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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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Olecczanie tradycyjnie 1 stycznia o 17.00 zebrali się na Rynku, 
by pokazem ogni sztucznych przywitać Nowy Rok

(fotografie Bolesława Słomkowskiego

Szczegóły
s. 7 i 9
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2
„Biebrza, kątem oka”

I miejsce - Zuzanna Bubrowska 2b

W Urzędzie Wojewódzkim w 
Olsztynie odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplo-
mów stypendystom Prezesa 
Rady Ministrów. W roku 
szkolnym 2013/2014 Prezes 
Rady Ministrów przyznał 
stypendia 173 uczniom z na-

szego województwa. Spośród nich to prestiżowe 
stypendium otrzymał uczeń Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego STO w Olecku Jan Werstak. 
Gratulujemy!

Świąteczne wspomnienia
Każdego roku w PN „Jedyneczka” nadchodzi taki świąteczny 

czas, gdy magia świąt rozpoczyna swój czar. 
19 grudnia dzieci z grupy starszaków powitały swoich rodziców 

i dziadków na spotkaniu jasełkowym „Jest taki świąteczny czas”. W 
ten kolędowy czas pastuszkowie wędrując od Tatr aż po Mazury we-
soło śpiewali Bożej Dziecinie. 

Przywołane pięknym śpiewem aniołki sfrunęły na ziemię, aby 
przygotować świat na Boże Narodzenie. Tańcząc i śpiewając roz-
iskrzyły choinki, srebrzyły gwiazdy i przynosiły prezenty tym co byli 
biedni, ale mieli „ze złota serduszka”. 

W tym zagonionym świecie ten wieczór dla naszych przed-
szkolaków i ich rodzin był momentem odnalezienia ciepła  
i spokoju w rodzinnej atmosferze. Magia Świąt Bożego Narodzenia 
zbliżyła wszystkich zebranych gości.

Jolanta Zaniewska

Rozwiązano umowę
... ze skutkiem natychmiastowym z wykonawcą Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Olecko. 6 grudnia firma ma rozli-
czyć się z dotychczas wykonanych prac w tym zakresie.

UM
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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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

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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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
8 stycznia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
9 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Zielona 35
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
10 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
18.00 - wernisaż pleneru Realty Art, Galeria Prawdziwej 
sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK „MG”
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
11 stycznia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
12 stycznia (niedziela)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
apteka dyżurna Zielona 37
15.00 - ROMKI (wręczenie stypendiów II edycji), hala 
„Lega, sala fitness
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
13 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
14 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
15 stycznia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
16 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Hobbit: Pustkowie Smauga, film, kino „Mazur” (3D)
17 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Ratujmy Mikołaja! film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Oldboy. Zemsta cierpliwa, film, kino „Mazur” (2D)
18 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Ratujmy Mikołaja! film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Oldboy. Zemsta cierpliwa, film, kino „Mazur” (2D)
19 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Ratujmy Mikołaja! film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Oldboy. Zemsta cierpliwa, film, kino „Mazur” (2D)
20 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
21 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
22 stycznia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”

19 grudnia od 5.11 jeden zastęp JRG PSP 
sprawdzał mieszkania w budynku przy  ulicy 
Grunwaldzkiej po włączeniu się czujnika tlenku węgla.

19 grudnia od 11.35 jeden zastęp JRG PSP gasił w Lipko-
wie pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

21 grudnia od 9.01 jeden zastęp JRG PSP otwierał przy 
ulicy Młynowej drzwi mieszkania, w którym podjęto próbę 
samobójstwa.

23 grudnia od 9.18 dwa zastępy JRG PSP usuwały plamę 
oleju z nurtu rzeki Legi w okolicach ulicy Rzeźnickiej.

23 grudnia od 23.54 dwa zastępy JRG PSWP oraz jeden 
OSP Lenarty gasiły w Lenartach pożar budynku gospodarcze-
go.

27 grudnia od 8.39n trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały 
przy ulicy Wiejskiej instalacje elektryczną, w której doszło 
do zwarcia.

31 grudnia od 3.27 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy 
w kominie budynku wielorodzinnego przy ulicy Targowej.

31 grudnia od 16.33 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Batorego pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

31 grudnia od 23.36 sześć zastępów JRG PSP, jeden zastęp 
OSP Gąski, dwa zastępy OSP Kowale Oleckie, jeden zastęp 
OSP Borawskie i jeden OSP Lenarty gasiły pożar budynku 
gospodarczego przy ulicy Kasprowicza.

1 stycznia od 10.07 jeden zastęp JRG PSP dogaszał pogo-
rzelisko przy ulicy Kasprowicza.

1 stycznia od 15.03 trzy zastępy JRG PSP i dwa OSP Wie-
liczki gasiły w Lipkowie pożar altany ogrodowej.

2 stycznia od 9.26 jeden zastęp JRG PSP pomagał poli-
cji w poszukiwaniu zaginionego mężczyzny. Przeszukiwano 
okolice ujścia Legi oraz brzegi jeziora Oleckie Wielkie.

3 stycznia od 5.50 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Połomie drzewo powalone na drogę.

Informacji udzielił sekcyjny Radosław Osiecki

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Marek Cymiński
• Jan Kolasiński

• Cezary Kułkowski
• Nina Naumowicz
• Izabela Zdanio

• Paweł Żukowski
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, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Obyło się drugie spotkanie z cyklu „Artyści są wśród 
nas”- Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa. 

Gościem specjalnym była Zofia Nowikowska. Tematyką 
prac były krasnale wykonane z szyszek. 

Prace manualne wymagają czasami dużej cierpliwości i 
dobrych chęci. Jednak przy pomocy osoby doświadczonej 
każdemu uczestnikowi warsztatów udało się stworzyć ładne 
krasnale. Wszyscy bawili się doskonale. Z pewnością każdy 
z dumą mógł wykonanego krasnala postawić przy choince 
w domu. 

Realizatorem projektu jest Jolanta Krasowska, której 

pomagała Teresa Rakus, a nad  całością czuwa kierow-
niczka biblioteki, Katarzyna Jeżewska.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w styczniu.
fot. arch. biblioteki, bp

„Dwadzieścia  Dobrych Dni”
- Profilaktyczne działania drogówki
Od 6 grudnia br. policjanci ruchu drogowego całego gar-

nizonu warmińsko-mazurskiego wręczali kierowcom list od 
św. Mikołaja z zasadami bezpiecznej jazdy. Akcja ma na celu 
propagowanie odpowiedzialnych, ostrożnych i uważnych za-
chowań w ruchu drogowym.

Akcja ruszyła w Mikołajki. Tytułowe dwadzieścia dni, 
to specjalny, jedyny i niepowtarzalny czas przygotowań do 
świąt oraz świętowania Bożego Narodzenia.

Na drogach całego województwa policjanci kontrolo-
wanym kierowcom wręczali list od św. Mikołaja. List miał 
przypominać o tym, co jest najważniejsze, bo najlepszym 
prezentem, jaki możemy podarować naszym bliskim jest 
bezpieczeństwo.

Policjanci zwracają uwagę na podstawowe zasady bez-

W święta było spokojnie
Wigilia i dwa dni świąteczne na terenie powiatu prze-

biegły spokojnie. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń 
kryminalnych. 

Oleccy policjanci podjęli łącznie 39 interwencji. Wylegi-
tymowano i skontrolowano na drodze 103 osoby. Funkcjona-
riusze drogówki zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierowców. 

Odnotowano dwie niegroźne kolizje drogowe. Ponadto 
policjanci nałożyli tylko cztery mandaty karne i zastosowali 
15 pouczeń. 

Do policyjnego aresztu trafiło pięć osób. Dwie z nich zo-
stały zatrzymane do wytrzeźwienia. Kolejne trzy zostały za-
trzymane do wyjaśnienia sprawy. Dotyczyła ona wywierania 
przemocą wpływu na czynności służbowe interweniujących 
policjantów. Cała trójka usłyszała już zarzuty i przyznała do 
winy.

rzecznik prasowy asp. Tomasz Jegliński

pieczeństwa: kierujmy się rozsądkiem, nigdy nie wsiadaj-
my za kierownicę auta pod wpływem alkoholu, nie pędźmy 
z zawrotną szybkością, bezwzględnie zapinajmy pasy bez-
pieczeństwa i wyposażmy bliskich w jakiekolwiek elemen-
ty odblaskowe.

rzecznk prasowy KPP, asp. Tomasz Jegliński
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Budząc się rano zawsze myślę o nad-
chodzącym dniu: co mi przyniesie. Czasami 
pamiętam jeszcze sen, który wraz ze świtem 
odszedł. Ale to tylko czasami. Podchodzę do 
okna, patrzę na ulicę, a potem na termometr. 
Hołduje bowiem zasadzie: nie trzeba włączać 
telewizora, aby dowiedzieć się jaka jest po-
goda. Zresztą, telewizora nie posiadam. 

Przyszedł już do nas Nowy Rok. Tutaj nie wystarczy wyj-
rzeć przez okno, by zobaczyć co nam przyniesie. Trzeba jed-
nak przeczytać gazetę, odpalić telewizor czy radio, włączyć 
komputer. Świat zmienia się z dnia na dzień, a my zmieniamy 
się wraz z nim. Może słowo „zmieniamy” nie jest tutaj właści-
we. My się do tych zmian dostosowujemy albo nie. Zgadzamy 
się na nie lub walczymy o to, by tych zmian nie było. 

Zmiana oznacza tylko zmianę, ale prawie nigdy nie wia-
domo czy świat wokół zmieni się na lepsze. To wynika z do-
świadczenia. Czym więcej lat, tym i doświadczenie większe... 
i dlatego wśród starszych więcej jest konserwatystów. Zmia-
ny są domeną młodości. Dlatego są piękne! Bezinteresowne 
dążenie do prawdy, do szacunku, do wiedzy... Szukanie roz-
wiązań bez zawierania kompromisów. Stawianie wszystkiego 
na jedną, być może, szczęśliwą kartę. I tylko szczęśliwą „być 
może”.

Chociaż w pewnym wieku do zmian podchodzi się ostroż-
nie, to jednak zmiany są potrzebne. 

Czasami, zmiany zachodzą niepostrzeżenie. Budzimy się 
przecieramy oczy i ... zdajemy sobie sprawę, że od kilku już 
lat żyliśmy w innym świecie i tego nie dostrzegaliśmy. 

Pamiętam jak zmieniało się nastawienie pokolenia moich 
rodziców do muzyki młodzieżowej. Dla nich Czesław Nie-
men nie śpiewał, ale darł się z ekranu telewizora. Szczęście, że 
wtedy nie było wyboru i był tylko jeden program. Trzeba więc 
było oglądać emitowany program albo wyłączyć telewizor. 
Modne były wtedy tzw. paczki. Nasza liczyła trzy dziewczyny 
i czterech młodzieńców. Zbieraliśmy się przeważnie w soboty 
w domu jednej z koleżanek. Paliły się świece, a z winylowej 
płyty leciał „Bema pamięci rapsod żałobny” albo Brekauci. 
Piliśmy tanie węgierskie wino. Rozmawialiśmy. Chcieliśmy 

zmieniać świat... i dlatego pewnie go zmieniliśmy.
Gdy stał się modny „Cuby an the Blizards” Niemen już 

nie był „kontrowersyjny”. Pokolenie moich rodziców nawet 
nie zauważyło, kiedy jego muzyka stała się i dla nich ważna. 

Świat się ciągle zmienia, a my (jednak) wraz z nim. Po-
wolutku. Dla tych co nie angażują się w politykę, ten świat 
zmienia się nawet całkowicie bezstresowo. Bo polityka za-
bija. Szczególnie ta, którą teraz uprawiają. Ta polityka, to nie 
jest już gra o przyszłość społeczeństwa, ale zażarta bezpar-
donowa gra o władzę. Cele są na jutro, broń Boże, na poju-
trze, i nie daj Boże, na tydzień do przodu. PR-owcy patrzą 
jak rozwija się walka i stosują odpowiednią „broń”.

Społeczeństwo już się nie liczy. Poszło do wyborów, zja-
dło „kiełbasę” i starczy. Na cztery lata do koryta zasiadają 
politycy.

Jak się tak zastanawiam, to straciłem wszelka wiarę w 
jakichkolwiek polityków. I to chyba wszystko co na ten 
temat można napisać? Bo, co, wypominać kradzież moich 
pieniędzy z OFE? Niemożność rozwiązania sprawy in-vitro? 
Afery z wypłatami za Euro? Inna partia, w innym rządzie ani 
pieniędzy z OFE nie odda, ani nie ścignie winnych. Zrobią to 
samo co ci. Spojrzą na sondaże. Dostosują się do tendencji.

Świat się zmienia. Społeczeństwo się zmienia. Już nie 
rewolucje, ale społeczeństwo obywatelskie zmienia świat. 
Wystarczy, że się zjednoczy, zażąda, zaprotestuje. Na takie 
działanie nastawiony jest PR. Nie trzeba być politykiem, 
wystarczy znaleźć tak samo myślących, a gdy znajdzie się 
ich odpowiednią ilość każdy rząd się załamie i odpuści. 

Ale jak napisałem wyżej, zmiany nie zawsze idą w do-
brym kierunku. Nic jednak nie powstrzyma postępu. Bywa, 
że znajdzie się ktoś, kto zepchnie łódź z nurtu. Prąd jednak 
jest zawsze silniejszy.  

Tak więc rozpoczynający się Nowy Rok 2014 jest tylko 
cezurą. Zmiany wokół nas dokonują się ciągle. I wszystko 
przemija. Nie ma nic wiecznego. Słońce też kiedyś zgaśnie. 

Zmiany są dobre. I choć czasami zły sternik nie potrafi 
utrzymać łodzi na głównym nurcie, to jednak ogólnie kie-
runek jest dobry... i tyczy to wszystkiego co najważniejsze: 
i naszej Małej Ojczyzny, naszej Ojczyzny i naszej Wiary. I 
tego należy się trzymać.

B. Marek Borawski

Szczecinki
Dopiero w piątym przetargu gmina sprzedała w Szcze-

cinkach działkę budowlaną. Stanie na niej budynek miesz-
kalny i gospodarczy. Grunt sprzedano za blisko 13 tysięcy 
złotych.          UM

Internet szerokopasmowy
W ramach inwestycji zainstalowano i uruchomiono czte-

ry punkty Hot-Spot w mieście. Punkty te znajdują się na sta-
dionie miejskim, kamiennej Półrotundzie, dworcu PKS oraz 
w Szkole Podstawowej nr 3. Do punktów tych dostarczo-
ny został sprzęt teleinformatyczny oraz doprowadzona sieć 
elektryczna. Wartość wykonanych prac oceniono na blisko 
88 tysięcy złotych. Inwestycję realizuje firma z Białegosto-
ku. 

Warto wspomnieć, że całkowita wartość tego projektu 
to prawie 3,8 miliona złotych. Gmina Olecko otrzyma 85% 
dofinansowania do tego projektu. Jest to w przybliżeniu 3,22 
miliona złotych. Termin zakończenia prac upływa 30 listo-
pada b.r.         (um, opr. to)

Olszewo
Ukończono przygotowanie terenów rekreacyjnych do 

użytkowania. W ramach prac na powierzchni 600 m.kw. zo-
stała nawieziona ziemia oraz przeprowadzono niwelację tej 
działki. Prace za ponad 4,4 tysiące złotych wykonała olecka 
firma Krzysztofa Witkowskiego.     (um)

Ulica Kamienna
Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działki poło-

żonej przy ulicy Kamiennej. Gmina uzyskała kwotę 64 140 
złotych.        (um)
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ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY           

1. stolarz
2. sprzątaczka biurowa
3. robotnik budowlany
4. kurier/doręczyciel
5. sprzedawca w stacji paliw
6. inżynier inżynierii środowiska – instala-

cje sanitarne
7. sprzedawca
8. kierowca samochodu ciężarowego
9. mechanik maszyn i urządzeń przemy-

słowych
10. pracownik do produkcji pelletu

K
91

60
1

Miłośnicy Przyrody 
Uczniowie miłośnicy przyrody z Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika wzięli udział w akcji z zakresu ekologii, 
pt. „W pogoni za ekologicznym rajem”. Projekt został 
przeprowadzony we współpracy z Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. 
Pierwszym etapem projektu były zajęcia terenowe w Osow-
cu. Poprowadził je Artur Wiatr, edukator Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 
Przekazał on młodzieży wiele ważnych informacji dotyczą-
cych specyfiki biebrzańskiej fauny i flory. Młodzi ekolodzy 
w pięcioosobowych grupach wykonywali również zadania 
geograficzno–terenoznawcze doskonalące ich umiejętności 

orientacji w terenie. Dodatkową atrak-
cją zajęć terenowych było zwiedzanie 
Twierdzy Osowiec położonej wśród 
biebrzańskiej przyrody. 
Pobyt nad Biebrzą zakończył się 
wspólnym ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. 
Drugim etapem projektu był Szkol-
ny Konkurs Fotograficzny, pt. „Co 
piszczy w trawie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego?”. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpiło 5 grudnia 
2013 r. Wszyscy uczestnicy zgłosili 
interesujące fotografie prezentujące 
uroki przyrody biebrzańskiej. Spośród 
zgłoszonych prac, w konkursie, wyło-
niono następującą kolejność:
I miejsce - Zuzanna Bubrowska 2b 
Jesienne barwy Parku, Biebrza kątem 

oka, Ostatnie podrygi lata
II miejsce - Barbara Kamińska 2b  Brylanty w trawie
II miejsce - Kamila Sienica 1d  Genesis
III miejsce - Marta Kisielewska 1d   Porosty – życie po 
życiu 
III miejsce - Maciej Marchewka 1d  Mimozami jesień 
się zaczyna
Specjalne wyróżnienie otrzymała Weronika Drobiszew-
ska 1d  Jesteśmy razem na dobre i na złe, W pajęczej 
sieci.

wojeg

Kronika Policyjna
28 grudnia o 18.00 w Chełchach policjanci drogówki 

zatrzymali 24-letniego Sylwestra M., który jechał rowe-
rem. Po zbadani alkomatem okazało się, że mężczyzna ten 
ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 

Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych 
okazało się, że 24-latek jest poszukiwany do ustalenia 
miejsca pobytu przez giżycką prokuraturę.

29 grudnia o 17.15 w Borawskich policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali kierującego volkswagenem. Był to 
37-letni Cezary J. który nie posiadał prawa jazdy. Ponadto 
kierowca nie reagował na sygnały błyskowe i dźwiękowe 
radiowozu, chcąc uniknąć kontroli, uciekał swoim autem. 

Zatrzymał się dopiero na swojej posesji. Na miejscu 
funkcjonariusze ustalili, 37-latek posiada aktualny zakaz 
prowadzenia pojazdów do kwietnia 2015 roku.

29 grudnia o 1.40 patrol policji interweniował w rejo-
nie ulicy Letniej. 

Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, któ-
ry miał znajdować się w rzece. Policjanci nie potwierdzili 
tego zgłoszenia i nikogo nie napotkali. 

Około godziny 3.10 funkcjonariusze pojechali do domu 
jednego z mieszkańców Olecka. Mężczyzna poinformował, 
że to właśnie on uciekał rzeką i jeziorem przed napastnika-
mi, którzy grozili mu pobiciem. Poszkodowany zrelacjono-
wał dokładnie przebieg zdarzenia i został poinformowany 
o możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

1 stycznia o 6.50 patrol prewencji interweniował na 
jednej ze stacji paliw. 
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Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że podob-

nie jak w latach poprzednich w naszym 
mieście odbędzie się 22 Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab został zarejestrowany i tym 
samym uzyskaliśmy zgodę na przepro-
wadzenie publicznej zbiórki na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów.

   Finał odbędzie się 12 stycznia w Re-
gionalnym  Ośrodku Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate”. Po raz kolejny poka-
żemy, jak gorące i hojne są nasze serca. 
Nie chodzi tu o bicie rekordów, ale o to, że 

22  FINAŁ  WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Olecko, 4 stycznia 2014 

razem możemy zrobić dużo dobrego dla innych.
   Organizatorem Sztabu WOŚP są po raz kolejny: Hufiec Olecko ZHP, 

Stowarzyszenie „Olecka Strefa Inspiracji” oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
w Olecku „Mazury Garbate”. Na czele Sztabu po raz kolejny stanie Teresa 
Gałaszewska – Komendant  Hufca Olecko Związku Harcerstwa Polskiego, 
wspierana przez wolontariuszy oraz członków Sztabu.

    Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w 22 Finał WOŚP w 
Olecku poprzez:

- udział w licytacji, która odbędzie się w dniu 12 stycznia w Regionalnym 
Ośrodku Kultury,

- udział w koncertach, które odbędą się 12 stycznia w Regionalnym 
Ośrodku Kultury,

- przekazanie na rzecz 22 Finału przedmiotów, usługi, wyroby, które zo-
staną zlicytowane podczas 22 Finału WOŚP.

 W zamian za wsparcie proponujemy umieszczenie logo Państwa firmy 
(zakładu) na plakatach, na telebimie (na budynku ROK „Mazury Garbate”), 
podczas 22 Finału, na profilu Sztabu WOŚP na Facebooku, a także podzięko-
wania odczytane podczas 22 Finału oraz podziękowania po otrzymaniu ich 
podpisanych przez Jurka Owsiaka.   

Z poważaniem.
Szefowa Sztabu 22 Finału WOŚP

 hm.Teresa Gałaszewska
Kontakt: Szefowa sztabu hm. Teresa Gałaszewska – Tel. 698 345 521
Kierownik artystyczny: Kamil Fidler – Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate

Powodem zgłoszenia była awantura pijanych męż-
czyzn. Na miejscu po wylegitymowaniu okazało się, że są 
to 32-letni Marcin S., 31-letni Cezary K., 23-letni Rafa T. 
i 26-letni Jarosław W. Funkcjonariusze za zakłócenie po-
rządku publicznego nałożyli mandat karny w wysokości 
200 złotych na Marcina S. 

Wobec Cezarego K. i Rafała T. zostaną sporządzone 
wnioski o ukaranie do sądu. 

Natomiast Jarosław W. z uwagi na agresywne zacho-
wanie  został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym 
areszcie. Po wytrzeźwieniu nałożono na niego dwa manda-
ty karne na łączną kwotę 350 złotych.

1 stycznia o 18.45 policjanci patrolując trasę Olecko 
- Suwałki zauważyli stojący na poboczu samochód osobo-
wy. Był to volkswagen golf na ełckich tablicach rejestra-
cyjnych. 

W stacyjce znajdowały się kluczyki. Po sprawdzeniu 
auta w policyjnej bazie danych okazało się, że zostało skra-
dzione w Ełku. Samochód zabezpieczono na policyjnym 
parkingu. 

Teraz policjanci wyjaśniają w jakich okolicznościach 
został skradziony i znalazł się na terenie powiatu oleckie-
go.

Oleccy policjanci w sylwestra   i pierwszy dzień nowe-
go roku  podjęli łącznie 33 interwencje. Wylegitymowano i 
skontrolowano na drodze 69 osób. Ponadto policjanci nało-
żyli dziesięć mandatów karnych i zastosowali 17 pouczeń.

rzecznik prasowy asp. Tomasz Jegliński

Policjanci odnaleźli zaginionego
3 stycznia kilka minut po godzinie 13:00 oleccy poli-

cjanci odnaleźli 23-letniego mieszkańca Olecka. Poszuki-
wania mężczyzny trwały od 1 stycznia. Po przesłuchaniu 
przez policjantów został zwolniony do domu.

Od 1 stycznia policjanci prowadzili poszukiwania 
23-letniego mieszkańca Olecka. Zaginięcie zgłosiła matka. 
Mężczyzna ostatni raz widziany był w Olecku w rejonie 
targowicy miejskiej po czym ślad po nim zaginął. Funk-
cjonariusze przeszukiwali rejon ścieżki wiewiórczej, rzeki 
Lega oraz okoliczne pustostany. Ponadto wspólnie ze stra-

żakami sprawdzali jeziora: Olecko Wielkie i Walulika. We-
ryfikowana była każda informacja docierająca do jednostki. 
Przełom w poszukiwaniach nastąpił dzisiaj, kiedy to jeden 
z funkcjonariuszy zauważył zaginionego wybiegającego z 
klatki schodowej. 23-latek został dowieziony do komendy 
w celu przesłuchania. Odmówił jednak podania szczegółów  
dotyczących swojego zachowania.

Spokojny pierwszy długi weekend
Oleccy policjanci w czasie trwania  długiego weekendu  

podjęli łącznie 60 interwencji. Wylegitymowano i skontro-
lowano na drodze  78 osób. Ponadto policjanci nałożyli 13 
mandatów karnych i zastosowali 31 pouczeń. Do policyjnej 
izby zatrzymań trafiły dwie osoby.

Nietrzeźwy kierujący
4 stycznia o 02.25 na ul. 11-go Listopada funkcjonariu-

sze służby celnej zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Ofi-
cer dyżurny oleckiej komendy na miejsce skierował patrol 
drogówki, Funkcjonariusze  po wylegitymowaniu ustalili, że 
kierowcą bmw jest 44-letni Grzegorz K. mieszkaniec gmi-
ny Pozezdrze. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 
trzy promile alkoholu w organizmie. Po wykonaniu czyn-
ności służbowych kierowcę zwolniono do domu. Teraz  za 
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości  
grozi mu  kara nawet 2 lat pozbawienia wolności i utrata 
prawa jazdy.

Kolizje drogowe
3 stycznia ok. 21.10 w  Giżach  doszło do zderzenia sa-

mochodu osobowego z łosiem. Interweniujący na miejscu 
policjanci wstępnie ustalili, że zwierzę wybiegło na drogę 
z przydrożnych zarośli wprost pod koła  osobowego volks-
wagena.  

4 stycznia o 18:00 w  Lakierach na terenie  gminy. Ko-
wale Oleckie doszło do kolizji drogowej. Policjanci ustalili, 
że podczas manewru wymijania pojazdy audi i fiat zderzyły 
się lusterkami. Obaj kierujący zostali pouczeni.

sierż. sztab. Justyna Sznel (KPP Olecko)
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Rummikub
Nasza zabawa trwa od czerwca 2012 r. 
Zasady turniejowe są bardziej rygorystyczne: gra każ-

dy 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-Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Olecku,  do czytelni w każdy 
czwartek o godz. 16.00. Przewidziane są fajne nagrody.

Pożar przy ulicy Kasprowicza
Tegoroczny Sylwester i Nowy Rok nie był dla 

oleckich strażaków spokojny jak bywało to w po-
przednich latach. W sylwestra tuż przed północą 
wybuchł pożar budynku gospodarczego przy ulicy 
Kasprowicza. 

Pożar gasiło aż 42 strażaków z całego powiatu 
oleckiego. Na miejsce zadysponowano 12 samocho-
dów strażackich, pogotowie energetyczne i policję. 

Z powodu zwartej zabudowy i bliskiego są-
siedztwa budynków mieszkalnych istniało niebez-
pieczeństwo przeniesienia się pożaru na pobliskie 
zabudowania. Pożar ugaszono, spaleniu uległa cał-
kowicie więźba dachowa budynku. 

Akcja gaśnicza trwała ponad 4 godziny. W Nowy 
Rok około godziny 15:00 strażacy gasili pożar al-
tany w miejscowości Lipkowo. W akcji gaśniczej 
brali udział strażacy z Olecka i strażacy ochotnicy 
z OSP Wieliczki.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fot. Bolesław Słomkowski
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do Urzędu Miejskiego i do Re-
gionalnego Ośrodka Kultury 
„Mazury Garbate” wpłynęły 
podziękowania od Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 
Obok publikujemy dokument 
przysłany do ROK „MG”

10:00 „WOŚP’owy” Halowy Turniej Piłki Noż-
nej hala ZSLiZ w Olecku

10:00 -14:00 Stowarzyszenie Nurkowe „Amfi-
prion” zaprasza na przeżycie podwodnej przygody 
czyli nurkowanie „intro”- pływalnia Hali Lega 

od 14:00 Występy sceniczne- Sala Regionalnego 
Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”

w programie:

14:00 Szkolna Orkiestra Kameralna pod kierow-
nictwem pana Tomasza Gawrońskiego

14:45 Happyludki z Happylandu oraz chór „Ma-
zurskie Słowiki” pod kierownictwem pani Agaty 
Bagan

ok godz. 15:45 Orkiestra Miejska pod Batutą 

Pani Weroniki Kordowskiej 
15:00 Pokaz Ratownictwa Medycznego (hol 

Kina)
16:00 -20:00 Blok Koncertowy
wystąpią:
T-Jazz
Legarytmy
Błękitny Nosorożec
Niepoprawni

17:00 Wielka Licytacja (licytacje będą przepro-
wadzane także w przerwach między zespołami)

Licytacji towarzyszyć będą występy taneczne 
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Program 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szanowni Państwo! 
Serdecznie dziękuję za udział w akcji Narodowe 

Czytanie, do której w tym roku przyłączyło się niemal 
siedemset miejscowości. Aleksander Fredro okazał się 
twórcą aktualnym, jak uniwersalna jest opowieść o 
nas, Polakach, o naszych zaletach, ale i wadach, o tym, 
co od wieków określa naszą narodową tożsamość. To, 
że Fredro czytany był w setkach miejsc w całym kraju 
daje powód do satysfakcji. 

Narodowe Czytanie objawiło się w pełni dzięki 
Państwa wyjątkowej inwencji. Ukazało nie tylko mi-
łość Polaków do rodzimej literatury, ale także fascy-
nującą pomysłowość w przeprowadzaniu akcji. Dzię-
ki temu każda miejscowość spotkała się ze swoim 
Fredrą, odkrywała go na swój sposób. Ta niezwykła 
kreatywność sprawiła, że zetknięcie się z pięknymi 
dziełami Aleksandra Fredry zbliżyło ludzi: sąsiadów, 
znajomych, mieszkańców miast, miasteczek i wsi. To 
szczególna wartość, za którą bardzo Państwu dziękuję. 

Wyrażając uznanie dla Olecka za znakomite prze-
prowadzenie akcji Narodowego Czytania, już teraz za-
praszam Państwa do przyszłorocznej lektury, do czy-
tania i słuchania dzieł Henryka Sienkiewicza, którego 
bohaterowie od lat towarzyszą nam w rozmowach o 
polskiej historii. Serdecznie do tego namawiam w na-
dziei, że Narodowe Czytanie zachęca do czerpania na 
co dzień z naszego wspaniałego literackiego dziedzic-
twa. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Boże-
go Narodzenia pragnę jednocześnie życzyć Państwu 
wielu miłych chwil przeżytych w gronie bliskich oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 
Roku. 

Bronisław Komorowski
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DZIEŃ 
BOŻONARODZENIOWYCH ŻYCZEŃ 

20 grudnia w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbył się Dzień Bo-
żonarodzeniowych Życzeń. Spotkaniom wigilijnym, które przebiegły w atmos-
ferze wzajemnej życzliwości i pogody, towarzyszyły życzenia i  posiłek, a tak-
że wspólne kolędowanie i symboliczne podarunki. 

Wprowadzeni w świąteczny nastrój, w kameralnym gronie kolegów i wy-
chowawców, uczniowie wraz z opiekunami udali się na salę gimnastyczną, by 
wziąć udział w części artystycznej oraz przedstawieniu Jasełka na wesoło - przy-
gotowanych przez uczniów klas Ic, Id oraz IIIc pod opieką katechety, Michała 
Janiszewskiego. 

Mogliśmy podziwiać nie tylko rewelacyjną grę aktorów, ale również wspa-
niałe talenty muzyczne uczniów naszej szkoły. Oczarowani wykonaniem kolęd 
przez Julitę Milewską, grą akordeonistów – Kacpra Kaczora oraz Mikołaja 
Zagrodnika, skrzypaczek – Julity Milewskiej i Emilii Tokajuk, na długo za-
pamiętamy ten pełen ciepła i wspólnego zaangażowania Dzień Bożonarodzenio-
wych Życzeń.

Nie mogło też zabraknąć podsumowań konkursów związanych z bożonaro-
dzeniową tradycją. Oto wyniki: 

1. Akcja bombka – udział brały wszystkie klasy
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej pracy – 

bombki bożonarodzeniowej. Każda klasa mogła złożyć jedną bombkę choinko-
wą wykonaną dowolną techniką. Jury, biorąc pod uwagę  nawiązanie do tradycji 
świąt Bożego Narodzenia, oryginalność oraz estetykę wykonania pracy, wyłoniło 
zwycięzców:

I miejsce – klasa IIIa, II miejsce – klasa Ia, III miejsce – klasa IIc.
2. Sala lekcyjna wizytówką klasy – udział brały wszystkie klasy
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

9
stycznia

godz. 1600

 tel. 87-520-23-36B85004

Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czernia-
chowsku Obwod Kaliningradzkie 

zaprasza do współpracy 
i wymiany kontaktów

Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonij-
nego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27 paździer-
nika. Cele inicjatywy to propagowanie kultury polskiej 
poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację śro-
dowiska 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

Zadaniem uczest-
ników konkursu było 
udekorowanie sal lek-
cyjnych ozdobami bożo-
narodzeniowymi. Ważne 
było, by efekt końco-
wy, stworzenie w klasie 
przedświątecznej atmos-
fery – był zasługą całego 
zespołu klasowego. Ko-
misja konkursowa wzię-
ła pod uwagę nawią-
zanie do tradycji świąt 
Bożego Narodzenia, 
oryginalność wystroju, 
estetykę i czystość sal, 
a także samodzielność 
przygotowania dekoracji. Oto klasy, które sprostały wymienio-
nym kryterium: 

I miejsce – klasa IIIc, II miejsce – klasa IIb i Ic, III miejsce 
– klasa Id.

Zwycięzcom gratulujemy pomysłowości, zaangażowania 
oraz umiejętności współpracy w grupie, co niewątpliwie dopro-
wadziło wyżej wymienione oddziały klasowe do wygranej i z 
pewnością wzmocniło radosny nastrój.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrała dyrektorka Anna Do-
rota Siemiatycka, która złożyła wszystkim pracownikom oraz 
uczniom najlepsze bożonarodzeniowe życzenia. 

Mariola Zdancewicz, Wojciech Jegliński
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Andrzej Malinowski

Czarna Hańcza
Dojazd: Olecko - Augustów - Serski Las - Sucha Rzeczka 
- Mikaszówka - Strzelcowizna - Tartaczysko - Gulbin - 
Studziany Las - Wysoki Most (wyprawa jednodniowa)

Czarna Hańcza jest najdłuższą rzeką Suwalszczyzny. Jej 
długość w granicach Polski wynosi 108 km (całkowita 142 
km). Źródła rzeki znajdują się na Pojezierzu Wschodniosu-
walskim, na północ od jeziora Jegliniszki (na podmokłych 
dolinach wśród wzniesień morenowych). 

W rzece występuje 17 gatunków ryb. Żyją pstrągi i ga-
tunki typowe dla rzek górskich, w tym jętki i chruściki. Dno 
mulisto-piaszczysto-żwirowe. Koryto rzeczne rozdziela się 
na wiele odnóg. Występuje roślinność wodna m.in. strzałka 
wodna, oczeret, grążel żółty, moczarka kanadyjska, manna, 
jaskier jadowity. Żyją tutaj m.in. wydry, piżmaki i bobry. 

Rzeka zmienia swoje oblicze w zależności od biegu i  
otaczających ją terenów; brzegi niskie i wysokie, porośnięte 
trzciną i lasami; ciągle zmieniająca się szerokość i głębokość. 

Od miejscowości Rygol Czarna Hańcza jest skanalizowa-
na i włączona w system Kanału Augustowskiego. Rzeka jest 
jednym z najsłynniejszych nizinnych szlaków kajakowych.

W pochmurną i mglistą sobotę, 23 listopada 2013 r. Czar-
nej Hańczy w okolicach Mikaszówki i Wysokiego Mostu 
przyglądali się Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” 
- finał akcji charytatywnej w Gimnazjum nr 2

6 grudnia, w Mikołajki, w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika miał miejsce wielki finał akcji charytatywnej „Po-
móżmy zwierzętom przetrwać zimę”. 

- Jest nam niezmiernie miło, gdyż nasza społeczność gim-
nazjalna wykazała się wielkim sercem oraz wrażliwością na 
los bezdomnych zwierzaków. 

Do akcji przyłączyli się wszyscy: nauczyciele, dyrekto-
rzy, pracownicy administracji i obsługi, a przede wszystkim 
uczniowie. Zebraliśmy prawie 100 kg suchej karmy dla psów 
i kotów, około 40 dużych i małych puszek, a także dużo kocy-
ków, legowisk, smyczy, szelek i tych wszystkich rzeczy, które 
są potrzebne zwierzakom w przytulisku. 

Tydzień później przewiozłyśmy nasze dary do potrzebują-

cych czworonogów – powiedziała Elżbieta Łukasik, orga-
nizatorka akcji. 

- W piątek 13 grudnia BEZDOMNIAKI gościły mło-
dzież z Gimnazjum nr 2 w Olecku. Odwiedziły nas przedsta-
wicielki społeczności – Asia, Laura i Ania wraz z opiekuką 
Elą Łukasik – nauczycielką, która zorganizowała w swojej 
szkole bardzo ciekawy projekt dla chętnych uczniów „Jak 
zostać świadomym opiekunem czworonoga?”

Ela Łukasik znalazła nas przez znajomych i zapropono-
wała współpracę i pomocom zwierzakom. 

No i udało się, tydzień pracy młodzieży dla bezdomnych 
zwierząt zaowocował wielką ilością prezentów dla naszych 
BEZDOMNIAKÓW. Wszystko to jest nieocenioną pomocą 
w opiece nad psiakami i kotami. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 
To dla nas super prezenty gwiazdkowe, pomogą nam 

spokojnie przetrwać zimę. Nasze wspólne spotkanie trwało 
krótko, pogoda nie sprzyjała, ale w styczniu wybieramy się z 
rewizytą (ze zwierzakami) do szkoły, na lekcje o bezdomno-
ści, a wiosną zapraszamy młodzież na dłuższą wizytę u nas. 
Mamy nadzieję, że nasza współpraca się rozwinie i zachęci-
my też inne szkoły do działania i otwarcia serc i oczu dzieci 
na problemy zwierząt. 

Dziękujemy przy okazji też wszystkim naszym cichym 
darczyńcom. Bez Waszej pomocy trudno jest pomagać, cza-
sem gdy myślę, że nie podołamy, że za dużo zwierzaków 
wzięłam na głowę, z nieba spada pomoc i napawa optymi-
zmem, że kolejny raz damy radę – podkreśla Teresa Dmo-
chowska, pomysłodawczyni i głównodowodząca Rodzinne-
go Przytuliska „Bezdomniaki” w Gołdapi.

Zapraszamy do odwiedzania profilu „Bezdomniaki Goł-
dap” na facebooku - może znajdziecie tam Państwo czworo-
nożnego przyjaciela?

opracowane Magdalena Nyga

Boże Narodzenie z pokolenia na pokolenie 
W związku ze świętami Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Li-

cealnych i Zawodowych został zorganizowany konkurs kulinarny pod 
nazwą „Boże Narodzenie z pokolenia na pokolenie”. 

W zawodach, które odbyły się w nowoczesnej pracowni do kształ-
cenia w kierunkach hotelarskich i gastronomicznych, wzięły udział 
dwuosobowe spokrewnione ze sobą zespoły. Aby wygrać cenne na-
grody, uczestnicy musieli przygotować popularne w polskiej trady-
cji wigilijnej pierogi. Po dwuipółgodzinnym gotowaniu, smażeniu i 
pieczeniu komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Russak, znany 
kucharz, gawędziarz i prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego, 
Artur Zabokrzycki, szef kuchni w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Głuchych w Olecku, oraz Marzanna Pojawa-Gra-
jewska, dyrektorka ZSLiZ, pierwsze miejsce przyznała Katarzynie i 
Elżbiecie Sorokom. Drugie miejsce zajęła Ewelina Klaus i Magda-
lena Modzelewska, natomiast trzecia nagroda powędrowała do Saszy 
Gorbunowej i Kamili Muchametbaewy. 

Zwycięska rodzina w nagrodę otrzymała książkę pod tytułem 
„Kuchnia myśliwska” z autografem Grzegorza Russaka. Ewelina 

Klaus i Magdalena Modzelewska 
dzięki przyrządzonym pierogom 
wywalczyły dla całej rodziny kar-
net na dzień „białego szaleństwa” 
do wykorzystania na „Pięknej Gó-
rze Rudziewcz” w Gołdapi. Po-
chodzące z Uzbekistanu i uczące 
się w ZSLiZ w Olecku od wrze-
śnia 2013 r. Sasza oraz Kamila w 
nagrodę otrzymały atrakcyjny ze-
staw kuchenny. 

Społeczność Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych serdecz-
nie dziękuje Pawłowi Rudziewi-
czowi za ufundowanie nagrody 
oraz Grzegorzowi Russakowi i 
Arturowi Zabokrzyckiemu za 
wspieranie inicjatyw podejmowa-
nych przez szkołę.

Przemysław Michniewicz
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V43305

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V4
53

03

PIZZA NA TELEFON

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V42307

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  V4601

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V42807

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B84805

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V43006

US£UGI

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V4
18

08
V4

24
07

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V43106

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V43106

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V01551

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V41109

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V44404

V41908

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V39550

V0
07

01

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 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...

V45003

* Auta używane, tel. 501-611-961 V43735

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V42817

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V43116

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V43725

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L82206

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B83709

* VW Passat Combi, 1998, 1,9TDI, 110 KM, tel. 508-
097-660 V39620

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V43615

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B86101

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L82503

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B86201

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B85802

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

L85302

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B85503

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33915a

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34216

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B84307

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V41818

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L82107

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B86001

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B85104

* Maasaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bog-
dański, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91901

* 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

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V39520

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 V41508
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03   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V39810

KUPIĘ

PRACA

V3
96

10

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V39210a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V44913

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V39710

INNE

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

K
91

30
3

V40019

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V46201

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

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

V44505

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V45313

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V45712

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

V43715

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B85403

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B85602

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B84904

* stary traktor, tel. 602-235-182 V39540

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L82305

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91403

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B85702

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89909

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a1

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B83809

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90009

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a1

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85902

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V43126

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L85401

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a1

* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 B84510

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V39530

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V39820

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V46211

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V45323

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K91114

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K90610
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Ziołowa apteczka

Przeciwgorączkowe działanie - kora berberysu 
i wierzby, kwiat lipy, słonecznika, rumianku, owoc 
róży.

Osłaniające przewód pokarmowy - kwiat malwy 
czarnej, nasiona lnu, korzeń i liść prawoślazu.

Przeczyszczające - kora kruszyny i szakłaku, korzeń 
rzewienia, owoc jarzębiny, kwiat i owoc czarnego bzu, 
kwiat tarniny, owoc szakłaku.

Przeciwbiegunkowe - liść jerzyny, mącznicy, orzecha 
włoskiego i szałwii, owoc borówki czernicy, dzikiej róży, 
ziele dziurawca, rzepiku, kora dębu, kłącze pięciornika.

Moczopędne - liść jałowca, ziele dziurawca, konwalii, 
miłka wiosennego, skrzypu, korzeń arcydzięgla, biedrzeń-
ca, lubczyka, pietruszki, kwiat głogu wraz z liściem, kwiat 
kocanki.

Pobudzające układ nerwowy - owoc kolendry, kwiat la-
wendy, korzeń i liść pokrzyku.

Uspokajające układ nerwowy - szyszki chmielu, korzeń 
kozłka, kora kaliny, kwiat głogu wraz z liściem.

Wzmacniające system nerwowy - kwiat arniki, liść me-
lisy.

Przeciw nieżytowi przewodu pokarmowego - liść szał-
wi, korzeń żywokostu, ziele hyzopu, krwawnika, piołunu i 
rdestu ptasiego.

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange
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Wzmacniające czynności skurczowe serca - ziele je-
mioły, konwalii, miłka wiosennego, kwiatu głogu, liść 
naparstnicy purpurowej i wełniastej.

Krwiotwórcze - liść pokrzywy, ziele skrzypu i krwaw-
nika.

Pobudzające przemianę materii - kłącze perzu, korzeń 
łopianu, mniszka, mydlnicy, podróżnika, kwiat tarniny, 
liść orzecha włoskiego, ziele bratka polnego, dziurawca, 
krwawnika i macierzanki.

Przeciwcukrzycowe - liść borówki czernicy, pokrzy-
wy, poziomki, szałwi, owoc jarzębiny, korzeń mniszka.

Ziołowe kąpiele
Kąpiele ziołowe odprężają, polepszają ukrwienie skó-

ry, mają miły, aromatyczny zapach.
- Kąpiel tatarakowa – do wanny w wodą o tempera-

turze około 30°C wlewamy 25 ml nalewki tatarakowej. 
Kąpiel poprawia ukrwienie skóry.

- Kąpiel z otrębami pszennymi – powinna mieć tem-
peraturę 33 – 36°C. Przygotowuje się ją w sposób nastę-
pujący: 1,5 – 2 kilograma pszennych otrąb wsypuje się 
do lnianego woreczka i gotuje w kilku litrach wody przez 
około 30 minut, po czym wyciska i odwar wlewa do wan-
ny z wodą. Kąpiel taka doskonale oczyszcza skórę, ale 
nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

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
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.

Bożena P. stanie przed  sądem
Zawiadomienie dotyczące składania przez 47-letnią 

kobietę fałszywych oskarżeń wobec funkcjonariusza po-
licji, składanie fałszywych zeznań oraz zawiadomienia o 
nie popełnionym przestępstwie do Prokuratury Rejonowej 
w Olecku złożyli oleccy policjanci. Wkrótce sprawa znaj-
dzie swój finał w sadzie, gdyż akt oskarżenia wpłynął już 
do wydziału karnego.

Cała sprawa miała swój początek w Olecku 9 lipca mi-
nionego roku. Wtedy to, około godziny 16.15 oficer dyżur-
ny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie, która pro-
wadziła auto. Policjanci zauważyli poszukiwany samochód 
na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Jeziornej. 

Kierująca zatrzymała się na parkingu. Nagle zaczęła 
cofać i uderzyła w nadjeżdżający radiowóz. 

Okazało się, że sprawcą była 47-letnia mieszkanka 
gminy Olecko. Przeprowadzone badanie alkomatem wyka-
zało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta 
w takim stanie przewoziła czworo dzieci w wieku od 9 do 
14 lat. Kierująca na miejscu interwencji wszczęła awanturę 
i nie reagowała na polecenia funkcjonariuszy. Agresywną 
kobietę szybko obezwładniono i założono jej kajdanki. 

Została zatrzymana do wytrzeźwienia w policyjnym 
areszcie. Przedstawiono jej wtedy zarzuty za prowadzenia 
pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz na-
rażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia z art. 160§ 2 kk. w zb. z art. 178a § 1 kk.

Po wytrzeźwieniu kobieta złożyła zawiadomienie o po-
biciu przez jednego z policjantów. Prowadzone przez Pro-
kuraturę Rejonowa w Ełku w tej sprawie śledztwo zostało 
umorzone z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadnia-
jących podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zawiadamia-
jąca nie złożyła zażalenia na sposób zakończenia sprawy. 
Po uprawomocnieniu się postanowienia oleccy policjanci 
złożyli zawiadomienie wobec 47-latki za fałszywe oskar-
żenie innej osoby o popełnienie czynu zabronionego, a 
także za fałszywe zeznania i zawiadomienie o nie popeł-
nionym przestępstwie.

asp. Tomasz Jegliński
rzecznik prasowy KPP Olecko
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  
Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

8 stycznia 
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, 
Juliusza, Mścisława, Rajmunda, Sewe-
ryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia (Dzień Ligi Ochrony Przy-
rody) 
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, 
Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Ju-
liana, Marcelego, Marcelina, Witalisa, 
Władymira
10 stycznia 
Ady, Agi, Danuty, Dobrosławy, Ga-
brieli
Agatona, Dobrosława, Grzegorza, Jana, 
Kolombina, Nikanora, Pawła, Wilhel-
ma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy, 
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krze-
simira, Teodozego, Teodozjusza, 
Teozjusza 

12 stycznia
Cezarei, Czesławy, Ernestyny, Grety, 
Melanii, Tacjanny, Tatiany 
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta, 
Bernarda, Czesława, Dominika, Raj-
munda, Remigiusza
13 stycznia 
Bogumiły, Bogusławy, Godfrydy, 
Melanii, Niki, Weroniki 
Bogomira, Bogumiła, Bogusława, 
Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncju-
sza, Lwa, Remigiusza
14 stycznia 
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, 
Radosławy, Ruth 
Amadeusza, Domosława, Feliksa, Hi-
larego, Makarego, Malachiasza, Odo-
na, Ordona, Radogosta, Radosława
15 stycznia 
Dąbrówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, 
Idalii, Ity 
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Doma-
sława, Domosława, Gabriela, Izydora, 
Makarego, Maura, Pawła

Miłości trzeba dostarczać pali-
wa, trzeba ją pielęgnować, popy-
chać, wspomagać, a niekiedy nawet 
przywrócić życie przez zastosowanie 
kuracji wstrząsowej. Uznanie zależ-
ności miłości od wysiłku człowieka 
nie ma nic wspólnego z jej depre-
cjonowaniem. Przeciwnie – dowo-
dzi, jak wiele miłość dla nas znaczy, 
skoro jesteśmy gotowi obserwować 
ją uważnie, zaradzać jej potrzebom i 
podtrzymywać płomień uczucia bez 
względu na koszty.

Alan Loy McGinnis, 
Sztuka miłości

Późna zima długo trzyma.
Wina, zboże cierpią szkodę, zima za 

śnieg, gdy da wodę.
Przyjdzie święta Weronika (13 

stycznia), zniesie jajka kaczka dzika.
Gdy styczeń burzliwy śniegami, lato 

burzliwe z deszczami.
Bój się w styczniu wiosny, bo ma-

rzec zazdrosny.
Zima, gdy nie wymrozi, lato też nie 

dogodzi.
Prawda jest zawsze tylko córką cza-

su.
Rozsądek polega na przystosowaniu 

się do sytuacji. 
Sąsiad dobry za przyjaciela i za bra-

ta stoi.
Szła świnia przez zboże, nie powie-

działa „szczęść Boże”.

Pomidorowa po sycylijsku
25 dag ugotowanego wcześniej 
kurczaka, 10 dag ugotowanego ozora 
wołowego, 5 dag oliwy, cebula, ząbek 
czosnku, ½ kg pomidorów, posiekana 
natka pietruszki, posiekane liście mię-
ty, 15 dag łamanego spaghetti, 2 litry 
bulionu, tarty parmezan

zaczynamy od pokrojenia mięsa 
kurczaka w paski, a ozora wołowego w 
kostkę.

Cebulę i czosnek drobno siekamy i 
wraz z pomidorami dusimy na oliwie. 
Pod koniec dodajemy miętę i natkę pie-
truszki i zalewamy bulionem. Gotuje-
my około pół godziny. 

Po tym czasie dodajemy spaghetti 
oraz pokrojone wcześniej mięsa. Przy-
prawiamy do smaku solą, pieprzem 
i posypujemy parmezanem. Do zupy 
można podać posiekaną zieleninę. 

Zupę podajemy jako danie obiado-
we.

Polędwica wschodnia 
ostro-słodka

0,5 kg polędwicy, 0,5 litra bulionu 
z kury, garść rodzynek i migdałów, 
makaron nitki, pieprz czarny mielony i 
w ziarnach, olej, 5 dag masła, 2 ząbki 
czosnku, oliwa, zioła prowansalskie

Z oliwy robimy marynatę do któ-
rej dodajemy przetarty czosnek, pieprz 
mielony, sól i zioła prowansalskie. Na-
cieramy nią polędwicę. Odstawiamy na 
pól godziny w chłodne miejsce. 

Następnie zawijamy w folię i wkła-
damy na 15 minut do rozgrzanego 
piekarnika (ok. 180-200°C). Pieprz w 
ziarnach rozbijamy na grubo w moź-
dzierzu. 

Do brytfanki wylewamy łyżkę oli-
wy, wsypujemy rozbite ziarna pieprzu 
oraz pół łyżeczki pieprzu mielonego i 

pieczemy aby się przepalił. Następnie 
na dno układamy ugotowany makaron, 
posypujemy go wiórkami z masła, na 
wierzch wsypujemy namoczone rodzyn-
ki i sparzone migdały (można też migda-
ły grubo posiekać). Polędwice kroimy w 
plastry, układamy na wierzchu i wszyst-
ko zalewamy bulionem.
Brzoskwinie w winnym cieście

16 połówek konserwowych brzoskwiń
ciasto: 14 dag mąki, 125 ml białego 
wina, 2 łyżki oleju, 2 jajka, 5 dag cukru, 
szczypta soli
olej do smażenia, cukier puder, cyna-
mon

Mąkę, wino, olej, sól i żółtka miksu-
jemy na gładkie ciasto. Musi być gęstsze 
niż na naleśniki. Gdy gotowe dodajemy 
delikatnie mieszając ubitą na sztywno 
pianę z białek i cukru.

Połówki brzoskwiń moczymy w cie-
ście i smażymy w dużej ilości mocno 
rozgrzanego oleju. Gotowe wyjmujemy 
łyżką cedzakową i odsączamy z tłuszczu 
na sicie. Posypujemy cukrem pudrem 
wymieszanym z cynamonem. Podajemy 
gorące.

Kotlety schabowe z ryżem
kilogram schabu (wszelkie rodzaje 
mięs), 8 dag masła, 1 dag mąki, 12 dag 
ryżu, pół litra rosołu, 20 dag pomido-
rów, 2 dag masła do pomidorów, jedna 
cebula, sól
Ryż gotujemy na sypko.
Pomidory rozkrajamy, usuwamy pestki. 
Dusimy na maśle wraz z posiekaną na 
drobno cebulą. 
Tak przygotowane pomidory mieszamy 
z ryżem i wstawiamy do piekarnika do 
podgrzania.
Mięso na kotlety rozbijamy w zależno-
ści od rodzaju mięsa. Solimy z każdej 
strony obsypujemy mąką i smażymy na 

silnie rozgrzanym maśle. 
Teraz przekładamy ryż na półmisek i 
nadajemy mu kształt piramidy. Dookoła 
okładamy kotletami.
Do tłuszczu na patelni dodajemy kilka 
łyżek rosołu i powstały płyn zagotowu-
jemy. Rosołem polewamy kotlety i ryż.

Ogórki faszerowane po francusku
2 średniej wielkości, świeże, młode 
ogórki, ok. 10 dkg, 10 dkg twarożku 
homogenizowanego, 1 łyżka usiekanego 
szczypiorku, rokpol, 2 łyżki usiekanych 
orzechów, sól, pieprz, sok z cytryny, 4 
listki sałaty, 1 jajko na twardo, gałązka 
zielonej pietruszki

Ogórki myjemy i obieramy ze skór-
ki, (rozpoczynają od czubka, a nie od 
szypułki – w tym miejscu bywa gorzki), 
przekrajamy wzdłuż na pół, wydrążamy 
miąższ ostrą łyżeczką, pozostawiając 
cienkie ścianki. Skrapiamy sokiem z cy-
tryny. Posypujemy solą i pieprzem. 

Rozcieramy twaróg z rokpolem na 
gładką masę, dodajemy usiekany szczy-
piorek i mieszamy. Nakładamy masę w 
wydrążone ogórki, posypujemy z wierz-
chu orzechami. 

Połówki ogórków układamy na list-
kach sałaty, umytych, osączonych, skro-
pionych sokiem z cytryny, doprawionych 
solą i pieprzem. Obok każdej połówki 
układamy ćwiartkę jajka na twardo oraz 
listek zielonej pietruszki
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Turniej Siatkarski
W hali „Lega” rozegrano przedświąteczny Otwarty Tur-

niej Siatkarskich „Czwórek”.
W kategorii kobiet triumfował zespół „Tutto” Olecko. 

Rywalizację mężczyzn wygrał „Bez Szału” z Ełku.
W przedświątecznym turnieju rozegranym w sobotę (21 

grudnia) w hali „Lega” walczyły dwie drużyny kobiece i 
osiem męskich.

Rywalizację kobiet wygrał zespół „Tutto” Olecko w skła-
dzie: Martyna Gajewska, Anna Tomaszewska, Justyna 
Klekotko i Joanna Drężek-Klimaszyńska. Olecczanki po-
konały 3:1 drużynę z Wieliczek.

W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajęła drużyna 
„Bez Szału” z Ełku w składzie: Jakub Ćwiklewski, Jakub 
Romankiewicz, Mateusz Malinowski, Jędrzej Jachno. 
Drugie miejsce wywalczył zespół „Olecko”, a trzecie „Goł-
dap”.

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
kobiety:

1. „Tutto” Olecko
2. Wieliczki

mężczyźni:
1. „Bez Szału”
2. „Olecko”
3. „Gołdap”
4. „Stare Dzięcioły”
5. „Kijewo”
6. „Szefcio Fan Boys”
7. „Dynamiczne Ślimaki”
8. „Dwójka”

Paweł Maksimowicz MOSiR

Młodzi piłkarze Rona 03 Ełk najlepsi 
Przedświąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłop-

ców w hali „Lega” wygrała drużyna Rona 03 Ełk.
W Przedświątecznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej 

Chłopców (rocznik 2004 i młodsi) grało osiem drużyn: 
Rona 03 Ełk I, Akademia 2012 Suwałki, Koszałek Opałek 
Węgorzewo, Czarni Olecko, Rona 03 Ełk II, AP Wigry Su-
wałki, Mamry Giżycko, SP 1 Olecko (poza klasyfikacją).

W finale Rona 03 Ełk II pokonała AP Wigry Suwałki 
3:0. 

W meczu o 3 miejsce Czarni Olecko wygrali 2:0 z Ko-
szałek Opałek Węgorzewo. 

Miejsca pozostałych zespołów: 
5. Mamry Giżycko
6. Akademia 2012 Suwałki
7. Rona 03 Ełk I
Drużyna SP 1 Olecko grała poza klasyfikacją.
Skład zwycięskiej drużyny: Szymon Sobolewski, Mi-

chał Mościcki, Konrad Kacprzyk, Kacper Baluta, Piotr 
Dawidowski, Oliwier Karwowski, Ryszard Uściłowicz, 
Jakub Rydzewski, Mateusz Szymbor, Damian Wasilew-
ski, Olaf Pietraszek (trener: Michał Rutkowski)

Najlepszy bramkarz: Dominik Rebkowiec (Rona 03 
Ełk)

Najlepszy zawodnik: Michał Mościcki (Rona 03 Ełk)
Król strzelców: Franek Antkiewicz (Czarni Olecko)

Paweł Maksimowicz MOSiR

Litwini okazali się za silni
Noworoczny Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki 

Nożnej Chłopców rocznik 2000 i młodsi w hali „Lega” wy-
grała drużyna z Klaipedy (Litwa).

W dwudniowych zmaganiach piłkarskich wzięły udział 
cztery litewskie zespoły: Rinktine, Klaipeda, Paneveżys i 
Kybertai oraz gospodarze: „Czarni” Olecko.

Pierwszego dnia turnieju (piątek), grano systemem „każ-
dy z każdym”, natomiast drugiego dnia (sobota) odbyły się 
mecze rewanżowe, które wyłoniły zwycięzców.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 
puchary pojechały na Litwę.

Wyniki:
3 stycznia

Czarni – Rinktine 4:1
Klaipeda – Paneveżys 2:3
Kybertai – Czarni 5:3

Paneveżys – Rinktine 5:1
Kybertai – Klaipeda 1:2
Paneveżys – Czarni 8:2
Kybertai – Paneveżys 4:2
Rinktine – Klaipeda 2:4
Kybertai – Rinktine 7:2
Czarni – Klaipeda 2:6

4 stycznia
Rinktine – Klaipeda 2:6

Paneveżys – Kybertai 4:4
Rinktine – Czarni 1:4

Klaipeda – Paneveżys 2:2
Kybertai – Czarni 1:1

Rinktine – Paneveżys 4:7
Klaipeda – Kybertai 3:0
Paneveżys – Czarni 5:0
Rinktine – Kybertai 2:9
Klaipeda – Czarni 8:1

Kolejność końcowa:
1. Klaipeda 19 pkt 32:13

2. Paneveżys 17 pkt 36:19
3. Kybertai 14 pkt 31:19
4. Czarni 7 pkt 17:35
5. Rinktine 0 pkt 15:46

Skład drużyny „Czarni” Olecko: Kacper Kempisty, 
Filip Borzewicz, Piotr Wiktorzak, Marcin Iwanowski, 
Tadeusz Szarnecki, Mateusz Kot, Dominik Sobczak, 
Jakub Jasiński, Jakub Białanowski, Szymon Jurewicz, 
Wojciech Kukliński, Marcin Godlewski, Gabriel Doma-
radzki (opiekunowie: Tomasz Karniej i Kamil Szarnec-
ki).

Paweł Maksimowicz MOSiR

Policjanci apelują 
do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej 
ostrożności  na zwierzynę leśną. 

Wysoka, jak na te porę, temperatura, brak śniegu 
powodują, że łosie, sarny,  dziki a ostatnio nawet i bor-
suki wybiegają przed nadjeżdżające pojazdy. 

Zderzenie z taką żywą  przeszkodą jest groźne  i 
oprócz strat w mieniu niesie niebezpieczeństwo dla ży-
cia i zdrowia.

sierż. sztab. Justyna Sznel, KPP Olecko

ROMKI 2014
12 stycznia o 15,00 w hali Lega w sali fitness (I piętro) 
odbędzie się wręczenie stypendiów ROMKI w edycji na 
2014 rok.W tym roku stypendium zostanie przyznane 
3 osobom. Wysokość stypendium to 200 zł miesięcznie 
przez cały rok dla 1 osoby.
Wniosków wpłynęło 17, Rada Oleckiego Programu Sty-
pendialnego postanowiła przyznać 3 stypendia, z czego 2 
finansowane będą z diety radnego Macieja Juchniewicza, 
a 1 z zebranych darowizn.
Zapraszamy serdecznie na uroczystość, przewidziane tez 
są nagrody dla pozostałych osób, które złożyły wnioski.

Marta Witkowska
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Szachy
W dniach od 27 do 30 grudnia w Kętrzynie odbył się 

XVI Kętrzyński Festiwal Szachowy. W zawodach wzięło 
udział 69 zawodników z województw: pomorskiego, ku-
jawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, 
śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i 
warmińsko-mazurskiego oraz Litwy (Wilno). 

Turniej podlegał ocenie Międzynarodowej Federacji 
Szachowej (FIDE). 

MLKS Czarni Olecko reprezentowało dwóch zawod-
ników: Konrad Konewko i Marietta Makarewicz. W 9 
partiach zdobyli odpowiednio 4,0 i 2,5 pkt.  Konrad został 
sklasyfikowany na 43. miejscu, a Marietta na 65. 

W klasyfikacji juniorów do lat 14 uplasowali się na 11. 
i 20. miejscu. 

Marietta w klasyfikacji juniorek do lat 14 zajęła 5 miej-
sce.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

IX Noworoczny Turniej 
Tenisa Ziemnego

Już IX raz tenisistki i tenisiści oleccy spotkali na się na 
noworocznym turnieju tenisa, tym razem pierwszy raz na hali 
„Lega” by rozegrać mecze o pierwsze w tym sezonie puchary.

Rozegrano trzy grupy wiekowe do 10 lat do 12 lat i kate-
gorię OPEN.

W sumie w zawodach uczestniczyło 23 osoby. 
Najliczniejsza była kategoria do 10 lat, którą wygrał Piotr 

Bielenica pokonując w finale Szymona Machnikowskiego  
10/6, 10/8. w meczu o trzecie miejsce spotkali się Kornel Ro-
motowski i Natalia Hatalska, wygrał Kornel 10/2.

Kategorię do 12 lat wygrał Piotr Modzelewski wygrywa-
jąc z Adamem Machnikowskim 10/6 i z Piotrem Bielenicą 
10/7, drugie miejsce zajął Adam Machnikowski wygrywając 

10/2 z Piotrkiem.
W grupie OPEN grało 8 zawod-

ników z Olecka, Ełku, Augustowa, 
Suwałk i Sejn. Bogdan Frydrych 
z Sejn powtórzył sukces z ubiegłe-
go roku i wygrał z Piotrem Matu-
lewiczem z Ełku 10/6. W meczu o 
trzecie miejsce spotkali się Karolina 
Barszczewska (Olecko) z Jarosła-
wem Skórką (Suwałki) wygrał Ja-
rek 10/1

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne upominki ufundowane przez 
sponsorów.

Andrzej Bomber
fot. archiwum MOSiR
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Wzruszenie

- Co cię wzrusza? – zadałam sobie któregoś dnia pytanie.
- Co mnie wzrusza?
Nieokiełznana ciekawość dzieci. I wielka nadzieja rodzi-

ców, kiedy ścigają ich po zakamarkach kościoła. 
Rumianki w komunijnych wianuszkach.
Białe jak len włosy mojej córki. „Panna Pszeniczna” – tak 

ją zwą latem, kiedy słońce je wypali.
Szpilki na nogach mojej córki, kiedy założyła je po raz pierw-

szy. Zamyka oczy, kiedy wyczarowuje dźwięki smyczkiem.
Może kiczowate, ale niepojęte wschody i zachody słońca 

w moich oknach.
Matka, której brzdąca zaczepiałam. Ona na to: „On ma 

zespół Downa”.
Wiejskie wesele. Gdzieś z boku siedziała rodzina z opóźnio-

ną w rozwoju, na oko 16-latką. Ojciec, wysmagany przez wiatr, 
z dłońmi opuchniętymi z przepracowania, z ukończoną podsta-
wówką, a sercem większym od  największego bochna chleba.

Rodzina łosi, która przed północą w zimową noc, na środ-
ku jezdni zastanawiała się, na którą stronę przejść. Tyle deli-
katności w chodzie tych dwutonowców.

Zakompleksienie Shreka zamaskowane grubiaństwem i 
ostentacyjną samotnością. W jednej ze scen w części pierw-
szej podkładem jest „Alleluja” L. Cohena

Nieokiełznanie Ani z Zielonego Wzgórza. Między święta-
mi Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem żeńska część mo-
jej rodziny (czyli ¾) zasiada przed TV i lecimy po 6 płytach.

Małe, białe nagrobki z wyrytym „Żyła 1 dzień”. Kiedy 
tylko jestem, palę świeczkę na grobie: „Dziewczynka 3 mie-
siące. Tożsamość nieznana”.

Kłosy tańczące na wietrze.
Rozmowa wioseł z rzeką, kiedy ruszam na spływ. I taka 

duma, że znowu udało się wyruszyć na szlak.
Pies merdający ogonem na widok właściciela. Psy umieją 

się cieszyć.
„Polonez” Ogińskiego, bo przypomina mi moją Studniówkę.
Prymulki w oknie domu mojej babci. Tak je lubiła.
Świerszcze. Tak, całe kapele świerszczy w sierpniowe 

noce, kiedy nie sposób było spać nawet przy otwartym oknie. 
A może to rozpalone pomysły i marzenia w młodzieńczej 
głowie nie pozwalały usnąć?

Wyznanie pięciolatka, który trzymając mnie za rękę i 

patrząc w oczy wyznał: „A ja bym chciał samochód, taki 
czerwony, ze światłami…”, kiedy w stroju św. Mikołaja 
trafiłam do przedszkola.

Wspomnienie chłopca z łysą głową i rakiem mózgu 
wypytującego ojca o szczegóły badań.

Podkowa przybita nad drzwiami. Tylko tyle zostało po 
koniu, saniach, dziadku i jego gospodarstwie.

Chleb. I słowa babci, żeby go nigdy nam nie zabrakło.
Iskrzący się dziewiczy śnieg cięty ostro nartami. To w 

ogóle cud, że utrzymuję się na biegówkach.
Rękawiczki na sznurku. Kto jeszcze pamięta ten wy-

nalazek?
Wschodzące ogórki. I czosnek, którego pędy mama tak 

śmiesznie zawiązywała.
Staruszek z psem i z laską.
Znajomy o kulach, który nauczył się grać na gitarze, bo 

lata spędził na szpitalnych łóżkach.
Pielęgniarka z szóstką dzieci, której nie widziałam na-

rzekającej.
Ukrytego prawdziwka, którego udało mi się wytropić 

szybciej od brata. Och, jak dumnie prężył się na jednej no-
dze nie podejrzewając, co go spotka.

Alkoholik, któremu wódka odebrała zdrowie, poczucie 
wartości i rodzinę. 

Siostra zakonna, która z pokorą zmienia kwiaty przed 
ołtarzem i przyklęka może sto pięćdziesiąty raz tego dnia.

Papierowe ozdoby na choinkę, bo zawsze przypomina-
ją mi święta w domu rodzinnym.

Odpowiedzialność lekarza.
Dziewczyna i chłopak, którzy z lekkim zażenowaniem 

trzymają się za ręce, być może pierwszy raz.
Rodzina w kościele.
Pracownice supermarketów, które ciągają tony towarów, 

a potem umordowane wracają, by ogarnąć dom i dzieci. 
Niedowidząca para uczepiona siebie. Mijałam ich przez lata.
Koleżanka, która zabrała swoich niedołężnych rodzi-

ców do Aquaparku.
Chabry w zbożu.
Opis głodu podczas oblężenia Leningradu w książce P. 

Simons „Jeździec miedziany”.
Chodzenie boso po kałużach.
Brzuch każdej ciężarnej.
Cisza w lesie.
 
To jest moje wzruszenie. To wszystko buduje mnie każ-

dego dnia od nowa.
Marusia


