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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 6 (682) 8 lutego 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH
EKO GROSZEK: polski, import

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256
MAJSTER

M.Pie tra szew ski
MARKET BU DOW LA NY

CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA

WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Wielu obdarzyła natura talentem 
współczucia, 
niewielu współradości. 

Friedrich Hebbel

* Rada Miejska nie ma jeszcze Komisji Rewizyjnej, wy-
wiad z radnym Grzegorzem Kłoczko, s. 6

* Tragiczny wypadek w miejscowości Dąbrowskie – 3 oso-
by nie żyją, s. 4

* Teresa Grzymkowska, Święta Babci i Dziadka przygoto-
wana w Szkole Podstawowej Nr 1 im H. Sienkiewicza, s. 8

* Ewa Kozłowska, Co to znaczy moje miasto? (felieton z 
cyklu „Dywagacje literackie”, s. 10

* Elżbieta Orlik-Gogacz, Wojciech Jegliński, „Próbujemy 
uczyć się nie tylko z książek, ale z nieba i Ziemi, dębów i 
buków…”, s. 11

* Andrzej Malinowski, Wyprawa do Japonii, s. 12
* Naria W. Dzienisiewicz, Andrzej Malinowski, Europa w 

Środkowej Azji, s. 13
* Andrzej Malinowski, Zimowe przejście nasypem kolejo-

wym, s. 18
* Trrroryści, felieton wierszem z cyklu „Waligórki”, s. 19
* Warkocze moich dziewcząt, felieton z cyklu „Po kokar-

dę”, s. 20
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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 Andrychowski
• Aneta Burgman
• Witold Janicki
• Jerzy Makal
• Monika Pajko
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ 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.

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

22stycznia o 17.26  jeden zastęp JRG 
PSP oraz OSP Kowale Oleckie usuwa-
ły w Danielach skutki kolizji drogowej 
trzech samochodów.

23 stycznia o 7.48  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 stycznia o 13.01  cztery zastępy 
JRG PSP usuwały zadymienie z miesz-
kania przy ulicy Kościuszki.

24 stycznia o 17.14  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 stycznia o 21.17  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar 
sadzy w kominie.

26 stycznia o 6.23  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

26 stycznia o 11.48  dwa zastępy JRG 
PSP gasił przy ulicy 11 Listopada pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

26 stycznia o 17.50  jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał naderwaną rynnę w 
budynku przy ulicy Zielonej.

26 stycznia o 18.06  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

27 stycznia o 16.43  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

28 stycznia o 17.00  jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kasprowicza pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

29 stycznia o 15.14  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Pieńkach skutki kolizji 
drogowej. Samochód w rowie.

Informacji udzielił ogiomistrz
Andrzej Zajkowski

Komunikat Ministerstwa Finansów!
„Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest zło-
żenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem 
do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.
Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełno-
mocnictwo/UPL/ i nie zostało odwołane na formularzu OPL.”

W środę, 2 lutego w Ratuszu odbyło 
się trójstronne spotkanie partnerów Litwa 
- Rosja - Polska, które prowadził wicebur-
mistrz Henryk Trznadel.

Narada dotyczyła wspólnego pisania 
projektów mających na celu rozwój regio-
nu, a mających szansę na otrzymanie do-
finansowania z Unii Europejskiej. Projety 
tego typu są dofinansowywane w 90%.

Samorządowcy z Guriewska (Rosja), 
Kozłowa Ruda (Litwa) oraz Olecka przed-
stawili swoje potrzeby w tym zakresie.

Guriewsk chciałby wziąć udział w pro-
jektach takich, jak: budowa wodociągów, 
przedszkoli, remontów szpitali, szkolenia 
personelu medycznego, szkolenia eksper-
tów piszących projekty, ścieżki rowerowe 
oraz współpraca kulturalna.

Wszyscy są zainteresowani nauką ję-
zyków: litewskiego, polskiego, rosyjskie-
go i angielskiego. 

Kozłowa Ruda chce uczestniczyć w 
projektach dotyczących infrastruktury 
sportowej, współpracy kulturalnej, wodo-
ciągów, modernizacji szpitali oraz ścieżek 
rowerowych. 

Olecko reprezentowała Alicja Szał-
kowska. Miasto chce wziąć udział w 
projektach dotyczących wodociągowa-

nia, kanalizacji sanitarnych, ścieżek 
rowerowych, budowy wyciągu do nart 
wodnych, rewitalizacji budynku Teatru 
AGT, szkoleniach pracowników piszą-
cych projekty unijne, bvudowy centrum 
ratownictwa w Gąskach, przebudowie 
amfiteatru nad jeziorem oraz kapitalne-
go remontu hotelu „Maraton”.

Robocze spotkanie
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,69 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95 .........................4,79 z³
PB98 .........................4,99 z³
LPG ...........................2,55 z³
Olej opa³owy ..............3,19 z³ (powyżej 1000 litrów)
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MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V64510

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 
Izba Historyczna, Stary Ratusz 

• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj 
i dziś - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktyw-
nych „Zamek”

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

21
lutego

godz. 1600

B11204

8 lutego (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
9 lutego (środa)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
16.00 - LUKS ABC „Żak” Pisanica - Young Team Olecko - 
mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
19.00 - Lega Olecko - Geodezja Olecko - mecz tenisa stoło-
wego (Północna Liga Tenisa)
10 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
9.00 - X Halowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych 
w lekkiej atletyce, hala ZST
11 lutego (piątek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
13.00 - Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - bezpłat-
ne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności 
2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
17.00 - Weekend, film - Kino „Mazur”
19.15 - Polowanie na czarownice, film - Kino „Mazur”
12 lutego (sobota)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
17.00 - Weekend, film - Kino „Mazur”
19.15 - Polowanie na czarownice, film - Kino „Mazur”
13 lutego (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
17.00 - Weekend, film - Kino „Mazur”
19.15 - Polowanie na czarownice, film - Kino „Mazur”
14 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
18.00 - Weekend, film - Kino „Mazur”
15 lutego (wtorek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - X Halowe Mistrzostwa Powiatu gimnazjów w lekkiej 
atletyce, hala ZST
16 lutego (środa)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
15.30 - Young Team Olecko - ratusz Gizycko - mecz tenisa 
stołowego
16.30 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Lega Olecko - mecz 
tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
19.00 - Geodezja Olecko - SP Budry - mecz tenisa stołowego 
(Północna Liga Tenisa)
17 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
9.00 - szkolenie poświęcone tematyce związanej z rozpoczę-
ciem działalności gospodarczej, Urząd Skarbowy, aleja Woj-
ska Polskiego 
19.00 - Koncert Jana Kondraka, Club Cool-tura
18 lutego (piątek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
8,30 - Święto Szkoły w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika (m.in. uroczystości związane z rocznicą urodzin patrona 
szkoły, uroczysty apel podsumowujący I semestr roku szkol-
nego 2010/2011, Szkolny Turniej Wiedzy o Mikołaju  Koper-
niku, II Memoriał Władysława Żurowskiego
17.00 - Safari, film - Kino „Mazur”
19.15 - Soul Kitchen, film - Kino „Mazur”

K52301
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KOLIZJE
Niezachowanie należytej ostrożności  i odpowiedniej 

prędkości do panujących warunków drogowych  nadal naj-
częstszą przyczyną kolizji drogowych.

28 stycznia o 14.45 na trasie Szeszki – Dorsze kierują-
cy fordem nie zachował ostrożności podczas manewru wy-
mijania i czoło zderzył z jadącym z przeciwka renaultem. 
Sprawca kolizji Cezary Sz. został  ukarany mandatem 250 
zł.

29 stycznia o 11.55 w Dunajku kierująca  Hyundajem 
podczas wymijania gwałtownie zahamowała i zjechał na 
pobocze, samochód zarzuciło w wyniku czego doszło do 
bocznego zderzenia z naczepą ciężarówki. Monikę J.  uka-

1 lutego 0 14,45 doszło do tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego w miejscowości Dąbrowskie. W wyniku zderzenia 
dwóch pojazdów BMW i VW Sharan, śmierć na miejscu poniosły 
3 osoby w tym siedmiomiesięczne dziecko.

Samochodem BMW podróżowały 3 osoby, dwie z nich ( 18 
letnia kobieta i siedmiomiesięczne dziecko) poniosły śmierć na 
miejscu, kierowca w stanie ciężkim został odtransportowany 
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w 
Suwałkach.  

Samochodem VW Sharan jechały 4 osoby, 81 letnia pasażerka 
zginęła, a 3 osoby po zaopatrzeniu medycznym zostały odwiezio-
ne do szpitala. 

Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, udzielaniu pomocy medycznej, pomocy w trans-

Tragiczny wypadek w miejscowości Dąbrowskie – 3 osoby nie żyją

porcie poszkodowanych do karetek oraz wydostaniu przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, zwłok kobiety z wraku 
samochodu. Ponadto zabezpieczano lądowanie śmigłowca LPR, 
uprzątnięto jezdnię z  części karoserii i płynów eksploatacyjnych, 
oświetlano teren akcji. 

W działaniach  trwających ponad 4 godziny brało udział 17 stra-
żaków w tym 10 z OSP Szczecinki i Borawskie, 3 zespoły pogoto-
wia ratunkowego oraz 15 policjantów.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

rano mandatem w wysokości 250 zł.
29 stycznia o 14.45 na trasie Olecko - Imionki kierujący 

oplem na śliskiej i oblodzonej drodze niedostosował prędko-
ści do panujących warunków, wpadł w poślizg i auto stanęło 
w poprzek drogi. Nadjeżdżający z przeciwka kierowca suzuki 
chcąc uniknąć zderzenia zjechał na pobocze w zaspę śnieżną. 
Sprawca kolizji 30-letni Adam D. został pouczony.

29 stycznia o 15.25 na drodze wojewódzkiej nr 653 na od-
cinku Olecko – Szczecinki kierujący oplem po minięciu łuku 
drogi nie dostosował prędkości do warunków drogowych 
wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i następnie 
wjechał do przydrożnego rowu gdzie dachował. Sprawca zda-
rzenia został ukarany mandatem 250 zł.

            młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukow-
ską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

NAGRODA 
... dla uczciwego znalazcy za zwrot zegarka, 
który zgubiony został 15 stycznia br. (sobo-
ta) - prawdopodobnie na ulicy Kolejowej 
lub placu Wolności od strony poczty.

Zegarek marki „Adriatica”: okrągła zło-
cista tarcza z kalendarzem, na czarnym pa-
sku imitującym skórę krokodyla.

Zegarek ma wartość pamiątki rodzinnej. 
Na znalazcę czeka nagroda w Redakcji Ty-
godnika Oleckiego: w dniach i godzinach 
otwarcia.

Policja informuje:

Zabytkowa harmonia, radioodtwarzach samochodowy oraz 
głośniki samochodowe zostały znalezione przez policjantów 
na przeszuakaniu. Jesli ktoś jest właścicielem tych rzeczy 

proszony jest o kontakt z oficerem dyżurnym jednostki  pod 
nr.alarmowy 997 lub bezpośrednio u naczelnika Wydziału 
kryminalnego 87 520 7230

Bezpłatne porady prawne
Informuję, że  redakcja miesięcznika ADWOKAT RODZINNY oraz 

KRAJOWY OŚRODEK INFORMACJI I DORADZTWA PRAWNEGO 
zapraszają do korzystania z  korespondencyjnego, bezpłatnego systemu IN-
FORMACJI I DORADZTWA PRAWNEGO .

Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej uprawnieni są:
• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie,
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 

500,00 zł miesięcznie, 

Gordejki 
Za ponad 32 tysiące złotych gmina sprzedała lokal o po-
wierzchni użytkowej 46,75 m.kw. w Gordejkach. (WRG)

• bezrobotni,
• i inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej lub zdro-

wotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawni-

kom udzielenie porad                           i wyjaśnień kierować należy pocztą 
zwykłą lub elektroniczną na adres: ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 War-
szawa, e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com.

Porady prawne lub informacje udzielane są zwykle w terminie do 14 
dni.

Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl 

WYPADEK w Dąbrowskich
Informacja policji

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-
gowego do którego doszło wczoraj na trasie Olecko- Suwał-
ki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym 
bmw na śliskiej nawierzchni drogi nie dostosował prędkości 
do warunków drogowych, stracił panowanie i bokiem po-
jazdu uderzył w nadjeżdżającego z przeciwka volkswagena. 
Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby,  w tym 7- miesięczne 
dziecko.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około go-
dziny 14.45 na drodze wojewódzkiej nr 653. W miejscowości 
Dąbrowskie na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa sa-
mochody osobowe, bmw oraz volkswagen sharan na litew-
skich tablicach rejestracyjnych. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że kierujący bmw nie dostosował prędkości do warunków 
drogowych, zjechał na przeciwległy pas ruchu  i zderzył się 
z jadącym z przeciwka vanem.  W wyniku tego zdarzenia 
śmierć na miejscu poniosła 80-letnia pasażerka vana oraz 19-
letnia matka z 7-miesięcznym dzieckiem z bmw. Osoby ranne 
zostały przewiezione do szpitali w Olecku i Suwałkach. Stan 
20-letniego kierowcy bmw lekarze oceniają jako ciężki. Męż-
czyzna jest nieprzytomny. Droga na tym odcinku była zablo-
kowana ponad 4 godziny, policjanci wprowadzili objazdy. Na 
miejscu był obecny prokurator pod którego nadzorem biegli 
i policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. 
Szczegóły i okoliczności tego wypadku wyjaśni przeprowa-
dzone śledztwo.          młodszy aspirant Tomasz Jegliński
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Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powia-
tu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety w 
wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3 
lata. Na terenie Powiatu Oleckiego przeprowadzane są bez-
płatne badania m. in. w Centrum Medycznym - Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z o.o., ul 
Gołdapska 1, które są finansowane w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

Powiat Olecki dla każdej kobiety, która zgłosi się na ba-
danie cytologiczne w ramach w/w programu do Poradni Gi-
nekologiczno - Położniczej w szpitalu przygotował prezent 
kosmetyczny. Dodatkowo każda pacjentka, która wykona 
cytologię będzie mogła wziąć udział w losowaniu nagród. 
Planujemy, iż każdego miesiąca nagrodzimy 5 kobiet.

Jednocześnie informuję, że Powiat Olecki zajmuje pierw-
sze miejsce pod względem zgłaszalności kobiet na badania 
cytologiczne w Polsce.

Spośród 2 927 kobiet zakwalifikowanych w naszym 
powiecie do badania w 2010 r., na cytologię zgłosiło się 
43,74% kobiet.

Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Nagrody dla kobiet 
wykonujących badania 

cytologiczne

Rada Miejska nie ma 
jeszcze Komisji Rewizyjnej

Wywiad z Grzegorzem Kłoczko radnym Dobra Wspólnego Ziemi 
Oleckiej przeprowadził B. Marek Borawski

B. Marek Borawski: Dlaczego obecnie nie działa w Ra-
dzie Miejskiej Komisja Rewizyjna?

Grzegorz Kłoczko - Wojewoda zarządzeniem nadzor-
czym stwierdził nieważność uchwały powołującej komisję 
rewizyjną, bo sposób powołania komisji rażąco naruszył pra-
wo.

BMB: Na czym polegało to naruszenie prawa?
GK - Jeszcze przed zgłaszaniem kandydatów został prze-

głosowany wniosek o ograniczeniu ilości członków Komisji 
Rewizyjnej do 4 osób. Protestowałem na sesji przeciw takie-
mu wnioskowi, bo służył on temu, żeby nie dopuścić do pra-
cy w Komisji niektórych Radnych. Wraz z kilkoma innymi 
osobami nie braliśmy udziału w tym głosowaniu uważając je 
za bezprawne.

BMB: Czy chodziło o wyeliminowanie radnych Dobra 
Wspólnego?

GK – Nie! Wcześniej założyliśmy klub radnych i mamy 
zagwarantowane ustawowo miejsce w Komisji Rewizyjnej. 

BMB - Dlaczego ograniczenie ilości osób w Komisji Re-
wizyjnej pozwala na eliminację niechcianych radnych?

GK –  To bardzo sprytna, wręcz szachowa kombinacja. 
Najpierw trzeba ograniczyć ilość radnych (może to pod ja-
kimś pretekstem zrobić ugrupowanie mające większość w 
Radzie), a potem zgłosić więcej kandydatów niż jest miejsc, 
żeby wyeliminować kandydata mniejszości. W głosowaniu 
odpada ten, kto ma za sobą mniejszość. Cztery lata temu 
to zadziałało i do Komisji Rewizyjnej nie weszła Grażyna 
Obuchowska. W tym roku pozbawiono możliwości pracy w 
komisji radnego Mariusza Miłuna. Jednak już w trakcie sesji 
zapowiedziałem, że oddam sprawę w ręce nadzoru prawne-
go Wojewody, a ten w swoim rozstrzygnięciu stwierdził, że 
doszło do rażącego naruszenia prawa. Cztery lata temu nikt 
Wojewody nie informował o wątpliwościach i dlatego nie do-
szło do unieważnienia uchwały o powołaniu komisji. 

Dobrze opisuje tę sytuację cytat z rozstrzygnięcia Woje-
wody: „procedura wyboru członków komisji rewizyjnej nie 

może być uchwalana ad hoc bezpośrednio przed głosowaniem, 
gdyż ustalenia będą nieuchronnie dopasowywane do interesów 
najsilniejszych klubów bądź frakcji w radzie”.

BMB - Jak się dalej potoczy się ta sprawa?
GK –  Właściwie to pytanie do przewodniczącego rady i 

burmistrza. Ja sądzę, że  procedura powołania komisji zostanie 
wprowadzona do Statutu gminy, potem uchwalona przez Radę i 
ogłoszona. Nowa Komisja Rewizyjna zacznie zapewne działać 
pod koniec kwietnia. 

Najistotniejsze w tej sprawie nie są jednak kruczki prawne 
i formalne. Chodzi o  zasady i intencje jakie ma największa 
frakcja w Radzie. Jeśli większość w Radzie umożliwi każdemu 
chętnemu radnemu pracę w komisji rewizyjnej, będziemy mieli 
w gminie Olecko demokrację z poszanowaniem mniejszości. 
Jeśli zostaną przegłosowane rozwiązania umożliwiające elimi-
nację „niechcianych” radnych, nasz lokalny model demokracji 
przesunie się w stronę dyktatury. Mam jednak nadzieję, że taki 
czarny scenariusz się nie spełni i zwyciężą życzliwość i rozsą-
dek, czego gorąco radnym i Olecczanom życzę. 

BMB - Dziękuję za rozmowę.

Rozliczanie podatku dochodowego 
od osób fizycznych za rok 2010

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że w 
związku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za 2010 rok – sala obsługi bezpośredniej w siedzibie tutej-
szego Urzędu czynna jest:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do godz. 15.00
- we wtorki czas pracy wydłużono do godz. 18.00.
W Urzędzie Skarbowym w Olecku uruchomiono stałe telefo-

niczne punkty informacyjne: tel. 87 520-30-22 wew. 102,103 dla 
podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz  tel. 87 
520-30-22 wew. 150,151 podatek dochodowy od osób fizycznych 
(w tym uzyskujących dochody za granicą).

Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego 
można uzyskać przez połączenie telefoniczne z Krajową Infor-
macją Podatkową z tel. stacjonarnego 801 055 055 lub z tel. ko-
mórkowego (22) 330 0330.

Punkt Obsługi Podatników w Gołdapi mieści się przy  ul. Kon-
stytucji 3-go maja 3a i czynny jest od poniedziałku do piątku  w 
godz.  9.30 - 14.30, tel. 87 615-23-80.

Wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy doko-
nywać na rachunek bankowy:   81101013970010492223000000

Na blankiecie należy podać tytuł wpłaty, np. „PIT-37 za 2010 
rok” oraz swój numer NIP.

Dodatkowo przypomina się o obowiązku aktualizowania danych 
osobowych na odpowiednich formularzach NIP-1 lub NIP-3.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku jednocześnie infor-
muje, że najwygodniejszą forma zwrotu nadpłaty w podatku do-
chodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek banko-
wy – należy złożyć na druku NIP informacje o numerze rachunku 
– jeżeli nie wskazano numeru rachunku lub wskazany rachunek 
jest nieaktualny. W przypadku zwrotu dokonywanego przekazem 
pocztowym- nadpłata zostanie pomniejszona o koszty jej zwro-
tu.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, 
że podobnie jak w roku poprzednim, przekazaniem 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmują 
się urzędy skarbowe – na wniosek podatnika wyrażony poprzez 
wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicz-
nego (podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sado-
wego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku 
informuje, iżw dniu 17 lutego 2011r. (czwartek) o godz. 

9.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (sala 
szkoleniowa na parterze) odbędzie się szkolenie poświęcone 
tematyce związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej.  

Szkolenie adresowane jest do osób pozostających bez pracy 
i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą . 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagad-
nienia: obowiązki w zakresie rejestracji działalności gospodar-
czej, wybór form opodatkowania i rozliczania nowo powstałych 
działalności gospodarczych, aktualne zagadnienia dotyczące 
przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycz-
nych i podatku od towarów i usług.
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„ WSTĄP DO POLICJI „
Oferujemy ciekawą, interesującą pracę, charakteryzującą się 
dużą  różnorodnością wykonywanych zadań, pozwalającą na 
sprawdzenie się w nietypowych warunkach, umożliwiającą 
podnoszenie własnych kwalifikacji i wykształcenia.
Warunki jakie musi spełnić kandydat do służby w Policji są 
następujące:
● OBYWATEL POLSKI O NIEPOSZLAKOWANEJ OPINII
● NIEKARANY I KORZYSTAJĄCY W PEŁNI Z PRAW 
PUBLICZNYCH
● POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ ŚREDNIE WYKSZTAŁ-
CENIE
● MĘŻCZYŹNI POWINNI POSIADAĆ UREGULOWANY 
STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jeżeli zatem chcesz podjąć pracę lub zmienić tą, którą po-
siadasz obecnie, jeżeli jesteś dostatecznie zmotywowany(a/)
i nie boisz się nowych wyzwań, jeżeli chcesz zdobyć nowe 
doświadczenia - zmierz się ze stawianymi wymaganiami na 
egzaminach wstępnych i WSTĄP DO POLICJI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFI-
KACYJNEJ  MOŻNA UZYSKAĆ:
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji -  www.
policja.pl
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Olsztynie -  www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Z poważaniem:
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OLECKU
    insp.  Rafał Klauza
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Olecku ul. Zamkowa 1
19-400 Olecko tel. kontaktowy: (087) 520 72 25
Dobór do służby prowadzony jest w sposób ciągły. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFI-
KACYJNEJ  MOŻNA UZYSKAĆ: na stronie internetowej 
Komendy Głównej Policji -  www.policja.pl oraz na stronie 
internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie -  
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl.

L32201

Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
usłyszała Elżbieta J. Kobieta nożem kuchennym ugodziła 
w klatkę piersiową swojego konkubenta. Poszkodowany w 
wyniku doznanych ran w stanie ciężkim trafił do szpitala 
w Olecku.

Do zdarzenia doszło 2 lutego około godziny 7.00 w 
Olecku. Wtedy to oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od 
dyspozytora pogotowia o mężczyźnie ugodzonym nożem. 
Na miejsce skierowano policjantów, którzy potwierdzili, że 
poszkodowany został raniony nożem kuchennym. Mężczy-
zna doznał rany kłutej okolicy klatki piersiowej. Policjan-
ci pracujący nad tą sprawą zatrzymali do wyjaśnienia dwie 
kobiety. Podczas przesłuchania funkcjonariusze ustalili, że 
to 37-letnia Elżbieta J. zraniła swojego konkubenta w trak-
cie awantury domowej. Podejrzana przyznała się do winy. 
W konsekwencji usłyszała zarzut spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Kobieta złożyła wyjaśnienia w tej 
sprawie. Prokurator zastosował wobec Elżbiety J. policyjny 
dozór.

Za popełniane przestępstwo grozi jej kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Działkę
... o powierzchni 872 m.kw. leżącą przy ulicy Żeromskiego 
gmina sprzedała za ponad 42 tysiące złotych. Druga działka 
przy tej ulicy została sprzedana za ponad 46 tysięcy złotych. 
(WRG)

37-latka odpowie za ugodzenie nożem

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM
... ustalił  na 10 marca termin zapisów uczniów do przed-

szkola, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy 
szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawo-
wych.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
rodzice mają obowiązek zapisania dziecka siedmiolet-

niego (chętni również sześcioletniego) do szkoły;
wszystkie dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki 

w klasie pierwszej, muszą odbyć obowiązkowe przygotowa-
nie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowa-
nym przy szkole podstawowej lub przedszkolu;

w nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z 
obowiązującym na dzień dzisiejszy stanem prawnym, rów-
nież wszystkie dzieci pięcioletnie muszą odbyć obowiązko-
we przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej 
lub w zespole wychowanie przedszkolnego. (WEKiS)

Mazurska 28
Trwają prace przy nadbudowie w budynku przy Mazur-

skiej 28. Prace prowadzone są wewnątrz budynku. Kładzio-
ne są tynki w mieszkaniach oraz wykonano schody wiodą-
ce na poddasze. Zawansowanie prac wynosi 60%. Termin 
ukończenia budowy mija 24 czerwca. (WBIiP)

Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią
Trwają prace budowlane. Zaawansowanie robót  na ko-

niec stycznia to 34%. (WBIiP)
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„Babciu Dziadku to znów ja!” - taką piosenką rozpoczęła się niezwykła 
uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów 
klasy II a w Szkole Podstawowej Nr 1 im H. Sienkiewicza w Olecku. Wi-
zyta drogich seniorów w szkole inspiruje do wspomnień, to również okazja 
obejrzenia swoich kochanych wnucząt nie tylko w roli uczniów, ale aktorów, 
piosenkarzy i tancerzy. Wszystkie dzieci pięknie recytowały wiersze, w któ-
rych podkreślały życiową mądrość i doświadczenie najstarszych członków 
rodziny. 

W inscenizacji  „Cztery babcie” w humorystyczny sposób  przedstawiły 
scenki, jak to babcie jedna przez drugą przechwalały się, na temat możli-
wości i umiejętności swoich wnucząt. W piosence „Na dzień babci i dzień 
dziadka” wyznały, że oprócz prezentów własnoręcznie wykonanych, laurek i  
kwiatów mają serca gorące w darze. Przedstawieniem „Wróżki” oczarowały 
szanownych gości, w którym podkreśliły ważność dobrych manier i zasad 
współżycia w społeczeństwie. Tańcem „Radosny krąg” uświetniły całą uro-
czystość, a piosenką „Niech nam żyją” złożyły najgorętsze życzenia kocha-
nym babciom i dziadkom. 

 Przy wspólnym poczęstunku w  atmosferze radości, uśmiechów i wzru-
szeń wnuczęta obdarowały gości upominkami.

tekst: Teresa Grzymkowska
zdjęcia: Ewa Łapszys

Święta Babci i Dziadka przygotowana w Szkole Podstawowej Nr 1 im H. Sienkiewicza
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Zbliża się akcja rozliczeń podatkowych. Przypominamy o 
możliwości skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszyst-
kim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą 
elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.

System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji 
podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płat-
nikowi.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktyw-
ne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypeł-
niania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji 
(modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, 
możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektro-
niczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych. W 
przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji (odpowiedniego 
modułu oprogramowania), istnieje możliwość automatycznego 
podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji.

Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT, drogą 
elektroniczną mogą być składane także Informacje o dochodach 
oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, 
Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podat-
nika PIT-40 i znacząca większość innych. Deklaracje PIT-11 lub 
PIT-40 można w formie elektronicznej przekazywać nie tylko do 
urzędów skarbowych, ale także płatnicy mogą je przekazywać 
pracownikom – daje to dodatkowe oszczędności.

Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektro-
niczną w przypadku dużej liczby pracowników mogą być zatem 
istotne.

Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na stronie 
Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl

Wyślij taniej PIT przez Internet!

Chwile z drogi 
Człowiek o kulach. Szare kamienice. Drob-

na kobieta i mężczyzna o twarzy obrzękniętej 
od alkoholu. Bezmiar stodoły w polu. Jakieś 
małe miasto. Staruszka na rozklekotanej ławce. 
Umorusane dziecko przy drodze z kostki bruko-
wej. Opuszczony domek dróżnika. Ludzie w pi-
żamach i tory z pustymi wagonami. Przydrożne 
wioski. Małe jeziora i zieleń trójwymiarowa.      

Zapach wieczoru.

W piątek, 4 lutego w Oleckiej Izbie Historycznej miał miej-
sce wernisaż wystawy fotogramów i poematów prozą Ewy 
Kozłowskiej. Zdjęcia jak i poezja powstawały na przełomie 
kilku lat. Poniżej prezentujemy Państwu jeden z fotogramów  
wraz z tekstem. 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 1 lutego 2011 r. 
rozpoczęła realizację projektu „Aktywność szansą na sukces” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawar-
tej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W związku z 
powyższym publikujemy wywiad z Panią Eweliną Nalewajko 
– osobą reprezentującą Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej, a 
jednocześnie koordynatorką projektu, która opowiedziała nam 
o projekcie, celach i założeniach.

B. Marek Borawski: Proszę krótko scharakteryzować pro-
jekt.

Ewelina Nalewajko: Projekt „Aktywność szansą na suk-
ces” realizowany jest w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Skierowany jest on do osób bezrobotnych, zamieszkałych na 
terenie gminy wiejskiej Kowale Oleckie w miejscowości Stoż-
ne, zainteresowanych nabyciem umiejętności aktywnego po-
szukiwania pracy. W ramach oferowanego wsparcia najpierw 
odbędą się bezpłatne warsztaty prowadzone przez psychologa 
w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Warsztaty grupo-
we będą miały na celu podniesienie poziomu motywacji, oraz 
techniki pozytywnego myślenia, natomiast celem warsztatów 
indywidualnych będzie badanie osobowości z uwzględnieniem 
barier psychologicznych. Następnie odbędą się warsztaty ak-
tywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawo-
dowego. Zakres tych zajęć obejmować będzie: autoprezentację, 
tworzenie profesjonalnych CV i listów motywacyjnych, tele-
pracę, informację zawodową. W trakcie warsztatów doradca 
przeprowadzi badania preferencji i zainteresowań zawodo-
wych. Kolejnym elementem wsparcia będzie szkolenie z zakre-
su obsługi komputera, na którym uczestnicy poznają podstawy 
obsługi komputera i Internetu, oraz wyszukiwanie aktualnych 
ofert pracy. Jako ostatnie odbędą się aktywne warsztaty w „klu-
bie pracy”, które przeprowadzone zostaną przez animatora. 
Polegały będą one na praktycznym wyszukiwaniu ofert pracy, 
sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, ćwiczeniu rozmów 
kwalifikacyjnych, rozwiązywaniu testów kompetencyjnych, 
oraz projekcji filmów instruktażowych.

B.M.B.:  Dlaczego projekt realizowany będzie  właśnie w 
tej miejscowości?

E.N: Z inicjatywą wyszli sami przedstawiciele i przedsta-
wicielki gminy Kowale Oleckie, w tym sołtys Stożnego, którzy 
zwrócili się do Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z prośbą o 
pomoc w przygotowaniu i koordynacji projektu. Potencjalnymi 
uczestnikami projektu będą osoby deklarujące chęć poszukiwa-
nia pracy, które wskazują na barierę braku umiejętności. Potrze-
ba realizacji projektu wynikła z konieczności udzielenia wspar-
cia takim osobom. Będą to osoby, które nie wykorzystują szans 
na znalezienie zatrudnienia, ponieważ nie potrafią poszukiwać 
aktywnie pracy, nie są wyposażone w odpowiednią wiedzę w 
tym zakresie i nie mają dostatecznej motywacji do działania. 
Nie posiadają też umiejętności obsługi komputera w zakresie 
koniecznym do aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo 
oddalenie od centrum powiatu i związana z tym konieczność 
dojazdów znacznie utrudnia im dostęp do ofert pracy. 

B.M.B.: Jaki jest cel projektu?
E.N.: Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności 

do zatrudnienia w grupie docelowej osób bezrobotnych w miej-
scowości Stożne, poprzez podniesienie umiejętności aktywne-
go poszukiwania pracy, podniesienie mobilności zawodowej 
bezrobotnych mieszkańców Stożnego, oraz wyposażenie ich 
w wiedzę z zakresu nowych technik informacyjnych w poszu-
kiwaniu pracy.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenio-
wego do Biura Projektu,  które mieści się w Olecku przy Placu 
Wolności 1 pokój nr 10, tel.: 87 520- 21-59 do 25 lutego 2011r.  
Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.fundacja.
olecko.pl oraz w Biurze Projektu, oraz zostanie rozdany na ze-
braniu wiejskim, które odbędzie się 18.02.2011 r. w Świetlicy 
Wiejskiej w Stożnem.

B.M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w reali-
zacji projektu.

L32401
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Literackie dywagacje 5 felieton

Co to znaczy małe miasto?

Konkurs Granowy 
w ramach Programu „Równać Szanse 

2011”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopol-
ski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2011”. 
O dotacje do 40.000,- zł na projekty trwające 15 miesięcy 
pomiędzy 01.06.2011 r. a 30.11.2012 r. mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowa-
rzyszeń i fundacji, z terenów wiejskich i miast do 20 tys. 
mieszkańców.
Celem programu jest wyrównywanie szans młodzieży w 
wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z miejscowo-
ści do 20 tys. mieszkańców na udany start w dorosłe ży-
cie. 
Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 r.
Więcej informacji o konkursie i dostęp do formularza apli-
kacyjnego znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Jeśli podróżować, to znaczy poszerzać swoją wiedzę. 
Więc to jak się to ma do rozmaitych mędrców, którzy siedząc 
całe życie w jakimś, często całkowicie zapomnianym przez 
cywilizację miejscu, wnieśli wielki wkład w rozwój dajmy na 
to, filozofii? Może to otwarte pytanie działa także na korzyść 
mieszkańców małego miasta, bo podróżujemy dziś wszyscy i 
z różnorodnych pobudek, a dzięki chociażby internetowi po-
jęcie małego miasta nie jest już tak jednoznaczne, gdyż świat 
zrewidował pojęcie przestrzeni dając jej więcej możliwości 
rewidując przy tym także pojęcie podróżowania oraz odrzu-
cając twarde podziały na centrum i prowincję, które były 
uwarunkowane między innymi dostępem do wiedzy.

A więc podróżujemy czyli przemieszczamy się dzięki 
tanim ofertom, ciekawości świata i wiedzy, chęci przypodo-
bania się innym, zazdrości, potrzeby dystansu i spokoju, z 
powodu naszych cech charakteru i nabytych skłonności oraz 
przemian, jakie zachodzą wokół. Według słownika „podró-
żować” to znaczy „przebywać drogę do jakiegoś odległego 
miejsca”, i tak właśnie robimy, chociaż pojęcia „przebywać 
drogę” i „odległe miejsca” mają dziś nowe znaczenia, nie 
zmienił się natomiast fakt, że podróżowanie czy też przeby-
wanie w jakimś miejscu ma sens, jeśli wrócimy z wiedzą lub 
ją w danym miejscu przebywając nabędziemy. To, czy coś 
wyniesiemy z podróży czy też z małego miasta nie zależy od 
czynników zewnętrznych lecz od nas samych. Ja lubię podró-
żować, tak jak lubię wracać do naszego miasta, a w przypad-
ku ludzi, jak i miejsc, chęć powrotu jest chyba najważniejsza. 
Starałam się to ukazać m.in. poprzez projekt fotograficzno-
poetycki „Zapach wieczoru / Oleckie impresje”, który wciąż 
można zobaczyć w Oleckiej Izbie Historycznej. Projekt jest 
właśnie próbą odpowiedzi na pytanie o małe miasto, które w 
sposób oczywisty skojarzyło mi się z podróżami, gdyż najin-
tensywniej patrzę na Olecko z perspektywy powrotów.

W projekcie „Zapach wieczoru / Oleckie impresje” po-
przez słowa „Zapach wieczoru” czy też „oddychać wreszcie” 
ukazuję to, co w naszym mieście wydaje mi się najcenniej-
sze. Staram się je bezustannie ogarniać jak tylko mogę, ale 
tak, aby w tym ogarnięciu widzieć również więcej niźli tylko 
to, co pod nosem (a nawet jeśli, to nadać temu nowy wy-
miar), co (tak mi się wydaje) jest dobre nie tylko dla mnie, 
a dostrzegam to chociażby w impresjach i ulotnościach. Bez 
nostalgicznych wspomnień do przeszłości czy też do korzeni 
lub tęsknoty do innego miejsca. Staram się widzieć wszystkie 
dobre strony i te złe, chociaż te drugie poprzez ich uniwer-
salizm mogą też dotyczyć każdego innego miejsca na ziemi. 
Patrzeć na miasto realnie, ale z niegasnącym optymizmem 
w podtekście oraz ze spokojem i charakterystycznym zado-
woleniem z tego, że było się gdzieś, a teraz jest się już z po-
wrotem. Odnajdywać wiedzę Gdzieś Tam i jak najbardziej 
nabywać ją także Tutaj.

Jeśli więc dziś małe miasto nie przegrywa w kwestii two-
rzenia się i nabywania wiedzy, tak jak namacalne podróże 
pełne otwartości i empatii wciąż są najlepszą formą na spo-
tkanie Innego lecz nie przekreślają rozwoju człowieka nie-
podróżującego. Bliski nam Kant jest najlepszym przykładem 
na to, że to nie miejsce tworzy człowieka lecz człowiek miej-
sce, a małe miasto nie ogranicza i może być także podróżą. 
Kant nie ruszył się z Królewca, a wypracował nowy język 
filozoficzny. Może i miał uniwersytet na wyciągnięcie ręki, 
ale wciąż prowincjonalny (wówczas to słowo miało zasadne 
i negatywne znaczenie), a my dziś, każdy bez wyjątku, mamy 
cały świat na wyciągnięcie ręki. W takim małym mieście! 

Myślę, że nie jest to zbyt śmiała literacka dywagacja, tym 
bardziej, że drugie znaczenie słowa „podróżować”, a raczej 
„podróżować się” otwiera możliwości kolejnych refleksji, 
gdyż „podróżować” to także znaczy zabarwić kolorem różo-
wym i ta definicja kojarzy mi się z podróżą do wnętrza oraz 
z optymizmem, a przecież właśnie o optymizm w podróżach 
lub w mieszkaniu gdziekolwiek chodzi, bo podróżować rze-
czywistość można wszędzie.

Ewa Kozłowska

XXXI Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki „O Laur Jabłoni ‘2011”                

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skar-
bimira Laskowskiego w Grójcu.

2. Konkurs jest skierowany do autorów nie 
zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzysze-
niu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do 
aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich, po-
pularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech 
do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesła-
ne w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej 
publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Tematyka i forma utworów dowolna, choć organizato-
rom zależy aby posiadały one akcenty regionalne, związane z 
Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tema-
tyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w 
wysokości 450 złotych.

5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem (pseu-
donimem), a do nich dołączona koperta z takim samym go-
dłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, dokładny 
adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest).

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nade-
słanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci 
konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  nie 
mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną).

7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie 
www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2011 roku. Wy-
niki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokal-
nych oraz na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec, a także 
Starostwa Powiatowego w Grójcu.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 21 maja 
2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby 
organizatora lub nadesłać na adres: Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 3, z 
dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2011”. 

9. Pod numerem telefonu 48 6643371 wew. 16 można 
uzyskać wszelkie informacje związane z konkursem. Osoba 
do kontaktu: Mirosława Krawczak. Adres e-mail: czytelnia@
bibliotekagrojec. pl

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów za-
strzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w me-
diach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej 
zgody autorów i bez honorarium autorskiego.
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W I semestrze roku szkolnego 2010/2011  uczniowie Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku wzięli udział 
w realizacji zadania z zakresu ekologii, pt. „Próbujemy uczyć 
się nie tylko z książek, ale z nieba i Ziemi, dębów i buków…”. 
Projekt został przeprowadzony we współpracy z Centrum  Edu-
kacji  Ekologicznej  w Ełku w ramach tzw. Małych Grantów 
– Jesień 2010. Pozyskane fundusze pozwoliły zakupić pomoce 
dydaktyczne (atlasy roślin, drzew i ptaków, nagrody książko-
we dla uczestników konkursu fotograficznego oraz akcesoria 
do klasowej hodowli roślin)  niezbędne do  wykonania założeń 
programowych projektu. 

Projekt składał się z trzech etapów. 
Etap pierwszy rozpoczął się 23 października zajęciami tere-

nowymi na „Wiewiórczej ścieżce” nad Jeziorem Olecko Wiel-
kie roku. W trakcie przemarszu wokół jeziora młodzież: zin-
tegrowała swoją wiedzę poprzez kompleksowe spojrzenie na 
ożywione i nieożywione elementy ekosystemu; obserwowała 

„Próbujemy uczyć się nie tylko z książek, 
ale z nieba i Ziemi, dębów i buków…”

i wykonywała foto-
grafie zjawisk przy-
rodniczych wystę-
pujących jesienią; 
rozpoznawała ga-
tunki pospolicie wy-
stępujących drzew i 
ptaków; analizowała 
stan infrastruktury 
turystycznej Jeziora 
Oleckie Wielkie.

W badanym re-
jonie wystąpiły na-
stępujące elementy 
infrastruktury tury-
stycznej: trasa spacerowa i rowerowa; 4 plaże miejskie (2 tra-
wiaste i 2 piaszczyste); 3 pola biwakowe; 3 wypożyczalnie 
sprzętu pływającego;  4 obiekty sportowe (boiska do siatkówki 
plażowej, piłki nożnej); skate park; 7 punktów gastronomicz-
nych; 6 obiektów noclegowych (hotele, pensjonaty); 3 ogródki 
zabaw dla dzieci; 6 punktów widokowych; 9 tablic informacyj-
nych; 28 ławek; 34 kosze na śmieci. 

Drugim etapem wdrażanego zadania było przeprowadzenie 
szkolnego konkursu fotograficznego „Jesienne barwy Ziemi 
Oleckiej” dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku. Konkurs miał na celu: wyrobienie wśród młodzieży 
potrzeby obcowania z przyrodą oraz promowanie postaw eko-
logicznych; obserwację zjawisk przyrodniczych występujących 
jesienią; rozbudzenie aktywności i integrację młodzieży szkol-
nej; rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, ich wraż-

liwości estetycznej 
oraz indywidualnych 
zdolności twórczych; 
prezentację twórcze-
go spojrzenia mło-
dego pokolenia na 
przyrodę, możliwość 
zaprezen towania 
swojego dorobku.

Do konkursu zo-
stało zgłoszonych 15 
prac. 7 grudnia ko-

misja konkursowa  w składzie: Anna Siemiatycka - dyrektor 
Gimnazjum nr 2, Eligia Tokajuk – nauczyciel informatyki, 
Tadeusz Gut – nauczyciel sztuki, przyznała nagrody  w na-
stępujących kategoriach:

I. „Spojrzenie fotografa” - 1. Agnieszka Urbanowicz II E;
II. „Przekaz artystyczny” - 1. Bartłomiej Duszyński III F,  

2. Mikołaj Głębocki II E;
III. „Ujęcie przestrzeni” - 1. Marta Malinowska  II D,  2. 

Magdalena Ampulska I B;
IV. „Czytelny przekaz tematu” - 1. Jakub Mrozowski II 

D, 2. Jakub Kozłowski III F.
Wystawa pokonkursowa, wręczenie dyplomów i nagród 

książkowych odbędzie się 18 lutego podczas uroczystego 
apelu podsumowującego pracę szkoły w I semestrze. 

Trzeci etap zadania dotyczył rozpoczęcia hodowli ro-
ślin donicz-
kowych w 
p r a c o w n i 
biologicznej. 
Punkt wyj-
ścia stano-
wiło hasło: 
więcej ziele-
ni  →  wię-
cej tlenu  →  
sprawniejszy 
umysł  →  
dobre oceny.

Wychodząc 
z tego założenia, uczniowie wzięli w swoje ręce ziemię, sa-
dzonki roślin i w ten  sposób przybyło w pracowni biologicz-
nej nowych „fabryk” tlenu. Piękne i pożyteczne…,            a 
efekty na pewno przyjdą! Wystarczy wziąć głęboki oddech!  

Składamy po-
dziękowania panu 
Janowi Pęcakowi 
za przygotowa-
nie ogniska i po-
częstunek gorącą 
herbatą w trakcie 
zajęć terenowych.

Elżbieta Orlik-Gogacz i Wojciech Jegliński 
-  opiekunowie projektu
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Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 15. Kioto , 14.08.2008 r. 
Keiro-no hi, czyli Dzień Szacunku dla Starszych

Dzisiejszy dzień, ostatni w Kioto poświęciłem na dalsze 
jego zwiedzanie. Byłem w części wschodniej. Zachodziłem do 
świątyń buddyjskich i shintoistycznych. Shintoizm nie mówi      
o życiu po śmierci, a traktuje o teraźniejszości. Natomiast bud-
dyzm zawiera w sobie wiarę w reinkarnację po śmierci. 

Upał nie ustępował. W związku z tym wróciłem wcześniej 
do hotelu. Odpoczywałem siedząc raz na matach tatami, a in-
nym razem na japońskim krześle, to znowu na macie. 

Tatami to tradycyjna mata japońska używana do pokrywa-
nia podłogi. Wykonana jest z plecionej słomy z trawy igusa 
obciągniętej materiałem. Większość tatami ma zestandaryzo-
wane wymiary 90 x 180 x 5 cm, spotyka się również pół-ta-
tami o wymiarach 90 x 90 cm. Tatami pochodzące z Tokio 
i wschodnich części kraju są nieco węższe i mają wymiary 
85 x 180 cm. Ponieważ wymiary tatami były ustalone, pokoje 
w dawnej Japonii miały wymiary będące wielokrotnościami 
90 cm, a wielkość pomieszczenia określała liczba mogących 
się w nim pomieścić tatami: typowy sklep miał powierzchnię 
5 tatami, pokój lub domek przeznaczony do ceremonii picia 
herbaty 4 i pół tatami. Większość domów we współczesnej Ja-
ponii ciągle ma przynajmniej jeden pokój wyłożony tatami. 
Obecnie tatami coraz częściej wykonuje się z dodatkami two-
rzyw sztucznych. 

Średnia rodzina w Japonii zajmuje zaledwie 40 metrów 
kwadratowych, podczas gdy w Europie około 100. Wnętrze 

japońskiego domu 
musi być jak naj-
bardziej proste, a 
generalną zasadą, 
jaką kierują się Ja-
pończycy, jest mi-
nimalizm, a więc 
nie ma tam rzeczy, 
które służą jako 
dekoracja albo są 
nieużyteczne. Prze-
ciętny pokój składa 
się z szafy, która 
wmontowana jest 
w ścianę, więc gdy 
jest zamknięta, sta-
je się niewidoczna. 
W przypadku, gdy 
podłoga zrobiona 
jest z tatami, za-
wsze jest jednego 
uniwersalnego roz-
miaru. 

Tatami służy 
do spania, rozciąga się na nim jedynie cienki materac futon. 
Gdy jednak nie ma tatami, wtedy do snu wyjmowany jest ma-
terac z szafy. Łóżka nadal nie cieszą się dużą popularnością. 
Wszystkie meble są tak skonstruowane, aby łatwo je można 
było przesuwać np. japońskie krzesło nie ma nóg. Wszelkie 
drzwi oraz okna nie otwierane są na zewnątrz lub wewnątrz, 
ale przesuwane  na boki, ma to na celu zwiększenie przestrze-
ni. Dom japoński zawsze posiada ołtarz butsudan (półka Bud-
dy). Ołtarze te często  znajdują się w pokoju gościnnym. 

Zainteresowałem się świętami japońskimi. Jest ich sporo. 
Są ciekawe z nazwy i zwyczajów. Pierwszy dzień Nowego 
Roku (gantan lub oshogatsu); pierwsza w nowym roku wizyta 
w chramie lub świątyni (hatsumode), odbywana pomiędzy 1 
a 7 stycznia; pierwsze towarzyskie spotkanie najbliższych w 
nowym roku (shin’nenkai), odbywane pomiędzy Nowym Ro-
kiem, a połową stycznia; dzień uzyskania pełnoletności przez 
wszystkie osoby, które w okresie ostatniego roku skończyły 20 
lat (seijin-no hi), od niedawna obchodzony w drugi poniedzia-
łek stycznia (dawniej - 15 stycznia); wigilia wiosennej równo-
nocy, obchodzona 3 lutego, połączona z ceremonią rytualne-
go oczyszczenia domostwa, podczas której rzucając ziarnami 
fasoli wygłasza się magiczną formułkę fuku-wa uchi, oni-wa 

soto (niech szczęście zawita w dom, a zło odejdzie precz); pierw-
szy dzień wiosny (risshun) przypadający w/g kalendarza lunarne-
go na dzień 4 lutego; rocznica założenia Cesarstwa Japońskiego 
(kenkoku-kinenbi), zdecydowanie bardziej mitologiczna aniżeli 
historyczna        - 11 lutego; Dzień Dziewczynek (momo-no sek-
ku) zwany też Świętem Lalek (ohina-matsuri) - 3 marca, daleki 
odpowiednik naszego Dnia Kobiet; zrównanie wiosenne według 
kalendarza solarnego (shunbun-no hi), przypadające w dniu 20 
lub 21 marca; przedostatni tydzień marca około wiosennej rów-
nonocy (higan), podczas którego tradycyjnie odwiedza się groby 
bliskich; urodziny Buddy (kanbutsue) lub Dzień Kwiatów (ha-
na-no-hi) w dniu 8 kwietnia; tradycyjne oglądanie kwiatów ja-
pońskiej wiśni (hanami), przypadające zależnie od miejsca - po-
między połową marca (południowa Japonia) a końcem kwietnia 
(północna Ja-
ponia); Dzień 
Zieleni (mido-
ri-no hi), za-
kamuflowana 
pod tą nazwą 
rocznica uro-
dzin poprzed-
niego cesarza 
Showa, która 
przez 63 lata 
nazywała się 
Dniem Uro-
dzin Cesa-
rza, w dniu 
29 kwietnia; 
Dzień Kon-
stytucji (kem-
po-kinenbi) 
przypadający 
na dzień 3 
maja; Dzień 
C h ł o p c ó w 
(tango    -no 
sekku) zwa-
ny też Dniem 
Dziecka (ko-
domo-no hi), 
obchodzony 
w dniu 5 maja; 
astralne święto zakochanych, gdy dwie gwiazdy Vega (Przą-
śniczka) i Altair (Pasterz) spotykają się raz w roku na niebieskim 
firmamencie (tanabata) w dniu 7 lipca; Dzień Morza (umi-no 
hi) obchodzony od niedawna w dniu 20 lipca; Święto Zmarłych 
(obon lub shoronagashi), podczas którego odwiedza się groby 
bliskich, obchodzone od połowy lipca do połowy sierpnia, w 
zależności od miejsca i lokalnej tradycji; pierwszy dzień jesie-
ni w/g kalendarza lunarnego (risshu), przypadający w dniu 15 
sierpnia; Dzień Szacunku dla Starszych (keiro-no hi), obchodzo-
ny w dniu 15 września; zwyczaj oglądania pierwszej pełni je-
siennej księżyca według kalendarza lunarnego (otsukimi), przy-
padającej w okolicach 13 września; solarne zrównanie jesienne 
(shunbun-no hi) w dniu 23 września; przedostatni tydzień wrze-
śnia około równonocy jesiennej (higan), podczas którego tra-
dycyjnie odwiedza się groby bliskich; Dzień Kultury Fizycznej 
(taiiku-no hi) zwany też Dniem Sportu w dniu 10 października; 
Dzień Kultury (bunka-no hi), ukryty pod tą nazwą dzień urodzin 
cesarza Meiji, w dniu 3 listopada; święto 3- i 7-letnich dziewczy-
nek oraz 5-cioletnich chłopców (schichi-go-san), obchodzone w 
dniu 15 listopada; Dzień Dziękczynienia za Pracę (kinro-kansha-
no hi) w dniu 23 listopada; przesilenie zimowe (toji) w dniu 22 
grudnia; urodziny obecnego Cesarza (tenno-otanjobi) w dniu 23 
grudnia; ostatnie spotkanie towarzyskie najbliższych w starym 
roku (bonenkai), odbywane pomiędzy połową grudnia a Nowym 
Rokiem; ostatni dzień starego roku (omisoka), który w niczym 
nie przypomina naszego Sylwestra. 

Japońskie krzesło na macie tatami

Kamienne Torii
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Ponad 100 osób zostało zaproszonych na uroczystość zwią-
zaną z tegoroczną polską Prezydencją w Unii Europejskiej. W 
reprezentacyjnej sali hotelu Dedeman, położonym w centrum 
Taszkientu, jako gospodarz witał przybyłych Ambasador 
Jerzy Stankiewicz. Chwilę po zamknięciu sali wygłoszone 
zostały okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy zabrał 
głos Ambasador RP. Później wystąpił przedstawiciel rządu 
Uzbekistanu. Jedną z ważnych zasad takich wystąpień jest 
to, że mają być „nie krótkie, nie długie lecz w sam raz” i miło 
jest jeśli dyplomata włączy w teść jakiś żart. Zgodnie z ety-
kietą dyplomatyczną Panowie uścisnęli sobie dłonie i wznie-

Europa w Środkowej Azji 
W związku ze zbliżającą się Prezydencją Polski w Unii Europejskiej 

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Taszkiencie zorganizowała 27 stycz-
nia br. spotkanie dyplomatyczne. Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
rządu Uzbekistanu, dyplomaci europejscy, a także z innych kontynentów 
zaprzyjaźnieni z polską ambasadą.

Dyplomaci i pracownicy ambasady

Maria W. Dzienisiewicz z Konsulem RP 
Andrzejem Czubem

Wystąpienie Ambasadora RP

Ambasador J. Stackiewicz 
z ks. L. Szymańskim

Pracownicy ambasady

Wystąpienie Ministra MSZ Uzbekistanu

śli symboliczny 
toast szampa-
nem. Rozmowy trwały około 
dwóch godzin. Podano wina bia-
łe i czerwone, wodę, soki oraz 
specjały miejscowej kuchni oraz 
karelskie sałatki warzywne. 

Co sześć miesięcy kolejne 
państwo członkowskie Unii Eu-
ropejskiej sprawuje Prezyden-
cję, czyli przewodniczy pracom 
Rady Unii Europejskiej. W tym 
czasie państwo sprawujące Pre-
zydencję staje się gospodarzem 
większości unijnych wydarzeń i 
gra kluczową rolę na polach ak-
tywności Unii Europejskiej.

Polska unijne stery przejmie 1 lipca 2011 r. Od stycznia do końca czerwca 
2011 r. tę zaszczytną funkcję pełnią Węgry. I wyjaśnia się, dlaczego w Tasz-
kiencie odbyła się inauguracja tego wydarzenia już w styczniu. Ambasada 
Rzeczpospolitej Polskiej użycza swojej siedziby państwu węgierskiemu na 
okres jego Prezydencji. Niewiele krajów europejskich posiada swoje placów-
ki w niedawno powstałych  państwach Azji, niewiele też miało tak bliskie 
związki historyczne z tym obszarem jak Polska. W obrębie samego Taszkientu 
znajduje się 11 cmentarzy, na których spoczywają setki żołnierzy Generała 
Władysława Andersa. 

Polska jest tu krajem powszechnie cenionym. Wielu młodych ludzi wyjeż-
dża do nas na studia, wielu chciałoby zamieszkać w kraju swoich przodków, 
wiele rodzin stara się o repatriację, uczą się języka polskiego, dbają o zacho-
wanie tradycji i poznawanie kultury polskiej. Pytają o wszystko. 

Maria W. Dzienisiewicz
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V605

V6
64

07

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
00

4

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K51604

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66307

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  V5701

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V68107

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B12201

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68006

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V69006

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V70207

V51718

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V6
58

08

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V406

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 V5611

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V68606

• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

Zapraszamy od godz. 1000 V5
60

1

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1205

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, che-
esbugery z pieca, tel. 507-231-684                     K43310g

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V63410

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V1
50

4

Kaziuki w Wilnie 5 marca 
1 dzień 75 złotych od osoby  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1104

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V63310

• 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

V63810

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V5501

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51704

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V68117

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V416

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V525

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V68306

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna
Gospodarstwo Agroturystyczne 

EICHORN w Szczecinkach
tel. 660-685-547, www.stadninakoni.eu

V6499

* odśnieżanie dachów i posesji, 
tel. 507-231-684                     K43310g

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

V1905

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B10506

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B9807

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B9308

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B11503

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B12102

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K42828

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatrakart.
fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B11902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11104

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B10406

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B12002

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B12401

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65108

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B12501

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B10805

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L32103

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V68406

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63520

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V3013

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V2014
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US£UGI

V2
90

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1404

V64219
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
36

10

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K43410e

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V2613

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V63710

INNE

serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl V64520

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
gabinety lekarskie Anna i Krzysztof Sadowscy, 
STOMATOLOGIA, pełny zakres usług
PROTETYKA, protezy, mosty, korony, 
porcelana
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
plac Wolności 11, , rejestracja telefoniczna 605-893-381 
, 87-520-22-22  

V66808

V2204

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V515

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B11005

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42839

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32007

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 
V65521

* przekażę  ziemię 14 arów, tylko za opis, tel. 87-523-
70-35 po 15.00 K51903

* 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. 

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V62540

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10905

* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 
V3702

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 V3712

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B11802

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43215

* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506-
123-200 K3722

* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Olec-
kie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V3732

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V5511

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B11703

* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 zło-
tych, tel. 506-123-200 V3742

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V63530

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9907

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V63820

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1414

* ziemię, 2 hektary, Kukowo, tel. 668-959-633 K52201

* biuro do wynajęcia, centrum, tel. 604-456-732 K51504

* lokal do wynajęcia biurowo usłaugowy, centrum, 
tel. 601-152-460 V3103

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604-
557-693 V1315

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-
963 K52002
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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

B11304

V2803

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Twoje włosy nie lubią
... zbyt mocnego zaplatania, ciasnych gumek i spi-

nek. Powoduje to łamliwość. Twoje włosy wolą szpil-
ki i grzebienie.

Maseczka z zielonej herbaty
... sproszkowanej w moździerzu i zmieszanej z natural-

nym jogurtem nawilża suchą cerę.

Rzepa przy bólach gardła
Medycyna naturalna poleca aby płukać bolące gardło 

sokiem świeżo wyciśniętym z rzepy.

Sposób na uniknięcie kataru
Należy jeść cebulę, czosnek, cytrusy, porzeczki.

Herbata w wannie
Mocna czarna herbata wlana do wanny odpręża.

Herbata do płukania włosów
Płyn sporządzony na bazie czarnej herbaty to wypró-

bowany domowy sposób (znały go już nasze prababki) na 
odświeżanie i intensywność koloru naturalnie ciemnych 

włosów, który nadaje im piękny połysk. Sporządzamy go za-
lewając cztery łyżeczki herbaty szklanką wrzątku. Po osty-
gnięciu odcedzamy. Włosy polewamy tym naparem zaraz po 
umyciu. 

Cebula jest lekiem
Medycyna ludowa zaleca cebulę na wiele schorzeń. 

Szczególnie przy chorobach nerek i pęcherza. Warzywo to 
zawiera dużo siarki, krzemu i cynku, który podaje się często 
przy chorobie prostaty. 

Cebula jest zalecana przy chorobach układu krążenia, bo 
zapobiega powstawaniu skrzepów.

Cebula odkaża też przewód pokarmowy i jamę ustną. 
Jedzmy więc cebulę również jako danie podstawowe. 

Oto przepis na proste danie, którego głównym składni-
kiem jest cebula:

Duże cebule (po jednej na osobę) oczyścić, ściąć wierz-
chy, wydrążyć środki. Części wydrążone drobno posiekać, 
podsmażyć w łyżce masła lub oliwy, osolić, popieprzyć. Do 
farszu wbijamy jajka na każdą przyrządzana cebulę jedne i 
nadziewamy cebule. 

Cebule pieczemy w dużym naczyniu lub prodiżu. Układa-
my je na dnia i polewamy rosołem z bulionu i zapiekamy, aż 
zmiękną i zarumienia się.

B12301

K52101
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

8 lutego 
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy, 
Irmy, Sylwii, Żakliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima, 
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Se-
bastiana 
9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borysława, Cyryla, Donata, 
Eryka, Gorzysława, Mariana, Nikifo-
ra, Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy,  Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, 
Świętochny, Tomisławy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka, 
Scholastyka, Tomisława
11 lutego (Dzień Chorego)
Bernadetty, Bożeny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, Lu-
cjana, Lucjusza, Łazarza, Olgierda, 

Świętomira
12 lutego
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, 
Nory, Radzyny, Trzebisławy
Aleksego, Benedykta, Czesława, Damia-
na, Juliana, Ludwika, Modesta, Radosła-
wa, Radzimierza, Trzebisława
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, 
Leny, Lindy, Swetłany
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana, 
Kastora, Klemensa, Leona, Lesława, 
Niemira, Stefana, Toligniewa, Walente-
go, Wieńczysława
14 lutego
Dobiesławy, Krystyny, Liliany, Lilii, 
Miny, Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, 
Weroniki
Cyryla, Dobiesława, Konrada, Metode-
go, Niemira, Walentego, Zenona

Śnieg na polu, suną sanie,
Mknie do ślubu me kochanie,
Mknie do ślubu moja mała,
Bo tak innym się zachciało.
O, gdybym był śnieżną chmurą
Z nieba bym na sanie runął,
Wywróciłbym je i dziewczę
Wycałował raz jeszcze...
 Szandor Petofi 

(przekład T. Fangrat)

Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a 
nim Waluś (14 luty) nam zaświeci, 
obaczymy, mróz kark skręci.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna 
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zaku-
ty.
Cudze się widzi pod lasem, a swego 
się nie widzi pod nosem.
Człowiek bez kalendarza to jak ksiądz 
bez brewiarza.
Gdzie tłusta kuchnia tam testament 
chudy.
I po zgojonej ranie blizna się zosta-
nie.
Każda ręka piękna, która co daje.

Ziemniaki na kwaśno 
po mazursku

Kilogram ziemniaków, jedna duża ce-
bula, 6 dag smalcu lub innego tłusz-
czu, 3 dag mąki, cytryna, sól, natka 
pietruszki, listek laurowy, 5 ziaren pie-
przu, 5 ziaren ziela angielskiego, duża 
łyżka cukru i duża łyżka karmelu

Ziemniaki obieramy i kroimy je w 
talarki lub kostkę i gotujemy w oso-
lonej wodzie. W międzyczasie robi-
my zasmażkę. Roztapiamy na patelni 
smalec, dodajemy do niego mąkę i 
wreszcie cebulę. Gdy zgęstnieje roz-
prowadzamy wiodą spod ziemniaków. 
Na koniec dodajemy do zasmażki sok 
z cytryny , posiekaną natkę pietrusz-
ki, listek laurowy, ziarenka pieprzu i 
ziela angielskiego. Chwile trzymamy 
na ogniu, a potem dodajemy do gotu-
jących się ziemniaków. 

Przed dogotowywaniem ziemniaki 
doprawiamy karmelem i cukrem.

Tak przygotowane ziemniaki 
świetnie pasują smakiem do parówek 
albo kotletów z grzybami.

Kulki owsiane
25 dag płatków owsianych, 2 łyżki ma-
sła roślinnego, 2 jajka, 3 łyżki cukru, 

olejek migdałowy lub kakao
Płatki rumienimy na suchej patelni i 

zaraz studzimy. Po ostudzeniu dodajemy 
żółtka, masło, cukier, olejek lub kakao. 
Dokładnie mieszamy dodając porcjami 
ubite białko. Masę formujemy w kulki 
i układamy na blaszce. Pieczemy w na-
grzanym piekarniku od 4 do 5 minut. 

Omlet mazurski
Szklanka pokruszonego razowego chle-
ba (może być pumpernikiel), pół szklanki 
startego żółtego sera, 5 jajek, pół łyżki 
pieprzy ziołowego, dwie łyżki posiekane-
go szczypiorku, półtorej łyżki masła, sól, 
lubczyk, woda

Jajka roztrzepujemy w głębokiej mi-
sce dodając od 3 do 5 łyżek wody. Po 
wymieszaniu wsypujemy chleb i pozosta-
łe składniki zostawiając połowę startego 
sera i połowę szczypiorku. 

Masło rozgrzewamy na patelni i rów-
nomiernie rozprowadzamy i dopiero wte-
dy wlewamy na nią przygotowane wcze-
śniej „ciasto”. Można też zapiec omlet w 
piekarniku. 

Po wyjęciu posypujemy omlet pozo-
stałym serem i na wierzchu szczypior-
kiem.

Zdobycie Bieguna Południowego
14 grudnia 1911 roku wyprawa kie-

rowana przez norweskiego badacza po-
larnego Roalda Amundsena osiągnęła 
Biegun Południowy. Miesiąc później (17 
stycznia 1912 r.) dotarła tam ekspedycja 
Anglika Roberta Falcona Scotta. 

Obie wyprawy prowadziły ze sobą 
prawdziwy wyścig Amundsen wyruszył 
28 października, a  Scott - 31 paździer-
nika. Amundsen kierował się do biegu-
na najkrótszym szlakiem. Do transportu 
wybrał sanie i eskimoskie psy z Grenlan-
dii, przywykłe do ciężkiej pracy w trud-
nych warunkach klimatycznych 

Scott wykorzystał sanie motorowe, 
zaprzęgi psów i kucyki. Sanie motorowe 
bardzo szybko odmówiły posłuszeństwa. 
Także kuce nie wytrzymały trudów wy-
prawy. Ze względu na niewystarczającą 
ilość psów, ludzie sami ciągnęli sanie. 
Szlak był o 150 km dłuższy niż Norwe-
ga, za to częściowo znany. Podczas gdy 
ekspedycja Scotta powoli posuwała się 
naprzód, Amundsen dotarł na Biegun 
Południowy i zatknął tam flagę norwe-
ską Scott został wyprzedzony, mimo no-
woczesnego sprzętu i lepszego przygo-
towania wyprawy od strony naukowej. 

W drodze powrotnej ekspedycję 
Scott’a spotkała tragedia. Burze śnieżne 
uniemożliwiały osiąganie w porę zało-
żonych wcześniej baz i wszyscy uczest-
nicy zginęli.

Historia bobu
W krajach południowych, w Troi 

i na Krecie, bób byt znany i uprawia-
ny już w neolicie. Na terenach obec-
nej Polski uprawa bobu znana była 
w epoce brązu i żelaza - na naszych 
terenach jedzono wtedy breję z roz-
gniecionych nasion bobu, jęczmienia 
i prosa W Egipcie był to pokarm pro-
stego ludu, kapłanom natomiast był 
zakazany. Szczególny zakaz dotyczył 
kapłanów Izydy, pewnie ze względu 
na jego właściwości wiatro-pędne. 
Nie przeszkadzało to, by składać bób 
w ofierze bogom oraz zmarłym, a tak-
że urządzać tradycyjne stypy z bobem 

jako głównym daniem.
W Grecji, wraz z oliwką i cebulą był 

to podkarm plebsu, nawet miał swojego 
bożka - Kyamites. Także w Europie Środ-
kowej bób był jednym z podstawowych 
pokarmów aż do XVII wieku, potem 
stopniowo zastąpiony został fasolą, ku-
kurydzą i ziemniakami Ale autorem naj-
dziwniejszego podania o bobie jest wielki 
filozof i matematyk - Pitagoras. Sądził on, 
że dusze ludzkie po śmierci człowieka 
przekształcają się w ziarenka bobu. Rów-
nocześnie domagał się od władz zakazu 
spożywania bobu, gdyż, jego zdaniem, 
miał on powodować zaćmienie mózgu i 
otępienie.

Tarcie serów żółtych
Tarkę, na której będziemy ścierać 

żółty ser, lekko posmarujmy oliwą. Ser 
nie będzie się kleił, a tarkę będzie można 
łatwo umyć.
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Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w  
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce 
sportowej.

Zapisy do przedszkola
Do 10 marca  2011r. będą trwały zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do Przed-
szkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ( ul. Zielona 1 ). Kartę zgłoszenia 
można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej www.pzoi.
olecko.edu.pl lub www.olecko.pl ( zakładka aktualności) .
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w Przedszkolu pod nr telefonu 
87 520 32 12.
Ponadto do 10 marca br. będą prowadzone zapisy dzieci:
-  7 - letnich (dla chętnych rodziców również - 6-letnich) we wszystkich  szkołach 
podstawowych w gminie;
-  6-letnich (ur. w 2005r.), które nie rozpoczną nauki w klasie I, do oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanym przy szkołach podstawowych;
-  5 - letnich (ur. w 2006r.) do oddziałów przedszkolnych lub zespołów wychowa-
nia przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych.
W nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z obowiązującym na dzień 
dzisiejszy stanem prawnym, wszystkie dzieci 5-letnie muszą odbyć obowiązko-
we przygotowanie przedszkolne, które pozwoli im na podjęcie nauki w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej od 1 września 2012r..
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w szkołach podstawowych 
oraz w wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój 
nr 5, tel. 87 520 09 67.

W mroźny sobotni ranek 29 stycznia 2011 r. wyruszyłem 
z Wojtkiem Jeglińskim do Kowali Oleckich (autobusem o 
7.20 z Olecka), by stamtąd przejść nasypem nieczynnej od 
1993 r. linii kolejowej nr 41 do Olecka. 

Andrzej Malinowski (LOT Ziemi Oleckiej)

Zimowe przejście nasypem 
nieczynnej linii kolejowej

O 7.45 byliśmy już przy budynku byłego 
dworca PKP i ruszyliśmy przed siebie (42. 
kilometr linii w kierunku do Ełku – 0). Na 
początku szliśmy po wydeptanej ścieżce, 
które skończyła się po dwóch kilometrach. 
Widzieliśmy mnóstwo tropów dzikich zwie-
rząt. Były one na całej trasie. Ponadto ob-
serwowaliśmy  przebiegające sarny i dziki. 
Były też ślady po działalności bobrów. 

Nasyp znajduje się w bardzo dobrym 
stanie. Trudno natomiast stwierdzić czy 
wszędzie są szyny i podkłady. Śnieg przy-
krył wszystko bardzo dokładnie. Pozostały, 
w różnym stanie semafory i znaki oraz dwa 
wiadukty. Są też znaki drogowe wymuszają-

ce zatrzymanie się 
przed przejaz-
dem. 

Tylko w jed-
nym miejscu – w 
Stożnem (36. 
kilometr) około 
200 m linii prze-
biega przez teren 
ogrodzony dru-
tem kolczastym. 
Teren trzeba 
obejść. W wielu 
miejscach nasyp 
porastają krza-
ki i niewysokie 
drzewa. Można je 

bez problemu ominąć. Teren przy nasypie jest urozmaicony, 
malowniczy i urzekający. Las przy Borysewie, łąki, bagna, 
łęgi, wzgórza i doliny. Widać żwirownię w Stożnem i frag-
ment budowanej obwodnicy w Sedrankach. Najpiękniejsze 
widoki rozciągają się tuż za Sedrankami – nasyp przebiega 
pomiędzy jeziorem Sedraneckim i zbiornikiem wodnym w 
malowniczej dolinie. W sąsiedztwie linii biegnie droga nr 

65. Ruch na drodze nie zakłóca wędrówki. 
O 12.13 dotarliśmy do budynku dworca kolejowego w 

Olecku (27. kilometr). Przejście nasypem nieczynnej linii 
kolejowej zajęło nam 4 godziny i 28 minut (bez przerwy na 
odpoczynek). Pokonaliśmy 15 km, często zapadając się w 
śnieg i brnąc przez zaspy przy pomocy kijków trekkingo-
wych, które były pomocne także do odsuwania krzaków. 

Miejsce to doskonale nadaje się do pieszych wędrówek o 
każdej porze roku. 
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Terroryści Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
 Andrzeja Waligórskiego

Północna Liga Regionalna Tenisa Stoło-
wego im.F.Pietrołaja

Ze względu na ostrą zimę na raty odbywają się rozgrywki 
I-szej rundy naszej ligi.
Od ostatniego komunikatu rozegrano następujące mecze w 
których padły wyniki:
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - LEGA OLECKO  2:10
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - UŻKS SPINAKER WĘ-
GORZEWO 7:10
LUKS ABC ,,ŻAK”PISANICA - GEODEZJA OLECKO   10:3
STREFA GOŁDAP - LEGA OLECKO 4:10
SP BUDRY - STREFA GOŁDAP  1:10

Gdy usłyszysz : terrorysta,
Pewnie wyobrażasz sobie,
Ranek, a pogoda mglista,
Młody Arab czyha w rowie.

W ręku lont od bomby straszne,
Lub zapalnik z tranzystorów.
Torba prochu roboty własnej,
Do rozwiązywania sporów.

Są tez inni terroryści,
Nie tak bardzo radykalni.
Mieszkaniowi to lobbyści,
Lecz psychicznie są brutalni.

Ja zaręczam wam, kochani,
Każdy w domu swym posiada,
Kogoś kto ma innych za nic,
Babkę, ciotkę i sąsiada.

Wszystko przez małe pudełko.
Gdy je w ręku zatrzymujesz,
Tym pudełkiem włączasz szkiełko
I o wszystkim decydujesz.

Dzień zaczyna się od tego,
A najbardziej , to niedziela,
Świtem coś katolickiego,
Pstryka dziarsko babcia Hela.

Drapie się po siwej głowie,
Szczerzy śmiechem ząb ostatni.
-Co wam powiem, to wam powiem,
-Piękny ksiądz, jak z fotografii!

Idą dzieci po śniadaniu,
Przed ekranik na wycieczkę.
Mama krzyczy –Antoś draniu!
- Załącz Zosi Calineczkę!

Antos zaś potwory woli
I terroryzuje siostrę.
W kung-fu z pandą się wyszkolił,
Teraz ćwiczy ciosy ostre .

Po południu czas seriali,
Prosto w sercu, w uchu w głowie,
Jak w tym wszystkim się odnaleźć,
Tylko mama radzi sobie.

W zaborczości swej pilotem,
Zmienia serial za serialem.
-Obiad, chyba będzie potem..-
Mówi z udawanym żalem.

A wieczorem aż łeb trzeszczy,
Ojciec, czyli rodu głowa,
W telewizor dziko wrzeszczy,
Polityków chce szlachtować.

Czasem tylko, tak w odmianie,
Jakiś sport załączy skrycie,
Ale wtedy na ekranie
Wuwuzeli wściekłe wycie.

Tak terroryzm w każdym domu,
Przez dzień cały wciąż szaleje.
Nie pozwala nikt nikomu
Na kompromis mieć nadzieję. 

Na te wojny, kłótnie , swady,
Których w domu jest bez liku,
Tu udzielę dobrej rady,
Zakup dziesięć odbiorników.              

          natasza

Od tego numeru „TO” rozpoczynamy prezentacje fotografi laureatów konkursu fotogra-
ficznego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika. Dziś fotografia „Spojrzenie I”  Agnieszka Urbanowicz.

GEODEZJA OLECKO - RATUSZ GI-
ŻYCKO  0:10
UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO - 
LUKS ABC ,,ŻAK”PISANICA  8:10
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - YOUNG 
TEAM OLECKO 10:4
RATUSZ GIŻYCKO -   UŻKS SPINAKER 
WĘGORZEWO 9:9
STREFA GOŁDAP - GEODEZJA OLEC-
KO  10:0
LEGA OLECKO - SP BUDRY  10:4 
Tabela po tych meczach przedstawia się 
następująco
   1. LEGA OLECKO 16:0 80:28
2. STREFA GOŁDAP  14:2 74:34   
3. RATUSZ GIŻYCKO 9:7 64:50  
4. UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO 
   9:7 66:58 
5. LUKS ABC ,,ŻAK”PISANICA  
   8:4 55:37
6. SP BUDRY  5:9 41:59
7. UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE 
   4:10 42:61
8. GEODEZJA OLECKO 3:13       36:72

9. YOUNG TEAM OLECKO 
   0:16       21:80                         
Do zakończenia rundy pozostały spotkania między Budrami 
i Pisanicą oraz Pisanicą a Gawlikami Wielkimi.   
Najlepszą drużyną na półmetku jest LEGA OLECKO, która 
zdobyła komplet punktów.
W meczu na szczycie pokonała Gołdap na wyjeżdzie 10:4.
Po długiej przerwie zagrał w Ledze Marcin Chlebus. W me-
czu Lega-SP Budry w drużynie gości wystąpił zawodnik 
Państwa Środka Xu Liang Zhu ,któremu sprostał tylko Da-
rek Karniej

Organizator Józef Polakowski
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PO KOKARDĘ
Warkocze moich dziewcząt

Uprzejmie proszę nie posądzać mnie o plagiat i czerpanie 
korzyści z cudzej twórczości. Najpierw byłam z siebie dumna, 
że taki mi się fajny tytuł wymyślił, ale chwilę później zreflek-
towałam się, że słowa „A warkocze naszych dziewcząt…” są 
z jakiejś piosenki. Od czego ma się Google? Klik i… zasko-
czenie, bo to tytuł, ale nie piosenki, tylko filmu, którejś części 
„Domu”, bardzo popularnego niegdyś filmu, przy którym sama 
niejednokrotnie się wzruszałam. Ale nie o pochodzenie słów 
tu chodzi. 

Owy tytuł (mój) wpadł mi dzisiaj z samego rana, kiedy to 
czesałam włosy dziewczynkom i zaplatałam je w warkocze. 
Kiedyś zupełnie nie rozumiałam, dlaczego kuzyn nie pozwa-
la swojej córce ściąć długich włosów, warkocza do pasa. Co 
takiego jest w tych długich włosach, warkoczach, że panowie 
przepadają za nimi? Ileż poematów powstało, ileż romantyzmu 
w rozwianych na wietrze włosach. Tylko blondynki trochę 
podpadły społeczności, bo tyle kawałów mają na swoim koncie 
i to niekoniecznie wysokim IQ.

A warkocze moich dziewcząt są koloru blond. Zaplatam je 
prawie codziennie, bo to najwygodniejsza fryzura do szkoły. 
Ostatnio pewna znajoma wyraziła swoją opinię na temat szkol-
nych strojów. Uważa, że elegancki strój, na przykład spódnicz-
ka z kamizelką albo marynarką, narzuca dziecku pewien spo-
sób bycia i noszenia się. Zaś dzieci w powyciąganych dresach 
tak też się zachowują jak wyglądają ich dresy. Od tego dnia 
zaczęłam obserwować dzieciaki ganiające po szkolnych kory-
tarzach, kiedy przychodzę po córkę do szkoły. 

Rzeczywiście, panieneczki w sukieneczkach muszą uwa-
żać, żeby się dajmy na to spódnica nie zagięła, a ci mali „dre-
siarze” biegają jak opętańcy. Oczywiście nie jest to regułą, ale 
w spódnicy trzeba nosić się inaczej. Niby to oczywiste, ale 
nigdy sobie tego aż tak nie uświadamiałam. Hmm, przecież 
sama, kiedy nakładam szpilki i spódnicę, to nie da się w nich 
biegać, więc staram się chodzić nadobnie, choć nie zawsze mi 
to wychodzi. 

Z zazdrością w oczach zerkam ukradkiem na kobiety zimą, 
które paradują z lekkością w zimowych kozakach na obcasach. 
Chyba bym się zabiła pędząc do pracy. Zerkam i myślę, czy 
moje dziewczyny odziedziczą po mnie miłość do skórzanych 
butów typu „oficerki”, traperów i toreb-listonoszek? 

Chciałabym, żeby były kobiece, więc nie jestem chyba dla 
nich zbyt dobrym wzorem. Z malowaniem się to mnie już prze-
skoczyły o dwa pułapy. Kiedy tylko przychodzą koleżanki, to 
wyciągają ze swojej toaletki (doskonale też spełnia rolę biur-

ka) różne malowidła, które są ogólnodostępne w czasopismach dla 
dzieci. 

Uwielbiam to, choć czasami zwracam uwagę, by nie przesa-
dzały z krzykliwą kolorystyką. Kiedyś obie pomalowały sobie 
paznokcie i to każdy w innym kolorze – istne choinki! Ale było 
zabawnie! 

Wiedzą do czego służy spiralka do rzęs i potrafią jej użyć, a 
kolorowe oczy po balu karnawałowym zmywają mleczkiem ko-
smetycznym. Może gdyby były lekcje albo spotkania na lekcjach 
z profesjonalną kosmetyczką, to wiele dziewcząt nauczyłoby się 
robić makijaż i wiedziały, jak dbać o cerę.  

Są takie szkoły u sióstr zakonnych, w których są lekcje etykie-
ty (wiem, bo córka mojej koleżanki chodziła w stolicy do takiej)  
z osobą pracującą na placówce dyplomatycznej. Dziewczęta mu-
siały mieć buty na obcasie (nigdy palce lub pięty nie mogą być od-
słonięte na oficjalnych przyjęciach!) i uczyły się chodzić, siedzieć, 
odpowiednio trzymać dłonie, itp. Czyż to nie wspaniałe?! 

Z chęcią wysłałabym obie moje dziewczyny jeśli nie do takiej 
szkoły, to choćby na kurs, lekcje manier, żeby nie było tak jak na 
jednej z wycieczek. Dałam się namówić wychowawczyni i poje-
chałam jako opiekunka na klasową wycieczkę do stolicy. Kiedy 
przyszło do obiadu w restauracji, pewna trzecioklasistka siedziała 
przy stole ze spuszczoną głową, gdy inni pałaszowali zmęczeni 
zwiedzaniem. Na pytanie, czy nie lubi kotletów schabowych, za-
przeczyła. Szybko zorientowałam się, że chodzi o… sztućce, a 
raczej operowanie nimi. Byłam zaskoczona, ale nie dałam oczy-
wiście tego poznać po sobie. Jak odbywały się imprezy rodzinne? 
Dodam, że nie było to dziecko z rodziny patologicznej, ubogiej 
czy zaniedbanej. Bałam się tylko, żeby inne dzieci tego nie zauwa-
żyły i nie dokuczały. Udało się ten brak „zataić”.

Pamiętając tamto do dzisiaj zwracam uwagę swoim dzieciom, 
by prostowały plecy przy stole, bo sztućce i łokcie mają opanowa-
ne. Jest to tak samo ważne, tak jak noszenie mundurka w szkole, 
który nie musi być granatowym fartuszkiem z nonajronu. 

Tak sobie analizuję to, co napisałam i wniosek nasuwa się je-
den: wszystko jest ważne: i to, co nosimy na sobie, i to, jak się 
zachowujemy wobec własnych dzieci.

Chcemy czy nie, jesteśmy dla nich wzorem, który wykorzysta-
ją i powielą we własnym dorosłym życiu!

Ależ zrobiło się poważnie... Zaczęłam od włosów, a skończy-
łam na wzorach wychowania, niekoniecznie moich i niekoniecz-
nie trzeba je powielać. A warkocze… warkocze są takim niepisa-
nym symbolem dzieciństwa. I teraz rozumiem kuzyna, dlaczego 
nie pozwalał swojej córce ściąć warkocza. Póki jest warkocz, jest 
dzieciństwo.

Marusia


