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

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

Nr 50 (726) 14 grudnia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 50
(726)

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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5WĘGIEL: 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

Pamiętajcie o prenumeracie „Tygodnika Oleckiego”

Wychowanie jest zorganizowaną obroną 
dorosłych przeciwko młodym. 

Mark Twain Nr 50/2011

WIELKA LOTERIA
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZA

KUPON KONURSOWY

Nagrody ufundowały sklepy:
– Przemysław Atkielski, plac Wolności 15a

– Teresa Popko, aleje Lipowe 1B, plac Wolności 20
– Marek Kisielewski, plac Wolności 15

– Zofia Siemaszko, plac Wolności 25
– Przemysław Atkielski, Jeziorna 4

– Marek Terlecki, plac Wolności 26

D@RKOMP
IMPULS
INFOLAND
KSIĘGARNIA
MIXELECTRONICS
TERNET

Aby wziąć udział w loterii wystarczy wyciąć
kupon, nalepić na kartkę pocztową i wysłać
pocztą na adres redakcji, podając imię, nazwisko
oraz swój adres.

Listę prezentów publikujemy wewnątrz numeru.

W
tych sklepach

także najlepsze

świąteczne

prezenty!

W
tych sklepach

także najlepsze

świąteczne

prezenty!

Lista nagrodzonych ukaże się w sylwestrowym numerze „Tygodnika Oleckiego”
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WIELKA LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZA
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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:
• Robert Cygański 
• Leon Cymiński 
• Danuta Korszuk 
• Maciej Olipski 
• Karol Wawrzyn 
• Ewa Żukowska 
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 

17 listopada o 14.47 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał ulatniający się 
gaz z mieszkania przy ulicy zam-
kowej.
20 listopada o 21.52 jeden zastęp 
JRG PSP oraz jeden OSP Kowale 
Oleckie usuwały z jezdni w Ko-
walach Oleckich plamę oleju.
21 listopada o 9.02 dwa zastę-
py JRG PSP usuwały w Jaśkach 
drzewo niebezpiecznie pochylo-
ne nad jezdnią.
22 listopada o 20.52 jeden zastęp 
JRG PSP wyjechał do zgłoszo-
nej próby samobójczej, do której 
miało dojść przy ulicy Słowac-
kiego.
23 listopada o 8.50 jeden zastęp 
JRG PSP oraz jeden OSP Kowa-
le Oleckie usuwały z budynku 
mieszkalnego w Kowalach Olec-
kich ulatniający się tlenek węgla.
24 listopada o 1.06 jeden zastęp 
JRG PSP gasił na osiedlu Lesk 
pożar sadzy w budynku zakładu 
drzewnego.
24 listopada o 7.28 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał plamę oleju z 
jezdni ulicy Kolejowej.
24 listopada o 13.25 jeden zastęp 
JRG PSP oraz jeden OSP Świę-
tajno usuwały w Dułach skutki 
wypadku drogowego. Samochód 
ciężarowy zderzył się z osobo-
wym.
27 listopada o 14.48 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał w Ślepiu skutki 
kolizji drogowej. Dachowanie sa-
mochodu.
27 listopada o 23.58 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał w Sedrankach 
drzewo powalone na drogę.
28 listopada o 2.18 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał w Kukowie 
drzewo powalone na drogę.
28 listopada o 2.27 jeden zastęp 
OSP Mazury usuwał w Cichym 
drzewo powalone na drogę.
28 listopada o 3.23 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał ulicy Przemy-
słowej powalone na nią drzewo. 
28 listopada o 3.28 jeden zastęp 
OSP Lenarty usuwał w Babkach 
Oleckich drzewo powalone na 

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

drogę.
28 listopada o 4.36 jeden zastęp OSP Lenarty 
usuwał w Lenartach drzewo powalone na dro-
gę.
28 listopada o 5.12 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał w Świętajnie drzewo powalone na dro-
gę.
28 listopada o 5.31 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał w Rosochackich drzewo powalone na dro-
gę.
28 listopada o 5.46 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał w Golubkach drzewo powalone 
na drogę.
28 listopada o 6.29 jeden zastęp OSP Świętaj-
no gasił w Świętajnie pożar sadzy w kominie 
domu mieszkalnego.
28 listopada o 6.51 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał w Dunajku drzewo powalone na drogę.
28 listopada o 8.05 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał na placu Wolności nadłamana rekla-
mę na wejściem do sklepu.

Informacji udzielił aspirant sztabowy 
Dariusz Domin

W ostatnim numerze „Głosu 
Olecka” redaktorka naczelna Iwo-
na Wiszniewska-Ropel zachęca 
czytelników do dyskusji na te-
mat dzisiejszej młodzieży. Jestem 
czytelnikiem tego tygodnika więc 
również i ja poczułem się zapro-
szony.

„Takie będą Rzczypospoli-
te jakie młodzieży chowanie” – i 
nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Za to 
jaką mamy młodzież, za to jak się zachowuje, 
jakie ceni wartości, jakie wzorce przyjmuje - 
odpowiadają dorośli: rodzice, nauczyciele, 
duchowni, politycy... jednym słowem MY. A 
MY to tacy, którzy mają dzieci lub mogliby je 
mieć, ale nie mają. Tej prawdy nic i nikt nie 
da rady zakwestionować! Również ogromny 
wpływ na młodzież mają media i to co propa-
gują staje się wzorcem do naśladowania. A tak 
na marginesie: jak rodzice i pozostali wymie-
nieni nie są dla młodzieży wzorcem, to skąd 
ona ma takie wzorce wziąć?

Jaka jest dzisiejsza młodzież?
Kiedy rozmawiam o tym z kimkolwiek, 

każdy z rozmówców opowiada mi co mło-
dzież robi, jak się zachowuje, gdzie chodzi i 
jak mówi. Ale to przecież jest tylko opis wy-
glądu. Nikt natomiast nie jest w stanie opowie-
dzieć o tym co opisywana młodzież myśli, jak 
czuje.

Na zachowanie młodzieży pracowaliśmy 
MY dorośli całe lata, ba dziesięciolecia. Mogę 
porównać szkołę tę, w której ja się uczyłem 
ze szkołą jaka teraz istnieje. W mojej szkole 

było więcej różnego rodzaju 
kół zainteresowań. Rolę wio-
dącą jako organizacja miało 
harcerstwo. I wtedy i teraz na 
zajęcia pozalekcyjne chodzili 
nie wszyscy uczniowie, ale 
chodziło ich znacznie więcej. 
Na religię chodziło się do ko-
ścioła i to właśnie te lekcje w 
kościele stawały się również i 

sacrum i profanum. Rozkrzyczane towa-
rzystwo szło prosto ze szkoły, przeważ-
nie po wuefie i nagle musiało wyciszyć 
się i ochłonąć.

Ważnym elementem wychowania 
było harcerstwo. I wcale nie było narzę-
dziem indoktrynacji. Jak instruktor coś 
przegiął, to można było się spytać matki 
lub ojca. A że wychowywałem się w ro-
dzinie o tradycjach wojskowych i akow-
skich, to o indoktrynacje było trudno. 

Teraz zajęcia pozalekcyjne prowadzą 
w zasadzie tylko nauczyciele z ideałami, 
a są oni nieliczni. Ideałem jest również 
to, że piszą oni tzw. projekty i otrzymują 
na swoje zajęcia pieniądze gminne, pań-
stwowe czy unijne. Toż to przecież nic 
innego jak wychowywanie młodzieży. 

W tamtych czasach liczne były róż-
nego rodzaju kluby młodzieżowe. W 
Olecku np. była świetlica spółdzielni 
mieszkaniowej, modelarnia LOK, klub 
wodny, klub sportowy „Czarni” i wiele 
innych możliwości spędzenia wolnego 
czasu. 
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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 ..............4.15 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” 
14 grudnia (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - ANIOŁY, wernisaż wystawy, Galeria K2, DK w Gołdapii.
15 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 37
16.00 - UKS Orly Gawliki Wielkie - Geodezja Olecko, Pół-
nocna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pie-
trołaja, sala gimnastyczna SP
18.00 - The Italian job, projekcja filmu w oryginalnej angiel-
skiej wersji językowej, po dyskusja w języku angielskim, bu-
dynek nr 2 Muzeum Ziemi Gołdapskiej, Gołdap
16 grudnia (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
16.00 - UKS Żak Pisanica - Karniej Team Olecko, Północna 
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
17.00 - „Kamienie. Drogowskazy na dawnych traktach” – 
wernisaż wystawy fotograficznej i prezentacja książki Mał-
gorzaty Bojarskiej-Waszczuk, Galeria Prawdziwej Sztuki im. 
Abdrzeja Legusa
18.00 - „Śnienie” teatru Amalgat, sla Teatru AGT
18.00 - koncert Zmiciera Vajciuszkievicza, Galeria w budyn-
ku historycznym Suwałki Plaza. 
19.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
17 grudnia (sobota)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
11.00 - Przedświąteczny Integracyjny Turniej tenisa stołowe-
go, hala Zespołu Szkół Siejnik
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
19.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
18 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
11.00 - Przedświąteczny Turniej siatkarskich ,,czwórek” ko-
biet i mężczyzn, hala sportowa LO
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
19.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
19 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
20 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
17.00 - Listy do M., film, kino „Mazur”
17.30 - Karniej Team Olecko - UŻKS Spinaker Węgorzewo, 
Północna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka 
Pietrołaja
17.30 - Geodezja Olecko - SP Budry, Północna Liga Regio-
nalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
21 grudnia (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
23 grudnia (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
24 grudnia (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
25 grudnia (niedziela) 
apteka dyżurna: Kolejowa 15
26 grudnia (poniedziałek)

PRZEMYSŁAW

ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)

, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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Policjanci apelują o zachowanie szczegól-
nej  ostrożności podczas jazdy w związku z po-
garszającymi się warunkami atmosferycznymi i 
pierwszymi  przymrozkami. Ponadto w związku 
z odnotowaniem w ostatnim czasie kilku zdarzeń 
drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny funkcjo-
nariusze apelują także o zwracanie uwagi na ło-
sie, dziki i sarny wybiegające z lasów i łąk na drogi.

Teraz: został tylko klub wodny i klub „Czarni”. Resz-
ta życia towarzyskiego przeniosła się do kawiarni i barów. 
Więc proszę Szacownych Dorosłych, czego my możemy od 
młodzieży wymagać? Oszczędzając doprowadziliśmy do po-
wstania takich molochów szkolnych jak rzeczone w artyku-
le „Głosu Olecka” Gimnazjum nr 2, gdzie z powodu ilości 
uczniów trudno się połapać pedagogicznie. I nie mówię, że 
nauczyciele wsadzili głowę w piasek, tylko, że objecie rozu-
mem takiej zgrai jest niemożliwe. 

Harcerstwo zostało zepchnięte do podziemi. Powoli się 
odradza i jakby przeżywa teraz renesans. 

Przecież wszelkiego rodzaju organizacje, koła zaintereso-
wań, czy kluby skupiające młodzież, to nic innego jak odse-
parowanie jej od tzw. młodzieży trudnej. Łatwiej pedagogom 
wychwycić i zaopiekować się pozostałymi.

Przykładem niech będzie chłopak w jednej ze szkół, który 
sprawiał duże kłopoty wychowawcze rodzicom jak i nauczy-
cielom. A że był dorodnym mężczyzną, to wszyscy uczniowie 
się go bali. Zresztą nie bez powodu. Z chwilą kiedy rodzice 
zapisali go do klubu karate kłopoty skończyły się jakby no-
żem uciął. 

Jaka moja rada? Największym błędem władzy jest to, że 
oszczędza na oświacie. Nie mam tu na myśli kogoś konkret-
nego. Winni są wszyscy. Bo przecież to my dorośli wygnali-
śmy dzieci i młodzież ze świetlic, klubów, harcówek, a nawet 
ze szkół. Teraz nie dziwmy się, że najlepszym miejscem do 
spotkań jest pub, czy kawiarnia, a najlepszą rozrywką jest 
wypicie szybkiego wina, zbicie latarni lub połamanie ławki 
w parku. Czasami dla odmiany młodzi organizują ustawkę.

B. Marek Borawski

Stypendia szkolne
Wydział edukacji, kultury i sportu zakończył wydawanie 

decyzji dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów na 
okres od września do grudnia 2011 roku. Po rozpatrzeniu 393 
wniosków stypendia przyznano dla 377 uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wartość 
przyznanych funduszy to 109 tysięcy 782 złote i 40 groszy.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 zrealizowano 412 
decyzji na sumę 266 tysięcy 781 złotych i 90 groszy. 

(UM wekis)
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Małgorzata Bojarska-Waszczuk ukończyła studia z wyróż-
nieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się 
rysunkiem, fotografią, grafiką warsztatową i projektową, upra-
wia malarstwo. Jest autorką licznych wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, prezentowanych w całej Polsce oraz we Wło-
szech. Bierze udział w wielu prezentacjach, konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych. 

W 2007 roku została wyróżniona Stypendium Rady Miasta 
Olsztyn oraz Stypendium Artystycznym Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. 

Wystawa i książka („Kamienie. Świadkowie i strażni-
cy. Drogowskazy na dawnych traktach”) są efektem projektu 
stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
który objął wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji starych 
kamiennych drogowskazów Warmii i Mazur.

Obiekty, będące zabytkiem dawnej infrastruktury drogo-
wej, są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowe-
go i interesującym wyróżnikiem regionu. Ze względu na swą 
wartość historyczną, kulturową i estetyczną zasługują na szcze-
gólną uwagę. 

Prezentowane na wystawie fotografie pokazują rzeźbiarską 
urodę inwentaryzowanych obiektów. Autorka umiejętnie uwy-
pukla formę i strukturę kamienia, detal oraz inspirujące działa-
nie światła. Fotografie przywodzą na myśl dalekie od ich rze-
czywistej funkcji słupów skojarzenia, kamienie przypominają 
menhiry, stelle, słupy totemiczne.

Wernisaż: 16 grudnia, 17.00, galeria im. Andrzeja Legusa

2 grudnia Biblioteka Pedagogiczna w Olecku miała przyjemność 
gościć już po raz ósmy Andrzeja Malinowskiego - nauczyciela i po-
dróżnika. Było to kolejne spotkanie, na którym zebrało się liczne gro-
no sympatyków jego opowieści - nie tylko nauczycieli. 

Tradycyjnie seminarium rozpoczęło się krótkim gościnnym wy-
stąpieniem Pawła Kurowskiego - nauczyciela historii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Olecku, który przybliżył rys historyczny No-
wej Zelandii. Następnie A. Malinowski przedstawił – jak zawsze nie-
zwykle barwnie i oryginalnie - środowisko społeczne, przyrodnicze i 
ekonomiczne tego kraju. Z pasją i humorem opowiadał o zwyczajach, 
historii i kulturze jej mieszkańców. Wspominał również spotkania z 
miejscowymi i podróże lokalnymi środkami komunikacji. Wszyscy 
mieliśmy okazję podziwiać piękne zdjęcia z podróży, które zaprezen-
tował w postaci slajdów. Można je również obejrzeć na wystawie pt.: 
„Nowa Zelandia - Kraj Długiej Białej Chmury”, która została otwarta 
w drugiej części spotkania. 

Nowa Zelandia - państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym 
- spotkanie z Andrzejem Malinowskim

Tradycyjnie już spotkanie było również okazją do skosz-
towania potraw kuchni nowozelandzkiej, które zyskały uzna-
nie gości. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i płyty z muzyką  (również z tradycyjną pieśnią 
Haka).

Seminaria podróżnicze, na które czekamy co roku i w 
coraz liczniejszym gronie, wpisały się do stałego kalendarza 
imprez biblioteki. Każde kolejne, to nowe doświadczenie: 
piękne zdjęcia, dużo humoru oraz przede wszystkim cieka-
we wspomnienia. Zainteresowania podróżnicze Andrzeja 
Malinowskiego, które skupiają się na obcowaniu z naturą i 
poszukiwaniu nowych wrażeń, niejednokrotnie stają się bodź-
cem do odkrywania siebie i rozwijania w sobie nowych  pa-
sji, czego serdecznie życzymy wszystkim bywalcom naszych 
spotkań i nie tylko.

     Agnieszka Makarewicz

„Kamienie. Drogowskazy 
na dawnych traktach” – 

wernisaż wystawy fotograficznej i 
prezentacja książki 

Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk

fot. Anna Turowska oraz archiwum BP

Blisko 5 godzin trwała akcja gaszenia budynku inwentar-
skiego w miejscowości Monety gm. Kowale Oleckie. 

Do pożaru doszło w dniu 11 grudnia około godziny 2:30 
w nocy. 

W akcji brało udział 35 strażaków z Olecka,  Kowali  
Oleckich, Sokółek, Lenart i Lakiel. Spaleniu uległa całkowi-
cie więźba dachowa budynku i około 10 ton składowanego 
siana i słomy. Przebywające wewnątrz obory zwierzęta udało 
się w porę ewakuować. Przyczyny powstania pożaru wyjaśnia 
policja.

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

w Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Pożar obory – Monety
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7 grudnia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów ko-
munalnych w Siedliskach k/Ełku w ramach zasadniczej fazy 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SIEDLISKACH W FAZIE TESTÓW
prób końcowych rozpoczął się rozruch próbny, podczas które-
go pierwsze odpady trafiły na linię technologiczną.

Kronika policyjna:
11 grudnia o 8.25 w miejscowości Ślepie na drodze krajo-
wej nr 65 doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca samo-
chodem osobowym 36-letnia mieszkanka Ełku na oblodzonej 
nawierzchni drogi, wpadła w poślizg, straciła panowanie nad 
pojazdem. Następnie wjechała do przydrożnego rowu, gdzie 
pojazd dachował.

10 grudnia o 17.40 na ul. Kościuszki kierujący volkswage-
nem podczas manewry wymijania nie zachował należytej 
ostrożności i zderzył się lusterkami z nadjeżdżającym z prze-
ciwka oplem. Sprawcę zdarzenia 24-letniego Kamila K. uka-
rano mandatem karnym.

rzecznik prasowy policji asp. Tomasz Jegliński

Został powołany nieoficjalny zespół roboczy ds. otwar-
cie i inauguracji działalności kompleksu „sala widowisko-
wo-sportowa z pływalnią”. 

Burmistrz Wacław Olszewski: „Będzie to olbrzymie 
przedsięwzięcie, bo jest to jedna z największych inwestycji 
w historii miasta. W organizację zostały włączone trzy wy-
działy Urzędu Miejskiego: wydział edukacji, wydział orga-
nizacyjny i wydział budownictwa.  

Chcę żeby inauguracja działalności obiektu odbiła się 
echem w całym kraju. Trzeba dobrze wypromować nasze 
obiekty sportowe. Uroczystości inaugurujące działalność 
hali planujemy przeprowadzić od 28 do 30 września przy-
szłego roku. 

Rozpocznie je konferencja poświęcona historii oleckie-
go sportu oraz historii obiektów sportowych. Częścią kon-
ferencji będzie również prezentacja kompleksu posiadanych 
przez na obiektów. W tej części mieścić się będzie prezen-
tacja bazy turystycznej: hoteli, miejskich atrakcji, zbytków. 
Naturalnie mam tu na myśli również Wiewiórczą Ścieżkę. 

Uroczystości, jak już wspomniałem, będą trwały przez 
trzy dni. Po konferencji nastąpiłoby oficjalne otwarcie. Na 
tę uroczystość chcemy zaprosić przedstawicieli wszystkich 
polskich związków sportowych oraz przedstawicieli niektó-
rych klubów. Ma to za zadanie rozpropagowanie naszych 
obiektów. Zaprosiliśmy również Pana Prezydenta i mam na-
dzieję, że przyjedzie na otwarcie. Zaproszenie wystosowali-
śmy również do minister sportu. 

Przy tej okazji chcemy zorganizować koncert. W tej 
chwili jeszcze nie ustaliliśmy jaka to będzie gwiazda. Kon-
cert odbędzie się na bardzo dużej scenie ustawionej na par-
kingu obiektu. Parking będzie umiejscowiony pomiędzy uli-
cą Czerwonego Krzyża a halą. 

Zorganizujemy również turniej czterech drużyn siatkar-
skich pierwszej ligi (dokładnie Extraklasa Plus). Jeżeli bę-
dzie duże zainteresowanie kibicowaniem drużynom to przed 
halą wystawimy telebim, na którym będzie można oglądać 
mecze. 

W tych dniach będzie też można za darmo korzystać z 
usług obiektu. 

Wszystko to ma za zadanie zaplanować powołany przeze 
mnie zespół”.  Opracował B. Marek Borawski

Otwarcie hali na koniec września 2012

Gmina zawarła akt notarialny
.. na sprzedaż gruntu przy ulicy Grabowej z przeznacze-

niem pod zabudowę mieszkaniową.         (UM wrg)

Gmina zawarła akt notarialny
.. na sprzedaż gruntu pod budowę kontenerowej stacji 

transformatorowej w obrębie osiedla Siejnik II.    (UM wrg)
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Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku 
zaprosił 2 grudnia 2011 roku członków organizacji pozarządo-
wych na spotkanie z ekonomią społeczną pod hasłem „Coraz 
bliżej święta...”. 

Warsztaty z zakresu malowania bombek choinkowych oraz 
wykonywania choinek szyszkowych odbyły się w sali konfe-
rencyjnej Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku przy ul. Gołdapskiej 27. Prowadzili je przedstawiciele 
Garncarskiej Wioski – przedsiębiorstwa społecznego prowadzą-
cego działalność gospodarczą w oparciu o tradycyjne, obecnie 
wymierające zawody rzemieślnicze. Uczyliśmy się ozdabiania 
bombek choinkowych i tworzenia ozdób świątecznych. 

W trakcie prezentacji poznaliśmy całą gamę specjalizacji, 
którą zajmuje się Garncarska Wioska: szycie tradycyjnych 
strojów ludowych, produkcja gadżetów reklamowych, ozdób 
i dyplomów z papieru czerpanego, warsztaty rzemieślnicze z 
zakresu: garncarstwa, papieru czerpanego, krawiectwa, witrażu, 

„Coraz bliżej święta...”

malowania na szkle, bukieciarstwa. Garncarska Wioska - to 
projekt łączący rozwój przedsiębiorczości wiejskiej z pro-
mocją historii 

i kultury regionalnej, dający mieszkańcom wsi szanse na 
zatrudnienie. Kolejnym przykładem osiągniętego sukcesu 
było Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”, które w trakcie 
spotkania zapewniło poczęstunek.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej ser-
decznie dziękuje za zaproszenie naszych członków na spo-
tkanie, dzięki któremu rękodzielniczki z Gminy Olecko, 
Gminy Kowale Oleckie i Gminy Wieliczki mogły doświad-
czyć, jakie możliwości dają wspólne działania w najmniej-
szych nawet społecznościach.

Spotkanie było dla większości uczestniczek okazją uzy-
skania odpowiedzi na pytania związane z ryzykiem podję-
cia działalności w wybranym przez siebie kierunku.

Danuta Cieślukowska

We wtorek, 6 grudnia w Kowalach Oleckich po raz kolejny 
odbyła się impreza mikołajkowa. Celem powyższego wydarze-
nia kulturalnego jest promocja amatorskich zespołów tanecz-
nych oraz grup teatralnych funkcjonujących przy Gminnym 
Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to skierowane jest do naj-
młodszych mieszkańców gminy, którzy rokrocznie biorą w niej 
aktywny udział. 

W tegorocznej edycji imprezy dzieci z artystycznym roz-
machem przedstawiły reinterpretacje najsłynniejszych bajek 
i baśni. Fabuła zaprezentowanych inscenizacji, oprócz scen 
dramatycznych, zawierała liczne wątki humorystyczne. Ko-
mizm sytuacyjny przeplatał się w nich z komizmem słownym, 
co szczególnie przypadło do gustu publiczności. Dodatkowym 
walorem przedstawień były starannie wykonane dekoracje oraz 
pomysłowe przebrania i rekwizyty, które znakomicie pozwoli-

Impreza mikołajkowa 
w Kowalach Oleckich

ły odwzorować koloryt baśniowej krainy. Dodatkową atrakcją 
imprezy mikołajkowej był pokaz tańca nowoczesnego. Mło-
dzieżowe zespoły taneczne zaprezentowały skomplikowane 
układy choreograficzne, opracowane przez Annę Duchnow-
ską, instruktorkę tańca nowoczesnego. 

 - Imprezy takie jak ta są znakomitą okazją do zaprezen-
towania aktorskich oraz tanecznych umiejętności dzieci, które 
podczas prób i występów poznają zasady ruchu scenicznego 
oraz uczą się przełamywania strachu przed publicznymi wystę-
pami. Zdobyte przez nie umiejętności z całą pewnością przy-
dadzą im się w przyszłości – mówi Janina Szczęsna, animator 
kultury z Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.

Emocje związane z występem przed szerszą publicznością 
na długo pozostaną w pamięci małych artystów, którzy z nie-
cierpliwością czekają na to, by znów stanąć na deskach sceny. 

Zbigniew Sieńko
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godz. 18.00, sala Teatru AGT 
Zapraszamy na spektakl teatralny „Śnienie” w wykonaniu 
grupy „Amalgat” działającej w Regionalnym Ośrodku Kultu-
ry w Olecku. Pomysł na przedstawienie wyrósł z myślenia o 
teatrze magicznym i tajemniczym. „Śnienie” przenosi widza 
w inny świat - świat snu, który nie rządzi się prawami logiki, 
gdyż królują w nim oniryzm i luźne skojarzenia. Warto za-
znaczyć, że scenariusz powstał dzięki pracy całego zespołu. 

Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska
Światła: Kamil Fidler

Występują: 
Justyna Pławska
Milena Hośćiłło
Anna Ishizaka
Emi Ishizaka

Kaja Gierszewska
Agata Rutkowska
Julia Sinderewicz
Julia Sienkiewicz

16 grudnia - spektakl „Śnienie” teatru Amalgat

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Olecki jest laure-
atem I edycji ogólnopolskiego konkursu dla Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”, 
zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław 
Ruta Communication.

Patronat honorowy nad konkursem i programem certyfi-
kacji „Samorządowy Lider Edukacji” sprawował Parlament 
Europejski. 

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że Powiat Olecki wyróżnia 
się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem 
inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, jest 
miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we wła-
sny rozwój intelektualny. Otrzymanie certyfikatu potwierdza, 
że Powiat podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizo-
wania młodzieży uczącej się oraz rozwijania jej edukacyjnych 
pasji. Jest jednostką terytorialną, która dba o rozwój gospo-
darki opartej na wiedzy. Certyfikat został przyznany 29 listo-
pada 2011 r. na jeden rok.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Powiat Olecki 
Samorządowym Liderem Edukacji

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na wyjątkowy koncert wyjątkowego artysty. 
Zmicier Vajciuszkievicz to legenda białoruskiej piosenki, 
bard, wokalista i klarnecista. Mieszka w Białorusi, lecz ciąży 
na nim zakaz występów w ojczystym kraju. Z tego względu 
przyjeżdża 16 grudnia do Suwałk, gdzie o 18:00 wystąpi spe-
cjalnie dla nas w Galerii w budynku historycznym Suwałki 
Plaza. 
Dmitrij (Zmitser) Vaitsyushkevich (ur. 20 lipca 1971) – 
białoruski wokalista i muzyk, znany także pod pseudonimem 
Todar. Urodził się w miejscowości Berezovka koło Lidy 
(Grodzieńszczyzna) . Uczył się w szkole muzycznej w Lidzie, 
kontynuował studia w Instytucie Kultury w Mińsku oraz w 
Koledżu Muzycznym im. Glinki. Mąż Galii Kazimierzy, re-
genta chóru oncordia. Mają syna Józefa. Dmitrij występował 
w grupach Krywi i Pałac, obecnie jest liderem zespołu WZ-
-Orkiestra. Dmitrij Vaitsyushkevich brał udział w wielu zna-
nych projektach muzycznych: „Urodziłem się tutaj”, „Święta 
noc”, a przede wszystkim głośny również w Polsce „Narodny 
Album”. Zawsze starał się eksperymentować z dźwiękiem i 
szukać nowych form muzycznych – jego dzieła na przestrzeni 
lat są bardzo różnorodne, co wyróżnia go spośród renomowa-
nych muzyków. Zawsze był nie tylko utalentowany i pracowi-

ty, ale również ambitny.
Albumy:
Zabawkowy sklep (2001) – pieśni o sklepie, który sprzedaje 
zabawki, na podstawie wierszy Leonida Dranko-Maisyuka
Ballady (2002) – pieśni ludowe z tekstami, a częściowo z 
muzyką ludową
Rok Paraviny (2003) – utwory oparte na poezji Alesia Ka-
motskiego
Lokomotywa miłości (2004) – utwory oparte na poezji 
Grzegorza Borodulina
MW (2005) – pieśni w języku rosyjskim do poezji Maja-
kowskiego

Księżyc i Słońce (2005) – pieśni oparte na poezji japońskiej 
tłumaczonej na język białoruski
Tango z różą (2006) – utwory oparte na poezji Włodzimie-
rza Niaklajewa
Kołysanki (2007) – projekt muzyczny wspólny z UNICEF
Liryka (2007) – utwory oparte na poezji Giennadija Bura-
vkina
To jest to (2008)
Moja przyjaciółka aniołek (2009)
Białoruskie piosenki (2010) – nagranie z koncertu, z okazji 
80-lecia Vladimira Korotkevicha
Udział w projektach:
Narodny Album (1997)
Urodziłem się tutaj (2000) .
Święta noc (2000)
Premier Tuzin 2005 (Kilkanaście premier) (2005) – „Dzień 
Wiosny”, „Poszedłem do ciebie”.
Premier Tuzin 2006 (Kilkanaście premier) (2006) – „Dro-
ga”, „Święto na wsi”.
Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów: Fundacji Niewidzialna Ręka i 
MDK Suwałki,

Marek Gałązka
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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

B38007

L73203

Kolejny kulinarny konkurs z cyklu Na Pograniczu Kultur i 
Narodów tradycyjnie organizowany przez Zespół Szkół Liceal-
nych i Zawodowych w Olecku w Hotelu Colosseum za nami. 

W tym roku miłośnicy przyrządzania potraw zmierzyli się z 

V konkurs z cyklu „Na Pograniczu Kultur i Narodów” rozstrzygnięty

Działania Urszuli Nartowicz i Sylwii Karoliny Stypuł-
kowskiej, organizatorek konkursu, w tym roku wsparli: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna 
Leszka Stypułkowskiego, przedsiębiorstwo usługowo-
-budowlane Tadeusza Witkowskiego, Państwo Katarzyna 
i Jerzy Openchowscy, Państwo Krystyna i Krzysztof Ba-
luta, firma Margos Marek Essel, Oleckie Centrum Szko-
lenia Kierowców Jerzego Maliszewskiego oraz Hotel 
Colosseum. 

kuchnią żydowską. Wszystko odbyło się w ramach uczestnictwa 
ZSLiZ w ogłoszonym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ży-
dowskiego projekcie edukacyjnym „Przywróćmy Pamięć”. 

Degustację przygotowanych dań oraz wręczenie przez ko-
misję sędziowską zwycięzcom drogocennych nagród poprzedził 
wykład Lucyny Lisowskiej Prezesa Centrum Edukacji Obywa-

telskiej Izrael i Przedstawicielki Gminy Żydow-
skiej w Warszawie na Białystok. Młodzież oraz 
zaproszeni goście dzięki wygłoszonej prelekcji 
mieli możliwość poznać zwyczaje, a także ob-
rzędy charakterystyczne dla najważniejszych w 
kalendarzu żydowskim świąt. Wyjątkową atrak-
cją był poprowadzony przez Weronikę Kor-
dowską występ tria klarnecistów z Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego 
w Olecku. Klezmerska muzyka grana przez ar-
tystów zachwyciła ponad stuosobową publicz-
ność.

Po wykładzie, części artystycznej, degustacji 
potraw oraz ocenie aranżacji stołów nadeszła długo oczekiwana chwila. Komisja sędziowska pod 
przewodnictwem Beaty Stypułkowskiej, pomysłodawczyni konkursu, ogłosiła wyniki. 

W kategorii „Najsmaczniejsza potrawa żydowska” nagrody otrzymali:
I miejsce: Marlena Wójtowicz, Monika Łukaszewicz za Sałatkę żydowską;
II miejsce: Agnieszka Sadowska – za Cymes z marchwi z pączuszkami;
III miejsce: Daniela Metelska – za Kulki żydowskie;
wyróżnienie Łukasz Gabruś, Magda Andziak – za Śledzia po żydowsku.
Nagrodę publiczności wywalczyła Marlena Wojtowicz i Monika Łukaszewicz 

za Sałatkę żydowską.
W kategorii „Odświętna aranżacja stoły” zwyciężyli:

I  miejsce: Norbert Sawków, To-
masz Bulanda;

II miejsce: Majątek Giże Mar-
czak;

III miejsce: Edyta Rokosz, Joanna 
Kurz.

Wyróżnienie w tej kategorii powę-
drowało do Olgi Zubowicz i Anety 
Markowskiej.  Nagrodą publiczności 
uhonorowany został Norbert Sawków 
i Tomasz Bulanda.

Dzięki wsparciu sponsorów wśród kilkudziesięciu 
uczestników konkursu nie było przegranych. Każdy za 
udział otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek. 

Agnieszka Sadowska, uczennica drugiej klasy liceum 
o profilu ekonomiczno-administracyjnym, która w kategorii 
„Najsmaczniejsza potrawa żydowska” zajęła drugie miejsce, 
po konkursie powiedziała: „Już po raz trzeci brałam udział 
w organizowanych przez ZSLiZ zawodach kulinarnych, jed-
nak do tej pory nigdy nie odniosłam większego sukcesu. W 
tym roku spotkała mnie miła niespodzianka. Jestem napraw-
dę szczęśliwa. Nie mogę doczekać się kolejnego konkursu”.
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22 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkół (Siej-
nik) odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierw-
szych. Udział wzięli uczniowie, rodzice oraz dyrektorzy: 
Stanisław Kopycki, Małgorzata Michałowska, Jaro-
sław Kosakowski. 

Akademia rozpoczęła się częścią artystyczną  w wy-
konaniu uczniów klas pierwszych i „gościnnym” występie 
Martyny Olszewskiej, uczennicy klasy Ia gimnazjum, 
która wcieliła się w rolę duszka. Uczniowie przedstawili 
informacje na temat szkoły i jej patrona - ks. Jana Twar-
dowskiego, które przeplatane były piosenkami. Nad cało-
ścią czuwały i przygotowywały dzieci wychowawczynie 

ślubowanie uczniów klas pierwszych
w Zespole Szkół

klas: Ia – Elżbieta Gorlo i Ib – Kata-
rzyna Fiećko.

Część oficjalna rozpoczęła się 
wprowadzeniem, przy dźwiękach 
werbla, sztandaru SP 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w Olecku. Tę część 
prowadziła Janina Słuchocka – na-
uczyciel wspomagający w klasie I a. 
Uczniowie klas pierwszych po raz 
pierwszy złożyli ślubowanie na sztan-
dar. Odśpiewali hymn państwowy i 
szkoły. Na pełnoprawnych uczniów 
pasowania dokonał dyrektor szko-

ły- Stanisław Kopycki, a pamiątkowe dyplomy wręczali 
wicedyrektorzy: Małgorzata Michałowska i Jarosław 
Kosakowski.

W dalszej części głos zabrał dyrektor zespołu szkół 
Stanisław Kopycki  oraz przewodnicząca samorządu 
szkolnego – Karolina Fiećko. Życzyli pierwszakom sa-
mych dobrych ocen i dużo sukcesów. Uczniowie pamiętali 
też o patronie szkoły ks. Janie Twardowskim. Reprezentan-
ci z klas i ich rodzice złożyli kwiaty przed pomnikiem. Na 
ręce dyrektora został przekazany od pełnoprawnych pierw-
szoklasistów prezent do biblioteki szkolnej. Janina Słu-
chocka  dla poszczególnych klas przekazała drobne upo-
minki w postaci gumek, ołówków, temperówek i lizaków. 

Na zakończenie 
uczniowie po-
dziękowali rodzi-
com za ich obec-
ność i pomoc w 
przygotowaniu 
do ślubowania. 

Wi ę k s z o ś ć 
u r o c z y s t o ś c i 
kończy się sesją 
zdjęciową. Na-
sza też. Najpierw 
były zdjęcia klas 

z wychowawcą i dyrektorami, a później indywidualne wedle ży-
czenia. Ceremonia zakończyła się słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez rodziców. Pozostało tylko życzyć wszystkiego 
najlepszego uczniom, rodzicom i nauczycielom.                                                     
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fotografie Zbigniew Grzanka 
(własność archiwum szkoły)
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Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderweskiego
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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

Nauczyciele i uczniowie pracowali trzy lata , aby do-
stosować się do wymogów programu, poprawić jakość na-
uczania i zdobyć prestiżowy tytuł „Szkoły Uczącej Się”. 
Koncentruje się on na wprowadzeniu elementów Oceniania 
Kształtującego, odgrywającego centralną rolę w procesie na-
uczania - uczenia się.

Nie jest łatwo uzyskać tytuł Szkoły Uczącej Się, gdyż 
wymagania są bardzo wysokie. Jednak widząc rezultaty, pod 
postacią chociażby wyników w nauce, okazuje się, że było 
warto.

To, że było warto wiedzą już nauczyciele, rodzice, a 
przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
H. Sienkiewicza w Olecku, w której to realizowany był nie-
dawno ostatni z modułów programu SUS, polegający na wi-
zytacji szkoły przez specjalną komisję, obserwującą funkcjo-
nowanie placówki. Społeczność szkolna zorganizowała tzw. 

Wdrażają innowacyjne metody nauczania, stawiają na 
lepszy kontakt z rodzicami, ankietują, analizują i wyciąga-
ją wnioski, które pomagają im tworzyć placówkę przyjazną 
uczniom. Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w 
Olecku wzięła udział w ogólnopolskim programie „Szkoła 
Ucząca Się”, organizowanym przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej.

Szkoły Uczącej Się

Panel Koleżeński. 
W mikołajkowy poranek do szkoły przybyła Małgo-

rzata Osińska – moderator z ramienia Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. Następnie dołączyli paneliści 
ze szkół: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół 
Samorządowych w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. 
Sienkiewicza w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. 
Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach.

Dyrektor Eligia  Bańkowska z dumą oprowadziła gości po 
szkole. Paneliści od razu zauważyli, że w szkole wszechobecny 
jest „duch susowski”.

Po chwili odpoczynku udano się na lekcje przeprowadzone 
przez: Sylwię Szarnecką, Irenę Dominików, Marię Ewko i 
Grażynę Olechno. Obserwatorzy zwracali uwagę na to, czy 
podczas lekcji stosowane są zasady oceniania kształtującego 
(czy podawane są cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, 
czy stosowane są techniki zadawania pytań).

Kolejnym punktem programu były spotkania z przedsta-
wicielami Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i Dyrektorem Szkoły.

Spotkanie w auli rozpoczęło się występem uczniów, którzy 
wcielili się w postacie z utworów Henryka Sienkiewicza.

Następnie miała miejsce, przygotowana przez dyrektor 
Eligię Bańkowską, multimedialna prezentacja dorobku szko-
ły.  Dyskusja panelowa toczyła się wokół ważnych dla szkoły 
problemów zaprezentowanych przez liderki zespołów zadanio-
wych: Grażynę Olechno i Małgorzatę Jakubowską.

Swoją obecnością zaszczycili  również dyrektorzy szkół i 
przedszkoli naszej gminy. 

Odbyła się jednocześnie polemika dotycząca tego, co udało 
się zrobić perfekcyjne, a nad czym należy jeszcze ewentualnie 
popracować.

Długa, lecz wyjątkowo konstruktywna dyskusja pomiędzy 
wizytatorami, a gronem pedagogicznym szkoły w Olecku, za-
kończyła spotkanie oraz wizytację. Akcentem wieńczącym 
dotychczasową pracę placówki było wręczenie przez panią 
moderator na ręce dyrektor Eligii  Bańkowskiej certyfikatu, po-
twierdzającego zdobycie zaszczytnego tytułu „Szkoły Uczącej 
Się”.

Monika Kacprzyk, Małgorzata Jakubowska
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Pragniemy Państwa poinformować, że działające w ra-
mach projektu Akademia Obywatela ,Biuro Porad Obywa-
telskich 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 rodzinne-
go, prawa administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, za-
trudnienia, 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.

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. Woj-
ska 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      
                       

 Z A P R A S Z A M Y                                               

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

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

K63102

W październiku br. w Kowalach 
Oleckich ruszyły zajęcia taekwondo 
współfinansowane ze środków gminy 
Kowale Oleckie. Organizator przed-
sięwzięcia, Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”, jest 
bardzo mile zaskoczone niesłabnącym 
zainteresowaniem, jakim cieszą się za-
jęcia. Wysoka frekwencja oraz zapał 
uczestników są najlepszym dowodem na 
to, że powyższa inicjatywa w znakomi-
ty sposób zaspokaja potrzeby psychofi-
zyczne dzieci i młodzieży. 

Treningi taekwondo w znacznym 
stopniu wpłynęły na poprawę kondycji 
fizycznej uczestników. Biorąc pod uwa-
gę nasilające się w ostatnich latach zja-
wisko spadku wydolności organizmów 
dzieci, spowodowane brakiem aktyw-
ności ruchowej, efekty zajęć zasługują 
na słowa uznania. Ponadto są one zna-
komitym sposobem spędzenia wolnego 

To był strzał 
w dziesiątkę!

czasu. Nad bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwają in-
struktorzy Dorota oraz Tomasz Miszczak. Opieka profesjo-
nalnych instruktorów rozwiewa ewentualne wątpliwości ro-
dziców co do zagrożeń wynikających z trenowania powyższej 
sztuki walki. 

Według instruktorów, uczestnicy zajęć w ciągu zaledwie 
trzech miesięcy poczynili zdumiewające postępy, co bardzo 
dobrze rokuje na przyszłość. Być może pośród nich znajduje 
się przyszły mistrz olimpijski w powyższej dyscyplinie spor-
tu. Aby jednak dojść aż tak wysoko, potrzebna jest perfek-
cyjna znajomość techniki walki, której podstawy dzieci mogą 
poznać podczas treningów. 

Zbigniew Sieńko 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsz-
tynie przyjął Regionalny Plan Działań Na Rzecz Promocji i 
Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie 
Warmińsko – Mazurskim na lata 2011-2015. 

Plan określa cele i główne kierunki działań wspierających 
rozwój sektora ekonomii społecznej. Część działań zamiesz-
czonych w tym dokumencie już zrealizowano w bieżącym 
roku m.in. stworzono regionalną sieć Ośrodków Wspierania 
Ekonomii Społecznej. Ośrodki te mają swe siedziby w Ełku, 
Elblągu, Nidzicy i Olsztynie, są współfinansowane ze Środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zapewniają szeroki katalog bezpłatnych usług 
adresowanych np. do: osób fizycznych, funkcjonujących pod-
miotów ekonomii społecznej, władz  i pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej wrota.
warmia.mazury.pl/Polityka-spoleczna/Ekonomia-Spoleczna 

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

Ekonomia Społeczna

Rozstrzygnięto przetarg
... na sprzedaż gruntu o powierzchni 0,82 ha położonego w 

obrębie babek Oleckich. Teren po rekultywacji przeznaczony 
jest na cele rolne oraz leśne. Cena zakupu to 9070 złotych. 

(UM wrg)

Rozstrzygnięto przetarg
... na sprzedaż gruntu o powierzchni 0,303 hektara po-

łożonego w Gąskach. Teren przeznaczony jest pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną z częścią usługową. Grunt 
sprzedano za 48 tysięcy 954 złote. 

(UM wrg)
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V47709

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

07

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K61008

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V55001

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  V52005

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V54901

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L72501

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46410

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V47010

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V55301

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V5
45

02V5
51

01

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 V47210

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                                     V46910

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V52115
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1249

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V53104

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48508

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V53204

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47639

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61108

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V54911

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V47220

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V47629

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B39901

* 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 B38306

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V53314

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46810

V54002

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V52105
* glazurnictwo, tel. 517-535-255 K60810

* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60910

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 K61307

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V53044

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 VV51706

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B40501

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L72204

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B40101

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37607

* przewozy turystyczne, kraj, zagranica, DEM-BUS, tel. 
609-181-316 V54302

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37707

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K64021

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B38505

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B40201

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B39802

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B38805

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61412

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
K62802

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B39702

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B40301

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B38904

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B39004

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V53014
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07   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

V52804

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1448

V53613
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V5
33

04

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V51306

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V54212

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V452105

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V52904

INNE

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

V
54

60
2

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K62902

V48608

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V49617

* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI, 
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46710

* przewozy turystyczne, kraj, zagranica, DEM-BUS, 
tel. 609-181-316 V54302

* remontowo-budowlane usługi, (także glazury, tera-
kota), firma DOMIR, tel. 790-253-849 K61203

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V53713

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47619

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 l72402

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64031

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40401

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V52125

* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce, 
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72006

* 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. B40001

* stary traktor, tel. 602-235-182 V53034

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B38605

* wykwalifikowana opiekunka zaopiekuje się 
dzieckiem, tel. 505-705-549 K72102

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 V45612

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V47230

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B39603

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406ze

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B39503

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

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506ze

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V52115

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306ze

* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732 
K61506

* mieszkanie własnościowe 55,5 m.kw., z piwnicą, 
plac Wolności obok UM, tel. 696-245-727 B40601

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514-
441 B39204

* 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 V53024

* rzeźby, tel. 793-569-205 K61904

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V52814

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1458

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-
454 B39403

* szukam mieszkania do wynajęcia na Siejniku, tel. 
609-535-117 B39304

Podatek rolny
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-

tystycznego ogłoszonym 19 października średnia cena skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wynio-
sła 74,18 za 1 kwintal, wobec czego rolnicy za 1 hektar prze-
liczeniowy zapłacą w 2012 roku podatek rolny w wysokości 
185,45 złotych.

Jest to stawka o 97% wyższa w stosunku do roku bieżące-
go. W tym roku podatek ten wyniósł 94,1 złotego.   (UM wf)
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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

B71808

V54102

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Na anginę i ból gardła

Miód wymieszany z sokiem z cytryny traktuje się 
jako skuteczny środek przy anginie i przy bólu gardła. 
Mieszaniną, najlepiej lekko podgrzaną, ale nie jest to 
konieczne, płukać co pewien czas gardło lub jadać ją 

bardzo powoli (dokładnie żuć). Można też te przypadłości 
kurować miodem z octem winnym. Wymieszać jedną część 
miodu (np. łyżkę) i dwie lub trzy części octu. Podgrzać 
lekko i płukać co pewien czas gardło. Poza tym zaleca się 
płukanie gardła odwarem szałwii lekarskiej osłodzonym 
miodem.

Jarzębina w domowej apteczce
Napar z suszonych owoców jarząbu pity dwa do trzech 

razy dziennie działa profilaktycznie przeciw hemoroidom. 
Można też rozetrzeć świeże jagody na masę, kłaść trochę 
na gazik i przykładać w bolesne miejsce. Przynosi ulgę po 
dłuższym stosowaniu.

Uroda z ziół
Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swo-

jej cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli. 

Te w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, 
ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i własnoręcznie wy-
suszone.

Skrzyp działa ściągająco, zwęża pory, oczyszcza skórę 
trądzikową, pomaga przy łuszczycy.

Jak dbać o skórę zimą?
W mieszkaniu gorące kaloryfery, wysuszające powietrze, 

na dworze wiatr, śnieg, mróz. Te dwie typowe dla zimy skraj-
ności są dla skóry bardzo niekorzystne. Zimę można jednak 
oswoić stosując odpowiednią strategię, którą można streścić 
w trzech słowach: chronić, nawilżać, odżywiać.

Wietrzenie mieszkania zmniejsza różnicę między tempe-
raturą domu i dworu. Świeże powietrze dotlenia nas, nawilża, 
hartuje, zapobiega wysuszeniu i łuszczeniu się skóry. Przydat-
ny jest też nawilżacz powietrza.

Bez kremu (odżywczego i nawilżającego zarazem) na 
twarzy, nie wychodzić z domu.

Środki napotne
... wśród roślin to kwiat lipy, bez czarny, liść brzozy, ko-

rzeń łopianu, owoc maliny, ususzone gałązki maliny z owoca-
mi i liśćmi oraz wrzos.

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

B37308

K61605
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

14 grudnia 
Alfredy, Dory, Flory, Liwii, Zoriki, Zo-
riny
Alfreda, Arseniusza, Gorzysława, Izydo-
ra, Jana, Pawła, Sławobora, Spirydiona, 
Spirydona, Wenancjusza, Wenecjusza
15 grudnia 
Celiny, Drogosławy, Fortunaty, Krystia-
ny, Krystyny, Marii, Niny
Drogosława, Ignacego, Ireneusza, Karo-
la, Krystiana, Maryna, Mścigniewa, Wa-
lerego, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
16 grudnia 
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Beaty, 
Euzebii, Zdzisławy
Adolfa, Albina, Androna, Dietera, Euze-
biusza, Sebastiana, Zdzisława
17 grudnia 
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, Łazarza, Łukasza, Ma-
cieja, Modesta, Olimpiusza, Żerosława

18 grudnia 
Deotymy, Gracjany, Gracji, Larysy, 
Laurencji, Laury
Bogusława, Daniela, Gościmira, Gra-
cjana, Miłosława, Rufusa, Wiktora, 
Wilibalda
19 grudnia 
Beniaminy, Darii, Eleonory, Estery, 
Gabrieli
Abrahama, Anastazego, Atanazego, 
Beniamina, Dariusza, Dominika, Ga-
briela, Grzegorza, Mścigniewa, Ty-
moteusza, Urbana
20 grudnia
Bogumiły, Dagmary, Dagny, Domini-
ki, Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumiła, Do-
minika, Feliksa, Ignacego, Jowisza, 
Juliana, Juliusza, Liberata, Makara, 
Makariusza, Makarego, Teofila, Urba-
na, Zefiryna

Nikt tak nie kochał smolnych watr,
trzasku i dymu stosów
i nikt znad głuchych szczytów Tatr
patrzących w dół niebiosów...
I w świecie nikt nie kochał tak
samotnej skalnej drogi –
urwisk, gdzie w dole buja ptak
i groza pieści nogi.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Jeśli w grudniu często dmucha, to 
w marcu i kwietniu plucha.

Dobra zima, dobre lato.
Suchy grudzień, sucha wiosna i su-

che lato.
Późna zima długo trzyma. 
Im zima tęższa, tym dola cięższa.
Zgniła zima, zgniłe lato – przepo-

wiedział 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.

Bób po mazursku
3 szklanki młodego bobu, 10 dag wędzo-
nego boczku, 2 strąki papryki konser-
wowej, posiekana natka pietruszki, sól, 
pieprz do smaku
Bób płuczemy i zalewamy wrzącą wodą. 
Gotujemy pod przykryciem. Solimy pod 
koniec gotowania. 
Boczek kroimy w kostkę i smażymy. 
Dodajemy do niego obrany bób, drob-
no pokrojoną paprykę i natkę pietruszki. 
Chwilę poddusić i doprawić do smaku.
Podajemy na gorąco.
Makowiec bez maki
25 dag maku, szklanka cukru, 8 jajek, 3 
łyżki bułki tartej, olejek migdałowy
Żółtka ucieramy z cukrem do białości. 
Dodajemy sparzony i trzykrotnie prze-
kręcony przez maszynkę mak, ubita na 
sztywno pianę z białka, bulkę tartą i 
olejek migdałowy.
Masę lekko mieszamy i wlewamy do 
wysmarowanego masłem i wysypane-
go tarta bułką prodiżu. Pieczemy około 
40 minut. Makowiec polewamy pole-
wą. 

Chałwa domowa
1,5 szklanki cukru, pól litra wody, 
szklanka kaszy manny, pół kostki ma-
sła, posiekane bardzo drobno orzechy 
włoskie
Cukier z wodą gotujemy około 20 mi-

nut, aż powstanie syrop o konsysten-
cji śmietanki.
Kaszę mannę smażymy na rozgrza-
nym maśle, mieszają, aż nabierze 
złocistego koloru. Wtedy wlewamy 
do niej syrop i mieszamy, aż kasza 
połączy się z cukrem. Przekładamy 
wtedy masę do żaroodpornego na-
czynia i wstawiamy do słabo nagrza-
nego piekarnika, około 120°C na 
około 15 minut.
Gotową masę ugniatamy w salaterce, 
a po wyjęciu posypujemy orzechami 
i schładzamy.

Racuszki z dorsza
25 dag mąki, szklanka mleka, dwa 
jajka, sól, pieprz, strąk ostrej papryki, 
ząbek czosnku, cebula, 25 dag filetów 
z dorsza
Filety gotujemy w osolonej wodzie. 
Odcedzamy i przepuszczamy przez 
maszynkę razem z oczyszczonym 
strąkiem papryki, cebulą i czosnkiem. 
Masę przyprawiamy solą i pieprzem. 
Z maki, mleka i jajek przygotowu-
jemy ciasto naleśnikowe trochę gę-
ściejsze niż zwykle. Masę z dorszem 
mieszamy z ciastem. 
Kładziemy łyżką na patelnię z wrzą-
cym olejem i smażymy na złoty ko-
lor. Takie racuszki można również 
przyrządzić z krewetek.

Konserwacja 
mebli skórzanych

Skórzaną tapicerkę powinno się w 
celu konserwacji natłuścić co najmniej 
2 razy do roku. Do jasnej skóry używa 
się białej wazeliny, do ciemnej - oleju 
rycynowego. Tłuszcz wcieramy równo-
miernie i bardzo starannie ręką, później 
przecieramy miękką ściereczką, ściera-
jąc to, co nie zostało wchłonięte. Następ-
nie czekamy parę godzin do całkowitego 
wyschnięcia i polerujemy całość. Nie-

którzy używają do czyszczenia mebli 
pasty do butów - ale uwaga - tapicer-
ka raczej nie wchłania wosku, dlatego 
też używanie pasty z tym dodatkiem 
może być ryzykowne. Bezpieczniej-
sze są wszelkiego typu kremy do skó-
ry, których jest sporo w sprzedaży.

Kipi kasza...
Podczas gotowania kasze zwiększają 

swoją objętość, wchłaniając wodę. Do 
gotowania kasz bierze się więc na szklan-
kę suchej kaszy następujące ilości wody:

gryczana na sypko -1,5 szklanki 
wody,

gryczana rozklejana – 2,
jęczmienna perłowa na sypko - 2 

szklanki wody,
pęczak – 3,
pęczak rozklejany – 3 - 3,5,
krakowska na sypko -1,5 szklanki 

wody,
krakowska rozklejana - 2,5,
manna rozklejana - 3 szklanki wody,
płatki owsiane - 3 szklanki wody. 
Przyrządzając kaszę jako samodziel-

ne danie, na cztery osoby bierzemy 2 
szklanki kaszy. Jako dodatek do innej po-
trawy starczy jedna szklanka kaszy.

Ramzes III
... w 1204 roku p.n.e. wprowadził 
pierwszą pocztę gołębią. Rozesłał 
skrzydlatych posłańców z wieścią o 
wstąpieniu na tron.

Ziemniaki
Jeśli chcesz, aby ziemniaki upiekły 

się szybciej, przed zawinięciem w folię 
można je trochę podgotować. 

Cukier puder
Aby sprawdzić, czy cukier puder nie 

jest fałszowany kredą, mąką lub gipsem, 
należy rozpuścić trochę cukru w połowie 
szklanki wody.  Prawdziwy, nie fałszo-
wany da roztwór czysty bez żadnych szu-
mowin.

Chomiki
... trzymane w domu potrzebują dużo 

ruchu. 
W klatce powinien być kołowrotek i 

różne zabawki, oraz twarde drewno do 
ścierania zębów.
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7 grudnia w hali Zespołu Szkół technicznych odbyły się 
Mistrzostwa Rejonu VI SZS w mini piłce nożnej dziewcząt. 
Organizatorami turnieju był:y POSS, OTSS i MOSiR Olec-
ko. Sędziowali Dariusz Karniej i Marek Stankonowicz.
WYNIKI:
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 3 Gołdap 1:0 (0:0)
SP Wydminy - SP Nr 1 Olecko 3:0 (2:0)
SP Wydminy - SP Nr 3 Gołdap 9:1 (7:0)
KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
1. SP Wydminy (opiekun Bartosz Osior)              6 pkt 12:1

Mistrzostwa Rejonu VI SZS 
w mini piłce nożnej dziewcząt

Już po raz trzeci z okazji Mikołajek rozegrano w Olecku 
Turniej Szachowy. Zawody zorganizowało Gimnazjum nr 2 
w Olecku i sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko. W zawo-
dach wystartowali zawodnicy z Giżycka, Wilkas k/Giżycka i 
Olecka. Turniej podzielony został na trzy kategorie wiekowe: 
klasy 0 - III SP, klasy IV - VI SP oraz gimnazja. 

W kategorii gimnazjum oraz kl. IV - VI SP zawody roze-
grano systemem kołowym, tj. każdy z każdym, a w najmłod-
szej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. 

Pierwsze miejsce w najstarszej grupie zajął Kamil Gry-
glas (Gim. Nr 2; 5 pkt/5). Za nim z jednakową ilością punk-
tów (3 pkt/5) uplasowało się trzech zawodników: Jakub 
Mrozowski, Patryk Sitkowski oraz Marcin Radzaj (wszy-
scy również Gim. Nr 2). Dodatkowa punktacja nie przyniosła 
rozstrzygnięcia, dlatego zarządzono pomiędzy tymi trzema 
zawodnikami dogrywkę. Tempo gry zostało skrócone do 5 
minut na zawodnika. 

Walkę o drugie miejsce klasyfikacji końcowej wygrał Ja-
kub Mrozowski. Trzecie miejsce zajął Patryk Sitkowski, a 
czwarte Marcin Radzaj. 

Grupę kl. IV - VI SP wygrał Konrad Konewko (SP nr 4, 
7 pkt/7), drugie i trzecie miejsce przypadło gościom. Drugie 
miejsce zajął Michał Niklas (SP Wilkasy, 6 pkt/7), a trzecie 
Ignacy Niklas (także SP Wilkasy; 5 pkt/7). Czwarte miejsce 

III Mikołajkowy Turniej Szachowy

 Podziękowania składam sponsorom turnieju. Pan 
Wiesław Olechnowicz właściciel sklepu elektrycz-
nego Pstryk ufundował puchary i medale. Nagrody 
rzeczowe ufundowała Pani Jolanta Makowska ze skle-
pu Chemix oraz Pan Marek Kisielewski z  Infolandu. 
Słodki poczęstunek uczestnikom zawodów zapewnił 
Pan Piotr Bielenica z kwiaciarni Irys. Podziękowania 
składam Dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Olecku, oraz na-
uczycielom: Wojciechowi Jeglińskiemu i Wiesławowi 
Bukpaś za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

Krzysztof Konewko

zajęła Marietta Makarewicz (SP nr 3, 4 pkt/7). 
W najmłodszej grupie najlepszy okazał się Filip Byrwa 

(SP nr 4 Giżycko, 5,5 pkt/6), drugie miejsce przypadło Karo-
lowi Wierzchowskiemu (SP nr 7 Giżycko, 5,5 pkt/6). Trzecie 
miejsce zajął Kacper Parfinowicz (SP nr 3, 4 pkt/6), a czwarte 
Bartosz Łapszys (SP nr 1, 3,5 pkt/6). 

Najmłodszymi zawodnikami byli: Zuzanna Byrwa (SP nr 
4 Giżycko) i Mateusz Kabak (SP nr 3). Turniej sędziował Le-
opold Dudanowicz. 

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko

2. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski) 3 pkt 1:3
3. SP Nr 3 Gołdap (opiekun Łukasz Tarasiewicz) 0 pkt 1:10
Dwie pierwsze drużyny awansowały do Półfinału Mistrzostw 
Woj. W-M- SZS. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i puchary, ufundowane przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Olecku. Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 
zawodniczek.
Skład osobowy reprezentacji SP Nr 1 Olecko (opiekun 
Krzysztof Zaniewski): Karolina Radzewicz, Zuzanna Mi-
lewska, Weronika Ulikowska, Patrycja Danilewicz, Klau-
dia Milewska, Maja Kłoczko, Aleksandra Szczech, Julia 
Kamińska, Klaudia Kapuścińska i Martyna Kapuścińska.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

Uczestniczki turnieju
fot. archiwum MOSiR
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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

No i mamy, jak chcieliśmy,
Na kałużach lód się iskrzy.
Gęstym śniegiem sypie z nieba,
Mamy zimę, już jej trzeba.

Czas świąteczny wnet nadchodzi,
Tak więc wszyscy, starzy, młodzi,
W wir zakupów się wkręcają,
Bo prezenty zrobić mają.

Tu wyzwaniu trudno sprostać,
Trudniej dawać, niż coś dostać.
Trafić w prezent łatwo nie jest,
Możliwości ciut za wiele. 

Babcia Jadzia, tydzień szuka,
Coś dla trzy letniego wnuka.
Piłkę, auto, klocki może.
- O mój Boże, kto pomoże ?

Auto - nie, bo w tamtym roku,
Gdy prezentem był samochód,
Młotkiem trzepał trzy minuty,
Po czym orzekł: - Już „popsiuty” !

Pan Antoni,dziadek Rysia,
Fundnął mu wielkiego misia.
Rysio w domu wszystko może,
Więc rozpłata misia nożem.

Kup prezencik
A Tereska dla Jerzego,
Szuka czegoś potrzebnego.
Czegoś, co się przydać może,
Zwłaszcza o tej zimnej porze.

Kalesony bordo, w kwiaty,
Zakupione tam, gdzie szmaty,
Zgrabnie wełną ocieplone,
By nie zmarzły mu kohones.

Jerzy w zamian zaś Teresce,
Na lipowej wyrżnął desce
Kwiaty oraz takie słowa:
Wciąż cię kocham, moja droga.

Pewien Ziutek, chłop nie brzydki,
W uzębieniu miał ubytki,
Więc od żony dostał nowe,
Zęby trzy porcelanowe.

Numizmatyk znany Bronek,
Co ma setki cennych monet.
Od koleżki album dostał,
Jednak sprawa to nie prosta,

Bo w albumie tym niestety,
Złe kieszenie na monety,
Więc Bronisław album użył,
Do przechowywania kurzu.

Las prezentów rośnie wszędzie,
Jak kurczaków tłum na grzędzie.
Bo w świątecznej pięknej porze,
Każdy dostać prezent może.

Zawsze w sercu miód i mięta,
Gdy o Tobie ktoś pamięta.
Ty więc również miód i miętę,
Wlewaj i w innych w dni te święte.

Wszystko może być prezentem.
Kamień, liść, patyki zgięte.
Bo najbardziej chodzi o to,
By dać serce, a nie złoto.

Więc maksymę taką snuję,
Może powie ktoś, że truję:
Kiedy w darze wnosisz serce,
Nie potrzeba wiele więcej.

Natasza

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe

I. Aparat fotograficzny Olympus VG-120 - wartość 
349,00 złotych (ufundowany przez sklep MIXELEC-
TRONICS – Przemysław Atkielski, Jeziorna 4
II. Słuchawki 5.SORROUND - 295 złotych (ufundo-
wane przez TERNET Marek Terlecki, plac Wolności 26
III. Urządzenie wielofunkcyjne HP – wartość 189,00 
złotych (ufundowane przez D@RKOMP, Przemysł 
Atkielski, plac Wolności 15A
IV. Kamera + telefon internetowy - 115 złotych 
(ufundowane przez INFOLAND Marek Kisielewski, 
plac Wolności 15
V. Encyklopedia PWN – wartość 100 złotych (ufundo-

wana przez księgarnię Zofii Siemaszko, plac Wolności 
26
VI. Piłka nożna firmy Adidas – wartość 90 złotych 
(ufundowana przez IMPULS Teresa Popko, aleje 
Lipowe 1B, plac Wolności 20)

Kupony wraz z nazwiskiem i adresem trzeba wysłać 
pocztą na adres redakcji. Kupony dostarczone oso-
biście do redakcji również te kserowane nie wezmą 
udziału w losowaniu.
Losowanie komisyjne odbędzie się 27 grudnia, a wy-
niki zostaną opublikowane w sylwestrowym wydaniu 
„TO”

Lista nagród w Wielkiej loterii świąteczno-noworocznej
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Trzynasty grudnia
Najbardziej to bała się babcia, bo straciła na wojnie tych 

najbliższych: męża, dziecko i teściową. Potem przyszedł 
ciężki czas, pewnie i głód, ale nigdy nie narzekała. Zawsze 
nam powtarzała: „Oj, dzieci, żeby tylko wojny nie było…” 
A wojna tupała na progu w grudniu 1981 roku. Bała się i 
zrobiłaby wszystko, byleby tylko nie było wojny. Nie chciała 
krwi, nie chciała bólu, łez ani śmierci. Niechaj będzie rząd 
jakikolwiek, byleby było spokojnie, a skromnie można żyć. 
Taka była filozofia prostej kobiety, której wówczas tuż przed 
dorosłością, rozumieć nie umiałam. Pachniała nam wolność, 
choć tak naprawdę ucisku jeszcze nie zdołałam odczuć, a że 
historia była w podręcznikach zafałszowana, tego dowiedzia-
łam się dopiero później. Ale tam, na Północy wrzało, choć 
mróz siarczysty, na Śląsku też.

Tego grudnia bała się i mama, gdyż jej najstarszy syn, a 
mój brat, odbywał służbę wojskową. Nad morzem, naszym 
Bałtykiem. Wówczas byłam przekonana, że będzie stał po 
właściwej stronie, jeśli będzie taka potrzeba. Ale wówczas 
nie miałam dzieci i nie wiedziałam, ile znaczy lęk o nie i 
nie wiedziałam, że nawet nie miałby możliwości wyboru. 
Drugi syn, też mój brat, pobierał nauki w Warszawie i potem 
opowiadał o czołgach na ulicach. Rozpierała mnie duma, że 
widział to na własne oczy. Mogłam się tym chwalić w szkole.

Zebrano kilka klas w dużej sali i zapowiedzieli gości. 
Dwóch mężczyzn w nienagannych mundurach przekonywa-
ło nas o tym, że jest spokój, że nic nam nie grozi. Słuchali-
śmy pokornie, aż nie wytrzymałam i palnęłam, że panowie 
tak pięknie, a radio Wolna Europa podaje coś zupełnie in-
nego, że… Zapadło milczenie, konsternacja odebrała panom 
głos, coś bąknęli, ale natychmiast posypała się lawina innych 
pytań. Nawet nie pamiętam, jak się zakończyła ta „debata”, 
ale pamiętam podziękowania pań profesor od geografii i bio-
logii, że tak odważnie zaczęłam tę dyskusję. Młodości „dur-
nej i chmurnej”, jak pisał (chyba) Norwid wtedy wydawało 
się to „normalką” i potwierdzeniem, po czyjej jestem stronie. 
Do dzisiaj zastanawiam się, jak to się stało, że nie nasłano na 
mnie współpracowników tych panów w mundurach. I co dzi-
siaj zrobiłabym, gdyby moja córka tak się zachowała? Całe 
szczęście - moi rodzice żyją do dzisiaj w nieświadomości 
tego faktu.

PZPR, WRON, bibuła, „Solidarność”, kartki na żywność, 
kolejki w nieskończoność i wiele, wiele innych atrybutów sta-
nu wojennego i mojej młodości. Pasta do zębów w proszku i 
paczki „żywnościowe” z zagranicy. Mnie przypadła w losowa-
niu guma do żucia, ale do dzisiaj się wzdrygam na wspomnie-
nie takiej formy pomocy.

W tym tygodniu mija  trzydziesta rocznica owych wyda-
rzeń. Pamiętam ten dzień dokładnie, choć na początku wydał 
się zabawny, bo przecież nikt ze sobą nie mógł się porozumieć. 
Wszystko sparaliżowane, tylko ten komunikat w telewizji 
czytany przez Wojciecha Jaruzelskiego. Te jego czarne oku-
lary śnić się będą niejednemu. Pamiętam puste półki sklepo-
we, przepraszam – z octem. Ale o czym ja mówię…? Przecież 
większość moich Czytelników mnie rozumie, bo to była rów-
nież Wasza młodość. 

A dzisiaj… młodzież (i nie tylko) przyłapana kamerą na za-
bytkowym deptaku stolicy, odpowiada, że nie wie, co to za data 
„13 grudnia”, jakby to było ze trzy wieki temu. Wstydzą się za-
pewne przeciwnicy stanu wojennego, którzy walczyli o wolną 
Polskę. Ja też, bo testowano na nas demokrację, dzień po dniu.

A dzisiaj? Dzisiaj jestem szczęśliwa, że żyję w wolnym kra-
ju, naprawdę wolnym, bo mogę pisać, co chcę, mogę wyjechać, 
gdzie chcę… Dzisiaj dostrzegam moją ogromną nieodpowie-
dzialność. Rozumiem dopiero dzisiaj lęki mamy o synów i bab-
ci o nas wszystkich. Po trzydziestu latach od tamtej daty chcę 
powtórzyć słowa mojej babci: „Byleby tylko nie było wojny”. 
Może i demokracja jest trudna, ale chcę, by moje córki  znały 
hasło „stan wojenny” tylko z podręczników i pieśni Kaczmar-
skiego. „Wyrwij murom zęby krat…” Boże, kto tego nie znał, 
kto nie śpiewał? Cała Polska. Przypadek sprawił, że byłam w 
Warszawie podczas pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. Tego 
uczucia nie zapomnę do końca moich dni. Cała stolica wylewa-
ła się z autobusów, tramwajów i szła na pogrzeb. Tysiące, tysią-
ce ludzi w milczeniu jechało, by oddać hołd temu Człowiekowi 
i zamanifestować swoje niezadowolenie. Tego nie można było 
zignorować. Ta ogromna siła drzemiąca w ludziach nie mogła 
nie obalić komunizmu, muru berlińskiego i zakłamania.

Moje dziewczynki nie mogą sobie wyobrazić, jak można 
było dostać pod choinkę czekoladę i pomarańcze (wystane w 
kolejce), bo to przecież ma się na co dzień. I oby tak pozostało.

Marusia
Ps. Mimi od Mikołaja chce dostać (oprócz całej listy)… własny 
paszport.


