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Wigilia w Społecznej

20 stycznia w Zespole Szkół Społecznych punktualnie w
południe rozpoczęło się spotkanie wigilijne. Wzięli w nim
udział uczniowie, rodzice oraz pedagodzy. Zebranych przywi-

Wigilia w „Smyku”

Na Wigilie w Smyku przybyli również rodzice dzieci z filii
przedszkola na Siejniku. Gościem był ksiądz prałat Marian
Salamon. Wszystkich przywitała Ewa Bożeńska.
Mali aktorzy rozpoczęli przedstawienie radosną kolędą,
a siły ich głosów mogliby pozazdrościć dorośli na niejednej
uroczystości. Spektakl w wykonaniu dzieci był krótki ale treściwy. Aktorzy bez żadnego skrępowania i bez stresu wypowiadali swoje kwestie. Rodzice byli zachwyceni.
Jak każde spotkanie wigilijne i to zakończyło się łamaniem opłatkiem. 					
M

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

tał dyrektor Waldemar Snarski.
Wystrzałowym przedstawieniem szopki popisali się
uczniowie Społeczniaka. Zagrany w iście sportowym tempie spektakl zrealizowany został przy pomocy księdza
Andrzeja Żołnierewicza oraz Elżbiety Tumiel i Katarzyny
Werstak.
Wszyscy uczniowie po przedstawieniu otrzymali pamiątkowe ozdoby choinkowe oraz po czekoladowym
Świętym Mikołaju.
Po spektaklu uczestnicy Wigilii udali się piętro wyżej,
gdzie podzielono się opłatkiem i spotkano się przy wigilijnym stole.				
M

link do konkursu na zadania zlecone przez Samorząd
Województwa.

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/2602/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_Samorzadu_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_
art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_w_
roku_2014/

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

choinki
cięte i w pojemnikach
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
9 grudnia od 18.43 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy
Słonecznej pożar okna w garażu.
10 grudnia od 9.08 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Monetach drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą i linią
energetyczną.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
11 grudnia od 8.40 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
ulicy Kościuszki skutki kolizji drogowej. samochód w przydrożnym rowie.
11 grudnia od 16.10 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Tunelowej pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
12 grudnia od 8.15 trzy zastępy JRG PSP usuwały w Dułach skutki kolizji drogowej. Samochód ciężarowy z cysterną
w przydrożnym rowie.
12 grudnia od 15.41 jeden zastęp JRG PSP na ulicy Kolejowej udzielał pomocy mężczyźnie, który zasłabł na chodniku.
13 grudnia od 1.07 jeden zastęp OSP Sokółki pomagał w
Staczach wydostać się ze śniegu karetce pogotowia, która w
nim ugrzęzła.
14 grudnia od 12.22 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kopernika pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
16 grudnia od 16.38 jeden zastęp OSP Borawskie gasił w
Borawskich pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
17 grudnia od 11.35 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
nadrwaną rynnę przy wejściu do budynku mieszkalnego przy
ulicy Kościuszki.
informacji udzielił sekcyjny Radosław Osiecki

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

... odmówił oleckiej gminie uzgodnienia wykonanego
przez nią projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Urząd
Miejski ponownie wystąpił z pismem o uzgodnienie projektu
8 listopada. 3 grudnia minął termin odpowiedzi RDOŚ.

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.45 zł
ON Arctic ................. 5,75 zł
Pb 95......................... 5.29 zł
PB 98......................... 5,39 zł
LPG............................ 2,65 zł
Olej opałowy............... 3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V43504

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
UWAGA:
do 2 stycznia kino „Mazur” nieczynne
23 grudzień (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie podwójnego nr „Tygodnika Oleckiego” (następny
nr ukaże się 8 stycznia)
24 grudzień (WIGILIA) (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
6.00 - 14.00 - godziny otwarcia hali „Lega”
25 grudzień (Boże Narodzenie) (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
hala „Lega” nieczynna
26 grudzień (Drugi Dzień Świąt) (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
14.00 - 22.00 - godziny otwarcia hali „Lega”
27 grudzień (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
28 grudzień (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18.00 - Mecz III Ligi Piłki Ręcznej MLKS Czarni Olecko MTS Giżycko, hala „Lega”
29 grudzień (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
30 grudzień (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
31 grudzień (Sylwester) (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
6.00 - 12.00 - godziny otwarcia hali „Lega”
1 stycznia (NOWY ROK) (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
12.00 - Czarni Olecko - Reszta Świata, mecz piłki nożnej
14.00 - 22.00 - godziny otwarcia hali „Lega”
14,30 - noworoczny turniej tenisa ziemnego, hala „Lega”
15:30 – rozpalenie dwóch ognisk, Rynek
16:00 – zabawy dla dzieci prowadzone przez Świętego
Mikołaja częstującego cukierkami
16:30 – pokaz grupy ogniowej „JAMA”
16:50 – noworoczne wystąpienie Burmistrza Miasta Olecko
– Wacława Olszewskiego
17:00 – pokaz fajerwerków
2 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
3 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
4 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
5 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna 11 listopada 9
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
6 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
7 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
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Świętujemy Nowy Rok!
Pierwszego dnia 2014 roku zgodnie z kilkuletnią olecką tradycją mieszkańcy Olecka będą wspólnie świętować
Nowy Rok na Placu Wolności. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji.
W programie:
15:30 – rozpalenie dwóch ognisk - będzie można się
ogrzać, a także piec kiełbaski
16:00 – zabawy dla dzieci prowadzone przez Świętego
Mikołaja częstującego cukierkami
16:30 – pokaz grupy ogniowej „JAMA”
16:50 – noworoczne wystąpienie Burmistrza Miasta
Olecko – Wacława Olszewskiego
17:00 – pokaz fajerwerków

Zabawa świąteczna

We wtorek, 17 grudnia w Kowalach Oleckich odbyła się
zabawa świąteczna, w której udział wzięli mieszkańcy gminy Kowale Oleckie. Wydarzenie kulturalne miało na celu z
jednej strony podniesienie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej pośród lokalnej społeczności, z drugiej zaś popularyzację pośród uczestników przedsięwzięcia zwyczajów
bożonarodzeniowych.
Wspólną zabawę poprzedziło uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kowalach Oleckich. Strażacy nie kryli swojego
zadowolenia w związku z otrzymaniem wozu. W słowach
podziękowania zapewnili Wójt Gminy Kowale Oleckie, że
dołożą wszelkich starań, by wóz jak najdłużej służył społeczeństwu w akcjach gaśniczych oraz ratowniczych.
Następnie rozegrane zostały gry i konkursy z nagrodami
skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Wszystkie zabawy tematycznie związane były ze
Świętami Bożego Narodzenia i wymagały od uczestników
nie tylko znajomości zwyczajów bożonarodzeniowych, ale i
kreatywności.
Dodatkowymi atrakcjami były: poczta św. Mikołaja oraz
świąteczne studio fotograficzne, w którym uczestnicy zabawy mogli zrobić zdjęcia w zwariowanych i kolorowych strojach na tle choinki.
Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszyło się sto-

Należy zabrać ze sobą kiełbaski i kijki do ogniska
Zastrzegamy, że w razie niesprzyjających warunków
atmosferycznych pokaz sztucznych ogni nie odbędzie się.

Ośmiu Wspaniałych

Rozpoczęła się XX edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
promującego młodzieżowy wolontariat.
W ramach konkursu wyróżniana jest działalność młodych
ludzi do 19 r. ż., którzy na zasadzie wolontariatu włączają
się w pomoc kolegom i osobom potrzebującym. Nawiązują kontakty z osobami przebywającymi w domach pomocy
społecznej, domach dziecka, hospicjach. Współpracują z
organizacjami: Caritas, ZHP, LOP, PCK, PKPS i wieloma
innymi.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.
swiatnatak.pl .
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
isko ze świątecznym malowaniem twarzy. Tego dnia nie
mogło zabraknąć także stoisk ze stroikami bożonarodzeniowymi i ozdobami choinkowymi oraz wspólnego śpiewania kolęd.
Zabawa świąteczna została zorganizowana przez Urząd
Gminy w Kowalach Oleckich, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Zbigniew Sieńko

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:

• Mirosław Aktynowicz
• Jan Anisimowicz
• Tadeusz Brodowski
• Andrzej Ladziński
• Marek Rzecki
• Maciej Zaremba

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Jakby o Świętach Bożego Narodzenia
nie pisać, to i tak zawsze sprowadzi się to
do zapachu choinki, białego obrusa na stole, świecących cudownie lampek i głębokiego cienia pod choinką, w którym kryją
się tajemnicze, wspaniałe rzeczy.
W rozświetlone niebo, gdzie pojawia
się pierwsza gwiazdka płyną kolędy. Przy
wigilijnych stołach zasiadają całe rodziny, zaproszeni samotni
goście i przygodnie spotkani wędrowcy. Najpierw dzielą się
opłatkiem, a później częstują się daniami wigilijnego stołu.
Przed północą zakładają ciepłe ubrania i idą lub jadą na
Pasterkę. Potem wracają, niektórzy do ciepłych łóżek inni do
świątecznego już, nie postnego stołu.
Jakby nie pisać, jakby nie wspominać, to jest w świętach
Bożego Narodzenia niezniszczalny od setek wieków czar.
Czar ten przychodzi do nas z literaturą, z opisem historycznym i z tradycją.
Mnie święta zawsze kojarzą się z zapachem choinki, ciast
pieczonych w piekarnikach, a szczególnie makowca. Pieczony mak, przynajmniej dla mnie, miał i ma niepowtarzalny
zapach. Nigdy nie przeżyłem Świąt Bożego Narodzenia w
domu innym niż rodzinny bądź w domu moich bliskich, więc
zawsze kojarzą się mi z atmosferą. Z jednej strony są radosne
i pełne opowieści osób, które raz do roku w takim gronie się
spotykają. Ale są też pełne cichości i wspomnień, które są tylko w mojej głowie.
Święta, przynajmniej w mojej rodzinie, to również odwiedziny u tych, których już z nami nie ma. Zapalenie znicza.
Chwila zadumy i czasami nawet uśmiechu, gdy patrzą na
zdjęcia dziadka, mamy czy taty. Wspomnienie chwil wspólnych, a że czas zaciera wszystko i wygładza wspomnienia, to
zostają tylko te radosne i ciepłe.
Najdziwniejsze jest jednak to, że tradycja jest jedna ale
dwóch takich samych Świąt nie przeżyłem nigdy. Każde są
nowe, każde niosą coś innego. Ktoś przybywa i zjawia się w
kręgu światła bijącego od białego obrusa wigilijnego stołu.
Świat się zmienia i my również zmieniamy się wraz z nim.
Pierwsze wigilie jakie pamiętam, to przede wszystkim
wizyta Świętego Mikołaja. Zawsze z bratem byliśmy niepo-
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cieszeni, że mama musiała akurat gdzieś wyjść, kiedy on
przychodził. Później wspólne oglądanie prezentów. Zabawa nimi. Pamiętam wielki piec stojący w rogu pokoju i my
z bratem w piżamach oparci o niego plecami, a obok nas
mama trzymająca naszą pierzynę by się nagrzała. Potem
bieg do naszego łóżka i twarz mamy, gdy przykrywała nas
gorącym, rozgrzanym puchem.
Wtedy choinki, tak jak teraz nie rozświetlały pokojowego cienia. Nie świeciły się, gdy zasypialiśmy. Świeciły na
nich tylko, gdy w pobliżu byli dorośli, prawdziwe świeczki z
otwartym ogniem. Pamiętam jak kilka razy anielskie włosy,
(czyli cienkie długie celofanowe paski) zapalały się od świec
i tylko szybka akcja ratownicza ojca lub mamy nie doprowadzała do pożaru. Świeczki, gdy wychodziło się z pokoju
należała zdmuchnąć.
Piękne też, z perspektywy dziecka, były przygotowania
do świąt. Najbardziej lubiłem być wtedy w kuchni. Patrzeć
co się wokół dzieje. Teraz wiem, że przeważnie przeszkadzałem ale wtedy nikt mnie nie gonił. Czasami, zdarzały się
rzeczy straszne... naturalnie dla mnie. Pamiętam taką jedną,
gdzie do tej pory włos mi się na karku jeży.
Miałem taką dużą kulę bilardową z kości słoniowej. Była
od bilardu tzw. rosyjskiego. Gra się w to wszystkimi bilami białymi. Sztuka polega na tym by wbić ich więcej niż
przeciwnik. Łuzy są tylko o około kilka milimetrów szersze
od bil. Bardzo trudna gra, ale grać w taki bilard nauczyłem
się dopiero później. Wtedy miałem może pięć, może sześć
lat. Podłoga w kuchni była zrobiona z desek między którymi
były szpary wzdłuż których kula toczyła się jak pociąg po
szynach. Puszczałem ją i patrzyłem.
Któreś z ciotek, Zena albo Roma, cały czas mówiły do
mnie, żebym się tą kulą nie bawił. Na podłodze obok piekarnika stał bowiem gąsior wina. Wino miało być zlane do
butelek, ale na razie gąsior przeszkadzał w przygotowaniach
więc znalazł się w tym właśnie miejscu.
Puściłem kulę, a ta toczyła się jak zawsze. Podłoga w codziennej kuchni była sterylna. Wtedy jednak nie nadążano ze
sprzątaniem. Jakiś okruch utkwił w szparze miedzy deskami
i wybił kulę na inny tor. Struchlałem. Kula toczyła się prościutko w szklany potężny gąsior. Czas rozciągnął się w nieskończoność. Prawie, że nie zemdlałem. I zdarzył się cud!
Przed samym gąsiorem w szparze podłogi znowu jakiś
okruch skierował bilę na bezpieczny tor.
Już więcej nie bawiłem się nią w ten sposób.
Jednak Święta to przede wszystkim pogodne wspomnienia. Układają się one w jeden wielki radosny magiczny krąg.
Tęskni się do nich. Przede wszystkim jednak do spotkania z
najbliższymi. Do spojrzenia w ich twarze. Do wysłuchania
nowych opowieści i do podzielenia się swoimi doznaniami
minionego roku.
Życzę Państwu rodzinnych, spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia. Niech uśmiech gości na Waszych
twarzach i w ten piękny czas i przez cały rok. Życzę również
szczęśliwego Nowego Roku, żeby był chociaż troszeczkę
lepszy od tego co mija. Żeby ziściło się wszystko co tylko
sobie wymarzycie. Żeby otaczała Was sama miłość, a złośliwcy, którzy wam dokuczają przejrzeli na oczy. Żeby zobaczyli w was anioły i sami się takimi stali.
Hartu ducha, szczęścia i przede wszystkim zdrowia życzy
B. Marek Borwaski
Ps. I jeszcze na koniec jako, że miejsce motta na pierwszej
stronie zabrały życzenia, kilka rad H. Jackson Brown, Jr.
związanych ze Bożym Narodzeniem:
Co roku w grudniu zrób światu cenny prezent. Oddaj krew.
Każdy prezent musi być pięknie opakowany.
Kupuj każdemu ze swoich dzieci co roku jakąś specjalną
ozdobę na choinkę. Kiedy będą się wyprowadzać do swoich
domów, zapakuj wszystkie te ozdoby i wręcz im jako prezent
na nowe mieszkanie.
Nigdy nie dawaj osobie, którą kochasz, prezentu sugerującego potrzebę zmiany.
Przed pójściem do łóżek w Wigilię weźcie się całą rodziną za ręce i zaśpiewajcie kolędę.
Podziękuj za prezent, choćby najmniejszy.
Nigdy nie odmawiaj świątecznego deseru.
Otwierając szampana, kręć butelką, nie korkiem.
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Jubileuszowy 15 Koncert Świąteczno-Noworoczny.

Przedstawiciele samorządu (burmistrz, wiceburmistrz,
starosta), ksiądz, nauczyciele, policjanci, urzędnicy, dziennikarze, zespoły taneczne i muzyczne wcielą się w role wokalistów, aktorów, kabareciarzy dla jednego wspólnego celu,
jakim jest pomoc uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z
terenu powiatu gołdapskiego. Bowiem pieniądze z cegiełek
sprzedanych zasilą Fundusz Stypendialny prowadzony przez
Gołdapski Fundusz Lokalny i Fundację Rozwoju Regionu
Gołdap.
Jubileuszowy koncert poprowadzą charytatywnie Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus.
Fundusz Stypendialny w roku szkolnym 2013/2014 dofinansowali:
Gmina Gołdap, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja
Agory, Powiat Gołdapski, Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce, Gołdapski Fundusz Lokalny,radni Rady Miejskiej,
Robert Magielnicki, Jan Steć, osoby przekazujące 1% podatku, Gołdapianie.
W tym roku odbędzie się już 15 koncert w dniach 29 i 30
grudnia o godz. 18.00
w sali widowiskowej Domu Kultury.
Wstęp 30 zł.
Sprzedaż cegiełek 23 grudnia w biurze Domu Kultury w
Gołdapi w
godzinach 9.00 – 15.00.
W koncercie udział wezmą: Artur Andrus, Piotr Bartoszuk, Dariusz Chałas, Magdalena Chmiel, Remigiusz
Chmiel, Andrzej Ciołek, Norbert Dawidowski, Wanda
Deptuła, Anna Gawza, Danuta Gąsiewska, Halina Jasiń-

B84704

V43904

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY          
1. kierowca samochodu ciężarowego
2. magazynier
3. spawacz metodą TIG
4. sprzedawca w branży przemysłowej
5. pracownik socjalny
6. specjalista ds. elektrycznych
7. technik informatyk
8. operator ładowarki
9. tapicer
10. stolarz
11. pomocnik stolarz
12. dozorca
13. elektryk
14. sprzątaczka biurowa
15. wytapiacz stali i żelazostopów – piecowy
16. administrator nieruchomości

ska, Marta Jurgiełan, Stella Kramkowska, Sebastian
Krepsztul, Magdalena Krupińska, Maciej Mackiewicz,
Patrycja Magielnicka, Robert Magielnicki, Zbigniew
Mieruński, Karolina Milewska, Marek Miros, Grzegorz
Misiun, Jacek Morzy, Danuta Muszyńska, Iwona Ojrzyńska, Beata Otto, Piotr Piela, Andrzej Poniedzielski,
Aleksandra Ratasiewicz, Tomasz Sala, Ewa Skierś–Judzewicz, Jan Steć, Anna Szułczyńska, Wiktoria Tałejszys, Alicja Tynecka, Paweł Werchowicz, Barbara Woźniak, Andrzej Żyliński, Let’s dance, Gracja, teatr ognia
Flash Zone, zespół Zorepad, zespół Czeremosz

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek)
o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki opartej
na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Olecko,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy
ulicami Grunwaldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności
w Olecku,
c) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w
Olecku na rok 2014,
d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2014,
e) zmiany Statutu Gminy Olecko,
f) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Z
myślą o przyszłości” w ramach Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
g) wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą
„Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla
uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
h) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Olecko,
i) wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina 3+”,
j) zmiany budżetu gminy na 2013 rok,
k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2014-2022,
l) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady
Miejskiej,
4) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Planowania,
Budżetu i Gospodarki,
5) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,
6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7) głosowanie nad uchwałą budżetową.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

K91001
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Rummikub

Nasza zabawa trwa od czerwca 2012 r.
Zasady turniejowe są bardziej rygorystyczne: gra każdy z każdym i na tej podstawie wyłaniają się zwycięzcy.
Gramy na czas. Pięć minut gry ze stoperem i wszystko
jasne. Nasza grupa Rummikubowców jest ciągle otwarta.
Wszystkich chętnych zapraszamy do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku, do czytelni w każdy
czwartek o godz. 16.00. Przewidziane są fajne nagrody.

zajęciach – zawsze jest z nami, jak na to pozwala mu czas.
No, a dzisiaj!!!!..... jak mu to się udało, żeby zdobyć kilka groszy na nagrody dla nas – Rummikubiczów, którzy
spotykają się w każdy czwartek, podkreślam, w każdy
czwartek – nie wiem, ale to fakt? Nagrody są, i to fajne.
Dyrekcja, dzięki Radkowi Skrodzkiemu – dyr. (na dzień
dzisiejszy) ROK „ Mazury Garbate”, w ten sposób doceniła nasz udział w tworzeniu fajnych inicjatyw kulturalnych.
Poprzez zabawę, integrujemy się i spędzamy wspólnie
wolny czas.
Tu wiek nie ma znaczenia – łączy nas więcej niż dzieli
– lubimy się i lubimy ze sobą przebywać, i … walczyć!!!
Zapraszamy, są długie zimowe wieczory – zajrzyj do nas i
zobacz.
Najbliższe spotkanie już 2 stycznia 2014 r.
Jako zdobywczyni I miejsca pozwalam sobie na złożenie życzeń i imieniu nas wszystkich:
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Fotki i komentarz - Teresa Rakus

Podsumowanie

Nasze dzisiejsze Rumikowanie (19 grudnia) – to również zakończenie rozgrywek rankingowych. I tu niespodzianka!!!!! dla wszystkich i dla osoby, która zajęła I miejsce. Nie było łatwo pokonać takich graczy, z którymi się
zmierzyłam.
To „istny cud” - ale też i fakt, i trochę szczęścia....
wiem, na którym fotelu należy siedzieć, by wygrać. Drugie
miejsce wywalczyła pani Alicja – to jest dopiero gracz: gra
ostro, ale uczciwie.... i nie lubi jak się ktoś długo zastanawia. Jest wśród nas takie powiedzenie, że : „pośpiesz się,
bo się przy tobie starzejemy”.
No i dalej: Kuba i Sebastian – na jednym pudełku.
Miejsca, honory - to jedno, a jest też ktoś, kto zadbał o to,
by radość z wygranej była jeszcze większa. Jest to nasz od
prawie dwóch lat trener – dosłownie, i osoba, która czuwa nad naszymi działaniami, wspiera nas, podpowiada.... a
czasem pomaga wygrać. Jest nim Darek Kruchelski.
Wszyscy go lubimy, i czekamy na niego na każdych

Handel ludźmi moimi oczami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na
komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej
„Handel ludźmi moimi oczami”, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest on realizowany we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komendą
Główną Policji w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”. Termin składania
prac upływa 30 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie czerwca 2014 r.
Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych
ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z
poszukiwaniem i świadczeniem pracy w kraju i za granicą,
zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania
informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia
gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Prace konkursowe

mogą zostać wykonane w technice: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.
Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02591 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi
oczami”.
Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych prac, tj. za I i II miejsce i 2 wyróżnienia. Nagroda zostanie przyznana również placówce edukacyjnej Laureata I
miejsca.
18 października był obchodzony Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy 880.000 osób z Unii Europejskiej stało
się ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej, w tym pracy związanej z wykorzystaniem seksualnym.
Więcej informacji o konkursie z regulaminem i kartą zgłoszeniową na www.handelludzmi.eu.
Anna Turowska
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„Masażyści” z ZSLiZ
na zajęciach w Gołdapi

7 grudnia słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 kształcący się
w zawodzie technik masażysta wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w Sanatorium Uzdrowiskowym
„WITAL” w Gołdapi.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Remigiusza Walkiewicza, kierownika ds. rehabilitacji, słuchacze mogli zapoznać
się ze specyfiką pracy masażysty w sanatorium, obejrzeć gabinety, uczestniczyć w zabiegach, poznać opinie pacjentów.
Piękna lokalizacja sanatorium nad jeziorem Gołdap, w
Puszczy Romnickiej umożliwia relaks i wypoczynek kuracjuszom. Sanatorium jest doskonale wyposażone w sprzęt leczniczy. Słuchacze zapoznali się z zabiegami: krioterapią miejscową i ogólnoustrojową, światłolecznictwem, elektroterapią,
ultradźwiękami, magnetoterapią, hydroterapią, kinezyterapią,
kąpielami kinezyterapeutycznymi w basenie, rehabilitacją

kardiologiczną, inhalacjami oraz balneoterapią – okładami oraz zawijaniami borowinowymi. Mogli również bliżej
przyjrzeć się organizacji pracy masażysty.
Kolejnym punktem zajęć w Gołdapi było odwiedzenie
pijalni wód mineralnych i leczniczych. Słuchacze mogli
spróbować wody chlorkowo-potasowej ze znaczną zawartością wapnia i magnezu oraz obejrzeć grotę solną oraz minitężnie.
Zajęcia w Gołdapi oceniamy jako bardzo ciekawe, chętnie wrócimy do Uzdrowiska- m.in. skorzystać z mikroklimatu powstałego wokół tężni.
Sylwia Ferenc

Sesji Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XXXVI Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz.
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu
i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Sprawozdanie Rady Powiatu (w tym informacja z realizacji uchwał), Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Komisji
Rewizyjnej z realizacji planu pracy za rok 2013.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Olecku oraz
zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu
oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czerniachowsku Obwod Kaliningradzkie

zaprasza do współpracy
i wymiany kontaktów

Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonijnego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27 października. Cele inicjatywy to propagowanie kultury polskiej
poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację środowiska polonijnego Obwodu Kaliningradzkiego. Forum
Polonijne w Сzerniachowsku to coroczna uroczystość,
która łączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego
pochodzenia Obwodu Kaliningradzkiego.
Prezesem Domu Polskiego w Czerniachowsku jest Pani
Irena Korol. Kontakt:
tel. 07 921 104 37 36, tel./ fax. 07 401 413 24 17, e-mail: bfirina@mail.ru

10. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/186/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 - 2023;
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013;
d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023;
e) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014:
1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały budżetowej;
3. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki;
4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B85003

Rozpoczęcie
kursu

9
stycznia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Plener 2013 Reality Art OLSZEWO

Warsztaty tworzenia ozdób
i stroików bożonarodzeniowych

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest
jednym z najpiękniejszych w roku. Biorę tu pod uwagę nie
tylko uczucia religijne, ale także estetyczne. Kolorowe lampki oraz ozdoby choinkowe cieszą oczy swą różnorodnością
kształtów i rozmiarów. Jednak w tej całej estetycznej otoczce mimowolnie zatracane są dawne zwyczaje oraz techniki
tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych, które niegdyś
zdobiły drzewka i izby naszych przodków.
W celu przypomnienia i zaprezentowania technik tworzenia takich ozdób instruktorzy z Gminnego Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich postanowili zorganizować warsztaty
bożonarodzeniowe.
Warsztaty odbyły się
w dniach 13-14 grudnia w
Gminnym Centrum Kultury.
W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci z Kowali
Oleckich, które przy pomocy instruktorów oraz zaproszonych twórców ludowych
własnoręcznie wykonywały
tradycyjne ozdoby choinkowe oraz stroiki.
Warsztaty były przeplatane rozmaitymi anegdotami i
opowieściami, których tematyka związana była z celebracją
Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli poznać dawne zwyczaje, które wraz z upływem czasu zaczęły odchodzić w zapomnienie.
Przedsięwzięcia takie jak to z jednej strony dają możliwość twórczego spędzenia wolnego czasu, z drugiej zaś są
znakomitą lekcją historii oraz dawnej obyczajowości. Przekazywane wartości mają nieoceniony wpływ na rozwój tożsamości lokalnej oraz na kształtujący się światopogląd dzieci.
Zbigniew Sieńko

Cykl wydarzeń kulturalnych 2014 roku rozpoczniemy
wernisażem wystawy prac powstałych podczas pleneru interdyscyplinarnego Plener 2013 Reality Art OLSZEWO.
Wzięli w nim udział tacy artyści jak: Danuta Golak, Jola
Grabowska, Mona K., Katarzyna Kowalska, Kamila
Makarewicz, Weronika Maksimowicz, Iza Muszczynko,
S.A. Bieniek, Juliusz Erazm Bolek, Wiesław B. Bołtryk,
Witek Jurkiewicz, Andrzej Legus, Dariusz Kruchelski,
Adam Obuchowicz, Marek Pacyński, Tomasz Perlicjan,
Zenon Windak.
Parę słów na ten temat od organizatora Pleneru Wiesława B. Bołtryka:
Już w kwietniu nieśmiało zachęcałem znajomych Artystów i ulubione Artystki. Jedni byli zainteresowani inni nie.
Zależało mi na ludziach młodych, na Ich sile i kreatywności.
Lecz nie tylko. Zacząłem od próby zaproszenia Tomasza
Perlicjana i Zenona Windaka.
Tasowała się karuzela pragnień i niemożliwości. Atutem
podstawowym było miejsce. Jedni przyjechali by sprawdzić,
jak Adam Obuchowicz, inni, jak Zenon Windak, potrzebowali zdjęć Olszewa, a jeszcze inni, jak Tomasz Perlicjan,
wchodzili w ciemno, a nowo poznana, mieszkająca w New
York Danuta Golak, malarka Niezmiernie Interesująca,
porwana została z Własnego Wernisag’e w Galerii Legusa.
Okolica jest niezbywalną walutą na interdyscyplinarne
spotkanie. Różnorodność postaw Artystycznych i charakter
człowieka, gwarantuje kolor Pleneru. W to lato tym kolorem, był kolor van Gogha, kolor żółty. Wiadomo, że Czerwień takoż była obecna, Ona jest w mojej Przestrzeni niezbędna. A karuzelę zdarzeń dopinał Andrzej Jakimowski
filmem pt. „Imagine” Na pokaz przybył Autor, wraz z żona
Ewą Jakimowską, odpowiedzialną na planie filmowym za
kształt plastyczny obrazu. Nieprzypadkowo na Finał - Plener 2013, z Wieczorem Autorskim pojawił się Znakomity
Poeta Juliusz Erazm Bolek. Wszak Wiersze Poety pojawiają się również na ścianach Galerii w formie Prac Graficznych. Na wystawie pokazany zostanie Jego Wiersz; „Ja”
w formie Instalacji. Instalację pt; „Ja - Papirus” wykonałem
już po plenerze w pracowni w Olszewie. Zaś w film „Imagine” Bohater ze swoją potrzebą bycia, jest przede wszystkim
Sobą, nawet w świecie niewidzenia, tylko Intensywnego
Odczuwania Wolny, choć pozbawiony wzroku. Nie jest natomiast pozbawiony Siły do budowania Własnego Wyrazu
życia, własnej Przestrzeni Odczuwania, idealnie wpisał się
w Kształt Twórczy Plener 2013. W tym zbiorze Zdarzeń,
chcąc nie chcąc uczestniczył śp. Andrzej Legus.
W domu Zofii na trzech ścianach wiszą prace Andrzeja. Stąd rozmowy, wspomnienia i Podkreślanie Ważności
w Sztuce Polskiej, Olecka i wpływu na Obecnych starych i
młodych. Młodych Olecczan, których wprowadzał w Obręby Tworzenia, lub Pamiętających Legendę Andrzeja wprowadzałem w Jego Nieprzeciętność. W rozmowach podkreślałem Jego największe Atuty, nie tylko w Sztuce, w Życiu
Takoż!!! Dlatego jest z Nami.
Olszewo jest bardzo Twórczym i Pięknym miejscem.
Krajobraz zmienia się z minuty na minutę, zaskakuje naszą
wrażliwość i angażuje do Twórczego Wysiłku. Przekonał się
o Sile Wyrazu Olszewa, choćby Marek Pacyński. A tak czy
siak, przekonali się wszyscy przybyli na Plener 2013 Reality Art. 1 – 31 sierpnia
A jeszcze był Ogród Marzeń, który nas karmił, a mnie
przysporzył sławy w świecie Ogrodników, do tego stopnia,
że Telewizja była u mnie z wizytą i nakręciła materiał o mojej Ogrodowej Pasji i Pięknych Dyniach.

Reality Art, 10 stycznia, godz. 18:00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.
Po wernisażu zapraszamy na pokaz slajdów oraz
koncert zespołu Karuzela Noela do pubu ARTS.

to@borawski.pl
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Przez cztery kontynenty opowieść Stasia Wnukowskiego
Siedzimy w pracowni. Za oknami pada śnieg. Wiatr wściekle gwiżdże w szparze drzwi wychodzących do ogrodu. Pies
jest duży. Gdy prosi, by wejść do domu, opiera się o framugę i
deformuje ją. Staś Wnukowski siedzi w głębokim fotelu przy
biurku. Przed nim monitor komputera. „Śtaś” nie oznacza, że
mój rozmówca jest małym chłopcem. Jest postawnym, wysokim mężczyzną. W Stanach Zjednoczonych, których jest obywatelem, jego imię pisze się „Stas”. Posłuchajcie Państwo jego
opowieści.

Staś w kołysce. Obok dziecko opiekunki

Augustów – Syberia - Afryka
Urodziłem się w Afryce.
Jak trafiła tam moja mama?
Opiekunka ze Stasiem
Moja mama była augustowianką. Gdy wybuchła druga
wojna światowa, to dzięki Stalinowi pojechała na małe wakacje na Syberię. Jej ojciec, a mój dziadek, służył w Korpusie gdy trafiła do Afryki miała osiemnaście lat. Zaraz na początObrony Pogranicza. Sowieci aresztowali go zaraz na początku ku pobytu złapała malarię. Leżała w szpitalu. Ojciec miał
okupacji i wysłali na Sybir jednym z pierwszych transportów. wtedy dwadzieścia siedem lat. W szpitalu od razu zauważył
piękną, rudowłosą kobietę. Bardzo mu
Kiedy Niemcy zaatakowały Rosję,
się podobała. Odwiedzał ją często.
to wycofujący się Sowieci aresztoPodczas tych rozmów dowiedział
wali również moją babcię, mamę i
się,
że pochodzi z Augustowa, a ona,
trzech wujów i ich również wywieźże
jego
rodzice pochodzą z Suwalszli na Wschód.
czyzny. Mama na to: „Suwalszczyzna,
Tata mój urodził się w Ameryce,
to bardzo blisko”. Tak rozmawiali,
ale jego rodzice pochodzili z suwalże trzy miesiące później wzięli ślub,
skiego. Był adwokatem i pracował
a dziewięć miesięcy później na świat
w agencjach rządowych. Podczas
przyszedł Tarzan.
wojny wysłano go do Afryki, by pomagał uchodźcom
Właśnie do Afryki, do Tanganiki
trafiły żony, matki i siostry żołnierzy walczących w armii generała
Andersa. W tej armii byli moi wujoRodzice moi mieszkali w Tanzawie i dziadek, więc babcia, mama i
nii, w tym obozie, trzy lata, aż do zasiostry mogły z Sybiru odejść.
kończenia wojny. Potem pojechali do
Wtedy, podczas tej strasznej
Ameryki.
wojny, to część Afryki była jedyMieszkaliśmy w Philadelphi, gdzie
nym bezpiecznym miejscem na caojciec miał dom. Tam też skończyłem
łym świecie.
studia. Ożeniłem się, a potem rozwioW Tanganice, która obecnie nadłem. Wyjechałem do Los Angeles i
zywa się Tanzanią, żołnierze zbudotam mieszkałem piętnaście lat. Zacząwali obóz dla kobiet i dzieci. Mój
łem pisać do filmów. Różne rzeczy. W
Mama ze Stasiem
tata był szefem tego obozu. Mama,

Ameryka

i opiekunka ze swoim dzieckiem
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międzyczasie padła Żelazna Kurtyna i Polska stała się wolna.
Miałem przyjaciela Francuza producenta filmowego, któremu powiedziałem, że nadszedł czas, by opisać to, co Sowieci
robili w Polsce. Bo zbrodnie Niemców zostały już opisane.
W Ameryce wszyscy o tym wiedzą. Czas na Rosjan.
Niby Ameryka to wolny kraj, ale, gdy trwała zimna wojna, to rząd nie chciał zadrażniać stosunków z Rosją. Więc
prawdopodobnie i prasa, i wydawcy, i producenci filmowi
sprzyjali po cichu takiej polityce informacyjnej i nie chcieli
dotykać drażliwych dla Sowietów tematów.

Augustów
Chciałem więc przybliżyć Amerykanom historie ludzi,
którzy zostali wywiezieni na Syberię. Wiedziałem już, że
moja rodzina ze strony matki miała niesamowite szczęście,
że wszyscy przeżyli. Chciałem opisać taką historię. Przede
wszystkim dać dowód zbrodni. W każdym bądź razie ten Francuz zgodził się, bym zaczął realizować film w Polsce. Chciałem zacząć pisać scenariusz
filmu tam, gdzie
wychowała się
moja mama, w
Augustowie.
Mieszkała tam
jeszcze
moja
ciotka. Rodzice
kilkakrotnie po
wojnie odwiedzali
Polskę.
Mama opowiadała mi o jeziorach, pagórkach, pięknych
rzekach.
Nie
wiedziałem jednak, że tutaj jest
tak pięknie.
Przyjechałem więc do
Augustowa.
Edward J. Piszek
Wykupiłem na
sześć miesięcy pokój w hotelu wojskowym. Hotel stał nad
jeziorem. Miałem cel...
Spotkałem jednak augustowiankę Halinę... i zakochałem
się. Była wdową, a jej mężem był mój kuzyn, syn mojej ciotki. Została z dwójką dzieci. Robert miał siedemnaście lat, a
Basia dwanaście. Chciałem, aby wyjechała ze mną do Los
Angeles. Ale nie zgodziła się. Nie znała języka, a Basia jest
niepełnosprawna. Powiedziała, że tutaj jest jej łatwiej opiekować się córką. W Ameryce dojdzie dodatkowy kłopot, nieznajomość języka. Powiedziała, że tutaj dla niej jest ciężko, a
co dopiero, gdy przeprowadzimy się tam. „Jak mnie kochasz,
to zostań” – powiedziała. To zostałem.

Korpus Pokoju
Mieszkaliśmy w Augustowie. Mój kolega Edward J. Piszek będący w Korpusie Pokoju miał marzenie. Chciał, by
Polacy zaczęli się uczyć angielskiego. To był bardzo bogaty
człowiek. Swoją firmę sprzedał za 400 milionów dolarów.
Jego rodzina pochodziła spod Tarnowa. On sam urodził się
w Ameryce. Stworzył potężną firmę zajmującą się handlem
i przetwórstwem rybnym. Po przejściu na emeryturę właśnie
tę firmę sprzedał.

Świat języka angielskiego
the world of english (okładka nr 5/2001)
On bardzo lubił i Polskę i Polaków. Miał więc marzenie i wizję. Uważał, że po tym jak nasz kraj odzyskał niepodległość jedyną rzeczą, która „trzyma go na wschodzie”
jest brak znajomości języka angielskiego wśród Polaków.
Działo się to za prezydenta Buscha (seniora). Po rozmowach z rządem dał dla państwa amerykańskiego milion
dolarów. Za te pieniądze miało do Polski przyjechać 60
członków Korpusu Pokoju i uczyć angielskiego. Wtedy
była to wielka sensacja. Z wielu powodów. Korpus działał
tylko w krajach trzeciego świata. Tam jednak pomoc była
innego rodzaju: kopanie studni, nauka rolnictwa, nauka budowy infrastruktury. W Polsce Korpus Pokoju wyznaczył
nowy cel: naukę języka. Sam pomysł realizacji przedsięwzięcia był też innowacyjny. Wolontariusze nie uczyli w
szkołach. Oni uczyli nauczycieli ściągniętych na uniwersytety. Edward miał świetny pomysł. Nauczyć nauczyciela, a
nauczyciel nauczy tysiące.

Suwałki
W Suwałkach była Filia Uniwersytetu Gdańskiego.
Tam też była jedna wolontariuszka z Korpusu Pokoju.
Nagle zachorowała i musiała wrócić Stanów. Dyrektorka
tej Filii zadzwoniła do mnie z prośbą o ratunek. Zajęcia
akademickie zostały zawieszone i nie wiedzieli co robić.
Ja jej na to, że nie umiem mówić po polsku, że nie jestem
nauczycielem, i że nie jest to mój zawód. Jestem pisarzem.
Ona jednak wiedziała, że pisałem do miesięcznika „The
world of english”.
Było to pierwsze czasopismo popularyzujące język angielski na polskim rynku. Jego fundatorem był przyjaciel
mego ojca. Wiedział, że jestem w Polsce i zaproponował
mi robienie korekty pisma. Przy okazji pisałem też do niego artykuły. Były to jeszcze czasy, kiedy teksty przysyłali
do mnie, a ja brałem czerwony ołówek i do pracy. Wtedy

to@borawski.pl
jeszcze nie było internetu.
Po kilku takich korektach zadzwonił do mnie z pretensją
profesor Jacek Fisiak, który za prezydentury Lecha Wałęsy
był odpowiedzialny za edukację. Był również ekspertem od
języka angielskiego w „The world of english”. Mówi mi, że to
co ja poprawiłem, to nie są błędy, i że robię korektę jak Amerykanin. Przecież chodzi o język angielski. Ja mu na to, że
bardzo słusznie zauważył. Dodałem też, że gazety nie wydaje
królowa angielska, ale rząd amerykański. Zrozumiał! Potem,
mimo wszystko, współpraca układała nam się bardzo pomyślnie.
Ale wracając do telefonu z Suwałk. Dyrektorka tej szkoły
wiedziała, że piszę do „The world...” i że jestem w Polsce.
Opowiadali jej o tym wolontariusze Korpusu Pokoju. Okazałem się ostatnią deską ratunku...
Pojechałem do Suwałk... i byłem w Raju. To było szesnaście lat temu. Dopiero zaczynałem mówić po polsku. Znałem
tylko kilka słów: np. „dziękuje”, „zimne piwo” itd...
Moi rodzice nie uczyli nas polskiego, choć tata bardzo
dobrze mówił i czytał po polsku. Mama też. Ale jak musiała
się nauczyć mówić po angielsku, to nie pozwalał jej mówić
w matczynym języku. Jak chcieli porozmawiać, żeby dzieci
nie wiedziały o czym mówią, to rozmawiali po polsku. Moje
siostry i bracia chodzili do polskich sobotnich szkół. Ja poszedłem raz i nie podobało mi się. Byłem sportowcem. Uczyć
się dodatkowo jeszcze w sobotę? Nie bardzo mi to pasowało.
Tak więc w szkole w Suwałkach byłem jak w raju. Wszyscy uczniowie mnie rozumieli. Dotychczas z nikim nie mogłem porozmawiać po angielsku, a tam rozmawiałem i do tego
jeszcze mi za to płacili. Dzieci mówią po angielsku tak dobrze
jak i ja. A jakie piękne dziewczyny się tam uczyły?

Zdjęcie z dedykowane Stasiowi
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Wszechnica Mazurska
W tym mniej więcej czasie zadzwoniono do mnie z
Wszechnicy Mazurskiej, czy mógłbym też uczyć w Olecku.
Zgodziłem się i dojeżdżałem z Augustowa.
W międzyczasie Józef Krajewski podjął decyzję o otwarciu studiów dziennych. Znaczyło to, że profesorowie muszą
mieszkać na miejscu. Wtedy miasto przekazało Wszechnicy
ziemię i tak znalazłem się w Olecku. Co prawda Wszechnicy
już nie ma, ale my zostaliśmy. Gdy usłyszałem smutną wiadomość o likwidacji uczelni spytałem żony, czy chce wracać do Augustowa. Odpowiedziała, że nie. Jesteśmy więc w
Olecku. Jest dom, ogród, opieka nad córką. Mnie się też tutaj
podoba, tylko ta zima. Ja jestem Afrykanin, Tarzan. Lubię
ciepło. Za oknem śnieg, wiatr gwiżdże w drzwiach. Ale jak
się kocha, to nie ma wyjścia.
W Ameryce mieszkałem przecież w Los Angeles. Tam
jest naprawdę ciepło.

Sylvester Stallone
Będąc młodzieńcem przyjaźniłem się z Sylvestrem Stallone. Teraz zresztą też się przyjaźnię, ale nie mamy czasu,
by się częściej spotykać. Jest rok młodszy ode mnie. Wiele
rzeczy wspólnie robiliśmy. Na przykład łowiliśmy ryby. Z
tym wiąże się pewna anegdota, którą Sylvester opowiada na
spotkaniach towarzyskich.
Podczas jednej z wypraw wędkarskich wywrócił się nam
kajak. W jeziorze tym było dużo węży. Ja panicznie się ich
boję. Nie myśląc długo wyskoczyłem na brzeg. Sylvester został w wodzie, a że nie było głęboko, to zaczął wydobywać

Zdjęcia z przyjęcie, które Sylvester Stallone zorganizował Stasiowi Wnukowskiemu z okazji jego 40. urodzin
(skan dwóch słabej jakości zdjęć gazetowych)
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utopiony sprzęt wędkarski i rzucał go do mnie. W pewnym
momencie rzucił wiosło, a ja w tamtej chwili odwróciłem się
i nie widziałem, co on robi. Odwróciłem się ponownie wtedy,
gdy nadleciało i wybiło mi dwa przednie zęby. Tak więc, gdy
pytano Sylvestra, czy tylko w filmie jest takim chojrakiem,
czy w życiu też, odpowiada, że i owszem. Kiedyś wybił przyjacielowi dwa zęby.
Z tymi wężami, że ich nie lubię było tak. Jeden potężny
wąż chciał mnie zjeść. Dosłownie. W tym obozie w Afryce
dużego pytona znaleziono pod moim łóżkiem. Babcia obcięła mu łeb maczetą. Teraz pewnie gdzieś ten lęk jest we mnie,
choć tego wydarzenia nie pamiętam. Podobno bardzo głośno
krzyczałem.

Czytałem książki i różnego rodzaju artykuły. Nikt od mnie
nie wymagał znajomości tej dziedziny wiedzy. Jak już się
jest na takim wysokim poziomie, to nikt takiej wiedzy nie
wymaga. Jednak sam chciałem wiedzieć.
Jest taka prawidłowość, że dzieci uczą się szybciej obcych języków niż starsi. Potrzebne były więc podręczniki
dla dzieci. Brak było też wiadomości z dziedziny kultury amerykańskiej. Jeździłem po Polsce z wykładami i zaproponowano mi, że jak podręczników nie ma, to żebym
sam je przygotował. Stworzyliśmy więc takie małe wydawnictwo książeczek dla dzieci. Każda z tych książek to
oddzielny temat z dziedziny kultury, techniki, historii czy
ekonomii. Wychodziły one co miesiąc i były naprawdę dla
początkujących. Doktor Fisiak robił konsultację naukową,
a ilustracje Jolanta Huszcza.
Co miesiąc sprzedawano 40 tysięcy sztuk. Zapraszano
mnie na różnego rodzaju spotkania. Ludzie dziękowali za
to, że książeczki docierają na wieś. Moim zadaniem było
wykazanie, że w Polsce jest rynek na tego typu podręczniki. W ślad za nami weszły tutaj potężne wydawnictwa
angielskie i już one zajęły się dostarczaniem podręczników
do nauki angielskiego.

„Perfekt” w Olecku
Zadzwoniła do mnie Dorota Barszczewska z „Perfektu”. Mieli kłopoty z wykładowcą. Porozmawialiśmy... i tak
zaczęliśmy współpracę. Mieszkam na miejscu. Nie było
żadnego problemu. Tak jak widać... ja nie szukam pracy,
to ona mnie szuka. Z „Perfektem” przyjemnie się współpracuje.
Teraz pracuję nad serią rysunków satyrycznych. Dotyczą one różnych rzeczy. W większości to wmontowane w
tło collage. Na przykład na jednym z nich Merkel ze słuchawką przy uchu mówi: „Barack, tego nie nagrywaj. Podam tylko koleżance przepis na ciasto”. Drugą moją pasją
jest pisanie książek dla dzieci. Robię też od razu ilustracje.
Są one integralną częścią tekstu.

Zupa z płetwy rekina

Jest i dalsza część tej historii z zębami. Wybite zęby złapałem i trzymałem w ręce. Sylvester spytał mnie, co mam zamiar z nimi zrobić. Najpierw jednak przepraszał i naprawdę
rozpaczał. Odpowiedziałem mu, że nie wiem, po co te zęby
trzymam. Wziął je ode mnie. Mieszkaliśmy nad jeziorem w
domku jego mamy. Nad kominkiem wisiał wielki łeb jelenia.
Sylvester wsadził te zęby do pyska jeleniowi.
Mama Sylvestra Stallone była w Augustowie. Przyjechała
do nas w odwiedziny. Leciała wtedy do Odessy i Augustów
wypadł jej po drodze. Leciała do swojej babci. Przyjechała
do nas, do Augustowa z całą swoją rodziną.
Ostatni raz z Sylvestrem spotkałem się w moje czterdzieste urodziny. Zorganizował wielkie przyjęcie na moją cześć.
Przedstawił mnie swojej żonie: „To jest Stasio. Ten, któremu
wybiłem zęby”. Ona spytała mnie czy to jest prawda? Ja jej
na to, że jak ty swemu mężowi nie wierzysz, to obcy facet ma
cię przekonać? W końcu powiedziała, że myślała, że to, co
opowiadał jej Sylvester, to jakiś żart.

Podręczniki
do angielskiego
Jak coś zaczynam robić, to zawsze idę na całość. Jak
zacząłem uczyć to i zacząłem sam studiować pedagogikę.

Teraz tworzę książeczkę o ochronie rekinów. W chwili
obecnej są one tępione masowo przez Chińczyków. Odławiają je, odcinają płetwy, a żywe okaleczone zwierze,
wyrzucają do morza. Tak giną rocznie miliony sztuk tych
zwierząt. Z płetw robią zupę, która kosztuje około 200 dolarów. Społeczeństwo chińskie bardzo się wzbogaciło. W
tej chwili stać na taką zupę wielu Chińczyków. Dlatego
wzrosła podaż. Za kilkanaście lat rekinów może zabraknąć. Zwierzęta te są na szczycie piramidy pokarmowej i już
teraz zaczynają się kłopoty. Okazało się, że ich głównym
pokarmem są meduzy. Brak rekinów spowodował, że elektrownie jądrowe w Japonii już kilkakrotnie musiały przerwać pracę, bo populacja meduz tak się rozrosła, że zatkały
pompy pobierające zimną wodę chłodzącą reaktory.
Dlatego powstaje bajka dla dzieci o takim małym rekinku, którego mamę zabili, a on sam żywi się roślinami.
To przesłanie dla dzieci, by i one nie jadły i dorosłym nie
pozwalały jeść zupy z płetw rekina. Mały rekinek pyta
w zakończeniu pierwszej części książeczki: „Czy można
tak bezmyślnie mordować, aby zjeść miseczkę chińskiej
zupy?”
Cała treść, to walka o czystość oceanów. Mały rekinek
staje na czele wszystkich morskich zwierząt, które zaczynają walczyć z tymi, którzy zaśmiecają morza, wydobywają ropę, zabijają zwierzęta morskie. To będzie taki komiks...
Rozmawiał i zanotował B. Marek Borawski
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Czar Bożego Narodzenia
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AUTO-MOTO

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B85502

AUTO LAND

V43105

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33915

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V42806

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V01550

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

B84804

V39549

SERWIS OGUMIENIA

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

V42406

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V44403

V45002

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34215

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V43734
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V42816
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V43115
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V43724
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L82205
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

B83708

* VW Passat Combi, 1998, 1,9TDI, 110 KM, tel. 508097-660 V39619
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V43614

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
V38910
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B84207
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V43304

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L82502
V45302

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L82403
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B85801

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

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

V43005

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B84306
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V41817
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L82106
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B83409
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B85103

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V42306
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V41108
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486

V38710

US£UGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L85301

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

V41807

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V43105
V41907

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V39519

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V41507
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SPRZEDAM
V44504

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V45312
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V39010

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
V39809
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V45711
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V43714

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B85402
K91302

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B85601

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B85701
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89908
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a20
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B83808
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90008
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a20
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85901
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V39709
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V43125
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B83210
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a20

* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 B84509
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V39529

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V44912
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V39819
WYNAJEM
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V39020

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577

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

V45102

V39609

V45322

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K91114
* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K90609

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

V40018

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

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V39210

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B84903
KUPIĘ
* odkupię wyposażenie sklepu spożywczego, tel. 533773-111, K90703
* stary traktor, tel. 602-235-182 V39539
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L82304
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91402

 auto
 sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B85302

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

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

DRODZY PAŃSTWO. Emerytury i renty to temat ciągle aktualny i nie
zawsze do końca znany. Jedno z zagadnień dotyczących tych świadczeń
to dodatki do emerytur i rent. Niektórzy emeryci i renciści mogą liczyć
na dodatki specjalne do swoich świadczeń
- Dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje osobom, które zostały uznane za
całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyły wiek 75 lat. Przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dla osób, które ukończyły 75 lat,
dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS z urzędu.
- Dodatek dla sieroty zupełnej. Doliczany jest do renty rodzinnej, którą
otrzymuje sierota zupełna. Jeśli jest to więcej niż jedna osoba, pomoc
finansową otrzyma każda z nich.
- Dodatek kombatancki . Przysługuje kombatantom i innym osobom
będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przyznawany jest na podstawie zaświadczenia Urzędu do spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych.
- Dodatek kompensacyjny Przysługuje kombatantom oraz niektórym
osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
- Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników .Przyznawane
i wypłacane przez ZUS na podstawie zaświadczenia z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
- Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej
oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
- Ryczałt energetyczny Przysługuje kombatantom oraz niektórym osobom, które są ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu oraz batalionach
budowlanych.
- Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych
pracowników kopalni całkowicie likwidowanej .
Są to przykładowe dodatki główne do rent i emerytur podstawowych .W
przypadku rent i emerytur specjalnych problem jest bardziej złożony.
Nasi prawnicy są przygotowani do usunięcia niejasności związanych z
tymi zagadnieniami. Można je bezpłatne wyjaśnić w Biurze Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego
13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@wp.pl oraz placówkach terenowych
w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość
telefonicznego umówienia się na wizytę .
K90504

B85202

K89610

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO W OLECKU

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Zdrowie w naszych rękach

Badanie prowadzone w Alameda Gounty w Kalifornii przez naukowców z Uniwersytetu w Los Angeles obejmowało testowanie 6.920 osób młodych
oraz w starszym wieku. Wyniki ankiety wykazały, że
większe szansę życiowe ma grupa osób, która nigdy nie
paliła papierosów, używała z umiarem alkoholu, była aktywna fizycznie, utrzymywała właściwą wagę oraz przestrzegała 7-8 godzinnego snu.
Badacze są zdania, że tego rodzaju tryb życia jest ważny również dla osób w 7 i 8 dekadzie życia, gdyż poprawia
ich samopoczucie i w pewnym stopniu uniezależnia. Warto także dodać, że nauce na razie nie jest znany „gen długowieczności”. Istnieje tylko potwierdzenie braku u osób
długowiecznych szkodliwych genów, które zwiększają niebezpieczeństwo różnych zachorowań i skracają życie. Ale
i nawet wtedy profilaktyka pozwala żyć znacznie zdrowiej
i dłużej.

Zioła w medycynie

Macierzanka – pobudza przemianę materii, działa odkażająco.

Majeranek – zapobiega wzdęciom, pobudza przemianę materii, przyspiesza trawienie.
Melisa lekarska – działa przeciwbólowo i orzeźwiająco.
Mięta pieprzowa – pomaga przy bólach, głównie wątroby i żołądka, polepsza przemianę materii, rozgrzewa i
orzeźwia.
Mniszek lekarski – poprawia trawienie, jest pomocny przy chorobach wątroby, woreczka żółciowego, cukrzycy.
Nagietek lekarski – działa przeciwzapalnie, moczopędnie, przeciwskurczowo.
Orzech włoski – leczy choroby skóry, działa wzmacniająco.

Kąpiele ziołowe

Kąpiele ziołowe odprężają, polepszają ukrwienie skóry, mają miły, aromatyczny zapach.
- Kąpiel z dodatkiem igliwia – na wannę wody o temperaturze 30 – 35°C bierzemy 2 gałki igliwowe. Kąpiel
powoduje ustąpienie uczucia znużenia, uspokaja.

to@borawski.pl

Kalendar
z imion
23 grudnia
ra, Seweryna, Tomasza, Uniedroga
Dagny, Ilony, Iwony, Mołgorzaty,
Miny, Sławomiry, Wiktorii, Wiktoryny
Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kantego, Kantego, Oktawiana, Sławomira,
Wiktora
24 grudnia (Wigilia)
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
28 grudnia
Antonii, Dobrosławy, Emmy, Teofili,
Teofilii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego,
Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda,
Godzisława, Godzisza, Inocentego,
Radomysła, Teofila
29 grudnia
Aspazji, Dionizy, Dominiki, Fabioli,
Lory, Wioli
Dawida, Dionizego, Domawita, Dominika, Gerarda, Gosława, Jonatana,
Józefa, Lotara, Lotariusza, Marcina,
Radowita, Seweryna, Tadeusza, Tomasza, Trofima
30 grudnia
Eugenii, Irminy, Irmy, Katarzyny, Małgorzaty, Sabiny
Dawida, Eugeniusza, Feliksa, Ludomira, Marcelego, Rainera, Sabina, Sewe-

31 grudnia (Sylwester)
Kai, Katarzyny, Kornelii, Melanii, Sylwestry, Sylwestryny, Sylwii
Hermesa, Korneliusza, Mariusza, Sebastiana, Sylwestra, Sylwestryna
1 stycznia (Nowy Rok)
Eufrozyny, Marii, Mieczysławy, Odylii
Masława, Mieczysława, Mieszka, Odyseusza, Wilhelma, Ziemowita
2 stycznia
Aidy, Izydory, Narcyzy, Ody
Alba, Bazylego, Grzegorza, Izydora,
Makarego, Strzeżysława, Sylwestra
3 stycznia
Adeli, Arletty, Arlety, Danuty, Dany,
Genowefy, Zdzisławy
Dana, Daniela, Gerwazego, Lucjana, Piotra, Wawrzyńca, Włościsława,
Zdzisława
4 stycznia
Angeliki, Anieli, Benity, Elżbiety, Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromira,
Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, Tytusa
5 stycznia
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Marceliny, Żakliny
Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana,
Rogera, Symeona, Szymona, Telesfora,
Włastybora, Włościbora
6 stycznia (Trzech Króli)
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza,
Bolomira, Jędrzeja, Kacpra, Kaspra,
Melchiora, Miłowita, Normana
7 stycznia
Seweryny, Światosławy, Walentyny,
Wilmy
Chociesława, Izydora, Juliana, Kevina,
Lucjana, Łazarza, Łucjana, Rajmunda,
Seweryna, Teodora, Walentego
8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda,
Juliusza, Mścisława, Rajmunda, Seweryna, Sylwestra, Teofila

Nasz przepis
Śledzie w oleju

2 duże solone śledzie, 2 cebule, ocet
6%, 2 łyżki oleju, gałązki natki pietruszki
Śledzie myjemy, moczymy i sprawiamy. Oczyszczamy, zdejmujemy skórę i usuwamy ości i filetujemy.
Cebulę obieramy, płuczemy i cienko szatkujemy. Sparzamy wrzątkiem, a
następnie przelewamy zimną wodą. Na
koniec skrapiamy octem.
Filety układamy na półmisku, okładamy cebulą i polewamy olejem. Przybieramy danie gałązkami natki pietruszki.

wodą. Doprowadzamy do wrzenia i wtedy
dodajemy sól i suszony rozmaryn. Gotujemy je odlewamy wodę i lekko przestudzamy.
Każdy z ziemniaków przekrajamy
wzdłuż na połowę i posypujemy schłodzonymi wiórkami masła, oprószamy solą
i mielonym pieprzem.
Tak przygotowane podgrzewamy na
ruszcie lub w piekarniku.
Gałązki rozmarynu dokładnie płuczemy, odsączamy z wody i oddzielamy listki. Posypujemy nimi połówki ugotowanych w mundurkach ziemniaków.
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Antybiotyki z grzybów

W ludowej medycynie panowało
przekonanie, że po jesieni obfitującej w
grzyby, zima i wiosną ludzie znacznie
rzadziej lub nawet wcale nie chorują na
przeróżne przeziębienia.
Jeszcze do niedawna takich twierdzeń nie traktowano poważnie uznając
je za fantazje i przesąd nie znajdujący
uzasadnienia. Dzisiaj jednak wiemy,
że nasi przodkowie jednak chyba się
nie mylili. Rzeczywiście, kto jadł grzybów sporo, mógł mniej chorować i być
bardziej odporny na ataki przeróżnych
bakterii i wirusów. Przekonują zaś o
tym współczesne i to nawet bardzo liczne badania naukowców z wielu krajów,
także z Polski.
Otóż odkryli oni w grzybach wiele
substancji antybiotycznych.

Jak przechowywać miód?

Należy przechowywać go w temp.
8-12°C w naczyniach szklanych nie
przepuszczających światła.
Nie powinno się trzymać go w lodówce (zamrożenie powoduje granulację) ani na słońcu (promienie słoneczne
powodują rozkład substancji biologicznie czynnych).
Jeśli w stoiku miodu tworzą się
dwie warstwy: na dole skrystalizowana,
u góry syrop, oznacza to, że miód jest
niedojrzały i nie nadaje się do przechowywania.
Nie należy go podgrzewać w wysokich temperaturach ani mieszać z
wrzątkiem, ponieważ traci właściwości
lecznicze.
Nie można go trzymać razem z produktami wydzielającymi silne zapachy,
gdyż miód szybko je wchłania.
jemy, oczyszczamy z nasion, płuczemy
i kroimy w cienki paseczki.
Jabłka i cebulę obieramy i kroimy w
kostkę.
Wszystkie składniki łączymy i mieszamy z majonezem. Doprawiamy do
smaku solą i musztardą.
Przybieramy cząstkami pomidora i
gałązkami natki pietruszki.

Omlet wiejski

8 jajek, 30 dag kiełbasy, 4 ugotowane
ziemniaki, cebula, kilka gałązek natki
pietruszki, olej do smażenia, sól, pieprz
Kiełbasę kroimy w kostkę. Cebule
obieramy i siekamy. Ziemniaki kroimy
w plasterki. Natkę siekamy.
Jaja wbijamy do miseczki i roztrzepujemy. Dodajemy natkę i przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Na dużej patelni rozgrzewamy olej.
Wkładamy na niego kiełbasę i cebulę
i podsmażamy. Po czym zdejmujemy
wszystko z patelni oprócz oleju i trzySałatka z ryby i papryki
mamy w cieple.
Ziemniaki z ziołami
40 dag ugotowanej dowolnej ryby, 2
Na tę samą patelnię wkładamy
Kilogram ziemniaków, kilka gałązek
czerwone papryki, 2 jajka, 1 cebula, pół
ziemniaki i smażymy 3-4 minuty. Wleświeżego i łyżeczka suszonego rozma- szklanki majonezu, sól, musztarda, gałąz- wamy na nie masę jajeczną. Wszystko
rynu, pieprz czarny mielony, łyżeczka ki natki pietruszki i cząstki pomidora do
delikatnie mieszamy. Smażymy na masoli, 5 dag masła
przybrania
łym ogniu do momentu, aż jajka się zeZiemniaki dokładnie szorujemy, Rybę dzielimy na drobne kawałki i dotną. Wtedy omlet posypujemy kiełbasą
płuczemy i nie obrane zalewamy zimną kładnie oczyszczamy z ości. Paprykę my- z cebulą i smażymy jeszcze do 2 minut.
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„Potwory, strachy, upiory”
12 grudnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej
odbyło się uroczyste rozdanie nagród w związku z konkursem plastycznym „Potwory, strachy, upiory” i „Mroczny
świat”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Jako, że prac napłynęło ponad sto, komisja
w składzie: Marek Borawski, Marek Pacyński i Zofia
Kardel, miała ciężki orzech do zgryzienia.
Zwycięzcy w kategorii klas I-III:
I miejsce – Olga Dobiecka SP 4, kl. III
II miejsce – Julia Bednarek SP 1, Kl. II
Izabela Kalinowska SP Nr 4, Kl. III
Aleksandra Chodnicka, SP Nr 4, Kl. II
III miejsce – Dominik Jackiewicz, SP Nr 1, Kl. II
Olecko 16-11-2013
Przed kilku dniami otrzymałam list otwarty Księdza Rektora Misyjnego Seminarium w Pieniężnie adresowany do
osób związanych z Seminarium (relacje m.in. wynikające z
ofiar przekazywanych na różne intencje).
Z przykrością i ogromnym smutkiem przyjęłam jego
treść w części dotyczącej rzekomej nagonki na Kościół. Cytuję ten akapit:
„Najdrożsi w Chrystusie, nasi Dobrodzieje! Z okazji
Świąt zechciejmy pomyśleć też o Wspólnocie, którą tworzymy - Wspólnocie Kościoła. Przecież razem w naszym Kościele będziemy gromadzić się wokół Chrystusowego żłobka.
Jesteśmy świadkami masowej nagonki na Kościół katolicki
w naszej Ojczyźnie. W telewizji, w prasie i w wielu innych
środkach komunikacji czytamy i oglądamy pełne nienawiści
programy mające na celu zniszczyć Kościół; najpierw zepchnąć go na margines życia społecznego, a następnie wyeliminować. I wtedy ma nastąpić era nowego człowieka, wolnego od wymogów ewangelii. Nie ulega wątpliwości, że zło
trzeba nazywać złem i pozbywać się go z naszego życia. Nie
można odrzucać praw Bożych, na których zbudowany jest
nasz dom społeczny i rodzinny. Widać dokładnie, że uderzenie w Kościół jest także uderzeniem w rodzinę, w jej życie,
zasady i prawa.”
Mieszkam i żyję w tej samej Polsce, zdawałoby się, a jakże inaczej osądzanej. Czy o tym samym kraju mówimy, czy
ten sam kraj mamy na myśli?
To przecież jakby dwa światy.
Nie widzę ani nagonki na Kościół katolicki, ani nienawiści w mediach skierowanej na tenże Kościół. Przyjmuję
jednak tę różnicę w prosty sposób Kościół to my wszyscy
– tak powinno się rozumieć Wspólnotę, którą tworzymy:
my - wierzący, my – chrześcijanie.Tyle, że mój Kościół to
Wspólnota ludzi związanych z księdzem Adamem Bonieckim, to Kościół śp. księdza Józefa Tischnera, śp. Arcybiskupa Życińskiego, emerytów – biskupa Pieronka i arcybiskupa

Magdalena Milewska, SP Nr 4, Kl. II
Zwycięzcy w kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Natalia Piwek, SP Nr 4, Kl. VI
II miejsce - Maja Brodowska, SP Nr 3, Kl. IV
III miejsce - Zuzanna Gawryś, SP Nr 1, Kl. V
Zwycięzcy w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce – Aleksandra Wasilewska – Gimnazjum nr 1,
kl.I
Poza tym komisja wyróżniła aż 18 prac. Gratulujemy
serdecznie nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim biorącym
udział i mamy nadzieję na równie udana frekwencję w
przyszłości.
Ewa Omilian
Gocłowskiego.
Nie utożsamiam się z takimi osobami jak arcybiskup
Sławoj Głódź, arcybiskup Józef Michalik, czy biskup Dydycz z Drohiczyna i innymi hierarchami, z którymi mnie
nie jest po drodze.
Pewnie wygodniej jest obciążać innych za własne winy,
doszukiwać się niechęci i zaklinać rzeczywistość. Rzeczywistość to nieubłagane fakty, ot choćby wypowiedzi arcybiskupa Józefa Michalika. Przecież nadał kształt swoim
myślom. Czyżby było inaczej. To nie poezja, nie wiersz
– gdzie odpowiadamy na pytanie „co poeta miał na myśli?”
W tym wypadku bowiem na myśli miał to co powiedział.
Zbliżają się Święta Bożego narodzenia. To także wyzwanie dla Sług Bożych.
Należy przypomnieć wiernym czym jest adwent, czego
powinniśmy oczekiwać od siebie. Pojednania z Bogiem ?
Może warto przypomnieć co to znaczy mieć Boga w sercu,
i co to jest świętokradztwo. Nikt o tym nie mówi. A szkoda.
Wystarczy przypomnieć co oznacza prawdziwa spowiedź. I nie chodzi tu, powiem trywialnie, o szeptanie w
konfesjonale księdzu na ucho – ważne jest bowiem co naprawdę mamy w sercu:
- na ile prawdziwego rachunku sumienia dokonaliśmy,
- czy rozumiemy co to znaczy żal za grzechy,
- czy rozumiemy co to znaczy zadośćuczynienie i co to
jest miłosierdzie.
Niezrozumienie widać gołym okiem.
Oczekuję od Dostojników Kościoła dialogu z wiernymi
w duchu miłości bliżniego, miłosierdzia wobec innych i zaprzestania podsycania niechęci i nienawiści.
TEGO OCZEKUJĘ.
Jestem pod wielkim wrażeniem słów głoszonych przez
Papieża Franciszka. Tylko, czy na pewno Kościół jest na to
gotowy i czy przyjmie słowa głoszone przez Franciszka?
Irena Jasielun
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30. rocznica śmierci
śp. Romualda Stankiewicza
Starosty Oleckiego w latach 1945-1949
Romuald Stankiewicz urodził się w 1910 roku w Wilnie
w rodzinie administratora Szpitala Zakaźnego na Zwierzyńcu, Antoniego i Jadwigi Stankiewicz z domu Możejko. Przez
cztery lata był studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego i uczestniczył w intensywnym życiu społeczności uniwerku. Dyplom magistra prawa uzyskał w 1936 roku.
Rok później za żonę pojął Eleonorę z domu Lewicką, absolwentkę tego samego wydziału USB.
Okupację cała rodzina Stankiewiczów przeżyła w Wilnie. Na wojnę poszedł młodszy brat Romualda, Antoni Zenon, podoficer rezerwy wezwany przez sowieckiego okupanta
miasta do zgłoszenia się w wileńskich koszarach. Niecałe pół
roku później, w kwietniu 1940 roku, rozstrzelany został w Katyniu. Wobec nasilających się represji sowieckich i litewskich
wobec Polaków rodzina podjęła decyzję o ucieczce z Wilna,
zapisując się do transportu repatriacyjnego.
Wiosną 1945 roku Romuald Stankiewicz przybył do Sokółki, gdzie mianowany został pierwszym starostą nowej polskiej administracji państwowej i organizował przyjęcia transportów ludności polskiej.
We wrześniu 1945 roku został Starostą Powiatu Oleckiego. Zorganizował na nowo życie w poniemieckim Olecku.
Uruchomił z oddanym zespołem ludzi funkcjonowanie polskiej administracji i wszystkich podstawowych organizmów
miejskich, jak wodociągi, telefony, podwaliny szpitala itd.
Sprowadzał do Olecka ludność polską, repatriantów z Wilna
i okolic, tworząc nową społeczność w oparciu o dawne zwyczaje a nawet związki międzysąsiedzkie. Niektóre rodziny
zaproszone do Olecka przez Starostę Oleckiego, jak rodzina
Zdzisława Urbanowicza czy pani Jadwigi Szyjkiewicz, mieszka w Olecku do dzisiaj.
Z burmistrzem Feliksem Lubierzyńskim zajął się nadaniem nazw polskich ulic miasta, ale i polskich nazw wsi powiatu oleckiego. Romuald Stankiewicz był bezpartyjny i jesienią 1949 roku zmuszony został do odejścia ze Starostwa
pod wpływem silnych nacisków stalinowskich.
Jego wykształcenie, postawa „przedwojennego” inteligenta obca była nadchodzącym zmianom reżymu politycznego.
Rezygnując z dalszej pracy na stanowisku starosty pozostawił
miasto i powiat olecki w stanie rozkwitu z zabezpieczonymi
wszystkimi podstawowymi dziedzinami życia.
Romuald Stankiewicz przeszedł do pracy w zawodzie
prawnika. Otworzył pierwszą kancelarię adwokacką w Olec-
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Romuald Stankiewicz, połowa lat 70-ych,
zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym
pp. Kochanowskich przy ul. Nocznickiego
ku, wkrótce przekształconą w Zespół Adwokacki przy ul.
Lenina 17 oraz jego filię w Gołdapi. Przez kolejne trzydzieści lat służył pomocą, wsparciem i obroną wielu mieszkańcom Olecka i okolic.
Zmarł w wieczór wigilijny, 24 grudnia 1983 roku w szpitalu w Olecku. Powodem śmierci był rozległy zawał serca,
w tamtych czasach praktycznie nie leczony, który rozpoczął
się kilka dni wcześniej podczas trwania procesu w Sądzie
Powiatowym w Suwałkach, w którym wygłaszał mowę
obrończą.
Starosta Olecki Romuald Stankiewicz pochowany jest na
Cmentarzu Parafialnym w Olecku, pośród licznych grobów
rodzin Stankiewiczów, Komarów i Lewickich. Przy grobie
stoi kamień polny, symbolizujący to, co fizycznie jest trwalsze od życia ludzkiego, któremu sens może nadać twórcza
praca i chęć służenia innym oraz wiara w wartości ponadczasowe.
Jerzy Stankiewicz (Olecko - Kraków)

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, wtorki, 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.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Konkurs Plastyczny
pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”

13 grudnia rozstrzygnięto eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Na konkurs wpłynęło 119 prac nadesłanych ze
szkół i przedszkoli powiatu oleckiego. Komisja w składzie:
Stanisław Ciechanowicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olecku, Zofia Kardel-Kłoszewska
– Instruktor ds. plastyki ROK w Olecku, Dorota Chalecka
– Inspektor w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego
w Olecku oraz Anna Talkowska – wizażystka, postanowiła
wyróżnić następujące prace w poszczególnych grupach wiekowych:
1. Grupa przedszkolna: Oliwier Zieliński – Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich, Martyna Kalicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny Wieliczki, Julia Usiak
– Zespół Szkół Sokółki, Jakub Kacprzyk – Zespół Szkolno–Przedszkolny Wieliczki, Dawid Bielawski – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Olecko, Karolina Gabruś
– Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Olecko, Michał
Paulako – Zespół Szkolno–Przedszkolny Wieliczki, Andżelika Drejer – Zespół Szkolno–Przedszkolny Wieliczki.
2. Grupa klasy I-III: Wiktoria Burzyńska – Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich, Milena Kurek – Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich, Kinga Czerwińska – Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich, Kacper Kamiński
– Szkoła Podstawowa Sokółki, Weronika Drażba – Zespół
Szkół Olecko, Osiedle Siejnik, Zofia Prusko – Szkła Podstawowa Nr 3 Olecko, Roksana Kornyszko – Szkoła Podstawowa Nr 1 Olecko, Zuzanna Jarosz – Szkoła Podstawowa
Nr 1 Olecko, Aleksandra Kozłowska – Szkoła Podstawowa
Nr 3 Olecko, Julia Bednarek – Szkoła Podstawowa Nr 1
Olecko.
3. Grupa klasy IV-VI: Aleksy Szczerbiński – Szkoła Pod-

stawowa w Kowalach Oleckich, Martyna Gorlewska
– Szkoła Podstawowa Nr 1 Olecko, Jakub Wróblewski
– Szkoła Podstawowa w Wieliczkach, Maja Truchel –
Szkoła Podstawowa w Gąskach, Bartłomiej Kościecha –
Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich, Michał Chodkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku.
4. Grupa gimnazjum: Agata Prusińska – Publiczne Gimnazjum Kowale Oleckie, Jesika Kościecha – Publiczne
Gimnazjum Kowale Oleckie, Martyna Sobczak – Gimnazjum Nr 2 Olecko, Maciej Marchewka – Gimnazjum Nr 2
Olecko, Kornelia Ognal – Gimnazjum Kijewo.
Wszystkie wyróżnione prace zostaną przekazane na eliminacje wojewódzkie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Olsztynie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Olecku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Olecku.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecko
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Szachy
W dniach 7 i 8 grudnia rozegrano w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku Otwarty Turniej Rankingowy Juniorów.
Turniej podlegał ocenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego i umożliwiał zdobycie piątej lub czwartej kategorii szachowej.
Prawo startu mieli zawodnicy posiadający ranking 1000-1250.
Tempo gry zostało ustalone na 35 minut na zawodnika.
W zawodach zwyciężył Łukasz Bartnicki (Czarni Olecko/
Gim. nr 1), który wygrał wszystkie partie (8 pkt z 8 partii). Drugie
miejsce z dwoma punktami mniej zajął Bartosz Łapszys (Czarni
Olecko / SP nr 1), a trzecie Łukasz Sitkowski (SP nr 1, 5 pkt / 8).
W ramach turnieju prowadzono także klasyfikację w grupach

wiekowych: gimnazja i szkoły średnie, kl. IV-VI SP
oraz 0-III SP.
W najstarszej grupie pierwsze trzy miejsca zajęli:
Łukasz Bartnicki, Piotr Kopycki (Czarni Olecko /
Gim. nr 1, 4 pkt/8) i Kacper Chodnicki (Gim nr 2,
1,5 pkt / 8).
W grupie kl. IV-VI SP pierwsze miejsce zajął
Bartosz Łapszys, drugie Łukasz Sitkowski, a trzecie Mateusz Kabak (Czarni Olecko / SP nr 3; 5 pkt
/ 8).
W najmłodszej grupie – 0-III SP – pierwsze miejsce zajął Igor Kolczyński (Czarni Olecko / SP nr 3;
3,5 pkt / 8), drugie miejsce zajął Miłosz Truchan
(Czarni Olecko / SP nr 1, 2,5 pkt / 8). Trzecie miejsce
przypadło Rafałowi Bartnickiemu (SP nr 4).
Kategorie szachowe zdobyli: Mateusz Kabak,
Piotr Kopycki i Igor Kolczyński – piąte kategorie
(ranking 1200). Czwartą kategorię szachową (ranking 1400) zdobył Łukasz Bartnicki.
Równoległe z Turniejem Rankingowym Juniorów
rozegrano Otwarty Turniej Klasyfikacyjny Seniorów.
Prawo do uczestniczenia posiadali seniorzy, a także
juniorzy o rankingu minimum 1250.
Pierwsze miejsce zajął Radosław Kozłowski (4
pkt / 4), drugie miejsce z jednym punktem mniej zajął
Konrad Konewko, a trzecie ze stratą dwóch punktów do zwycięzcy – Marietta Makarewicz. Wszyscy są zawodnikami Czarnych Olecko.
Najlepszym juniorem biorącym udział w tym turnieju został Konrad Konewko, drugie miejsce zajęła
Marietta Makarewicz, a trzecie Patryk Sitkowski.
Puchary i medale ufundował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Jan Grzyb. Sędzią
głównym obu turniejów był Leopold Dudanowicz.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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Mikołajki z Rodziną

Przedszkole Niepubliczne
„Jedyneczka” prowadzi cykliczne zajęcia dla rodziców
pod hasłem „Mamo, tato – pobaw się ze mną”.
5 grudnia – właśnie w Mikołajki spotkaliśmy się na zajęciach otwartych. Wspólnie
szukaliśmy pomysłu na dobrą
zabawę i godne uczczenie imienin św. Mikołaja.
Dzieci i rodzice uczestniczyli w wielu pomysłowych
zabawach, rozwiązywali różne
zadania, a nawet przeprowadzali casting na pomocników
Mikołaja.
Były listy od Świetego,
upominki, ale przede wszystkim radość i zadowolenie ze
wspólnego odkrywania i przeżywania oraz poznawania siebie nawzajem. Chwile z Mamą
i Tatą są bezcenne.
Jolanta Zaniewska

walki i dobra kondycja psychiczna pacjentek. Podobnie jak
w minionych latach w akcję tę włączył się również Powiat
Olecki.
18 grudnia b. r. Halina Kasicka – inspektor ds. zdrowia,
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
odwiedziła pacjentki oddziału ginekologiczno - onkologicznego ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie i przekazała kobietom świąteczne
upominki od Fundacji Kwiat Kobiecości oraz Powiatu Oleckiego.					
inf. kk

Stypendia szkolne

W listopadzie wydział edukacji, kultury i sportu wydał
decyzje dotyczące stypendiów dla uczniów na rok szkolny
2013/2014. Rozpatrzonych zostało 582 wnioski. Decyzje
przyznające stypendium podjęto wobec 558 wnioskujących.
Wartość wydanych decyzji to 193 565 złotych.
UM

V45102

Akcja Święty Mikołaj
W grudniu ruszyła kolejna edycja Akcji Święty Mikołaj,
której inicjatorem jest Ogólnopolska Organizacja na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat Kobiecości.
Celem akcji jest niesienie wsparcia chorym kobietom m.in.
na raka szyjki macicy, obecnie przebywającym w szpitalach.
W procesie leczenia niezwykle ważnym elementem jest siła
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F. No 155

Wyjątkowe Boże Narodzenie
W małym lasku, zagubionym gdzieś pomiędzy jeziorami, jak co
roku wszyscy czekali na Boże Narodzenie. Przygotowania zaczęły się
już na długo przed oczekiwaną datą 24 grudnia. Mieszkańcy lasu powtarzali, że te święta będę inne od poprzednich, zupełnie wyjątkowe.
- Och, sama nie wiem, jak urządzić te święta, bo przecież pierwszy raz będziemy w nowym domku – zwierzyła się Wiewiórka nowej
sąsiadce. – Mąż przygotował mnóstwo lampeczek, porozwiesza je na
gałązkach, na ogrodzeniu. Oj, będzie iluminacja, jakiej do tej pory nie
było w tym lesie!
Tata - wilk zebrał wszystkie dywany z domu i mocno trzepał, by
wyglądały jak nowe. Mama-wilczyca w tym czasie przeglądała półki
w szafach. Święta to doskonała okazja ku temu, by się tego pozbyć się
części niepotrzebnych rzeczy.
- Tegoroczne święta będą wyjątkowe – pomyślała - więc sprzątanie też musi być dokładne.
Pan zając biegał od sklepu do sklepu.
- Trzeba kupić więcej wszystkiego, bo przecież przyjdzie wielu
gości. Muszą odczuć, że te święta są naprawdę niepowtarzalne.
Pan lis chciał pomóc św. Mikołajowi, więc postanowił zrobić
dzieciom nowe mebelki. To miała być wielka niespodzianka dla dzieci. Pani lisica zaś zajęła się pichceniem w kuchni. Chciała ugotować
12 potraw na wigilię, jak każe tradycja, bo tegoroczne Boże Narodzenie miało być niepowtarzalne.
Tata sarenki biegał po lesie i szukał najpiękniejszego świerku.
- Może ten, nie, nie, oooo tamten jest jeszcze piękniejszy – mówił
do siebie przeglądające drzewka. – Może ten? Kiedy dzieci go przystroją, będzie najpiękniejsza choinka!
W domu państwa dzików wielkie zamieszanie – ktoś przełożył
opłatki w inne miejsce i teraz wszyscy ich szukają.
- Przyznajcie się, proszę – mówiła do dzieci trochę zdenerwowana
mama – może któreś z was zjadło, jak w ubiegłym roku.
Ale małe warchlaki kręciły przecząco głową. No i zrobiło się
wielkie zamieszanie, jakiego do tej pory nie było.
Aż tu nagle na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka i… wszyscy
oniemieli, że tak szybko, że to już: i pani wiewiórka w nowym domu,
i pani wilczyca zza szafy, i pan lis polerujący półki, i pani lisica znad
garnka, i rodzina dzików szukająca opłatków.
Gwiazdka popatrzyła smutno na zwierzątka.
- I przez dokładne sprzątnie, i wielkie zakupy, i prezenty, i najpiękniejszą choinkę można przegapić te wyjątkowe święta.

***
Święta są potrzebne dla uciechy dzieci. Święta to fajny czas, bo
dostaje się prezenty. To czas z rodziną.
Tak napisał Dominik, który ma lat osiem. Niedawno zwierzyła
mi się koleżanka, że bardzo długo miała żal do rodziców, że nigdy
nie dostawała prezentów. Było skromnie, jak w wielu domach, ale
nie na tyle, żeby nie stać było na upominek, zwłaszcza wtedy, kiedy
była dzieckiem. Strasznie przeżywała, kiedy rówieśnicy rozmawiali o tym, co dostali, a ona musiała kłamać. Kiedy tylko założyła
swoją rodzinę, paczki dla jej dzieci były zawsze wymyślne, biegała za nimi już od października, a też bywało różnie z finansami. Odmawiała sobie, by tylko dzieci nie przeżywały podobnego
upokorzenia, jak zwykła mówić o gwiazdkowych wspomnieniach
z dzieciństwa.
Dzisiaj, kiedy czeka na wnuki, już wie, że nie w prezentach jest
siła. Przypomniała sobie dopiero teraz, że może w jej dzieciństwie
nie było prezentów, ale przy stole zasiadała bliższa i dalsza rodzina,
nawet sąsiedzi. Zawsze ktoś był, zawsze znalazło się dla każdego
miejsce. I teraz już wie, jak sama stwierdziła, na co warto czekać
cały rok.
Ile zostanie ze Świąt bez tych wyszukanych ozdóbek, zapachowych świec, serwetek z gałązkami świerkowymi? Ile zostanie ze
Świąt bez tej całej komercjalizacji? Uparłam się, że w tym roku nie
poddam się i nie dam się wciągnąć w wir świąteczno – zakupowo
– prezentowy. O, nie! Dość kolęd przy każdym stoisku, zapachu
cynamonu, kolorowych świecidełek i kilku „wigilii” w zakładach
pracy i innych różnych miejscach, dość! Najpierw przestraszyłam
się, że skoro nie biorę udziału w tej pogoni „świątecznej”, to będą
smutne i byle jakie. I nagle… sms od młodego człowieka z podziękowaniami, któremu oddalam znaleziony portfel (pisałam o tym w
poprzednim numerze).
Tego samego dnia w skrzynce znalazłam przesyłkę od (samego!!) Leszka Aleksandra Moczulskiego. Przesyła mi swój najnowszy tomik poezji „Notatki pisane na skrawku ciemności o miłości”
z dedykacją: „Pani, która potrafiła rozkochać dzieci w wierszach
(…) Z szacunkiem, podziwem, wdzięcznością”. Następnego dnia
z nieukrywaną radością przeczytałam swój tekst w 24 numerze
„Świerszczyka” (on się naprawdę ukazuje!). Kolejnego dnia przyszła przesyłka od Wojciecha Widłaka, autora książek dla dzieci.
Nazywam Go „pierwszą ligą” w twórczości dla dzieci na rynku
polskim, choć jeszcze rok temu znałam p. Widłaka tylko z okładek
książek. Przesyła mi „kuleczkowy” kalendarz i wpis: „Ten rok był
dla mnie obfity w wydarzenia. Chciałbym powiedzieć, że wizyta
u Pani była dla mnie jednym z najmilszych wydarzeń tego roku”.
Siedzę nad listami, czytam je po kilkakroć i czuję, jak Święta wy		
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pełniają każdą moją cząstkę.

