47009
B36110

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

* glazurnictwo, tel. 517-535-255

K61306
K60809

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46409
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B38804
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61411
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60909

każdy czwartek, start od 2000
SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L72203

Klub „CoolTura”

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

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V47708
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L71906
V49606

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem:
(87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

PUB PIWNICA

CODZIENNIE OD 10.00

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48507

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V52004
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B39103
V52104

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B39801
* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87610-33-50, 661-073-777
VV51705

V52114

K62801

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46809
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B39701
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B38205
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B38903
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B39003
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44610
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V53103
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V53014
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V49616
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* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI,
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46709
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V452104

* przewozy turystyczne, kraj, zagranica, DEM-BUS,
tel. 609-181-316 V54301
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V52803
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* remontowo-budowlane usługi, (także glazury, terakota), firma DOMIR, tel. 790-253-849 K61202
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V53712

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1447
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47618

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

V54601

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
K62901
tel. 513-035-033
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 l72401

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64030
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B38704
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V52124
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KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V53033
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B38604
* wykwalifikowana opiekunka zaopiekuje się
dzieckiem, tel. 505-705-549 K72101
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 V45611
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V47229
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B39602
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zd
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B39502
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626d
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zd
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V52903
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V52114
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zd
* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732
K61505

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514441 B39203
* 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 V53023
V54211

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* rzeźby, tel. 793-569-205 K61903
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V52813
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1457
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 B39402

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

V49506

V53303

V48607

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V51305

INNE
* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce,
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72005
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B37108

WYNAJEM
* lokal do wynajęcia, około 60 m.kw., tel. 502-264-902
K61804

* mieszkanie do wynajęcia, Zyndrama, 650 złotych.,
tel. 696-080-207 K61704
* mieszkanie z wygodami na wsi kulturalnemu
małżeństwu emerytów tanio wynajmę., tel. 603-421243 K62002

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

V53612

* szukam mieszkania do wynajęcia na Siejniku, tel.
609-535-117 B39303
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K61604

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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......................................................................
......................................................................
......................................................................
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......................................................................
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Podpis: ......................................................
B71807

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

B37307

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Gorzka herbatka z piołunem

Przy różnych uporczywych zaburzeniach żołądkowych, sensacjach jelitowych, zaburzeniach
trawiennych warto pijać ziółka. Znany naturalista
dr Tarnawski najbardziej cenił sobie bardzo gorzki napar sporządzony z piołunu lub z centurii z dodatkiem
liści orzecha włoskiego. Przed jedzeniem wypija się
kieliszek. Można też zagryźć kilka ziarenek jałowca,
imbiru, palonej kawy lub zwęglonej skórki chleba. Inna
bardzo prosta rada to ssanie płatka cytryny. Resztki wypluć. Delektować się cytryną można przed i po jedzeniu.

Na zatrzymanie krwawienia

... stosujemy ziele krwawnika, skrzypu, rdestu ptasiego
oraz liście pokrzywy.

Uroda z ziół

Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla
swojej cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i
kąpieli. Te w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i
własnoręcznie wysuszone.

Rumianek nadaje się do każdego rodzaju skóry, rozjaśnia ją, oczyszcza, a także działa przeciwzapalnie

Jarzębina w domowej apteczce

Na wiosenne zmęczenie dojrzałe owoce jarzębiny sparzamy wrzątkiem, dwukrotnie go odlewając. Rozkładamy do
małych słoików, wypełniając je prawie do pełna. Zasypujemy cukrem i zamykamy. Pasteryzujemy przez 20 minut
w temperaturze 90°C. Na przedwiośniu jeść po łyżeczce
po obiedzie i kolacji.

Pochwała cytryny

100 gramów cytryny zawiera około 30 mg witaminy
C - tyle, ile wynosi minimalna dawka potrzebna codziennie człowiekowi. Cytryna zawiera także stosunkowo dużo
wapnia, trochę potasu, magnezu, żelaza, fosforu i siarki
oraz nieco witaminy B1 i PP. Ponadto sporo fitoncydów,
niszczących drobnoustroje, co można wykorzystać, pędzlując sobie sokiem z cytryny gardło przy anginie lub dziąsła przy pleśniawkach.
Jest to jeden z owoców polecanych cukrzykom, ponieważ zawiera minimalną ilość cukru. Zaleca się cytryny
przy szkorbucie i przeziębieniach, przy reumatyzmie, artretyzmie, otyłości, przy chorobach wątroby, przy arterio-
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Kalendarz imion

7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy, Lili
Agatona, Ambrożego, Marcina, Nimomysła, Polikarpa, Siemirada, Sobiesława, Teodora
8 grudnia (Niepokalane Poczęcie
NMP)
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii,
Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klemensa, Klementa, Makarego, Romaryka, Rozmaryna, Światosława, Światozara, Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny, Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii,
Wiesławy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza, Joachima, Leokadiusza, Wiesława
10 grudnia (Światowy Dzień Ochrony Praw Człowieka)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty,

Marii, Radzisławy
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Brajana,
Daniela, Dawida, Eulaliusza, Eustachego, Eustachiusza, Grzegorza, Mirona
11 grudnia (Światowy Dzień Astmy)
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela, Stefana, Waldemara, Wojmierza,
Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gościsława, Kaliksta, Konrada, Konstantego, Łazarza, Przemysława, Suliwoja
13 grudnia (Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego)
Dalidy, Edeltrudy, Elżbiety, Julii, Lidy,
Lucjany, Lucji, Łucji, Otylii, Roksany,
Włodzisławy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
Włodzimierza, Włodzisława, Wyszomira

Nasz przepis
Filety pieczemy
Babka puchowa

sześć jaj, 25 dag masła, dwie szklanki
cukru, dwie szklanki mąki ziemniaczanej, sześć łyżek mąki pszennej, sześć łyżek oleju, dwie płaskie łyżeczki proszku
do pieczenia, łyżka octu, tłuszcz, bułka
tarta, cukier puder
Masło ucieramy z cukrem, a następnie dodajemy jajka. Do masy, ciągle ucierając, dodajemy mąkę pszenną
wymieszana z pszenną i proszkiem do
pieczenia, olej i ocet.
Ucieramy aż do powstania gładkiej
masy. Wlewamy ja do wysmarowanej
tłuszczem i wysypanej tarta bułką formy, pieczemy w średnio nagrzanym
piekarniku około 40 minut. Jeszcze
ciepłą babkę posypujemy cukrem pudrem.

Napój z jabłek

75 dag jabłek, łyżka cukru, szklanka
wody, cynamon, goździki, sok z cytryny
do smaku
Jabłka dokładnie myjemy, przekrajamy na ćwiartki i wyjmujemy pestki.
Nie obieramy. Następnie wyciskamy z
nich sok.
Z wody, cukru i przypraw gotujemy syrop i po ugotowaniu i wystudzeniu mieszamy z sokiem z jabłek. Doprawiamy do smaku sokiem z cytryny.

Filety z łososia

Kilogram łososia, dwie łyżki masła, cytryna, łyżka siekanych ziół, pół szklanki pikli, bułka paryska, sól, pieprz, trzy
ząbki czosnku, olej roślinny, sos szaszłykowy
Filety kroimy w ukośne plastry o
grubości około 2 centymetrów. Rozkładamy je na kawałkach natłuszczonej folii aluminiowej. Doprawiamy je
sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Dodajemy pikle i zioła. Folię dokładnie
zawijamy.
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Cytaty na ten tydzień
Chodzę wieczorny, szumny, wiatrzany,
lecą ulice w lewo i wprost,
Księżyc, w gwiaździste stado wmieszany,
złotą podkową dzwoni o most.
Pajac! – na dachu gra pantomimy.
Nagle talarem do nóg mi spadł.
- Jakiś ty śmieszny, jaki dziecinny...
- Wszyscy my tacy: ja, ty i wiatr...
Władysław Broniewski

PRZYS£OWIA
Jeśli w grudniu często dmucha, to w
marcu i kwietniu plucha.
Dobra zima, dobre lato.
Suchy grudzień, sucha wiosna i suche
lato.
Późna zima długo trzyma.
Im zima tęższa, tym dola cięższa.
Zgniła zima, zgniłe lato – przepowiedział stary tato.
Zima, czas ziemi na spoczynek dany.
Z grudniem kto ziemię pod łąki nie
gnoił, już w marcu późno i będzie się
boił.
W adwencta spoczywa ziemia święta.
Zimą trzymaj się blisko komina.

w dobrze nagrzanym piekarniku około 45 minut. Po
wyjęciu i otwarciu polewamy sosem
Ziemniaki
szaszłykowym. Podajemy z grzankami,
... pieczone w folii aluminiowej nie
pokropionymi przed pieczeniem olejem
popękają, jeśli przed zawinięciem ich w
i natartymi czosnkiem.
folię nakłujesz każdą bulwę widelcem.
Koreczki śledziowe
Słoik śledzi marynowanych, musztarda,
13 grudnia 1981
cebula, pieprz i cukier do smaku, 4 łyżki
... wprowadzono stan wojenny uchwaoleju, sok z połowy cytryny
łą Rady Państwa. Wydano 10132 decyzje
Zawartość słoika wylewamy na sitko o internowaniu w stosunku do 9736 osób.
i odcedzamy. Śledzie filetujemy lecz nie
zdejmujemy skórki.
Zasilanie drzew
Filety układamy skórą do spodu i
i krzewów owocowych
smarujemy musztardą, posypujemy
Do najważniejszych pierwiastków
odrobiną miałkiego cukry oraz drobno
posiekana cebulą. Cukier przygotowuje- niezbędnych roślinom należą: azot (N),
my mieląc kryształ w młynku lub rozcie- potas (K), fosfor (P), wapń (Ca), siarka
(S), magnez (Mg), żelazo (Fe) oraz tarając go w moździerzu.
Koreczki należy przygotować na kie mikroelementy jak: bor (B), mangan
dzień przed podaniem. Podawać schło- (Mn), miedź (Cu), cynk (Zn), molibden
(Mo). Najwyższe zapotrzebowanie roślin
dzone jako przystawkę.
Warzywa, które były wraz ze śledzia- na azot przypada w maju.
Ponieważ system korzeniowy drzew
mi w słoiku można przemyć i udekoroi
krzewów
owocowych jest rozrośnięty
wać nimi talerz z koreczkami.
stosunkowo daleko od pni (praktycznie
Surówka z cykorii
cała gleba w sadzie jest objęta systemem
korzeniowym roślin), nawożenie należy
i pomarańczy
30 dag cykorii, 3 łyżki oleju sojowego, stosować na całej powierzchni sadu, a nie
10 dag włoskich orzechów, pół poma- tylko pod drzewami lub krzewami.
W sadach można stosować nawozy
rańczy, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz, cukier i sok z cytryny do organiczne (obornik i kompost), zielone
(rośliny motylkowe) i mineralne (zawiesmaku
Cykorię czyścimy z uszkodzonych rające azot: saletra sodowa i wapniowa,
liści i dokładnie myjemy. Oddzielamy azotniak, saletrzak, woda amoniakalna,
każdy z listków i odsączamy. Następnie zawierające fosfor (superfosfat, supertodrobno kroimy. Pół pomarańczy kroimy masyna, mączka fosforytowa czyli annow plastry o grubości około jednego cen- fos), zawierające potas (sól potasowa, katymetra. Usuwamy pestki i znów kroimy init, siarczan potasu), zawierajace wapń
(wapno palone, mielone, wapniak).
w kostkę.
Cykorię, pomarańcze, drobno poBoks
siekane orzechy, olej, natkę pietruszki
Według przepisów Międzynarodowej
mieszamy. Skrapiamy sokiem z cytryny
i doprawiamy do smaku solą, pieprzem Federacji Bokserskiej w ringu nie mogą
występować brodaci zawodnicy.
i cukrem.
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w mini piłce nożnej dziewcząt

2 grudnia w hali sportowej w Wieliczkach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini piłce nożnej dziewcząt.
Organizatorami turnieju były: POSS, OTSS i MOSiR Olecko.
Sędziowali Tomasz Karniej, Karol Warsewicz i Dariusz
Karniej.
WYNIKI:
SP Nr 1 Olecko - SP Judziki
3:0
SP Wieliczki - SP Nr 3 Olecko
1:1
SP Nr 1 Olecko - SP Gąski		
3:0
SP Wieliczki - SP Judziki		
1:1
SP Nr 3 Olecko - SP Gąski		
1:0
SP Nr 1 Olecko - SP Wieliczki
2:0
SP Nr 3 Olecko - SP Judziki
1:0
SP Wieliczki - SP Gąski		
1:0
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 3 Olecko 3:0
SP Gąski - SP Judziki		
2:0
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)		
12 pkt 11:0
2. SP Nr 3 Olecko(opiekun Dariusz Dźwilewski)		
7 pkt
3:4
3. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)			
5 pkt
3:4

Północna Liga Regionalna tenisa stołowego
Drużyna: Karniej Team, startująca w Północnej Lidze
Regionalnej tenisa stołowego rozegrała 2 grudnia swój drugi
mecz, podejmując ekipę UKS ,,Jantar” Gołdap. Od początku
mecz był bardzo wyrównany. Po pierwszych grach pojedynczych był remis 2:2. Swoje mecze wygrali Dariusz Karniej
i Marcin Chlebus, przegrali natomiast Andrzej Karniej i
Mariusz Niewiarowski.
Następnie rozegrano gry podwójne, w których D. Karniej i M.Chlebus wygrali swoją grę, a A. Karniej i M. Niewiarowski przegrali i było 3:3.
Ostatecznie Karniej Team pokonał UKS ,,Jantar” Gołdap
po zaciętym i wyrównanym meczu 10:7. Punkty dla drużyny
z Olecka zdobyli: Marcin Chlebus - 3 pkt, Dariusz Karniej
- 3 pkt, Andrzej Karniej - 2 pkt, Mariusz Niewiarowski - 1
pkt oraz debel M. Chlebus - D. Karniej - 1 pkt.
Następny mecz drużyna z Olecka rozegra na wyjeździe
w Wydminach.
W ostatnią niedzielę t.j. 4 grudnia w Giżycku odbył się po
raz kolejny

Mikołajkowy Turniej tenisa stołowego.

W zawodach tych , w różnych kategoriach uczestniczyło ponad stu zawodnikow i zawodniczek z województwa
Warmińsko - Mazurskiego i Podlaskiego.
W kategorii Open startowało dwóch zawodników z
Olecka: Marcin Chlebus i Dariusz Karniej. Obaj dotarli
do półfinałów. Była więc duża szansa, że finał będzie wewnętrzną sprawą olecczan. Niestety Marcin prowadząc 2:0
w setach i 9:6 w trzecim i ostatnim secie z Jackiem Baczewskim z Mrągowa, nieoczekiwanie uległ ostatecznie
2:3. Lepiej poszło Dariuszowi, który dość gładko pokonał
Piotra Ferenca z Giżycka 3:0.
W finale, po bardzo zaciętym i wyrównanym boju
Dariusz Karniej pokonał zawodnika z Mrągowa 3:1
(12:10, 11:9, 13:15, 13:11) i został zwycięzcą turnieju.
Marcin Chlebus ostatecznie uplasował się na czwartym
miejscu.
DK

Gmina zawarła akt notarialny

.. na sprzedaż piwnicy w budynku Parkowa 7. Pomieszczenie sprzedano na rzecz najemcy wraz z prostowaniem
udziału w nieruchomości wspólnej.		
(UM wrg)

4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)		
3 pkt
2:5
5. SP Judziki (opiekun Michał Wiszniewski)		
1 pkt
1:7
Zwycięski zespół SP Nr 1 w Olecku uzyskał awans do turnieju rejonowego, który odbędzie się w Olecku.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 50 zawodniczek.
Skład osobowy zwycięskiej ekipy z SP Nr 1 w Olecku
(opiekun Krzysztof Zaniewski): Karolina Radzewicz, Kinga
Kondracka, Zuzanna Milewska, Weronika Ulikowska,
Patrycja Danilewicz, Klaudia Milewska, Maja Kloczko,
Julia Kamińska i Natalia Brodowska.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

I Kolejka Oleckiej Ligi Piłki Nożnej
4 grudnia na stadionie MOSiR ze sztuczną murawą rozegrano I
Kolejkę Oleckiej Ligi Piłki Nożnej.
Sędziowali Marek Stankonowicz i Tomasz Opanowski.
Wstępną chęć udziału w rozgrywkach początkowo wyraziło 5
drużyn, ostatecznie jednak zgłosiły się tylko 3 ekipy. W związku z
tym organizatorzy zmienili system rozgrywek
na turniejowy.
Pierwszy z turniejów odbył się w ostatnią niedzielę 4 grudnia
WYNIKI:
FC ZPU ,,Prawda” - Turbo ,,Żółwie” 4:2
TSV ,,Składowa” - FC ZPU ,,Prawda”6:4
TSV ,,Składowa” - Turbo ,,Żółwie” 9:2
Tabela po I Kolejce rozgrywek:
1. TSV ,,Składowa” (kapitan Dominik Gałązka) 6 pkt 15:6
2. FC ZPU ,,Prawda” (kapitan Wojciech Stefanowski) 3 pkt
8:8
3. Turbo ,,Żółwie” (kapitan Marek Chmielewski) 0 pkt 4:13
Bramki dla swoich zespołów zdobywali: TSV ,,Składowa” :
Daniel Bogdanowicz – 5, Marcin Waluś – 4, Adam Pułecki -3,
Dominik Gałązka – 2 i Łukasz Senkowski – 1,
FC ZPU ,,Prawda”: Michał Młynarczyk - 4, Szymon Stemplewski – 2, Maciej Zyzała -1 i Mateusz Waluśkiewicz – 1, Turbo
,,Zółwie”: Kamil Żyliński – 2, Kamil Hucik – 1
i Daniel Kwiatkowski – 1.
Kolejna runda spotkań odbędzie się w najbliższą niedzielę 11
grudnia.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

W najbliższym tygodniu
MOSiR Olecko organizuje następujące imprezy:

1. Przedświąteczny Integracyjny Turniej tenisa stołowego.
Termin i miejsce: 17.12.2011r (sobota), godz. 11.00, hala
sportowa Zespołu Szkół w Olecku.
Organizatorzy: Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe,
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku, MLKS ,,Czarni” Olecko i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
2. Przedświąteczny Turniej siatkarskich ,,czwórek” kobiet i mężczyzn.
Termin i miejsce: 18.12.2011r (niedziela), godz. 11.00, hala
sportowa LO w Olecku.
Organizatorzy: UKS przy LO w Olecku i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olecku.
Zapraszamy do udziału i kibicowania!!
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Pasek

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe

W telewizji, radiu, prasie,
Jest obecnie fobia nowa.
Wciąż o zaciskanym pasie,
Huczą, że aż boli głowa.

I w rolnictwie, w trudnym czasie,
Oszczędności plan wcielają.
Opublikowane w prasie,
Zmiany przynieść zyski mają.

Dziury w drodze? Wielka heca,
Że chodniki pokrzywione?
Coś gadali tam na wiecach,
Kiedyś będą naprawione.

Przekonują wszędzie wszyscy,
Że nadeszła ta potrzeba,
Skoro wielki kryzys bliski,
Pas zaciskać ostro trzeba.

By budżetu nie przewrócić
Warto w ramach oszczędzania,
Filce o centymetr skrócić,
Ścienić sznurek do wiązania.

A podatki? Cóż, do góry.
Przecież trzeba pomóc gminie.
Choć to widok jest ponury,
Zaciskamy pas rodzinie.

Już minister w gabinecie,
Oszczędności moc szykuje.
W necie oraz premierowi,
Swoje plany prezentuje.

Również w małej społeczności,
Gdzie wójt, burmistrz, sołtys włada,
Plan codziennych oszczędności,
Rada gminy już układa.

Wszyscy, więc, co władzę mają,
Na spodniach i na kożuchu,
Bezwzględnie pas zaciskają,
Tylko, że na cudzym brzuchu.

Tnie po kosztach resort zdrowia,
Więc ni chwili nie czekając,
W ministerstwie był na obiad,
Zamiast kuropatwy - zając.

Trzy przedszkola? Po co tyle?
Dwa na sprzedaż, będzie kasa.
W jednym łóżka w krótką chwilę,
Się zpiętruje dla bobasa.

I przestać się martwić nie mogę,
by pas ręką władz dopięty,
Wzbudzając strach, żal i trwogę,
Nie został na szyi ściągnięty.

Pan minister od kultury,
Też potrzebę chwili czuje,
Dwurzędowe garnitury,
Swych podwładnych rekwiruje.

Oświetlenie ulic, komu?
Zbędny to wydatek przecież.
Zimą trzeba siedzieć w domu,
A dzień bardzo długi w lecie.

Internetowi piraci

Miliony Polaków ściąga z Internetu
filmy, muzykę, gry i programy. Nie widzą w tym nic złego, bo dla nich dzielenie
się plikami jest normą. Dla koncernów to
zwykła kradzież, przez którą ich straty sięgają miliardów złotych.
Przed powstaniem Internetu kopiowanie oprogramowań trwało dużo dłużej i w
związku z tym nie było masowe – wymagało zazwyczaj wymiany dyskietek lub innych nośników na przykład za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Jednak rozwój
komputeryzacji i dostępność różnorodnych połączeń internetowych sprawiły, że
na całym świecie piractwo komputerowe
przeniosło się z ulic i targowisk do sieci.
Codziennie prawie 1,7 miliarda ludzi na
świecie korzysta z Internetu. Oprogramowanie i pecety stały się niezbędnymi

narzędziami w pracy, w szkole i w życiu
osobistym. Niestety zastosowanie każdej
nowej technologii niesie za sobą ryzyko, że
pojawią się przestępcy, chcący z jej pomocą zbić fortunę.
Badania firmy D-Link Technology
Trend podają, że co piąty Polak uważa ściąganie z Internetu plików objętych prawami
autorskimi za naganne. Paradoksalnie, dla
wielu internautów to właśnie możliwość
ściągania darmowych filmów, muzyki i
gier stanowi o atrakcyjności wirtualnych
zasobów.
Jednym z głównych powodów, dla
których pobieramy nielegalnie pliki jest
poczucie bezkarności. Czy jednak można temu zapobiec? Wielu z nas uważa, że
jest już na to po prostu za późno, jednak
jeśli nastąpiłby gwałtowny spadek ceny
filmów, muzyki, gier i programów na tyle,

Natasza

że opłacałoby nam się kupić daną rzecz,
zamiast czekać kilkanaście dni na jej
ściągnięcie, to dzięki temu piractwo mogłoby znacznie zmniejszyć swój zasięg.
Zmiany leżą w rękach szeregu osób
odpowiedzialnych za narzucanie stawek
pożądanych przedmiotów, ale głównie
wszystko zależy od naszej dobrej woli.
Przeobrażenia uzależnione są od tego,
czy nadal chcemy być samowolnymi
rabusiami, czy wystarczy nam otaczanie
się ekwiwalentami płyt szanowanych
przez nas wykonawców, czy też wolimy
kształtować w sobie i następnych pokoleniach uczciwie podejście do dbania o
własne dobro.
Ania Szwędrys
Agata Ćwirko
GAZETKA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU

Przedruk z „Byle do dzwonka”,
DO Gazetka Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Olecku
DZWONKA (nr 1/2011 Listopada)
NR 1/2011 LISTOPAD

BYLE

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku
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

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

Adwentowe westchnienia

Waldemara Rukścia

Trwa Adwent. „Adventus” z łacińskiego oznacza „przyjście”; w liturgii rzymskokatolickiej to okres czterech tygodni
poprzedzających święto Bożego Narodzenia. Czekamy na
przyjście Pana. W tym roku i ja postanowiłam umilić moim
dziewczynkom czekanie i zakupiłam kalendarz adwentowy.
Zazwyczaj robią go dzieci, a dorośli wkładają czekoladki,
by milej upływał czas oczekiwania. Twa to od pierwszego
dnia adwentu aż do Wigilii. Kalendarz zawiesiłam w widocznym miejscu i już pierwszego dnia z samego rana słychać
było radosne: „uał!” na widok słodkości. I po tych radosnych
okrzykach nastąpiła chwila lekkiej konsternacji, bo zanim
dojdzie do konsumpcji czekoladek, należy spełnić jakiś dobry uczynek. Każdego dnia coś innego. Siedziałam dwa wieczory, ale wymyśliłam te niespodzianki na każdy dzień inne.
Wszystkie zadania mieszczą się w granicach wykonalności, na przykład: „Wstań rano i nie marudź”, „Włóż spódnicę
do szkoły”, „Poćwicz na pianinie bez upominania rodziców”,
itd. Wykonalne, prawda?
Oj, męczą się moje pociechy, bo wiedzą, że to bardziej
sprawa honoru niż trudności wykonania. Po trzech dniach
nawet są już ciekawe kolejnego zadania. Ale… poprzysięgły
sobie, że za rok to one rodzicom zrobią kalendarz adwentowy
i wymyślą takie zadania, że zapamiętamy na długo. Już się
zaczynam bać.
A po drodze do tych świąt są… Mikołajki. Piękny i szlachetny był ten Mikołaj z Miry, który rozdał swój majątek
ubogim i jeszcze nie chciał, by ktokolwiek o tym wiedział. Z
coraz większą goryczą przyglądam się temu „świętu”, które
nie ma już w sobie nic z tamtej idei, tylko jest zwykłym, kolejnym rozdmuchanym chwytem marketingowym.
Najbardziej z prezentów, a dokładniej z ich kupowania,
cieszą się właściciele sklepów, choć osobiście do nich nic nie
mam. Dziecko przyniosło ze szkoły los i trzeba było kupić
prezent koleżance/koledze za 25zł. Druga córa podobnie. A
jeśli ktoś ma troje, czworo dzieci? A mikołajki to dopiero zapowiedź tego prawdziwego, św. Mikołaja.
Ja „od wieków” wrzucam swoim domownikom garść
orzechów i słodyczy, i już. Ale niech każdy robi jak chce.
Każdy wychowuje według własnych reguł i recept.
Znam jedną taką nauczycielkę, która już na miesiąc przed
mikołajkami szwęda się po różnych instytucjach i wręcz

prosi o jakieś gadżety. Mówiła mi, że na hasło: „dzieci” szafy
otwierają się. Potem siedzi do północy i pakuje smycze, kubki,
kalendarze, książeczki, puzzle… Potem urządza konkursy dla
dzieci, zaprasza (prawdziwego!) św. Mikołaja i zabawa jest
przednia! Od lat tak robi i już chyba się nie zmieni. I całe szczęście
A sklepy już w świątecznym wystroju. Wielu zastanawia
się, jakie prezenty ucieszą najbliższych. Niestety, postępująca
bieda, która dotyka coraz więcej mieszkańców naszego miasta,
jest przyczyną tego, że niektórzy nie zrobią w ogóle żadnych
prezentów.
Dobrze, że są wśród nas tacy, którzy w tej trosce codzienności potrafią dostrzec to, że inni mają jeszcze gorzej i potrzebują
po prostu pomocy. Wspaniałą akcja jest Wigilijne Dzieło Świątecznej Pomocy Dzieciom organizowana przez Caritas. Świece
sprzedawane w parafiach kosztują tak niewiele, a mogą pomóc
dla wielu. Dzięki tym pieniądzom zostaną przygotowane świąteczne paczki, a setki dzieciaków wyjedzie na odpoczynek letni
poza miejsce swojego zamieszkania. Dla tych, którzy nie mają
zaufania do instytucji prowadzących działalność charytatywną, mam dobrą i prostą receptę. Niech udadzą się do najbliższej szkoły ze stołówką i wykupią na miesiąc obiady jakiemuś
dziecku. Pedagog szkolny na pewno będzie wiedział doskonale, komu taka pomoc jest niezbędna. Taki gest będzie na pewno
mile widziany.
Nasza przedświąteczna pomoc niekoniecznie musi się
sprowadzać do pozbycia się wszelkiej zbędnej odzieży przy
okazji robienia świątecznych porządków i upchnięcie tego w
kontenerach PCK. Chociaż i to z pewnością się przyda. Tu chodzi bardziej o gest ludzki, dar serca – danie nie tego, co zbywa, lecz rezygnacja z części tego, co i dla nas jest cenne. Taki
wdowi grosz.
Pamiętacie tę przypowieść? Piękna . Nie szukajmy potrzebujących gdzieś daleko. Oni ocierają się o nas, gdy pędzimy
załatwiać nasze sprawy. W tej zbliżającej się przedświątecznej gonitwie pomyślmy, może jest ktoś, komu drobną rzeczą
sprawimy większą przyjemność niż własnemu dziecku jeszcze
jedną lalką, która za chwilę powędruje w kąt.
A propos świąt i kartek z życzeniami. Błagam, jeśli do
mnie, to przysyłajcie takie bez gotowych tekstów. Napiszcie
choć nie wiem jak krótkie, ale takie od serca życzenia. Czekam
na nie i na święta.
Marusia

