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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta
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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

MARKET BUDOWLANY
V53704

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46
ŚWIĄT NIOSĄCYCH SPOKÓJ I ODPOCZYNEK

NOWEGO 2012 ROKU
KLIENTOM ORAZ SYMPATYKOM FIRMY
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ŻYCZY „MAJSTER”

WĘGIEL:

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

zapewniamy transport
tel.

87-56-96-256
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Jakże miło jest dzielić się z Szanownymi Czytelnikami tym co najcieplejsze i najbardziej świąteczne i
artystyczne.
Po pierwsze odbył się kolejny
cudowny koncert „Czar Bożego
Narodzenia”. Dzięki ludziom dobrej woli kilkaset dzieci z najbiedniejszych rodzin otrzyma paczki świąteczne. Poza tym w
ramach samego koncertu i spektaklu widzowie oraz występujący doznali zapewne kilku ciepłych wzruszeń, przemyśleń i doznań. Tak zawsze jest, gdy bezinteresownie coś
oddajemy innym. A czym mniej mamy i jeszcze się tym
dzielimy, to jest to jeszcze bardziej cudowne. No i było pełne ciepła przedstawienie „Śpiącej królewny”, gdzie aktorami byli nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Znaczy,
że w tej szkole wszyscy są jednakowo ważni i jednakowo
traktowani. Jest to bardzo pedagogiczne i budujące... Mistrz
i uczeń na jednej scenie! RAZEM!
Po drugie grupa „Amalgat” wystawiła bardzo dojrzały
spektakl „Śnienie”. Mamy wreszcie teatr na poziomie ogólnopolskim. Dojrzała, trudna sztuka jest co prawda nie dla
wszystkich, i nie wszyscy ją docenią, ale prawdziwa sztuka i
prawdziwe jej dokonania są zawsze hermetyczne.
Pamiętam jak mój tata nie mógł zrozumieć muzyki Niemena. A całkiem go zdenerwował, gdy w Opolu zaśpiewał
„Dziwny ten świat”. Minęło kilkadziesiąt lat i pod koniec
wieku ojciec słuchał Niemena z uwagą i nawet zapomniał
o tym, że jego śpiewu kiedyś nie lubił. Tak! Do pewnych
spraw trzeba dojrzeć. Trzeba je zrozumieć.
Ale do „ad remu”!

Pożar w Lakielach
Spłonęły budynki gospodarcze we wsi Lakiele gmina Kowale Oleckie. Pożar wybuchł 20 grudnia około północy. W
działaniach brały udział jednostki straży z Olecka i ochotnicze
straże z całego powiatu, razem 60 strażaków.
Uratowano 2 sąsiadujące budynki: mieszkalny i inwentarski. Spaleniu uległa: całkowicie drewniana stodoła, więźba dachowa obory, elektronarzędzia o dużej wartości, siano, słoma,
około 100 ton zboża, tarcica budowlana, drewno opałowe, kilka
sztuk trzody chlewnej i kur.
W związku z brakiem w pobliżu naturalnych zbiorników
wody i sieci hydrantowej, na miejsce pożaru wodę dowożono z
pobliskiej miejscowości. Do działań gaśniczych zużyto ponad
100 m3 wody.
To drugi w ostatnim czasie tego rodzaju pożar w gminie
Kowale Oleckie, 11 grudnia w Monetach spłonął budynek inwentarski. W obu przypadkach dochodzenie prowadzi olecka
policja, nie wyklucza się że przyczyną pożarów mogło być
podpalenie.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski
zdj. Druh Stanisław Ciechanowicz z OSP Lenarty

Po trzecie idą święta. W trójce śpiewany jest od
kilku tygodni „Karp”. Burmistrz zapalił nam ratuszową choinkę oraz świątecznie upstrzył tysiącem
lampek ulice. W tym wypadku nie czepiam się tylko opisuje, bo takie upstrzenie bardzo mi się podoba.
Najchętniej widziałbym takie lampki przez cały rok.
Bo proszę Państwa, jestem wielbicielem choinek
upstrzonych, zagraconych, uginających się od różnego rodzaju bombek, łańcuchów papierowych, aniołków, anielskich włosów itp. Naturalnie, wszystko to
w różnych kolorach i w stylu jak to się mówi: „każdy
pies z innej wsi”. Jednej rzeczy nie lubię: plastikowych bombek. Bo te prawdziwe
mają tendencje do tłuczenia, a jeśli się tłuką, to trzeba co roku kilka dokupić... i
dlatego choinka jest zawsze inna...
I my co roku jesteśmy inni. Nie myślę tutaj o tym co w nas, ale o tym co widać...
Mój przyjaciel, z którym żegluję ma jedno i piękne i śmieszne stwierdzenie: „czas
popiernicza jak nutria” i cokolwiek on rozumie przez to, że ta nutria biegnie, to jest
to cała prawda o czasie...
To taka refleksja w zasadzie noworoczna... ale niech tam!
Po czwarte! Pamiętajmy, że zbliża się kolejna niedziela „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”.
B. Marek Borawski

Redakcja

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V53604

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:

• Jan Góralczyk
• Iza Okraszewska
• Jan Łubaszak
• Jan Naukowski
• Marian Nowosielski
• 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

V47910
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

Lista nagród w Wielkiej
loterii
świąteczno-noworocznej
I. Aparat fotograficzny Olympus VG-120 wartość 349,00 złotych (ufundowany przez sklep
MIXELECTRONICS – Przemysław Atkielski, Jeziorna 4
II. Słuchawki 5.SORROUND wartość 295 złotych (ufundowane 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 wartość 115 złotych (ufundowane przez INFOLAND
Marek Kisielewski, plac Wolności 15
V. Encyklopedia PWN –
wartość 100 złotych (ufundowana 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)
VII. Prenumerata „Tygodnika Oleckiego”
wartość 78 złotych (ufundowanie przez Wydawnictwo
„Wir”

V47810

Kupony wraz z nazwiskiem i adresem trzeba wysłać
pocztą na adres redakcji. Kupony dostarczone osobiście do redakcji również te kserowane nie wezmą
udziału w losowaniu.
Losowanie komisyjne odbędzie się 27 grudnia, a wyniki zostaną opublikowane w sylwestrowym wydaniu
„TO”
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• 150-lat polskiego znaczka pocztowego, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Fotografia Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk, 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”
21 grudnia (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18.00 - Opowieść przedwigilijna - spektakl teatralny, wernisaż wystawy rekodzieła Ewy Grubkajtys, budynek nr 2 Muzeum Ziemi Gołdapskiej w Gołdapi
22 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
17.00 - Muzeum Ziemi Ojczystej, film, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz (budynek w parku)
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)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
27 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
28 grudnia (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
29 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
30 grudnia (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
31 grudnia (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
1 stycznia (niedziela)
19.00 - pokaz ogni sztucznych, plac Wolności
4 stycznia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - UKS Żak Pisanica - Geodezja Olecko, Północna Liga
Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
6 stycznia (piątek)
17.00 - UKS Ratusz Giżycko - Karniej Team Olecko, Północna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
11 stycznia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Śniegowy Puchar SP 1, Boisko ,,Orlik 2012”
13 stycznia (piątek)
17.30 - Geodezja Olecko - UŻKS Spinaker Węgorzewo, Północna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
18 stycznia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 stycznia (czwartek)
9.00 - Turniej szachowy, SP 3
20 stycznia (piątek)
17.00 - UKS Ratusz Giżycko - Geodezja Olecko, Północna
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
17.30 - Karniej Team Olecko - Absolwent Sobiechy, Północna
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
25 stycznia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
1 lutego (środa)
(wydanie „Tygodnika Oleckiego” lutego
7 lutego (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
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Zbierali żywność

Od 8 do 9 grudnia wolontariusze Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności organizowanej przez Caritas. Udało
się zebrać 1170 kg produktów żywnościowych, które zostaną przeznaczone na przygotowanie świątecznych paczek najuboższym
mieszkańcom naszego miasta.
Opiekę nad wolontariuszami sprawowali nauczyciele katecheci: Siostra Amabilis
Wnuk i ks. Radosław Pańko.
wojeg

Olecka Izba Historyczna

K63501

serdecznie zaprasza 22 grudnia (czwartek) o godzinie 17,00
na prezentację drugiej części filmu „Muzeum ziemi ojczystej”
(Heimatmuseum) zrealizowanego wg powieści Siegfrieda Lenza pod tym samym tytułem.
Światowa prapremiera filmu „Muzeum Ziemi Ojczystej”, w
oryginalnej wersji językowej, odbyła się w 1988 roku w Ambasadzie Niemieckiej w Warszawie. W Niemczech ten trwający 331 minut obraz pokazano w trzech częściach w telewizji
ARD. Drugą premierę w Polsce, w listopadzie ubiegłego roku,
zorganizowało Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Ełk
XXI” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Organizatorzy
dodali, do starannie wybranych fragmentów tworzących zamkniętą opowieść, polską ścieżkę dźwiękową. Kolejny, trzeci
w Polsce pokaz filmu „Muzeum Ziemi Ojczystej” odbył się w
Oleckiej Izbie Historycznej 10 grudnia.
Teraz zapraszamy Państwa na drugą część filmu, która pokazuje losy młodych bohaterów epopei, połączonych miłością,
Zygmunta i Edith. Akcja rozpoczyna się w okresie międzywojennym, a tłem wielu wydarzeń jest druga wojna światowa
wraz z jej tragicznym dla Mazur i ich mieszkańców, epilogiem.
Pokaz filmu odbędzie się w Oleckiej Izbie Historycznej –
budynek dawnego Starostwa w parku, Plac Wolności 1.
Serdecznie zapraszamy.

Azbest

Prezes Zarządu
„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.
Katarzyna Mróz
wraz z pracownikami

W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usunięto 28,8 ton wyrobów azbestowych z 13 gospodarstw na terenie oleckiej gminy.
Dofinansowanie wyniosło 87,5% kosztów. Dofinansowywane jest
demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest.
Również w 2012 będzie można uzyskać dofinansowanie na
utylizację azbestu. Urząd rozesłał już pisma do sołtysów z prośbą
o poinformowanie mieszkańców o takiej możliwości. (UM gko)
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Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdzie wszyscy obecni gromadzą się przy
wspólnym stole, gdzie gasną spory, a
następuje pokój i wzajemna życzliwość.
Łamiemy się opłatkiem, składamy
życzenia z okazji świąt
Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku.
Piękny, wspaniały staropolski zwyczaj.
Kontynuując tę tradycję prosimy:
Szanowne Władze Powiatu, Miasta,
Księży, Społeczności poszczególnych
szkół i przedszkoli, Harcerzy, Organizacje
Rządowe i Pozarządowe oraz wszystkich
Mieszkańców Olecka o przyjęcie
najserdeczniejszych życzeń
i obfitych Łask Bożych, zdrowia, pokoju,
radości i ludzkiej życzliwości w
codziennym życiu.

V54203
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Sybiracy z Koła w Olecku.

Gmina zawarła
akt notarialny

.. na sprzedaż gruntu pod zabudowę zagrodową i na cele rolne w
Dobkach.
(UM wrg)

Rozstrzygnięto
przetarg

... na sprzedaż gruntu w obrębie
osiedla Lesk. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni
0,4625 hektara zostanie sprzedana
za 89 tysięcy 440 złotych.
(UM wrg)

Kształcenie młodych
pracowników

Samorządy podpisały z organizacjami i przedsiębiorcami Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego „Platforma Współpracy – EGO SA”.
Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, że 8 grudnia 2011w Ełku odbyła się ogólnopolska
konferencja PARTNERSTWO MIAST POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ W ROZWOJU TURYSTYKI mająca na celu promocję oferty inwestycyjnej oraz produktów turystycznych obszaru EGO SA (Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki,
Miasto Augustów).
Podczas tej konferencji pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz
przedsiębiorcami podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego „Platforma Współpracy – EGO – SA”.
Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej reprezentowali Wioletta Żukowska
- wiceprezes i Tadeusz Srebrowski - członek Zarządu.
Podczas konferencji ze strony samorządowców padło wiele słów potwierdzających konieczność współpracy na rzecz rozwoju turystyki na całym obszarze EGO SA. Liczymy na
realizację tych deklaracji dla rozwoju naszej Ziemi Oleckiej.
Zarząd LOT Ziemi Oleckiej

Wydział edukacji, kultury i sportu
konczy wydawanie decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy
ukończyli naukę w roku szkolnym
2010/2011. Dla 10 pracodawców
wydano 11 decyzji przyznających
dofinansowanie w wysokości łącznej 125 270,14 złotych.
(UM wekis)

Lipkowo – kolonia

18 listopada nastąpił odbiór techniczny 374 metrowego odcinka
wodociągu do kolonii Lipkowo.
Inwestycje za 29,5 tysiąca złotych wykonała firma budowlana z
Olecka. Została również wykonana dokumentacja techniczna.
(UM wbiip)
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Intelektualny weekend gimnazjalistów
W dniach 2-3 grudnia trzech uczniów Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Olecku – Weronika Kisielewska 3B, Zuzanna Łabanowska 3D oraz Piotr Jasiński 3D – wzięło udział w
Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Mały Archimedes”.
Miejscem intelektualnych zmagań 90 uczniów z 30 szkół całej
Polski było Augustowskie Centrum Edukacyjne. Mimo, iż Olecczanom nie udało się stanąć na podium, uważają swój udział za
udany. Ich wysiłek i zaangażowanie został doceniony atrakcyjnymi
nagrodami (m.in.: pendrive’a 16 GB; kompendia wiedzy z przedmiotów geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka).
Po intensywnych ćwiczeniach umysłowych z trudnymi zadaniami, młodzież wzięła udział w warsztatach pod hasłem Efektywne metody zapamiętywania. Poznaliśmy interesujące mnemotechniki, czyli sposoby ułatwiające zapamiętanie, przechowywanie
i przypominanie sobie informacji. Odprężyliśmy się.
Uczniowie mieli okazje zawrzeć nowe przyjaźnie, a także spotkać się z kolegami zapoznanymi na innych wyjazdach organizowanych przez Biuro Małego Archimedesa.
Wszyscy dobrze się bawili w zaufanym gronie, atmosfera była przyjemna.
Nie możemy doczekać się następnej edycji konkursu.		
Zuzanna Łabanowska 3B (fot. archiwum szkoły)
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej rozpoczyna realizację projektu skierowany do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z województwa warmińsko-mazurskiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej
w formie .
W pierwszym etapie rekrutacji do projektu zakwalifikowane zostaną 72 osoby spośród . Zgłoszenia będą przyjmowane od
osób/ grup inicjatywnych mających rekomendację Ośrodków
Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.
Następny etap rekrutacji przewiduje rozmowy kwalifikacyjne
zgłoszonych osób ze specjalistami - doradcą zawodowym, psychologiem, doradcą biznesowym oraz analizę pomysłu na biznes.
Ostatecznie wyłonionych zostanie 36 osób, które otrzymają
następujące wsparcie:
szkolenia;
doradztwo biznesowe;
doradztwo prawne;
wsparcie psychologiczne podczas wyjazdów szkoleniowych;
wyjazd studyjny w celu pokazania dobrych praktyk wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej;
maksymalnie 20.000,00 zł na jednego członka spółdzielni
(uczestnika projektu).
Każdej założonej spółdzielni zostanie przyporządkowany
opiekun, który przez 15 miesięcy będzie wspierać członków
spółdzielni oraz pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się
problemów. Dodatkowo uczestnikom, którzy otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji, przyznane zostanie podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy w kwocie
1.386,00 zł/ miesiąc na pokrycie wydatków
związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni. Ponadto każdy członek spółdzielni socjalnej, który otrzymał dotację, skorzysta ze szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych potrzeb przydatnych do prowadzenia spółdzielni.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej
projektu: oraz pod numerem 89 646 79 57.
Agnieszka Pacewicz
Specjalista ds. informacji i promocji
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku
tel. 87/737-78-45
www.owies.adelfi.pl
Anna Turowska
Starostwo Powiatowe w Olecku
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
tel. 87 520 16 57
Kraina EGO

Przedświąteczny Integracyjny
Turniej tenisa stołowego
17 grudnia w hali Zespołu Szkół na Siejniku odbył się Przedświąteczny Integracyjny Turniej tenisa stołowego.
Organizatorami zawodów był: Urząd Miejski w Olecku, WTZ w
Olecku i MOSiR Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
niepełnosprawni:
1. Anna Zielińska (WTZ Olecko)
dziewczęta z klas I-III SP:
1. Milena Terlecka (Stary Folwark)
2. Dominika Hołubowicz (Stary Folwark)
3. Katarzyna Margol (Stary Folwark)
chłopcy z klas I-III SP:
1. Krystian Maciorowski (Grajewo)
2. Marek Kucharski (Pisanica)
3. Kamil Kozłowski (Słobódka)
dziewczęta z klas IV-VI SP:
1. Dominika Górecka (Lidzbark Warmiński)
2. Marika Kondracka (Pisanica)
3. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
chłopcy z klas IV-VI SP:
1. Krystian Maciorowski (Grajewo)
2. Radosław Ulewicz (Gołdap)
3. Piotr Aksinowicz (Słobódka)
dziewczęta z gimnazjów:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Monika Opanowska (Stary Folwark)
3. Natalia Kisiel (Pisanica)
chłopcy z gimnazjów:
1. Piotr Ferenc (Giżycko)
2. Marcin Zawistowski (Grajewo)
3. Krystian Zajączkowski (Gołdap)
dziewczeta ze szkół ponadgimnazjalnych:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Dominika Górecka (Lidzbark Warmiński)
3. Ewelina Karczewska (Suwałki)
chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych:
1. Piotr Ferenc (Giżycko)
2. Konrad Bobryk (Pisanica)
3. Łukasz Pawlukowski (Raczki)
turniej open:
1. Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
2. Mirosław Łukaszuk (Białystok)

to@borawski.pl

Badanie profilaktyczne

25 listopada Powiat Olecki zorganizował badanie densytometryczne (gęstości kości). Wykonywano je od godz.
8.45 do 19.30. Z zaproszenia skorzystały 103 osoby,
w tym 24 osobom z nieprawidłowym wynikiem lekarz reumatolog udzielił bezpłatnej konsultacji.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu wykonaniem tego badania i ograniczoną ilością miejsc niestety nie wszyscy zainteresowani
mogli je wykonać w tym terminie.
Informujemy, że profilaktyczne badanie gęstości kości
zostanie ponownie zorganizowane w II kwartale 2012 r.
Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

3. Piotr Ferenc (Giżycko)
weterani powyżej 50 lat:
1. Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
2. Mirosław Łukaszuk (Białystok)
3. Janusz Rososiński (Giżycko)
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymało pamiątkowe dyplomy, medale i upominki, ufundowane przez sponsorów.
W zawodach uczestniczyło 105 osób, w tym 34 dziewcząt, m.in
z Białegostoku, Suwałk, Grajewa, Łomży, Giżycka, Kruklanek,
Gołdapi, Raczek, Słobódki, Starego Folwarku,
Wydmin, Pisanicy. Lidzbarka Warmińskiego, Olecka i innych
miejscowości.
Organizatorzy turnieju dziękują Dyrekcji Zespołu Szkół w Olecku, za udostępnienie hali sportowej oraz wszystkim sponsorom, a
w szczególności dla: Urzędu Miejskiego w Olecku, Warsztatowi
Terapii Zajęciowej w Olecku, firmie ,,LIDL”, firmie ,,KRAM”
pana Krzysztofa Suchockiego, Dyrektorowi ,,TESCO w Olecku,
panu Ireneuszowi Szymańskiemu, Prezesowi ,,Otwartych Drzwi”
– panu Wojciechowi Bojarowi, Prezesowi K.S. ,,Olimpijczyk”
– pani Reginie Jakubowskiej, właścicielom sklepu odzieżowego
,,Kasia” – państwu Kasi i Markowi Strzyżewskim oraz wszystkim
ludziom ,,dobrej woli”, bez których te zawody by się nie odbyły.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko,
Dariusz Karniej
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Wigilia w naszym domu
To są najlepsze wspomnienia z domu rodzinnego. Wtedy wigilie były uroczyste na poważnie, jak nabożeństwo w
kościele! Wtedy wszyscy wiedzieliśmy, że razem z pierwszą
gwiazdą Bóg Się Rodzi naprawdę.
Mieszkaliśmy na ulicy Zamkowej, przy której jest kościół. Gdzieś po 11-ej wieczorem zjeżdżali chłopi z okolicznych wsi. Dziesiątki, może setka sań z ludźmi i wszystkie
dzwoniły, każdy na inną melodię. Sanie parkowały na ulicy,
na chodniku, na naszych podwórkach. Potem szli mieszkańcy
Olecka i słychać było za oknem jak śnieg chrzęści pod nogami. To było znak, że czas i nam już iść. Stary kościół w Olecku jest mały, do kościoła na pasterkę trudno było się wcisnąć.
Nie było ławek, wszyscy stali. Nikt nawet nie uklęknął ani
na chwilę, tak było ciasno; i chór i zakrystia były pełne ludu.
Chłopi przyjeżdżali w swoich nowych odświętnych baranich
kożuchach. Zapach domowej garbarni był duszący, ale i to
był świąteczny zapach.
O Północy jak organista pan Chańko zaczął „Wśród
nocnej ciszy”, … to kościół wybuchał śpiewem - krzykiem.
Wszyscy śpiewali najgłośniej jak mogli. Nie wiem jak te
stare mury kościoła nie rozpadły się. Od tego śpiewu drżały
okna, z wielkiej emocji gęsia skóra na całym ciele pojawiała
się chyba u wszystkich. Pan Chańko miał kościelny chór. Gdy
chór zaśpiewał kolędę na głosy, to ludzie podchwycili melodię po swojemu i nie było słychać ani chóru, ani organów.
Wszyscy śpiewali!
„Wśród nocnej ciszy… wstańcie pasterze…” - brzmiało
wówczas w latach pięćdziesiątych, niemal tak samo jak po
latach słowa naszego Papieża –„Nie lękajcie się”.
Kościół stał niedaleko UB i Milicji. Te pasterki musieli
oni słyszeć kładąc uszy po sobie. Kościół był mały, ksiądz
na zewnątrz wyprowadził głośniki i słychać, to było na pół
miasta.
Katolicy za głębokiej komuny byli prawdziwie ludźmi
wiary i nadziei. O tym wszyscy wiedzieli, partia, UB, ale byli
bezradni. Władza udawała że jest ok. że to folklor, a zwykli
ludzie robili swoje, czekali...
Pierwsze nasze Święta w Olecku to był rok 1946. Mieszkaliśmy nad rzeką. Wieczorem Mama wysłała mnie i siostrę
byśmy sprawdzili czy już jest pierwsza gwiazda na niebie. Ja
miałem wówczas 4 lata. Poniosło mnie na słabo zamarznięty lód. Na szczęście już przy brzegu wpadłem do lodowatej
wody. Z pomocą nieco starszej siostry wyczołgałem się na
brzeg i biegiem do domu. Nawet lania nie dostałem.
Gdy już byłem w liceum, może w 9 tej klasie, dostałem
pierwszy w życiu prawdziwy prezent od św. Mikołaja. Po wigilii ktoś zapukał do naszych drzwi. Mama mówi: „Otwórz
Jędrek. Kto to może być ?”
Otwieram. Nikogo nie ma, a do domu wpadają oparte o
drzwi narty. Były to drewniane, ale fabryczne, nowe narty
z bambusowymi kijkami i buty narciarki. Wówczas dopiero
uwierzyłem, że św. Mikołaj istnieje.
Kiedyś, jak jeszcze żyli moi rodzice, przyjechałem z żoną
i synem na Święta Bożego Narodzenia do Olecka. Chciałem
by i Oni zobaczyli nasze Święta. Nie wiem czy to pamiętają.
Ale tam Święta były inne, bo skromne, nie biedne, a skromne.
Ciepły piec, zapach choinki, grzybowego barszczu i domowych ciast; to był zapach wigilii naszego domu rodzinnego.
Dzisiaj Święta są może smaczniejsze, bogatsze, eleganckie. Cały dom moja Felicja upiększa świątecznie. Wielki kosz
paczek. Też mają swój urok...
Jest super, ale za każdym razem w głębi serca tęsknie za
tymi Naszymi Świętami. Za Wigilią u nas w domu w Olecku
na Zamkowej, kiedy było nas tylko czworo, ale to był tylko
nasz własny, raz w roku, przez chwilę, nasz Cały Świat.
Andrzej Sobotko
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pojmowanie narracji jest prawie transcendentne. Świat sztuki
zapada się w siebie, a potem ewoluuje, znów zatrzymuje się i
znów biegnie. Znalazłem w tej sztuce inspiracje twórczością reW ubiegły piątek, 16 grudnia w sali Teatru AGT mia- żyserską Peeter’a Brook”a. Nie wiem, czy było to zamierzone
ła miejsce prezentacja spektaklu „Śnienie” w wykonaniu czy nie, ale jak wspomniałem wyżej, najważniejsza jest intuicja.
Świadczy to też, że aktorki uczestniczą w życiu artystycznym,
grupy „Amalgat”.
„Śnienie” to przedstawienie bardzo dojrzałe we wszyst- uczą się oglądając warsztat innych i twórczo go przetwarzają.
Jest to również teatr bardzo odważny. Scena z przebierakich płaszczyznach uprawiania teatru. Oszczędność kostiumu, scenografii i gra aktorska mieszająca gatunki te- niem jest bardzo mocna i wymagająca. Tak zrealizować proatru ruchu stawia grupę wysoko w teatrze awangardowym. blem intymności jest bardzo trudno artystycznie. Zrealizowano
Bardzo trudno jest wprowadzić takie postulaty w życie, a go po mistrzowsku.
Reasumując: przedstawiony przez „Amalgat” spektakl jest
jeszcze trudniej przekonać do nich widza. Nie wiem na ile
jest to przypadek, a na ile wiedza. W sztuce jednak najważ- dziełem może jeszcze nie skończonym, czego trudno wymagać
niejsza jest intuicja i wrażliwość. Aktorkom ani jednego, od tego rodzaju teatru, ale spektaklem treściowo pełnym i zamkniętym w formie. Spektaklem zrobionym dobrze, mocnym
ani drugiego nie braknie.
Sama sztuka to, jak wyczytałem w przesłaniu: „... prze- znaczeniowo i pod pewnymi warunkami nadającym się na nienosi widza w inny świat – świat snu, który nie rządzi się jeden ogólnopolski festiwal.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że ostatnie oleckie dokonania teprawami logiki, gdyż królują w nim oniryzm i luźne skoatralne to zasługa dwóch osób Agnieszki Śnieżyńskiej i Rojarzenia”.
Dla mnie sen to coś co przychodzi nie wiadomo skąd mana Karsztuna. To oni przez ostatnie lata pracowali i kształi nie wiadomo kiedy ze świadomości (tej sennej) ucieka. cili nowych adeptów teatru. I praktycznie każde dokonanie
Mimo jednak absurdalności treści każdy sen jest narracją artystyczne w tej dziedzinie ostatnich lat wiąże się z ich nazwii coś znaczącą treścią. Sen może mieć pointę lub jej nie skami. Należy cieszyć się, że mamy tak zdolnych pedagogów
i artystów.
mieć. Wszystko to znalazłem w spektaklu „Śnienie”.
Po spektaklu rozmawiałem z reżyserką i opiekunką teatru
Spektakl jest narracją i opowieścią o śnie. Zaczyna się
zaśnięciem i kończy przebudzeniem. Wszystko co dzieje „Amalgat” Agnieszką Śnieżyńską. Powiedziała mi, że jest to
się między tymi cezurami jest jednak w odróżnieniu od zbiorowa projekcja i zbiorowa aranżacja: „Ja tylko lekko ociosamego snu umotywowane i chronologicznie ważne. Złe sałam reżysersko przedstawienie”.
B. Marek Borawski
miesza się z dobrem w senny bezkolizyjny sposób. Takie
Ps. A teraz będę się czepiał, bo wypada aby takie przedstawienie bardziej
dopracować. Potrzebne jest koniecznie
W grudniu w oleckich sklepach
dopracowanie ruchu. Praca nad jego
można było spotkać młodzież należącą
zakończeniem i wygładzeniem. Ruch
do Szkolnych Kół Caritas. W tym roku
musi się kończyć. Jeżeli jest przerwany
uczniowie ZSLiZ, Gimnazjum nr 2 i SP
na scenie znaczy to zupełnie coś innego
nr 3 pod patronatem Caritasu w Parafii
niż było w zamyśle reżysera czy aktora.
NMP Królowej Polski w Olecku kwePostuluję też więcej luzu. Przydałby się
stowali na rzecz rodzin ubogich. Dzięki
też profesjonalny trykot dla śniącej.
poświęceniu i zaangażowaniu w coZ największym poważaniem i zaroczną zbiórkę żywności kilkudziesięchwycony
B. Marek Borawski
ciu uczestników wiele rodzin otrzyma
„Śnienie”,
reżyseria Agnieszka
wsparcie w postaci produktów spożywŚnieżyńska,
Wystąpiły:
Kaja Gieczych. To pomoże im godnie spędzić
ryszewska,
Milena
Hościłło,
Anna
Święta Bożego Narodzenia.
Ishizaka,
Emi
Ishizaka,
Justyna
„Tradycyjnie już młodzież z różPawłowska, Agata Rutkowska, Junych szkół w Olecku spisała się na
lia Sienkiewicz i Julia Sinderewicz.
medal. Niektórzy specjalnie na tę akŚwiatło i oprawa dźwięku – Kamil
cję przyjechali w sobotę z miejscowości oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Fidler.
Działanie, w którym zaangażowali się członkowie Szkolnych Kół Caritas, nie odniosłoby jednak sukcesu, gdyby nie wsparcie właścicieli sklepów oraz życzliwość
Gmina zawarła
ludzi dobrej woli. Końcowe efekty akcji podejmowanych przez Caritas dowodzą,
że nasze społeczeństwo pomimo kryzysu wartości potrafi dzielić się, nierzadko poakt notarialny
święcając dla innych przysłowiowi wdowi grosz.
.. na sprzedaż gruntu przy ulicy ParkoWarto dodać, że żywność zbieramy już od dziewięciu lat. To nie byłoby możli- wej z przeznaczeniem pod zabudowę
we, gdyby nie przychylność dyrekcji naszej szkoły” – po kweście powiedział Da- mieszkaniową z usługami nieuciążliriusz Gałaszewski, opiekun Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Licealnych i wymi.
Zawodowych w Olecku.
(UM wrg)
Przemysław Michniewicz

„Śnienie”

Olecczanie nie szczędzili wdowiego grosza

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B40801

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

9
stycznia
godz.

tel. 520-23-36

1600

L73204

to@borawski.pl
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Przyroda
Puszczy
Boreckiej
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowało konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy
Boreckiej”.
Dziś prezentujemy fotografię Aleksandry Wilke „Czar jesieni”, która
zajęła jedną z równorzędnych pierwszych nagród

Przedświąteczna integracja emerytów - członków ZNP
Członkowie Sekcji Emerytów oleckiego Oddziału
Związku Nauczycielstwa
Polskiego nie zaniedbują
żadnej okazji do zorganizowania spotkania integracyjnego. Sprzyja temu również
przedświąteczna tradycja
spotkań opłatkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych Tomasz Gawroński
- przewodniczący sekcji
- podjął inicjatywę zorganizowania spotkania opłatkowego dla nauczycieli
emerytowanych. Jak zwykle
mógł liczyć na poparcie zarządu i osobiście przewodniczącego Józefa Siwko.
Spotkanie odbyło się
tradycyjnie w restauracji
Nie mogło się obyć bez pamiątkowej wspólnej fotografii
ASTRA w Olecku i całkowitą opłatę pokryto ze środków finansowych związku. Organizatorzy stanęli na wyso- cyjnych cenach - realnych na kieszeń każdego emeryta...
kości zadania, a restauracja ASTRA zaserwowała znakomite Opowieściom o pobytach w Pradze, Wiedniu czy w atrakwigilijne dania, które wzbudziły duże uznanie uczestników w cyjnych polskich kurortach nie było końca.
Dla informacji ogólnej - ZNP dysponuje bardzo atrakcyjtym również wszystkich uczestniczek, a wiadomo że opinia
na bazą turystyczną, z której mogą bez przeszkód korzystać
Pań w tym zakresie jest najważniejsza.
Honorowym gościem spotkania był proboszcz Parafii p/w również osoby nie będące członkami Związku. Nic zatem
NMP w Olecku ksiądz Prałat Leszek Janowicz. Było wspól- dziwnego, że był to główny temat tradycyjnych wspomnień,
ne kolędowanie, degustacja tradycyjnych wigilijnych potraw, które dominowały przy spotkaniu.
Cóż, co piękne - szybko się kończy. Czas minął szybko w
dużo wspomnień, wśród których „królowały” głównie wspomnienia z wycieczek i atrakcji organizowanych przez Sekcję niezwykle przyjemnej, przedświątecznej atmosferze UczestEmerytów. Rzeczywiście Tomasz Gawroński niestrudze- nicy spotkania tradycyjnie życząc sobie „WESOŁYCH
nie koordynuje działania w tym zakresie i emerytowani na- ŚWIĄT” powoli się rozchodzą. W domach czekają przyuczyciele mają zorganizowana bardzo dużą ilość wycieczek, gotowania do spotkań rodzinnych... Ale - tak jak w pewnej
RT
wyjazdów i innych form wypoczynku i to po bardzo promo- piosence - za rok na pewno „spotkamy się znów”.

Dofinansowanie

Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrzyli wnioski dotyczące
„Programu wyrównywania różnic między regionami” i na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych – zakup
mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu samopomocy” przyznano oleckiej gminie
61 tysięcy złotych. 			
(UM wf)

Domowe oczyszczalnie ścieków

Do Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęło 19 wniosków na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca listopada podpisano 14 umów na dofinansowanie w wysokości ponad 49 tysięcy złotych. Równocześnie
rozliczono 10 wniosków o łącznej wartości ponad 34 tysięcy
złotych. 			
		
(UM gko)
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Czar Bożego Narodzenia
W ubiegły czwartek 15 grudnia w sali kina „Mazur” odbył
się już po raz siódmy charytatywny koncert „Czar Bożego Narodzenia”. W wypełnionej po brzegi sali, z dostawionymi krzesłami w pierwszej części przeprowadzona została aukcja, a później
odbyła się premiera spektaklu „Śpiąca królewna”.
Historia tej pięknej i pełnej ciepła imprezy z jednej strony
jest krótka, bo liczy zaledwie siedem lat. Przykładając jednak
miarę jaką niesie za sobą jej idea, można stwierdzić, że to już
siedem lat dzięki środkom zebranym podczas licytacji oraz
sprzedaży ozdób świątecznych co najmniej dwieście dzieci z
najbiedniejszych rodzin otrzyma świąteczne paczki.
Pomysłodawczynią koncertu „Czar Bożego Narodzenia” jest
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Eligia Bańkowska. Przez te wszystkie lata szkoła zebrała około
42 tysięcy złotych.

Koncert rozpoczął się kolędą śpiewaną przez szkolny chór,
a zaraz po jej odśpiewaniu rozpoczęła się aukcja. W tym roku
prowadzili ją burmistrz Wacław Olszewski oraz jego zastępca
Henryk Trznadel. Według bywalców była to jedna z najsprawniej przeprowadzonych aukcji. Nie obyło się też bez akcentów

humorystycznych, kiedy to burmistrz zwracał się do konkretnych osób biorących udział a aukcji.
Podczas aukcji zebrano 5250 złotych.
Najwięcej zapłacił nieznany rodzic z SP1 za koszulkę
piłkarza Barcelony. Poszła ona za 500 złotych.
450 złotych zapłacił Jerzy Openchowski za obraz olejny przedstawiający bitwę morską. Za 400 złotych poszły
podczas aukcji: ręcznie malowana bombka choinkowa i obraz (sztafaż). Kupili je kolejno Karol Sobczak i Jarosław
Szafrankowski. Zestaw gadżetów Mazdy wylicytowała za
kwotę 350 złotych Joanna Skorupska-Gałkowska.
Słynne wino z Wilkowyj czyli „Mamrot” wylicytował
Jerzy Miliszewski za 300 złotych. Dodatkowym walorem
przedmiotu był zamieszczony na etykiecie podpis Królikowskiego.
Także po 300 złotych poszły na aukcji: monografie miast
Augustowa, Ostródy i Suwałk (wylicytował Jerzy Openchowski), najnowszy album Janusza Panasewicza (ks.
proboszcz Lech Janowicz), komplet płyt różnych dobrych
zespołów (Przemysław Atkielski) oraz koszulka piłkarza
Barcelony Messiego (Jerzy Miliszewski)
Po 250 złotych zapłacili za zestaw promocyjny Ełku
Andrzej Bujnowski i za płytę Gepert proboszcz Lech Janowicz.
Anna Derencz za 200 złotych wylicytowała obraz olejny.
Po 150 złotych zapłacili za ręcznie malowane bombki
choinkowe Jerzy Miliszewski, Marian Prusko i Karol
Sobczak. Także po 150 złotych poszły zestaw przygotowany przez Nadleśnictwo Oleckie (Lech Olszewski) i piłka
sportowa (Anna Słomska). Piłkę ufundowało Starostwo.
Za album artysty i monografię „Dzieje Olecka” podczas
aukcji uzyskano po 100 złotych. Kupili je Danuta Zaniewska i Przemysław Atkielski.
Drugą część niezapomnianego wieczoru to premiera
„Śpiącej Królewny”.
Uroczy spektakl w wykonaniu nauczycieli, uczniów i
pracowników szkoły zachwycił. Scenografia wykonana z
rozmachem, bogate, prawie operowe stroje, dobrze dobrane
efekty świetlne i muzyczne – wszystko to skierowało uwagę

to@borawski.pl
widzów tylko na scenę. Były
nawet gagi prosto od samego
Chaplina.
Do tego doszła jeszcze
choreografia.
Spektaklem
tym jeszcze raz udowodniono, że kierowanie wielkim
zespołem, co tu dużo mówić,
niezawodowych aktorów jest
możliwe. W przedstawieniu
zastosowano wszelkie możliwe techniki teatralne, plastyczne i aktorskie... i wcale
nie osłabiło to siły przedstawienia. Spowodowało, że
było rześkie, urocze i ciepłe. Tak więc, gdy aktorzy
po spektaklu ustawili się do
ukłonu brawom nie było końca.
Aktorzy jednak nie zeszli
ze sceny. Zza kulis dołączył do nich chór i na scenę weszła dyrektorka
SP1 Eligia Bankowska. Podziękowała gościom za licytację, za obecność i złożyła życzenia, które przytaczam w całości:
„Składając Państwu życzenia odwołam się do słów Cypriana Kamila
Norwida:
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając
się obfitością łask, które Nowonarodzone Dziecię Boże wzniesie w życie
Wasze i Waszych Rodzin.
Niech składany pokłon u żłobka wprowadzi w Was poczucie bezpieczeństwa i pokoju w Nowym 2012 roku dając siłę realizacji Marzeń, o
które warto walczyć;
Radości, którymi warto się dzielić;
Przyjaciół, z którymi warto być
i Nadziei bez której nie da się żyć.
Opracował B. Marek Borawski
„Czar Bożego Narodzenia” - dane techniczne: od początku trwania imprezy sponsorzy wpłacili około 42 tysiące złotych, przygotowano około
1400 paczek świątecznych, w koncertach wystąpiło 300 osób, koncerty
obejrzało około 2500 osób, wylicytowało przedmioty około 100 osób.
Itd., itd.... Dwoma słowami: „Tak trzymać!”
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Patrzeć przez zmrużone oczy

Po całotygodniowym zabieganiu przyszedł czas na złapanie oddechu i zderzenie z alternatywną, poetycką rzeczywistością – lirycznym słowem osnutym dźwiękiem.
Ciemność i pojawia się Ona – Dominika Barabas ze
„Zbiorem porannych bzdur” w zakamarkach muzycznej wyobraźni, który pod żadnym pozorem bzdurny nie był. Między
dźwiękami i słowami, nienachlanie, acz skutecznie uświadomiła słuchaczom, jak istotną częścią codziennej toalety jest
wsłuchanie się w siebie i oczyszczenie duszy z trosk i niepokojów. Z sennych mar, myśli złych i ciemnych. Przemyciła
powszechną, a mimo to trudną do stosowania prawdę, aby
nie skupiać się na materialnych błahostkach, nie lunatykować
bez celu, patrzeć sercem, doceniać bliskość ludzi i ulotność
ziemskich chwil, bo gdy dopadnie nas bezwzględny życia
kres, tylko one zaświadczą o wartości tego, co było naszym
udziałem…
Osobowość nieszablonowa, urokliwa, a przede wszystkim, mimo pewnego wyobcowania i kreacji – upudrowanej
twarzy i czarno-białego kostiumu à la gotycki Pierrot – autentyczna. Czy to za sterami współpracującego z nią fortepianu,
czy dzierżąc w dłoni gitarę, zawsze skupiona, z prawdą we
wkraczającym dopiero na muzyczną drogę, ożywczym głosie.
Odrealniony wizerunek sceniczny Dominiki Barabas
skomponował się tematycznie i nastrojowo z metafizyczną
podróżą w jaką zabrała słuchaczy Olena Leonenko. Artystka
przemówiła wielogłosem, umożliwiając wypowiedzenie się
uwikłanemu w sprzeczności Wertyńskiemu i jego równie niejednoznacznym czasom. „Czy można prosić, byście państwo
na chwilę zamknęli oczy? Jest rok 1917, Moskwa, teatr, na
scenie Aleksander Wertyński…”
Wraz z tajemniczym gościem i naszą przewodniczką poruszaliśmy się po geograficznej i duchowej mapie jego biografii.
Od wielokulturowej Turcji, zakłamanego obyczajowo, dekadenckiego Paryża i romansu z Marleną Ditrich przez nadwiślański kraj, po diaboliczne, sybirskie kresy.
I dziw się stał podczas występu. Olena Leonenko pasją
i uczuciem przekroczyła bariery komunikacyjne i nawet ci,
którzy nie znali rodzimego języka Wertyńskiego, zrozumieli
wszystko. Artystyczny wyraz i ekspresja pozwoliły poczuć
mocniej i zobaczyć więcej. Oleckiej publiczności z pełną
mocą objawił się skłębiony gamą uczuć repertuar wielbionego przez kobiety, a pogardzanego przez sowieckie władze
estradowego magika. W śpiewie artystki pobrzmiewały gorzkie doświadczenia Wertyńskiego z historią, słychać było jego
tęsknotę i nienawiść do pożerającej własne dzieci matki-Rosji, ale i wiarę w wystawianą na próby, przybierającą różne
oblicza miłość.
Recital spowitej w biel Oleny Leonenko nabrał charakteru spektaklu o niemal sakralnej obudowie. Wielowymiarowa
opowieść wzruszyła uwypuklonym w niej tragicznym losem
śpiewaka i uzdrowiła pięknem, paradoksalnie również z tragedii bohatera dawnych lat płynącym.
Nie można nie wspomnieć o ukraińskich pieśniach ludowych, jakimi artystka zaskoczyła i ostatecznie zjednała
oklaskujących jej magnetyczny występ odbiorców. Gwoli
podsumowania, rzec można jedynie: „nie, nie budźcie mnie”
z poetyckiego snu, który piątkową, zimową jawę zmienił w
roziskrzony emocjami, niepowtarzalny wieczór.

Poetycka uczta na cztery gitary

młodszego pokolenia nabrały odmiennego wydźwięku, udowadniając jednocześnie jak uniwersalny, plastyczny i stwarzający
okazję do nieskończonych odczytań jest poetycki język.
Metaforyka wybranych przez „Śledziuhę” i Woźniaka kompozycji podkreśliła eteryczność opisywanych poetyckim słowem światów, a atmosfera minionych melodii i umiejętne balansowanie między nostalgicznymi i energetycznymi nutami zatarły
przestrzeń między sceną a rzędami zaproszonej do współtworzenia występu publiki.
„Ciągle pada…” zaintonował na koniec Piotr Woźniak, a
gitarowe wiraże, gdyby była ku temu sposobność, przerodziłyby się zapewne w całonocne jam session. Uwielbienie widzów
najbardziej widoczne w spontanicznej interakcji z wykonawcami, obu stronom przyniosło niespodziewane korzyści. Wszystko
rozbija się o wzruszenie i takowe doświadczenie zyskali nie tylko słuchacze, ale i schodzący ze sceny z niekłamanymi uśmiechami na twarzach muzycy.
Wyczekiwany przez festiwalową publiczność Alosza Awdiejew dotrzeć nie mógł. Przybył jego przyjaciel – Andrzej Sikorowski – krakus z „księżycem w butonierce”.
Wraz z wkroczeniem na scenę córki artysty – Mai, muzyczny
dialog z żywo reagującą widownią urozmaicony został rodzinną,
międzypokoleniową dyskusją o wartościach, przesyconą troską
o kondycję współczesnego, jednocześnie wielkiego i zagubionego, człowieka.
I drugiego dnia, ku wielkiej uciesze odbiorców, wkradł się
w koncert akcent folkowy i niczym najsubtelniejsze modlitwy

wybrzmiały przejmujące pieśni greckie, które zyskując aprobatę
publiki, potwierdziły znaną już tezę – by zrozumieć, wystarczy
otworzyć umysł i serce.
Sobotni wieczór przebiegał pod patronatem Piotra Skrzyneckiego, którego duchową obecność przywołał nostalgiczny
utwór grupy Pod Budą.
Zgodnie z radami założyciela Piwnicy pod Baranami, guru
wielu krakowskich bardów, artyści umiejętnie żonglowali estetykami, by w efekcie „rozśmieszyć, rozczulić, przerazić”. Sztuką
jest umieć tak odwołać się do różnych wartości, by wywołać u
widza fale skrajnych emocji – wpłynąć na jego myślenie, podarować uwolnienie od złych uczuć i pozytywnie nastroić. Udało
się to osiągnąć wszystkim goszczącym na festiwalowej scenie
twórcom.
I tak muzycznej przygody nadszedł kres. Z gramem poezji
w szufladach wrażliwości pożegnaliśmy ROK-owe progi, które
na dwa dni przemieniły się w magiczną krainę słowa i dźwięku.
Oby więcej takich choinkowych niespodzianek!
A świątecznie życzenie? Niech festiwal Poezji gram stanie
się wydarzeniem cyklicznym.

Muzyczne spotkanie rozpoczęła ekscytująca retro-wyprawa w lata 70. W czasy Niemena, Grechuty i Skaldów porwali
słuchaczy bliźniaczo zdolni, lecz poróżnieni temperamentami,
dwaj pasjonaci dźwięków „ze źródła” – wyciszony, melancholijny i nastrojowy Piotr Woźniak oraz Przemysław „Śledziuha” Śledź – dynamiczny i iskrzący, z ogniem w głowie.
Magdalena Nyga
Dzięki nawiązaniom do przeszłości na scenie „pojawił
fot. Bolesław Słomkowski
się” także Tadeusz Woźniak, którego utwory w interpretacjach
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
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Przedświąteczny Turniej siatkarskich ,,czwórek” o Puchar Starosty Oleckiego
18 grudnia w hali LO odbył się Przedświąteczny Turniej siatkarskich ,,czwórek” o Puchar Starosty Oleckiego.
Organizatorami zawodów były Urząd Miejski w Olecku i Starostwo Powiatowe oraz MOSiR Olecko.
Sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Kobiety:
UKS ZSZ Gołdap - Koma Olecko 3:0
(25:14, 25:18,
25:23)
Mężczyźni:
Grupa ,,A”:
Mamo nie piłem! - CDN Raczki
2:0
(25:14, 25:19)
UKS Wydminy - Borat Squad
2:0
(25:11, 25:11)
UKS Wydminy - Mamo nie piłem! 2:0
(25:22, 25:22)
Mamo nie piłem! - Borat Squad
2:0
(25:10, 25:14)
UKS Wydminy - CDN Raczki
2:0
(25:12, 25:11)
CDN Raczki - Borat Squad 2:0
(25:10, 25:20)
Grupa ,,B”:
Bez nazwy - Martini Street 2:0
(25:15, 25:20)
Szewciopak - Martini Street
2:1
(25:22, 23:25,
15:12)
Bez nazwy - Szewciopak		
2:0
(25:13, 25:15)
Grupa ,,C”:
Juniorzy Młodsi - 3 Pierwiastki z 3 2:0
(25:15, 25:12)
3 Pierwiastki z 3 - Siejnik		
2:0
(25:18, 25:22)
Juniorzy Młodsi - Siejnik		
2:0
(25:8, 25:9)
Półfinały:
Juniorzy Młodsi - UKS Wydminy 2:1
(25:20, 22:25,
15:9)
Mamo nie piłem! - Bez nazwy
2:0
(25:18, 25:22)
Mecz o III m-ce:
Bez nazwy - UKS Wydminy
2:0
(28:26, 25:22)
Mecz finałowy:
Juniorzy Młodsi - Mamo nie piłem! 2:0
(25:22, 25:23)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Kobiety:
1. UKS ZSZ Gołdap (kapitan Katarzyna Nowacka)
2. Koma Olecko (kpt. Agnieszka Bujnowska)
Mężczyźni:
1. Juniorzy Młodsi (kapitan Artur Opanowski)

Mikołajki 2011
W roku bieżącym Powiat Olecki podobnie jak w latach poprzednich przyłączył się do „Akcji Święty Mikołaj 2011” organizowanej przez Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”. 13 grudnia
Halina Kasicka – inspektor ds. zdrowia ze Starostwa Powiatowego w Olecku odwiedziła kobiety na oddziale onkologii
ginekologicznej ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie oraz przekazała im prezenty Mikołajkowe. Każda pacjentka otrzymała kartkę z życzeniami świątecznymi,
kosmetyki, powiatowe gadżety promocyjne, a także drobne
upominki świąteczne (wykonane przez mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich).

2. Mamo nie piłem! (kpt. Artur Reut)
3. Bez nazwy (kpt. Daniel Plaga)
4. UKS Wydminy (kpt. Rafał Koleśnik)
5-7. CDN Raczki (kpt. Łukasz Piekarski), Szewciopak
(kpt. Eryk Klar) i 3 Pierwiastki z 3 (kpt. Bartosz Czerniecki)
8-10. Siejnik (kpt. Marek Rzepliński), Martini Street (kpt.
Grzegorz Baranowski) i Borat Squad (kpt. Bartłomiej
Waszczuk)
Zwycięski zespół otrzymał puchar, ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku oraz piłkę siatkową. Trzy pierwsze
drużyny otrzymały upominki, ufundowane przez sponsorów.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 50 zawodników, w tym
8 kobiet.
Skład zwycięskiej drużyny turnieju mężczyzn (Juniorzy
Młodsi): Jerzy Wrzyszcz, Artur Opanowski, Maciej Mularczyk, Łukasz Senkowski i Arek Bogdan.
Organizatorzy dziękują Dyrekcji LO w Olecku, za udostępnienie hali sportowej oraz sponsorom, a w szczególności dla:
Urzędu Miejskiego w Olecku, Starostwa Powiatowego
w Olecku, firmy ,,KRAM” pana Krzysztofa Suchockiego oraz
panu Wojciechowi Marszelewskiemu.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

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.

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

K63103
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K61009
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V54902

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
V55401
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V53045

SERWIS OGUMIENIA

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

V55102

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V53205
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47640
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61109
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V54912
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V54912
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V47630
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B39902
* 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 B40901
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V53315

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V52006
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B40502
V52106

KARAOKE w Pub Piwnica

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

V49608

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V47710
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B40102

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

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V55302
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B40202
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

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

V55201
V54003

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B39803
* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87610-33-50, 661-073-777
VV51707
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48509
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1250

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V55301
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049

L72502

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

K61308
K63301

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V64901
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B41001
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61413
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K63401

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L72205

PIZZA NA TELEFON

US£UGI

* glazurnictwo, tel. 517-535-255

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B40701
* przewozy turystyczne, kraj, zagranica, DEM-BUS, tel.
609-181-316 V54303
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37708
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K64022
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B38506

V54503
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V52116

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
K62803

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V55101
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B39703
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B40302
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B38905
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B39005
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V55002
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V53105
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* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V53015
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V49618
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V452106

* przewozy turystyczne, kraj, zagranica, DEM-BUS,
tel. 609-181-316 V54303
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
V52805
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* remontowo-budowlane usługi, (także glazury, terakota), firma DOMIR, tel. 790-253-849 K72203
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V53714

Sklep „DOM” s.c.

Pl. Wolności 5A

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1449
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47620

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

V54603

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K62903
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 l72403

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64032
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40402
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V52126
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KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V53035
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B38606
* wykwalifikowana opiekunka zaopiekuje się
dzieckiem, tel. 505-705-549 K72103
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 V45613
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V55421
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B39604
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zf
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B39504
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626f
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zf
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V52905
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V52116
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zf
* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732
K61507

* mieszkanie własnościowe 55,5 m.kw., z piwnicą,
plac Wolności obok UM, tel. 696-245-727 B40602
* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514441 B39205
* 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 V53025
V54213

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 K61905
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V52815
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1459

V53305

V48609

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868
V49508

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

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 B39404
WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V51307

INNE
* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce,
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72007
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B40002

K63601

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

V53614

Wodociąg Kijewo – Babki Gąseckie

Za 179 tysięcy złotych ełckie przedsiębiorstwo ukończyło
pierwszy etap budowy sieci wodociągowej z Kijewa do Babek Gąseckich. Odbiór techniczny miał miejsce 29 listopada. Odcinek ma długość 1900 metrów.
Równocześnie przez to samo przedsiębiorstwo budowany
jest odcinek uzupełniający o długości 498 metrów. Koszt tej
budowy to 78 tysięcy złotych. Termin ukończenia prac przypada na 12 grudnia. 			
(UM wbiip)
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K61606

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:
V54103





x4

x?

Podpis: ......................................................
L72601

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

B37309

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
Życiodajne kiełki

Kiełki soi są długie i kruche. Uważa się je za
szczególnie cenne, i działające odmładzające (obecność witaminy E).
Kiełki fasoli azuki są aromatyczne i słodkie i znajduje się w nich sporo witamin z grupy B.
Kiełki fasoli mung – są drobne, o zielonkawożółtej barwie. W kuchni chińskiej używa się ich jako jarzyny do potraw mięsnych. Zawierają sporo witamin z grupy B, także
magnez.
Kiełki rzeżuchy mają dużo witaminy C i prowitaminy
A. Zawierają także żelazo i siarkę, która poprawia wygląd
paznokci.
Kiełki rzodkiewki są bogatym źródłem witaminy C.
Kiełki lucerny zawierają rzadko występującą w roślinach witaminę B12, która niezbędna jest w leczeniu anemii. W kiełkach tych jest też żelazo, wapń i fosfor.
Kiełki ciecierzycy są pikantne w smaku i nadają potrawom (np. sałatkom) orzechowy zapach. Działają na organizm regenerujące oraz poprawiają stan skóry i włosów.

Przyprawy dla cukrzyków

Skoro przyprawy mogą być pomocne w kuracjach natu-

ralnych warto wiedzieć, które z nich mogą używać osoby chore i przestrzegające diet. I tak, według Antona Sedo i Jindricha Krejca przyprawami dla chorych na cukrzycę mogą być:
bazylia, estragon, bylica pospolita, cytryna, cząber, curry, gałka muszkatołowa, goździki, imbir, jałowiec, koper, liść laurowy, lubczyk, majeranek, melisa, pietruszka, papryka słodka
(w małej ilości), rozmaryn, seler, szałwia, tymianek, wanilia.

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.
Szałwia oczyszcza skórę, ściąga ją, odprowadza ze skóry nadmiar łoju, leczy stany zapalne.

Jarzębina w domowej apteczce

Przy trudnościach z wypróżnianiem zalewa się na noc 2 łyżki
suszonych owoców jarząbu szklanką zimnej wody. Nazajutrz
odcedzamy i wypijamy na czczo małymi łykami.

Roślinne środki nasenne

... to, liść melisy, korzeń kozłka, szyszki chmielu, liść mięty i
kwiat lawendy.

to@borawski.pl

K a l e n d a 24rgrudnia
z (Wigilia)
imion
21 grudnia
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny,
Tomisławy
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana,
Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomisława
22 grudnia
Balbiny, Beaty, Bożeny, Drogomiły,
Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judyty, Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Flawiusza,
Franciszka, Ksawerego, Luborada, Zenona
23 grudnia
Dagny, Ilony, Iwony, Mołgorzaty,
Miny, Sławomiry, Wiktorii, Wiktoryny
Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kantego, Kantego, Oktawiana, Sławomira,
Wiktora

Adaminy, Adeli, Adeliny, Eweliny, Ewy,
Gai, Godzisławy, Grzymisławy, Herminy,Irminy, Zenobii
Adama, Ewelina, Grzegorza, Noego, Zenobiusza
25 grudnia (Boże Narodzenie)
Anastazji, Anety, Eugenii, Glorii, Oliwii, Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymisława, Natana, Piotra, Rafała, Spirydona
26 grudnia (Drugi Dzień Świąt)
Dionizego, Djoznizjusza, Kaliksta, Stefana, Szczepana, Wróciwoja
27 grudnia
Fabii, Fabioli, Gabrieli, Janiny, Przybysławy, Teodory, Żanety, Żanny
Cezarego, Dariusza, Grzegorza, Jana,
Maksyma, Mateusza, Przybyrada, Radomysła, Teodora

Nasz przepis
Krokiety cielęce

30 dag resztek pieczonej lub gotowanej cielęciny, cebula, łyżka masła, 3
jajka, 5 łyżek tartej bułki, sól, pieprz,
tłuszcz do smażenia
Cielęcinę mielimy w maszynce do
mięsa. Cebulę obieramy, płuczemy,
siekamy na drobno i smażymy na maśle, nie rumieniąc.
Tak przygotowaną cebulę dodajemy do cielęciny z solą, pieprzem i
trzema łyżkami tartej bułki. Wbijamy
jajo i dokładnie wyrabiamy na jednolitą masę. Z niej formujemy równej
wielkości wałeczki, zanurzamy je w
roztrzepanych jajach, otaczamy w tartej bułce i smażymy na patelni z rozgrzanym tłuszczem.
Podajemy na półmisku obłożone
gotowanymi warzywami.

Kalafior z wody z masłem

Średni kalafior, łyżeczka octu, 2 łyżki
tartej bułki, 2 łyżki masła, sól, cukier
do smaku
Kalafior starannie czyścimy, płuczemy w lekko zakwaszonej ostem
wodzie i wkładamy go do wrzątku
wcześniej osolonego z odrobiną cukru.
Gotujemy bez przykrycia. Miękkie
kalafior wyjmujemy z wody i dzielimy
na porcje. Polewamy je zrumieniona
tarta bułką wymieszaną ze stopionym
masłem.

Pieczarki nadziewane

50 dag większych pieczarek, dwie cebule, olej, natka pietruszki, sól, pieprz,
mąka, dwa jajka, tarta bułka, masło
Pieczarki czyścimy, płuczemy, obcinamy trzony. Odcięte trzony drobno
kroimy. Cebule obieramy i kroimy w
kostkę i smażymy razem z drobnymi
kawałkami grzybów. Mieszamy z posiekaną natka pietruszki. Doprawiamy
solą i pieprzem do smaku.
Masą wypełniamy kapelusze i z
wierzch posypujemy je mąką.
Roztrzepujemy jajka, maczamy w

nich pieczarki, otaczamy w tartej bułce i
smażymy na jasnozłoty kolor w rozgrzanym maśle. Podajemy z białym pieczywem.

Ryba po japońsku

25 dag filetów z dorsza, łyżeczka sosu
sojowego, 8 pieczarek, 4 filiżanki ugotowanego ryżu, posiekana natka pietruszki
Rybę gotujemy w małej ilości wody,
a następnie drobno kroimy. Pieczarki
czyścimy, gotujemy i również drobno
kroimy. Ryz mieszamy z rybą i pieczarkami. Przyprawiamy sosem sojowym
i solą. Danie nakładamy do miseczek
i posypujemy posiekana drobno natką
pietruszki.

Dorsz zapiekany
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Cytaty na ten tydzień
Wiatr gnie sieroce smerki,
W okna ni deszczem siecze;
Cicho się moja dusza
Po mgławych drogach wlecze...
Ku wirchom dąży strzelistym,
Spowitym w słoneczne złota,
Gdzie o bezbrzeżnych przestrzeniach
Samotna śni tęsknota.
J Kasprowicz

PRZYS£OWIA
Mroźny grudzień i wiele śniegu, żyzny
roczek będzie w biegu.
Na pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.
Wigilia jasna, stodoła ciasna.
Jak przed Wilią z dachu ciecze, zima
długo się powlecze.
Kiedy w Adama i Ewy (24 grudnia)
mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie.
Gdy Wigilia pogodna, często letnia
pogoda urodna.
Gdy choinka stoi na lodzie, to pewnikiem utonie w wodzie.
Mroźne Gody (Boże Narodzenie),
wczesne wody, a jak słota, późne błota.
Mroźne Gody (Boże Narodzenie), ładne lato, przepowiedział stary tato.
Gdy na Gody (Boże Narodzenie) leży
śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone
odłogi.
Komu święta, to święta, a brzuch zawsze o głodzie pamięta.

Ładna pogoda
„według Księżyca”

* Gdy pełnia Księżyca jest piękna i
jasna i dodatkowo na około tarczy lśni
piękny wyraźny krąg świetlny.
* Gdy po nowiu róg wyższy Księżyca
wydaje się leżeć bardziej na prawo i kontury rogów są bardzo wyraźne.
Zimą ładna, słoneczna pogoda utrzyma się i przyniesie też mróz, gdy Księżyc
przybywający lub ubywający świeci jasno, bardzo pięknie i srebrzyście w środku tarczy, zaś rogi ma ostre. Mróz zwiastują także wielkie białe kręgi („halo”)
koło Księżyca.

80 dag filetów z dorsza, łyżka mąki, 40
dag pomidorów, łyżka cukru, 3 łyżki oleju sojowego, łyżeczka słodkiej papryki,
łyżeczka soli, nać pietruszki, pieprz
Filety kroimy w kawałki i posypujemy solą i pieprzem. Żaroodporne naczynie wykładamy plastrami obranych
ze skórki pomidorów. Posypujemy je
posiekaną natką pietruszki, cukrem, solą
i pieprzem. Na pomidorach układamy
kawałki ryby i polewamy je olejem wymieszanym z mąką i papryką.
Miody
Zapiekamy 20 minut w odkrytym naWszystkie miody wcześniej czy późczyniu w temperaturze 180°C. Podaje- niej krystalizują się, przy czym to natumy z ziemniakami piure i zieloną sałatą. ralne zjawisko zależy od różnych czynników, np. dojrzałości miodu, jego składu
Ziemniaki
chemicznego, temperatury. Na przykład
Ciasto na placki ziemniaczane nie dojrzały miód rzepakowy krystalizuje się
będzie ciemnieć, jeśli do masy dodasz bardzo szybko, miód akacjowy wolno. a
jedną utartą marchew.
miody spadziowe krystalizują się najwolniej.

Nadmiar tłuszczu

... można usunąć poprzez wstawienie
Rosół
garnka do lodówki. Gdy tłuszcz się ze... będzie miał ładny kolor, jeśli podtnie, można go szybko usunąć.
czas gotowania wrzucimy do niego kawałek suchego żółtego sera.

W Ojmiakon

Tłuszcz
.. miejscowości na Syberii odnoto... nie będzie pryskał, gdy patelnię
wano najniższą temperaturę powietrza
przetrzemy watką nasączoną octem.
na półkuli północnej – minus 71,2°C.
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Turniej Mikołajkowy w Taekwondo Olimpijskim
11 medali zawodników LUKS „HUIDORI” Olecko
W Giżycku 3 grudnia rozegrano „TURNIEJ
MIKOLAJKOWY” w Taekwondo Olimpijskim.
Uczestnicy rywalizowali w Technikach Specjalnych oraz turnieju walk.
Oprócz zawodników z Olecka i gospodarzy
udział wzięli zawodnicy z Olsztyna AZS OŚ, Morąga, Wydmin.
HIDORI ukończyło zawody na 2 miejscu w
klasyfikacji medalowej wyprzedzeni przez gospodarzy.
Medaliści z Olecka - podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak:

Szymon
Topolski
(ZST Olecko) – 2 miejsce
Adam
Wołyniec
(ZST Olecko) – 2 miejsce
Filip Krawczyk (SP
4) – 2 miejsce
Karolina Barszczewska (SP 1) – 2 miejsce/
techniki specjalne - TS/,
1 miejsce walki
Patrycja Barszczewska (SP 1) – 1 miejsce
TS, 1 miejsce walki
Krystian
Omilian
(SP 3) - 3 miejsce TS
Jan Kisielewski (SP Świętajno) - 3 miejsce TS
Laura Zyskowska (SP 3) - 3 miejsce TS
Weronika Olszewska (SP 3) - 1 miejsce TS
Ponadto w zawodach udział wzięli zajmując miejsca poza podium: Julia
Skałka (SP Gąski), Klaudia Jackiewicz (SP 3), Weronika Jackiewicz (SP 3),
Kacper Wróblewski (SP 4).

Północna Liga Regionalna Tenisa Stołowego im.F.Pietrołaja
Z kłopotami przebiega pierwsza runda XI edycji rozgrywek
w tenisie stołowym. Niektóre drużyny nie mają sali do treningów i rozgrywania meczów. Z rozgrywek wycofał się UKS
Ratusz Giżycko.
Od początku rozegrano następujące mecze, w których padły
wyniki:
ABSOLWENT SOBIECHY - OLIMPIA MIŁKI 10:3
GEODEZJA OLECKO - KARNIEJ TEAM OLECKO 6:10
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - UŻKS SPINAKER
WĘGORZEWO 7:10
SP BUDRY - LUKS ABC ŻAK PISANICA 4:10
UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO - SP BUDRY 10:6
KARNIEJ TEAM OLECKO – UKS JANTAR GOŁDAP
10:7
ABSOLWENT SOBIECHY - GEODEZJA OLECKO 10:5
UKS JANTAR GOŁDAP – ABSOLWENT SOBIECHY 10:1
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - KARNIEJ TEAM
OLECKO 4:10
UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO – OLIMPIA MIŁKI 10:0
KARNIEJ TEAM OLECKO - SP BUDRY 10:4
GEODEZJA OLECKO - UKS JANTAR GOŁDAP 0:10
UKS JANTAR GOŁDAP- OLIMPIA MIŁKI 10:0
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - GEODEZJA OLECKO
9:9
SP BUDRY - ABSOLWENT SOBIECHY 1:10
Tabela po tych meczach przedstawia się następująco

1. KARNIEJ TEAM OLECKO
8:0
2. UKS JANTAR GOŁDAP
6:2
3. UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO 6:0
4. ABSOLWENT SOBIECHY
6:2
5. LUKS ABC ,,ŻAK” PISANICA 2:0
6. UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE 1:5
7. GEODEZJA OLECKO		
1:7
8. SP BUDRY			
0:8
9. OLIMPIA MIŁKI		
0:6

40:21
37:11
30:13
31:19
10:4
20:29
20:39
15:40
3:30

Pierwszy punkt w meczu wyjazdowym z Orłami Gawliki
Wielkie zdobyła Geodezja Olecko remisując 9:9. Decydujący
dziewiąty punkt uzyskał Janek Nawrot wygrywając 3:1 z
Norrem.
Dla gospodarzy najwięcej punktów zdobył Stanisław Gąsior
4,5 natomiast w drużynie z Olecka Tadeusz Pietrołaj 3,5, Jan
Nawrot i Zbigniew Tomczyk po 2, Tomek Skrocki 1 i Józef
Polakowski 0,5
Organizator Józef Polakowski

UKS RATUSZ Giżycko

wycofał się z rozgrywek Północnej Ligi Regionalnej Tenisa
Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
Ma to związku z tym,że nie wszyscy zawodnicy z drużyny
mogą grać.Z tego powodu wpłynął sprzeciw Węgorzewa.
Piotr Trochim
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Życzenia
Życzeniami obejmuję,
Tak napiszę, jak to czuję.
Coś przychodzi mi do głowy,
Więc na Święta i Rok Nowy:
Dzieciom życzę dużo śniegu
I szybkiego lekcji biegu.
Tym co na emeryturze,
By finanse mieli duże.
Słuchającym Wojtka Manna,
Żeby zagrał album „Ściana”.
Rolnikowi, który orze,
Plonów wielkich na ugorze.
Lisom smacznej, tłustej kury,
Kurom w workach zboża dziury.
Wędkarzowi okazów rzadkich,
Rybakowi pełnej siatki.
Mańkutowi sił prawicy,
Praworęcznym zaś lewicy.
W noc bezsenną, snu twardego
W chłodny ranek, coś ciepłego.

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe
Chodzącemu w klapkach panu,
By się piwo lało z kranu.

Chorym zdrowia, zdrowym diety’
Gentelmana dla kobiety.
Kto w Tajlandii spędza święta,
O kolegach niech pamięta.

Urzędnikom bez uśmiechu,
By myśleli o człowieku.
Hutnikowi, co przy stali,
By się fartuch nie przypalił.

Kto na statku mknie po morzu,
Niechaj śpi w bujanym łożu.
Naczelnemu zaś gazety,
Rejsu wokół tej planety.

Bokserowi twardej szczęki
Oraz desek ringu miękkich.
Narciarzowi, gdy na stoku,
Po pas śniegu przez pół roku.
Działkowiczom ziemię żyzną
I by jabłek nikt nie gwizdnął.
Rowerzyście, gdy mknie z góry
Opływowej łba fryzury
Dwumetrowym królom siatki,
Olimpijskich zwycięstw łatwych.
Trenerowi kadry Smudzie,
Ograć Niemców w drugiej rundzie.
Przyszłym zięciom i synowym,
By kłaniali się teściowym.

Niech sikorka tłuszczyk wsuwa,
W pastkę wpadnie mysz co druga.
Żonie, co mnie wzięła w ciemno,
Cierpliwości w byciu ze mną.
A dzieciakom mądrej głowy,
W wybieraniu dróg życiowych.
A każdemu, kto to czyta,
Uśmiech w sercu niech zawita.
Tylu jeszcze jest na świecie,
Wszystkim więc niech Boże Dziecię
Miłość, radość i otuchę,
Wniesie w każde życie kruche.
Natasza

Gmina zawarła akt notarialny

B41201

.. na sprzedaż dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową w Borawskich. 		
(UM wrg)

Ulica Szeremety

Przystanki autobusowe

25 listopada nastąpił odbiór techniczny ulicy Szeremety. W
ramach zadania opracowano dokumentacje techniczną, zbudowano sieć wodociągową o długości około 432 metrów oraz
kanalizację sanitarną o długości 450 metrów. Zniwelowano
również teren. Całości zadania kosztowała 73 tysiące złotych, a wykonało je oleckie przedsiębiorstwo. (UM wbiip)

Gmina Olecko zakupiła dwie wiaty przystankowe. Jedną ustawiono w Dułach Koloniach, a drugą w Olecku przy szosie Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią
Świętajno. Koszt zakupu i ustawienia wiat to 12 tysięcy złotych. Trwa budowa hali widowiskowo-sportowej. ZaawansowaDruga z nich została ustawiona w miejsce wcześniej zniszczo- nie robót na 25 listopada oceniono na 63%. Budowę realizu(UM wbiip)
nej przez wandali. 			
(UM gko) je Mostostal Warszawa S.A.		

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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

Świąteczne życzenia

Waldemara Rukścia

Święta zaczynają się wtedy, kiedy cały dom pachnie świeżością firanek, wytrzepanymi dywanami, z
kuchni dolatują znajome zapachy bigosu, ryb i ciast na
przemian. Każda gospodyni musi przecież zajrzeć w
każdy kąt, wszystko wysprzątać. Wystarczy wejść do
jakiegokolwiek sklepu, by poczuć to przedświąteczne
przyspieszenie, zaganianie, podniecenie, bo jeszcze
prezenty, karp i… w ogóle. I już nie ma czasu na spotkania, rozmowy, bo każdy się spieszy, pędzi, bo przecież święta.
Czy jest jeszcze coś, czego nie napisano o zbliżających się świętach? Czy są jeszcze „świąteczne” słowa,
które zostaną zauważone w tym hałaśliwym i rozpędzonym świecie?
Na szczęście tradycja jest ta sama, choć modyfikowana
i dopasowywana do czasów. Choinka, jeśli sztuczna, to w kształtach i wielkościach można przebierać.
Na ozdoby też zapanowała moda. Sianko z ubogiej
stajenki też nabrało roli marketingowej, bo można je
sprzedawać jako dodatek do pism. Mnóstwo też w
sklepach stroików, ozdóbek, serwetek... Wszystko, dosłownie wszystko, co znajdzie się na stole wigilijnym,
na drzwiach, w domu, w oknie, na balkonie... ma mieć
symbol świąteczny.
Ach! Obowiązkowo jeszcze prezenty, które niejednemu spędzają sen z powiek. A kiedy już to wszystko
będzie gotowe: i choinka z nowymi bombkami, Mikołaj na telefon, i sianko pod obrusem, opłatek, karp w galarecie, uszka w barszczu, kolęda... i dziesiątki innych
świątecznych symboli, to żebyśmy siedząc przy wigilijnym stole nie stwierdzili, jak daleko od człowieka do
człowieka.
Bo, jak napisał poeta ksiądz Jan Twardowski: „(...)
to wszystko psu na budę bez miłości”.
W święta Bożego Narodzenia życzę...
…, by choinka była zawsze kolorowa od dziecięcych aniołków i łańcuchów z papieru, które robi każda
babcia z wnukami;
…, by nie stracić z oczu gwiazdy betlejemskiej, która przed wiekami zaprowadziła i Trzech Króli i pastusz-

ków do stajenki, a dzisiaj by wskazywała nam właściwą
drogę;
… śledzia, by nie został zamieniony na suszi i przysmaki dalekomorskie;
… 12 potraw i by każdą rodzinę było na nie stać na
święta i w każdy zwykły dzień; by nie trzeba było wyjeżdżać za chlebem za granicę i tęsknić;
… sianka pod obrusem, które ma mi przypominać, że
ubodzy są tuż obok; naucz mnie, bym każdego roku potrafiła ich dostrzec wokół siebie i pomóc, choćby dobrym
słowem;
… bezpiecznej drogi i ostrożnych kierowców Trzem
Królom, którzy podróżują autostopem, a czasy takie niepewne, nie chcą zabierać autostopowiczów,
… by św. Mikołaj miał zawsze pełne ręce roboty i by
mu wąsy się nie odklejały; by do prezentów nie potrzebne
były zbiórki charytatywne, opieka społeczna i inne instytucje, bo to wszystko zapewni rodzina;
…, by do każdego dziecka przyszedł św. Mikołaj, bo
dorosły sobie z tym poradzi; św. Mikołaju, naucz dawać,
a nie tylko otrzymywać i nie pozwól, by prezenty przesłoniły magię świąt;
…, by nie zabrakło uszek w barszczu, bo można się
zanudzić robiąc je; i kutii i łazanek, by nie brakowało, od
których mak pozostaje jeszcze na długo;
…, by nie zapomnieć włożyć łuski karpia do portfela,
tego karpia z wigilijnego stołu;
…, by nikt Wigilii nie spędzał w samotności, byśmy
czuwali i czekali na narodziny Dzieciątka, nie przegapili i
nie przespali; by nikogo z bliskich nie zabrakło przy stole;
…, by dodatkowe miejsce czekało na niespodziewanego gościa nie tylko w Wigilię;
…, by w święta czas leniwie płynął i niech się snuje
kolęda śpiewana przez wszystkich domowników dużych
i małych;
…, by umieć przebaczać innym i sobie łamiąc się
delikatnym, białym opłatkiem; by opłatek nie był tylko
symbolem pojednania i przebaczania, znakiem przyjaźni
i miłości, ale pojednaniem i przebaczaniem;
…, by na Pasterkę wszyscy pobiegli i uwierzyli, że
Bóg się narodził i może narodzić się w każdym z nas;
…, by magia świąt Bożego Narodzenia rozpaliła w nas
ogień na cały rok.
Marusia

