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Pamiętajcie Państwo 
o prenumeracie

 „Tygodnika Oleckiego”
Koszt jednego 

egzemplarza tylko 1,62 zł 
z dostawą do domu 

lub biura zamawiającego

Są głupcy, którzy znają swoją głupotę 
i umieją zręcznie jej używać

Francois de la Rockefoucald

Pochód
Trzech 

Króli
fotoreportaż

Bolesława
Słomkowskiego

s. 10-11

Olecko: dane z 13 stycznia na godzinę 18.00

zebrano

24 376,93 złotych
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

Policjanci pracowali 
na rzecz Wielkiej Orkiestry

Oleccy policjanci, jak co roku, wzięli aktywny udział w kolejnym  
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz dbania o bez-
pieczeństwo wolontariuszy, prowadzili zbiórkę pieniędzy, prezentowali 
policyjny radiowóz oraz  rozdawali opaski odblaskowe

W niedzielę, 11 stycznia odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Nie mogło w nim zabraknąć udziału oleckich policjan-
tów. 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olecku pracę na 
rzecz największej orkiestry świata rozpoczęli  już w środę 5 stycznia kie-
dy to spotkali się ze sztabem i wolontariuszami. Tam informowali mło-
dzież o właściwym zachowaniu w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecz-
nych podczas prowadzonej zbiórki. Oprócz dbania o bezpieczeństwo w 
samym dniu kwesty policjanci przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Ponadto 
prezentowali policyjny radiowóz oraz rozdawali opaski odblaskowe.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Tajemnice muzyki
Estrada Kameralna Filharmonii Narodowej w War-

szawie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. 
Paderewskiego w Olecku zapraszają na koncert pt. 

Tajemnice kameralistyki - pięciu wspaniałych;
wykonawcy koncertu: Tomasz Pawłowski - fortepian; 

Mateusz Zaziębło - skrzypce; Adam Dębski - altówka; 
Adam Misiak/Anna Wróbel - wiolonczela; Marcin Ma-
ciejewski - kontrabas.

Koncert odbędzie się 20 stycznia 2015 r. o godz. 18:00 
w sali kina.

w programie utwory L. van Beethovena, F. Schuberta-
,L. Boccheriniego,W. A. Mozarta, G. Rossiniego, W. Luto-
sławskiego i innych.Biblioteka zaprasza wszystkie dzieci na organizowa-

ne systematycznie spotkania na oddziale dziecięcym, gdzie 
mają możliwość wysłuchania bajki, opowiadania oraz stwo-
rzenia swego małego dzieła - pięknej pracy plastycznej. 

W „Bajkolandii” biorą udział liczni goście, zapraszani 
przez bibliotekarkę - Krystynę Karczewską. Kolejne zaję-
cia w „Bajkolandii” odbyły się w bajkowej scenerii. 

Do licznie zgromadzonych dzieci przybyła sama Pani 
Zima, w rolę której wcieliła się bibliotekarka Alina Bień. 
Przeczytała dzieciom piękną baśń Hansa Christiana Anderse-
na „Królowa śniegu”. Dzieci zasłuchały się w historię Kay`a 
i Gerdy, a później, przy pomocy pasteli i kredek, stworzyły 
piękne portrety Pani Zimy. Oczywiście nasz gość poczęsto-
wał najmłodszych czytelników czekoladkami:)      KK
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Wystawa znaczków „Jan Paweł II”, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 
Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,59 zł
ON arctic ..................4,79 zł
Pb 95 ........................4,59 zł
PB 98 ........................4.74 zł
LPG ...........................2,19 zł
Olej opałowy ..............2,75 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

14 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - 15.00 - czynny punkt rekrutacyjny dla opiekunów w 
Niemczech i Anglii, szczegóły reklama wewnątrz nr
15.00 - posiedzenie komisji statutowej Rady Miejskiej, sala 
konferencyjna Ratusza
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
15 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15.30 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, film, kino Mazur
16 stycznia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Love, Rosie, film, kino Mazur
19.00 - Uprowadzona 3, film, kino Mazur
17 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - II Turniej z Cyklu Grand Prix Olecka w tenisie stoło-
wym, hala Lega
17.00 - Z tańcem przez świat, koncert Jolanty Sosnowskiej i 
Marii Gabryś, sala kina „Mazur”
19.00 - Uprowadzona 3, film, kino Mazur
18 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, hala 
Lega
15.00 - Dzień babci i Dziadka, koncert, sala kina Mazur
17.00 - Love, Rosie, film, kino Mazur
19.00 - Uprowadzona 3, film, kino Mazur
19 stycznia (poniedziałek) 
apteka dyżurna Zielona 35
20 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
21 stycznia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
23 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Paddington, film, kino Mazur
19.00 - Wkręceni 2, film, kino Mazur
24 stycznia (sobota) 
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Paddington, film, kino Mazur
19.00 - Wkręceni 2, film, kino Mazur
25 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Paddington, film, kino Mazur
19.00 - Wkręceni 2, film, kino Mazur
26 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
27 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35

28 grudnia od 17.50 jeden zastęp JRG PSP 
pomagał przy ulicy Gołdapskiej ratownikom 
medycznym w transporcie chorego do karetki 
reanimacyjnej. 

29 grudnia od 9.46 cztery zastępy JRG PSP oraz po jed-
nym OSP Borawsie, OSP Gąski, OSP Szczecinki i OSP Wie-
liczki gasiły pożar mieszkania na osiedlu Siejnik.

29 grudnia od 17.05 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Broniewskiego pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

29 grudnia od 20.25 jeden zastęp OSP Świętajno wyjechał 
do pożaru w Garłówce. Dyspozycja komendy wojewódzkiej 
w Olsztynie.

30 grudnia od 12.54 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Orzeszkowej pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

31 grudnia od 12.25 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Drozdowie skutki kolizji drogowej.

31 grudnia od 14.55 jeden zastęp JRG PSP pomagał poli-
cji w organizacji ruchu i zabezpieczał miejsce wypadku dro-
gowego, do którego doszło na ulicy Gołdapskiej. Samochód 
ciężarowy potrącił pieszego.

31 grudnia od 15.16 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Wieliczki zabezpieczały przy ulicy Kościuszki miejsce i 
usuwały skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy w przy-
drożnym rowie.

31 grudnia od 21.52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Cichej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

2 stycznia od 20.01 jeden zastęp OSP Mazury zabezpie-
czał w Borkach do czasu przyjazdu ekipy naprawczej miejsce 
zerwania linii energetycznej.

3 stycznia od 0.17 dwa zastępy JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar trocin w piwnicy domu mieszkalnego.

3 stycznia od 2.47 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar legara w mieszkaniu.

3 stycznia od 19.22 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Norwida wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.

Informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki
6 stycznia od 9.46 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 

Tunelowej pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
8 stycznia od 9.26 jeden zastęp OSP Borawskie i jeden 

OSP Szczecinki poszukiwały w Dzięgielach osoby zaginio-
nej.

9 stycznia od 13.47 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP 
Mazury gasiły w Gryzach pożar skrzynki elektrycznej z bez-
piecznikami. 

9 stycznia od 17.12 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP 
Gąski usuwały w Gąskach skutki kolizji drogowej. samochód 
ciężarowy scania ściął dwa słupy oświetleniowe. 

9 stycznia od 18.26 jeden zasęp JRG PSP usuwał w Imion-
kach wodę z zalanego budynku mieszkalnego.

informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

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

31
11

0



Tygodnik olecki 2/885 - r. 2015
4 to@borawski.pl

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:
• Adam Ambrożewski

• Igor Cichanowicz
• Anna Cwalina

• Anna Gramadzka
• Witold Janicki
• Regina Rojek

Upominki ufundowali:
  √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A  
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
 √ INFOLAND, pl. Wolności 15 
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ 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.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Policjanci poszukują 
49-letniego Wacława Pałęga

Oleccy policjanci 
poszukują zaginionego 
49-letniego Wacława 
Pałęga. Mieszkaniec 
miejscowości Zatyki 
Gm. Olecko 26 grudnia 
2014 r. opuścił swoje 
mieszkanie i do chwili 
obecnej do niego nie 
powrócił oraz nie na-
wiązał kontaktu z ro-
dziną i znajomymi. 

Zaginiony ma około 
165 cm wzrostu. Jest 
szczupłej budowy ciała, 
waży około 60 kg. Wa-

cław Pałęga ma krótkie blond włosy.
Wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na 

temat miejsca pobytu Wacława Pałęga lub widziały go pro-
szone są o kontakt z numerem telefonu alarmowego 997/112  
lub dzwoniąc bezpośrednio na numer (87) 520 72 30

KIERUNEK GOŁDAP 
Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza miłośników 
muzyki, poezji, filmu, fotografii oraz krajoznawstwa na im-
prezę pn. Kierunek Gołdap, który odbędzie się w Gołdapi w 
dniach 2-7 lutego 2015 r.

2 lutego – poniedziałek
17.00 – promocja książki o Syberii i Mongolii pt.„Najpierw 
był Tariat”Mirosława Słapika, Muzeum Ziemi Gołdapskiej 
im. M. Ratasiewicza

3 lutego – wtorek
19.00 – „Oczy mojego ojca” - film fabularny w reżyserii 
Bartosza Blaschke. Zdjęcia kręcone były w kilku okolicz-
nych wioskach, m. in. w Rogalach, Galwieciach i Pietrasz-
kach. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. 
Kino Kultura – seans zamknięty, wstęp na zaproszenia, które 
są do odebrania w biurze DK

4 lutego – środa
18.00 – „Siestowy Wieczór” z Marcinem Kydryńskim 
(wstęp wolny) sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi

5 lutego – czwartek
18.00 - „Krym 2012 – migawki z podróży” - otwarcie wy-
stawy fotografii Krystyny i Ryszarda Dutkiewiczów (wstęp 
wolny) Galeria K-2 Domu Kultury w Gołdapi
19.00 – monodram „Facet mojej żony” w wykonaniu Sła-
womira Packa sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi 
(cena biletu – 15 zł)

6 lutego – piątek
19.00 – Koncerty:  Piotr Wróbel i Grażyna Łobaszewska 
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena biletu – 
35 zł)

7 lutego – sobota
19.00 – Koncerty: Jacek Stęszewski i Anna Maria Jopek 
Trio sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 
biletu – 40 zł)  
Karnet na wszystkie płatne spotkania i koncerty kosztuje – 
80 zł. Bilety i karnety w sprzedaży od 14 stycznia w biurze 
Domu Kultury
   Rezerwacje telefoniczne pod numerem tel.  87-615 08 03 
od 14 stycznia.  
Zarezerwowane bilety należy odebrać do 23 stycznia, po 
tym terminie niezrealizowane rezerwacje będą nieważne. 

 11-latka ranna 
w wypadku drogowym

Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku do 
którego doszło 7 stycznia przy placu Wolności. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, iż 11-letnia dziewczynka wbiegła po 
nadjeżdżający.

Do zdarzenia doszło 7 stycznia około 16.50 w placu 
Wolności. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał in-
formację o potrąceniu pieszego. Natychmiast na miejsce 
skierowano policyjny patrol. 

Ze wstępnych ustaleń wynika. iż 11-letnia Kinga miesz-
kanka powiatu oleckiego wbiegła na jezdnię z za zaparko-
wanych przy ulicy samochodów wprost pod nadjeżdżają-
cy od strony Armii Krajowej samochód VW Transporter. 
Kierowca volkswagena mimo natychmiastowej reakcji i 
gwałtownego hamowania uderzył czołowo dziewczynkę. 
34 letni kierowca był trzeźwy. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku i prze-
prowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Poszkodo-
wana z urazem kończyny dolnej i ogólnymi potłuczeniami 
została przewieziona do szpitala w Suwałkach.

Policjanci przeprowadzą teraz postępowanie mające na 
celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Zaproszenie 
na badanie  cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadza-
ne są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 
25-59 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 
3 lata.

Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycz-
nym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w 
Olecku sp. z o.o., ul Gołdapska 1. 

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w lo-
sowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 
kobiet.

Sponsorami nagród są:

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
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Psy szczekają, a karawana po-
szła dalej. Tak sobie myślę o suk-
cesie kolejnej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

Zaraz jednak myśli w innym 
kierunku biegną. Ile bezintere-
sownej lub interesownej zawiści 
musi tkwić w każdym, który tak 
namiętnie, bez dozy zastanowie-
nia szczuje na siebie nasze społe-

czeństwo.
Od kilkudziesięciu lat przecież Fundacja jednoczy na 

ten jeden dzień miliony Polaków i ma poparcie tych mi-
lionów. W powszechnej składce dajemy wyraz naszemu 
poczuciu obowiązku jakim jest dzielenie się nadmiarem 
z innymi. W ten dzień miliony naszych rodaków, łącznie 
ze mną, czują się potrzebni i ważni. To tak jak pójście na 
wybory. Kto zdał sobie sprawę z mocy swojego jednego 
głosu, z jego siły sprawczej, na wybory pójdzie. 

Tak też jest z udziałem w WOŚP. To tworzy więź 
społeczną. Potrzebę działania.

Wszyscy, którzy chcą tę działania zohydzić, napięt-
nować czy po prostu zniszczyć, przegrają. Idzie nowe 
pokolenie. Wychowane na Woodstock’u, na akcjach 
charytatywnych i bardziej zaangażowane w sprawy kra-
ju. Bardziej świadome tego, że politycy nimi manipulują 
zamiast rządzić. Świat wokół nas zmienia się w tempie 
przeogromnym.... i niektórzy zostali mocno z tyłu.

Mamy też swoich własnych oleckich przeciwników 
Wielkiej Orkiestry. Na całe szczęście mało skutecznych. 
Olecczanie znowu zebrali całkiem pokaźną kwotę. Jest 
ranek 13 stycznia i na szybie drzwi wejściowych do na-
szego kina wisi plakat, że uzbieraliśmy ponad 24 tysiące 
złotych. Nie jest to kolejny rekord ale mimo wszystko 

kwota znaczna. I cieszę się bardzo, że wśród tych pie-
niędzy jest i moje kilka złotych...

Tym którzy jątrzą i są nieprzychylni tej największej 
polskiej zbiórce charytatywnej radzę wybrać się na wy-
cieczkę do naszego szpitala. 

Znajduje się w nim sprzęt leczniczy najnowszej ge-
neracji jaki chciałaby mieć niejedna prywatna klinika, 
a wart 100 tysięcy złotych. Te urządzenia podarował 
nam Jurek Owsiak. Wystarczy pójść i zobaczyć maszy-
ny lecznicze z serduszkami od całej Polski.

Pisałem już o tym, że Fundacja Jurka Owsiaka jest 
jedną z najskuteczniejszych w skali światowej. Moż-
na być malkontentem, ale trzeba też spojrzeć faktom 
w oczy. Można i należy krytykować, bo zawsze coś 
można zrobić lepiej i skuteczniej, z zastrzeżeniem, że 
się prócz marudzenia jeszcze coś umie. Nie można jed-
nak negować czegoś tylko z powodu, że się chce być 
asertywnym. Nie, bo nie – tutaj nie przystoi. Gra jest o 
nasze zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty i 
wreszcie o życie. 

Nie życzę nikomu z tych prześmiewców i szyder-
ców, żeby kiedyś wylądowali w szpitalu, ale mogę so-
bie wyobrazić (a wyobraźnię mam wielką) jak będą się 
czuli kiedy podnosząc wzrok znad szpitalnej poduszki 
zobaczą urządzenie podłączone do takiego kogoś rurka-
mi z nalepionym serduszkiem WOŚP. Zapewne krzyk-
ną przerażeni do pielęgniarki i ze wstrętem poproszą o 
odłączenie ich od maszyny. Wiem, Proszę Państwa, że 
to niesmaczne, ale tak działa moja wyobraźnia. 

...
Wydarzenia do jakich doszło we Francji pokazują 

jak łatwo można doprowadzić do wojny. Jak z incyden-
tu, bo tak trzeba pisać w kontekście ostatnich ataków 
terrorystycznych, można stworzyć sztuczny konflikt 
religijny i wywołać potrzebę powszechnej rzezi. Po to 
przecież były zamachy. Miały wywołać oburzenie ra-
dykałów z drugiej strony i skierować ich przeciw mu-
zułmanom. Na to były obliczone zamachy. 

Anarchistom chodzi o wywołanie ogólnoświatowej 
rewolucji, a gdy już świat spłynie we krwi i zawali się 
wszystko, to może na gruzach coś powstanie. Co? To 
już nie jest ważne dla terrorystów. 

Nie dajmy się manipulować. To nie religie i ich wy-
znawcy są winni. Winę za to, co dzieje się na świecie 
ponoszą nieodpowiedzialni, żądni władzy politycy, 
wśród których (i to jest straszne) są również duchow-
ni różnych wyznań. Żaden z bogów, z natury rzeczy 
nie miesza się do polityki. Takie złudzenie stwarzają 
ludzie. Każda z religii ma swoje dziesięć przykazań, 
które przeważnie pokrywają się znaczeniowo. W każ-
dej religii wojna i morderstwo jest złe. Wojnom nie są 
winni bogowie – winni są ludzie.

Bogusław Marek Borawski
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Karta parkingowa
Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkin-

gową niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Oleckiego 
jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.

Karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. przez 
Starostę Oleckiego zachowują ważność do dnia określonego 
jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do 30 czerw-
ca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wyda-
ne do dnia 30 czerwca 2014 r. , utracą z dniem 1 lipca 2015 
r. swoją ważność. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 
621 64 85.             Halina Kasicka

Pijany awanturnik w areszcie
Zatrzymaniem w policyjnym areszcie zakończyła się in-

terwencja przeprowadzona przez oleckich policjantów wo-
bec mieszkańca gminy Olecko. W chwili zatrzymania 43-la-
tek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

W 7 stycznia w poniedziałek po godzinie 16:00 oficer 
dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o awantu-
rze domowej u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie gmi-
ny Olecko. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, 
że 43-latek wszczął awanturę domową w trakcie, której był 
agresywny wobec domowników, wyzywał ich słowami wul-
garnymi i prowokował do bójki. 

Pijany mężczyzna nawet w obecności funk-
cjonariuszy był agresywny, nie reagował na 
polecenia do uspokojenia się dlatego funkcjona-
riusze zatrzymali go w policyjnym areszcie do 
wytrzeźwienia. 

Badanie alkomatem w organizmie Marka M. 
wykazało blisko 2 promile alkoholu. 

rzeczniczka prasowa KPP 
sierż. szt. Justyna Sznel

Koniec z łyżwami na dowód
Opornym grozi nawet więzienie

Wypożyczalnie łyżew i nart masowo żądają od nas w 
zastaw dowodów osobistych, choć prawo tego zakazuje. 
Po interwencji „Metra” Główny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych zapowiada wzmożone kontrole wypożyczalni.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 
dawna alarmuje, że wypożyczalnie które biorą dowody 
osobiste w zastaw wypożyczanego sprzętu popełniają wy-
kroczenie. GIODO przestrzega też, że w efekcie niefraso-
bliwego dysponowania dowodem, ktoś może nawet wziąć w 

naszym imieniu pożyczkę.
„Najbardziej krnąbrni”

pójdą do więzienia?
Każda sytuacja, w której jesteśmy zmu-

szani do pozostawiania dowodu jako zastawu, 
np. za wypożyczany sprzęt, jest naruszeniem 
przepisów prawa - mówi rzeczniczka GIODO 
Małgorzata Kałużyńska-Jasak. Jak dodaje, 
powinno wystarczyć spisanie z dokumentu 

podstawowych danych: imię, nazwisko, adres. GIODO prze-
prowadzi kontrole wybranych wypożyczalni; zachęca też do 
informowania o przypadkach nadużyć - skargi można słać na 
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

GIODO napominał już skutecznie konkretne wypoży-
czalnie. Te najbardziej krnąbrne, które nie posłuchają in-
spektorów, mogą czekać poważne konsekwencje. Za nie-
legalne przetrzymywanie dowodu grozi kara pozbawienia 
wolności lub grzywny.

klep, PAP, info GW
Od redakcji: według GIODO żadna instytucja nie może 

zabezpieczać swojej działalności zatrzymywaniem dowo-
du lub paszportu obywatela jako zastawu za wypożyczony 
sprzęt lub usługę. Czyli nie tylko łyżwy, ale i samochody, 
narty, kajaki  i jachty. Kiedy osoba uprawniona do spisania 
naszych danych skończy spisywanie należy zażądać poka-
zania nam zapisu. Nie może się w nim znaleźć w żadnym 
przypadku PESEL. 

Organami uprawnionymi do sprawdzania naszych dowo-
dów jest policja. 

Wszczął awanturę z żoną, noc 
spędził w policyjnym areszcie
Noc w policyjnym areszcie spędził 51-latek, który wszczął 
awanturę z żoną. W chwili zatrzymania mężczyzna miał 
ponad 1 promil alkoholu w organizmie.

12 stycznia przed godziną 19:00 oficer dyżurny olec-
kiej komendy został poinformowany o awanturze domowej 
u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie gminy Świętajno. 
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 51-latek 
wszczął awanturę domową w trakcie której był agresywny 
wobec domowników, wyzywał żonę słowami wulgarnymi 
oraz groził, że zrobi jej krzywdę. 

Mężczyzna nawet w obecności policjantów był agresyw-
ny, nie reagował na polecenia do uspokojenia się. W związku 
z tym został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeź-
wienia. 

Badanie alkomatem w organizmie Jan B. wykazało po-
nad 1 promil alkoholu. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

1 nietrzeźwy kierujący 
i 3 kolizje drogowe 
- ubiegły weekend 

na drogach powiatu
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego 

policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1 nietrzeźwego kie-
rującego. Doszło także do trzech kolizji drogowych.

Nietrzeźwego kierującego policjanci oleckiej komendy 
zatrzymali w minioną niedzielę przed godziną 3:00 w Olec-
ku. Patryk W. prowadził samochód osobowy marki Audi 
mając blisko 2 promila alkoholu w organizmie. 

Funkcjonariusze zatrzymali 21-latkowi prawo jazdy.

Do pierwszej kolizji drogowej doszło 9 stycznia po go-
dzinie 17:00 w Gąskach. 

Kierujący samochodem ciężarowym marki Scania z na-
czepą na łuku drogi wpadł w poślizg, a następnie zjechał na 
prawą stronę drogi w wyniku czego uderzył w dwa słupy 
oświetleniowe oraz słupek kilometrażowy. 42-latek jechał 
sam, został pouczony. 

Druga kolizja miała miejsce również tego samego dnia 
przed godziną 18:00 w Olecku. Kierujący volkswagenem 

nie dostosował prędkości do warunków panujących na 
drodze, wpadł w poślizg i uderzył w stojący przy skrzyżo-
waniu samochód osobowy marki Volvo. 

Leszek P. został pouczony.

Ostatnie zdarzenie drogowe miało miejsce w minio-
ną sobotę przed godziną 20:00 w miejscowości Golubki. 
Kierujący bmw nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu uszkadzając 
słup telefoniczny, znak drogowy oraz ogrodzenie pobli-
skiej posesji.

Jarosław K. został ukarany mandatem karnym w wy-
sokości 300 zł.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B04702

15
stycznia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Więc człowiek ciągle się zmienia,
Zmieniają się też priorytety.
Czujemy jak jasna cholera,
Że życie się zmienia niestety.

Gdy już się wyrwałeś z kołyski,
Buńczucznie chcesz stawiać swe kroki,
Z podłogą wciąż masz kontakt bliski,
Pośladków w przysiadzie głębokim.

Lecz wkrótce już stąpasz stabilnie,
A zmiany wciąż w tobie zachodzą.
Przedszkole zaliczasz i pilnie,
W trzech szkołach nauki przechodzą.

Dorosły już jesteś, więc żona,
I jasne, że dzieci się zdarzą.
Nie tylko twarz twoja zmieniona,
Nie przejmuj się więc swoją twarzą.

Czas mija, a zmiany zachodzą,
Choć wstrzymać tego nie  umiesz,
Są sztuczki, które odmłodzą,
Twarz twoją w bezkresnym tłumie.

Gdy teraz za oknem jest zima,
Mam jedną na zmiany metodę,
Choć czasu to nie zatrzyma,
Po prosto ogolę swą brodę.
    12 styczeń 2015  
     jerzyk 

Waligórka, czyli felieton wierszem, poświęcona pamięci 
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Nadchodzą zmiany

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest przy-
padkowe

Starostowie i prezydenci miast 
gościli u marszałka województwa

Samorządowcy reprezentujący powiaty oraz prezydenci 
największych miast regionu spotkali się w Olsztynie z mar-
szałkiem województwa. Intencją spotkania była rozmowa 
o przyszłej współpracy między samorządami. Nie zabrakło 
jednak konkretnych deklaracji i dyskusji o najważniejszych 
wyzwaniach stojących przed powiatami i miastami regionu.

W ostatnich tygodniach samorządowcy mieli okazję po-
znać założenia nowego regionalnego programu operacyjne-
go. Do regionu trafi ponad 1,7 mld euro. Największa część 
unijnego tortu kierowana jest do przedsiębiorców.

- Musimy wykorzystać wszystkie szanse, abyśmy tak jak 
do tej pory byli w pierwszej lidze regionów najlepiej wyko-
rzystujących środki europejskie – mówi marszałek woje-
wództwa Gustaw Marek Brzezin – Do tego potrzebna jest 

bardzo duża aktywność lokalnych samorządów, które są nie 
tylko ważnymi odbiorcami europejskiej pomocy, ale też peł-
nią niezastąpioną rolę w promocji i docieraniu z unijną ofer-
tą do miejscowych firm.

W tym roku ruszą pierwsze konkursy z nowej puli środ-
ków unijnych. Budżet programu na lata 2014-2020 jest 
większy niż w ostatnich siedmiu latach. Do skorzystania z 
unijnej pomocy trzeba się będzie jednak dobrze przygoto-
wać. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej premiują po-
mysły innowacyjne i łączenie sfer biznesu oraz nauki. Duża 
część funduszy  przeznaczona będzie nadal na inwestycje 
drogowe i kolejowe.

W nowej kadencji pracami Konwentu Powiatów Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego kierować będzie nowy 
przewodniczący. Jest nim starosta giżycki Wacław Straże-
wicz. Spotkania gospodarzy powiatów odbywać się będą co 
dwa miesiące. Starostwie liczą na aktywny udział władz sa-
morządu województwa w  posiedzeniach Konwentu.

- Prócz bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami 
różnych środowisk, swoje kontakty i dialog ze społecznością 
województwa chcę oprzeć na dobrej współpracy z gospoda-
rzami miast i gmin oraz starostami, którzy są przecież re-
prezentantami lokalnych wspólnot – deklarował marszałek 
Brzezin.

Goście zwracali także uwagę na potrzebę kierowania do 
nich szczegółowych informacji dotyczący nowego rozda-
nia unijnych środków. Rozmawiano także o największych 
bolączkach samorządów m.in. braku środków na potrzebne 
remonty dróg powiatowych oraz inwestycje w szpitalach 
podlegających starostwom. Dyskutowano również o wy-
zwaniach stojących przed szkolnictwem zawodowym w re-
gionie.              Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk
Republika Ściborska 

3 stycznia 2015
LIST OTWARTY 

DO BRANŻY TURYSTYCZNEJ 
NA TERENIE OBSZARU DZIKICH MAZUR

Szanowni Państwo,
Mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie trzeba przeko-

nywać jak dla naszej branży ważne jest rozszerzenie sezonu 
turystycznego. Wystarczy, że tylko sobie wyobrazimy sytu-
ację gdy napływ turystów nie kończy się w sierpniu, a suk-
cesywnie docierają oni do nas przez okrągły rok, zostawiając 
swoje pieniądze w przygotowanych przez nas produktach. To 
jednak nadal jest w kwestii naszych marzeń, a w praktyce 
(poza kilkoma firmami) obiekty noclegowe i gastronomiczne 
stoją puste od września do maja. Bazowanie tylko na stokach 
narciarskich, co widać choćby tej zimy jest zupełnie niepew-
ne i nie przewidywalne. 

Są z „martwym sezonem turystycznym” czyli okresem 
jesienno-zimowo-wiosennym związane podstawowe praw-
dy: - każdą złotówkę zarobioną w tym okresie należy liczyć 
podwójnie; turystyka jest najpewniejszym, sprawdzonym 
sposobem na rozwój na Mazurach; 

- największą bolączką regionu jest zbyt  krótki sezon tu-
rystyczny, jego wydłużenie może rozwiązać problemy eko-
nomiczne nie tylko branży turystycznej ale także dużej części 
mieszkańców; 

- w turystyce najwięcej szans osiągnięcia dużego sukcesu 
ma zespołowe działanie, nie ograniczające się tylko do granic 
administracyjnych; 

- mamy w okolicy wystarczającą ilość miejsc noclego-
wych aby móc profesjonalnie przyjmować tu bardzo dużą 
ilość turystów od jesieni, brakuje jednak zintegrowanej pro-
mocji w tym kierunku i odpowiedniej oferty dla turystów – a 
przede wszystkim produktów - magnesów, które ich tu o tej 
porze roku ściągną;

- mieszkamy i prowadzimy działalność w najlepiej za-
chowanej pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i 
kulturowym części Mazur (Dzikie Mazury), a jednocześnie 
prawie w ogóle nie wykorzystujemy tych atutów, bywa, że 
w ogóle nie wiemy o istnieniu wielu lokalnych wyjątkowych 
atrakcji; 

– przy tworzeniu systemu promocji niezwykle ważnym 
jej elementem jest posiadanie jednej markowej imprezy pro-
mocyjnej, która będzie symbolem i głównym nośnikiem pro-
mocyjnym danej oferty i regionu.

Każdy z nas stara się oczywiście jakoś radzić. Zwalnia się 
na zimę pracowników, spuszcza wodę z instalacji, lub „staje 
na uszach” aby próbować skusić jakichś turystów na przy-
jazd w tym okresie. A gdy już przyjadą powstaje problem 
– co im zaproponować poza noclegiem i wyżywieniem. A 
niestety skończyły się już dawno czasy, że tylko to wystar-
czało. Współczesny turysta (szczególnie europejski) jedzie 
tylko tam, gdzie kuszą go atrakcyjnymi, aktywnymi  propo-
zycjami. Choćby się nie wiem jak starać, to pewne jest, że 
pojedynczy obiekt lub nawet kilka nie są w stanie wytworzyć 
trwałej „mody” na przyjazdy w okresie jesienno-zimowo-
-wiosennym do konkretnej okolicy i kosztuje to ogromne 
pieniądze. 

SZANSĘ MA TYLKO ZINTEGROWANE DZIAŁANIE 
PROWADZONE PLANOWO I METODYCZNIE PRZEZ 
KONKRETNY ZESPÓŁ FIRM I OŚRODKÓW. W ZESPO-
LE TYM RÓWNOLEGLE MUSZĄ ISTNIEĆ OBIEKTY 
NOCLEGOWE I FIRMY USŁUGOWE ZAPEWNIAJĄCE 
ATRAKCJE DLA TURYSTÓW – JEDNI BEZ DRUGICH 
NIE MAJĄ PRAKTYCZNIE SZANS FUNKCJONOWA-
NIA W TURYSTYCE.

Szczerze powiedziawszy rozwój- to rola lokalnych sa-

morządów – skoro nas reprezentują (ich wybraliśmy 
aby nam służyli), PRACUJĄ ZA NASZE PIENIĄDZE  i 
ponieważ najważniejszym  zadaniem własnym dla gmin 
i powiatów  jest rozwój mieszkańców. Dla każdej osoby  
na urzędniczym stanowisku powinno być jasne, że skoro 
turystyka jest „numerem jeden” rozwoju naszego regio-
nu, to rozszerzenie sezonu turystycznego rozwiązuje pod-
stawowe problemy mieszkańców – ubóstwo, brak miejsc 
pracy, a przede wszystkim PRACA I PRZYSZŁOŚĆ DLA 
MŁODEGO POKOLENIA.

Czy jednak taka świadomość wśród naszych władz 
jest? Zaproponowałem właśnie dla 13 władz samorządo-
wych (gminy:  Budry, Węgorzewo, Pozezdrze, Kruklanki, 
Giżycko, Wydminy, Świętajno, Kowale Oleckie, Gołdap; 
powiaty: węgorzewski, giżycki, olecki, gołdapski) uczest-
niczenie we wspólnym działaniu na rzecz rozszerzenia se-
zonu (tematem wiodącym było uczestniczenie w  Biegunie 
Zimna). Kilkoro włodarzy w ogóle nie odpowiedziało, a 
inni w ogóle nie są zainteresowani wydłużaniem sezonu tu-
rystycznego. Bezpośrednie rozmowy były jeszcze bardziej 
niepokojące. Tylko w jednym przypadku wykazano zrozu-
mienie dla tematu (choć nie poszły za tym żadne działania). 
Niektóre osoby w ogóle nawet nie rozumiały potrzeby 
prowadzenia działań dążących do rozszerzenia sezonu, 
a niektórzy wręcz mówili wprost, że się na turystyce nie 
znają. Jak zatem nasi włodarze zamierzają dbać o roz-
wój dla swoich mieszkańców skoro  nie rozumieją tak 
oczywistej  kwestii w najbardziej dochodowej dziedzi-
nie naszego regionu?

Funkcja wójta czy starosty to nie jest prywatna szkół-
ka do nauczania własnego, to służba na rzecz społeczności 
… ale chyba o tym, to już nikt nie pamięta. Niestety na-
dal panuje  zasada, że to my - mieszkańcy mamy  służyć 
urzędnikom.  Moje wieloletnie  obserwacje tego  zjawiska 
(także po najnowszych wyborach) sugerują, że nie ma co 
się łudzić – od lokalnych władz się niczego nie doczeka-
my. A szkoda, bo wspólnie byłoby o wiele łatwiej osiągnąć 
wymierne efekty.

Pozostajemy zatem sami i wiadomym jest, że albo 
zorganizujemy sobie coś samodzielnie albo nikt nam „na 
srebrnej tacy niczego nie poda”. Z polską mentalnością nie 
jest łatwo działać. Wszak jesteśmy mistrzami w samo de-
strukcji, nie umiemy się dogadywać i współpracować. Ale 
próbować zawsze warto. I z taką propozycją wspólnego 
działania do Państwa występuję.

Wiecie zapewne, że od wielu lat zajmuję się szczegól-
nie  sezonem jesienno-zimowo-wiosennym oraz tworze-
niem turystyki całorocznej.  Powstał  doskonały poligon 
testowania i opracowywania jak najlepszych rozwiązań. 

Całość prac  zawiera się w koncepcji utworzenia spe-
cjalnej, nowej strefy turystycznej – Dzikich Mazur (pół-
nocno-wschodnia część województwa – najlepiej zacho-
wana pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i 
kulturowym). To kompleksowe rozwiązanie promocyjno-
-rozwojowe dla naszego obszaru, który do tej pory nie ma 
stworzonej spójnej koncepcji turystycznej. 

Kampania Dzikie Mazury ma bardzo wysokie uznanie 
wśród specjalistów branżowych zarówno regionalnych jak 
też krajowych. Jednym z głównych elementów tego działa-
nia jest turystyka całoroczna i rozwój branży w sezonie je-
sienno-zimowo-wiosennym. Do strategii promocji zostały 
wypracowane markowe imprezy-wizytówki  na wszystkie 
pory roku, mające promować turystykę w naszej okolicy w 
konkretnym okresie roku. 

Dla okresu zimowego jest to  Biegun Zimna. Prace nad 
stworzeniem tej imprezy zajęły mi wiele lat. Wcześniej 
były zawody psich zaprzęgów (Giżycko, Orzysz, Augu-
stów, 600-kilometrowy wyścig w 2000 r., koncepcja 900 
–kilometrowego szlaku turystyki zimowej), Dni Łowców 
Przygód w Gołdapi. 
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Broń w domu
Dzielnicowa z oleckiej  komendy otrzymał telefon od za-

niepokojonej mieszkanki Olecka, która oświadczyła, że jej 
syn przyniósł do domu broń. 

Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, iż 38-latek 
kupił wiatrówkę i przyniósł ją do mieszkania. Widząc w domu 
„broń” kobieta powiadomiła policję, twierdząc, że nie życzy 
jej sobie w mieszkaniu. 

W obecności policjantów domownicy doszli do porozu-
mienia po czym mężczyzna oddał wiatrówkę do sklepu

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Sam pomysł obecnego kształtu imprezy stworzyłem na 
zamówienie Urzędu Marszałkowskiego. Jednym słowem - 
posiadamy już swoje markowe, a jednocześnie proste i tanie 
wydarzenie promocyjne, które byłoby ważnym elementem 
systemu promocji „martwego sezonu”.

Dotychczasowe prace nad kampanią Dzikie Mazury, 
Biegunem Zimna były czysto społeczne (realizowane przez 
głównie kilkanaście osób z naszej okolicy), a działania finan-
sowane ze środków prywatnych (od kilku lat pracuję nad tym 
społecznie). 

Nadszedł jednak czas kiedy po okresie testowania i opra-
cowywania rozwiązań  należy włączyć do tych działań zespo-
ły osób i firm, które zarabiają i zarobią najwięcej na rozszerze-
niu sezonu turystycznego. 

Stworzenie na terenie Dzikich Mazur takiej turystycznej 
kooperatywy może spowodować ogromne rezultaty. Odwrot-
nie - jeśli okaże się, że zbyt mało firm i obiektów jest zain-
teresowanych współpracą w tej dziedzinie – dalsze działania 
przestają mieć sens. 

Chodzi tu zarówno o działania szersze (wypromowanie 
Dzikich Mazur jako miejsca turystyki całorocznej – m.in. re-
jon turystyki aktywnej i tematycznej, zimowiska szkolne, itd.) 
jak też o m.in. organizowanie dalej działań na naszym terenie 
typu Biegun Zimna. 

Reasumując – zadaję Państwu pytanie – czy jesteście zain-
teresowani wspólnym działaniem nad stworzeniem  zintegro-
wanej  kooperatywy mającej na celu rozwój turystyki całorocz-
nej na obszarze Dzikich Mazur. Państwa wejście do kampanii 
spowoduje to, że staniecie się w niej aktywnymi uczestnikami 
i będziecie ją kreować. Swoistym akcentem – udziałem w tej 
kampanii jest udział i wsparcie trzeciej edycji Bieguna Zimna. 
Może to być nasza wspólna impreza, a np. goście z Waszego 
ośrodka mogą być jej uczestnikami na zasadach wyłączności 
(Biegun Zimna nie jest w tym roku planowany jako ogólnie 
dostępny - jest dla tych, którzy go faktycznie współorganizują 
i wspierają ekonomicznie). 

Dla Waszego obiektu mógłby to być pretekst zaprasza-
nia gości  i przykładowe pomysły na realizowanie turystyki 
w tym okresie. Wsparcie tej imprezy nawet małymi kwotami 
pozwoli inicjatywę pozostawić na naszym terenie. 

Proszę o  konkretne przyjrzenie się  sugerowanym w liście 
kwestiom. Nie ukrywam, że to od Państwa odzewu lub nie za-
leżą dalsze działania tj. m.in. organizacja walnego spotkania 
osób zainteresowanych rozwojem sezonu jesienno-zimowo-
-wiosennego oraz m.in. los Bieguna Zimna. Biegun Zimna jest 
wymyślony po to, aby promował dane miejsce do uprawiania 
turystyki zimowej. W przypadku braku zainteresowania bran-
ży takim działaniem nie ma sensu jego kontynuowanie w tej 
okolicy  i zostanie impreza przeniesiona w inny rejon. Oferty 
takie otrzymałem z terenu Podlasia i Suwalszczyzny (Suwałki  
i Biebrza). 

Oczekuję zatem od Państwa odpowiedzi. Serdecznie po-
zdrawiam i życzę sukcesów w 2015 roku i nam wszystkim ży-
czę abyśmy stworzyli jedną silną drużynę walczącą o duuużą 
liczbę dobrych klientów.

Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk 
biegnacy-wilk@post.pl

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej 
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu skierowanym do 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, które chciałyby coś zmienić w 
swoim życiu, odnaleźć się na rynku pracy, zacząć odnosić 
zawodowe sukcesy. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 
stycznia 2015 roku w Gołdapi.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jakimi zasadami 
warto kierować się w życiu zawodowym, gdzie szukać moty-
wacji do aktywności, co nas powstrzymuje przed zmianami, 
jak pokonywać bariery i obudzić w sobie przedsiębiorczość. 
Porozmawiamy również o możliwościach zatrudnienia, o 
zakładaniu własnych firm, o przedsiębiorczości społecznej, 
o pracy w organizacjach pozarządowych. Warsztaty pomogą 
Państwu odkryć i ocenić swój potencjał.

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i nie-
aktywnych zawodowo z subregionu ełckiego, a także do 
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, 
uczestników centrów i klubów integracji społecznej, warsz-
tatów terapii zajęciowej czy zakładów aktywizacji zawodo-
wej. Organizator szkolenia pokrywa wszelkie koszty uczest-
nictwa, w tym koszty udziału, dojazdu, noclegu, wyżywienia 
oraz materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 stycznia w biurze pro-
jektu przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U w Ełku (formularz 
można oczywiście wysłać pocztą) lub pod adresem mailo-
wym: tadeusz.penkiewicz@adelfi.pl (skan).
Osoba do kontaktu: Tadeusz Penkiewicz tel. 504025780 
lub 87/737 78 45.

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
oczekuje na honorowych dawców krwi
Pobór krwi od honorowych dawców w 2015 r. odbywał 
się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. 
Gołdapskiej 27, od godz. 8.00 do godz. 11.00  w  poniż-
szych  terminach:
- 5 lutego 2015 r.
- 5 marca 2015 r.
- 2 kwietnia 2015 r.
- 7 maja 2015 r.
- 2 lipca 2015 r.
- 6 sierpnia 2015 r.
- 3 września 2015 r.
- 1 października 2015 r.
- 5 listopada 2015 r.

Halina E. Kasicka 
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
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Pochód Trzech Króli
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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I Spotkanie Opłatkowe
4 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie odbyło się I 

Spotkanie Opłatkowe, które zostało przygotowane przez Pa-
nie z Kółka Różańcowego, Sołtysa oraz Radę Sołecką

W imieniu organizatorów Anna Rydzewska -zelatorka 
Kółka Różańcowego powitała i złożyła świąteczne życzenia 
licznie przybyłym mieszkańcom sołectwa. 

Następnie wszyscy zebrani mieszkańcy podzielili się 
opłatkiem. Ta właśnie chwila jest wspaniałą okazją do wyra-
żenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć, możemy wówczas 
składać nawzajem najlepsze życzenia, gdyż Jezus jest wśród 
nas.

Kolejnym punktem  opłatkowego spotkania był gościnny 
występ Pań z zespołu ludowego Sedranianki, który zachęcił 
do wspólnego śpiewania kolęd. 

Wiele pozytywnych emocji przyniósł koncert skrzypco-
wy Joanny Walickiej. Tematem koncertu były popularne 
kolędy.

Na stole nie zabrakło słodkiego poczęstunku: domowych 
ciast, słodyczy, owoców, gorącej kawy i herbaty. Spotkanie 

zakończyło się uroczystym toastem przy lampce szampana 
za Nowy Rok 2015, aby niósł ze sobą szczęście i pomyśl-
ność. Wszystkim zebranym uczestnikom spotkania opłat-
kowego towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera. Od-
tąd takie spotkanie opłatkowe stanie się doroczną tradycją 
w Sołectwie Kukowo, a wspólne kolędowanie jedynym w 
swoim rodzaju.        Wioletta Żukowska

Koncert zespołu Kontrapunkt

fotoreportaż Bolesław Słomkowski
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17.
Pierwsze urodziny

Parada

Bogusław Marek Borawski

Paradę zaczęły właśnie kutry policyjne i straży wybrzeża. 
Małoletni Rosjanie włożyli tablety do plecaka ojca i usiedli na 
skraju pirsu. 

Z włączonymi światłami tak jak na akcji przedefilowały 
wzdłuż pirsu. Za nimi przepłynął holownik ratownictwa po-
żarowego z działającymi wszystkimi armatkami wodnymi. 
Pióropusz wody podświetlony reflektorami strzelał na kilka 
pięter w niebo, a że lekka bryza wiała z północy na południe, 
wodny pył zwiewało na pustą część portu.

Następnie przypłynął jacht udekorowany w narodowe 
barwy i z załogą ustylizowaną na marynarzy US Navy. Pa-
triotyczna muzyka płynąca z głośników na jachcie wzbudzi-
ła poruszenie w tłumie widzów. 

Później paradowały najróżniejsze jachty: motorowe, 
żaglowe, żaglowo-motorowe, spacerówki pasażerskie. 
Wszystkie udekorowane tematycznie i rozświetlone lamp-
kami. Przeważnie aktorami przedstawienia byli ludzie mło-
dzi. Ubrani w stylu jaki płynący obraz miał opowiadać: o 
morzach i ludziach morza, o legendach i pracy, o świętach i 
rzeczach wymyślonych przez biorących udział w paradzie. 
Były więc stylizacje na rybaków, Haitańczyków z tańcami, 
byli łowcy pereł, piraci, marynarze, pracownicy portowi, 
tańce disco lub po prostu ciekawie udekorowane statki. 

Tłum zebrany na kei, każdą z przepływających jednostek 
witał brawami i gdy ostatnia z nich przepłynęła i zniknęła za 
zakrętem nabrzeża nastała chwila ciszy. Później zaś podniósł 
się gwar rozmów i wielojęzyczny rozgardiasz zapanował w 
porcie. 

Nikt nie szedł jeszcze do domów. Widzowie rozsiedli się 
na wszelkich przeznaczonych i nie przeznaczonych do tego 
miejscach. My natomiast musieliśmy już wracać do domu.

Bart odebrał bowiem telefon o awarii elektryczności w 
jednym z chicagowskich akademików, a że jest właścicielem 
firmy, która nadzoruje system musiał tam pojechać. 

W domu jeszcze chwilę siadamy z Ingą przy barku w 
kuchni. Ja wypijam piwo ona szklankę wody. Trzeba odpo-
cząć. Jutro przyjęcie urodzinowe Lii. 

Idę do siebie jeszcze chwile czytam, a potem zasypiam 
jak niemowlę.

Widok z południa na chicagowski port. Większą strzałką 
zaznaczone w przybliżeniu miejsce, z którego obserwowali-
śmy paradę. Mniejsza strzałka pokazuje „Diabelski młyn”, 
który ma około dziesięciu pięter wysokości.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V34105

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
57

03

PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32707

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V00801

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B04104

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V33306

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V3

18
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V334046

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V33206

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02649

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31409

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34304

V25418

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31140

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...

V
35
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V33735

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V33416

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34714

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33725

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04802

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02907

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B05101

* Nissan Almera, 2,2DI, 2000, tel. 509-794-052 V30820

* Toyota Rav4, 2D, 4x4, 2004, tel. 508-097-660 V30830

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01709

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03307

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B04902

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B04304

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B03107

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

B02308

V14110g

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B03906

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01410

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34406

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L90401

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31818

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B90005

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B04209

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B02807

* 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 V31130

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V35713

Mieszalnik Farb Samochodowych
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K00310

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K00410

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria 
zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, usuwanie filtra 
cząstek stałych, EGR mechaniczne i elektryczne, tel. 
509-746-264 V34704

* BAR SMACZEK,  obiady domowe, imprezy okolicz-
nościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929  K01804

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K02501
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03   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V29610

V3
08

10

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K01009

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V34813

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V30910

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

K
01

80
3

V31219

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-056

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V00901

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V35512

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

V33715

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B03506

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L89807

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B04404

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B03207

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01903

* biurko, tel. 505-335-841 B02408

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B04603

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32717

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a02

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 L90104

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K02201

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K02301

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a02

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V33426

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L90302

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B04503

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a02

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V29630

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31120

* rzeźby, tel. 793-569-205  K01506

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V29620

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś ano-

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założe-
nia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewi-
doczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali 
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informa-
cje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym 
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia 
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraź-
liwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra 
osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z 
których zostały umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to 
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli 
złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się bez-
karni.        KPP  Olecko

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01208

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V00911

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V35723

* mieszkanie 52 m.kw. Gołdapska 31, tel. 604-184-868 
V01704

* pokoje, tel. 500-708-095 K02002
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Mleko na cerę mieszaną:

Połączyć ciepłe mleko z mąką pszenną oraz mio-
dem na zawiesistą masę. Rozprowadzić na twarzy i 
szyi dość grubą warstwą, przykrywając wilgotnym 
ręcznikiem. Maseczka ta oczyszcza i wygładza skórę. 
Po 20 minutach zmywamy papkę ciepłym mlekiem.

JEŚLI WYPADAJĄ WŁ0SY...
Jeśli chcemy dodać włosom gęstości i żywotności, 

raz na kwartał aplikujemy im maseczkę proteinową: 3 
łyżki miodu wymieszać z 2 łyżkami zmiksowanych kieł-
ków zbożowych i drożdży piwnych, żółtkiem i sokiem 
z jednej cytryny. Tę zawiesistą substancję, rozcieńczo-
ną ewentualnie wodą mineralną, nakładamy na świeżo 
umyte włosy, owijamy je folią, a po 30 minutach ciepłą 
wodą. 

Unikajmy fryzur wywołujących ciągłe uciskanie 
włosów w tym samym miejscu: koków, kucyków, koń-
skich ogonów. Również papiloty i lokówki osłabiają 
włosy, przyśpieszając ich wypadanie.

Klimatyzacja grozi katarem
Nie nawykliśmy jeszcze do klimatyzacji Zimno nam 

w nowoczesnym kinie. Po wyjściu na rozgrzaną ulicę, ob-
lewamy się potem. Ryzyko przeziębień, zapaleń i alergii 
będzie mniejsze, jeśli zastosujesz się do kuku prostych 
wskazań.

* W klimatyzowanym biurze ustaw rośliny doniczko-
we, np. draceny, fikusy, palmy, papirusy i paprocie.

* Ubieraj się na cebulkę. Przed wejściem do biura z 
rozgrzanej ulicy na gołe ramiona narzuć bluzkę. Orga-
nizm wtedy nie odczuje gwałtownej różnicy temperatur.

* Mieszkając w klimatyzowanym hotelu, przed .-- 
snem nastawiaj temperaturę na 23 °C.

* Pij co najmniej 2 litry wody dziennie, aby dobrze 
nawodnić organizm.

* Najczęstszą przyczyną zapalenia uszu i zatok jest 
silny strumień powietrza.

* W długiej podróży samolotem na usta i nos można 
przyłożyć na kilka minut nawilżoną gazę.

Czereśnie na oczyszczenie organizmu
30 g świeżych szypułek lub 10 g suszonych zalewa-

my 2 szklankami wody i gotujemy pod przykryciem na 
wolnym ogniu przez 5 minut. Cedzimy i pijemy 3 razy 
dziennie.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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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
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Spanakopita 

(ciasto ze szpinakiem)
Ciasto: jedno jajko, mąka, woda (razem 
około 30 dag
Nadzienie: 1 kilogram świeżego szpi-
naku lub pół kostki mrożonego. 2 łyżki 
oliwy, 3 jajka, 20 dag sera feta, 10 dag 
masła, 1 drobno posiekana cebula, 4 
łyżki posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki 
siekanego koperku, sól, pieprz

Zagniatamy ciasto i rozwałkowuje-
my je na cieniutkie płaty. Każdy z nich 
przykrywamy wilgotną ściereczką.

Na patelni rozgrzewamy oliwę i 
podsmażamy na niej cebulę aż do mięk-
kości. Wtedy dodajemy szpinak. Z mro-
żonego należy odcisnąć nadmiar wody. 
Dusimy około 5 minut.

Odstawiamy do ostygnięcia. Wtedy 
dodajemy zioła, jajka i pokruszony ser. 
Doprawiamy solą i pieprzem i dokładnie 
mieszamy.

Teraz roztapiamy masło i niewielką 
jego ilością smarujemy brytfankę o wy-
miarach 30 na 20 centymetrów. 

Ciasto kroimy na podłużne płaty 
i wykładamy nim brytfankę. Wierzch 
płata smarujemy masłem i układamy na-
stępną warstwę ciasta. Pamiętać należy 
by zostawić część płatów do przykrycia 
nadzienia. Płaty podwijamy na brzegach 
tak, aby farsz nie wyciekł. Do utworzo-
nej przez ciasto wanienki wkładamy 
farsz i przekrywamy go pozostałymi 
płatami ciasta, którego wierzch smaru-
jemy masłem. 

Brytfankę wstawiamy do piekarnika 
rozgrzanego do 180°C i pieczemy oko-
ło 40 minut. Ciasto powinno mieć złoty 
kolor.

Danie można podawać na ciepło lub 
zimno. 

Masło chili do befsztyka
Befsztyk smakuje świetnie z masłem 

chili.
Wykonanie jest bardzo proste. Uciera-
my papryczkę chili z masłem i dopra-
wiamy do smaku. 

Omlet ze spaghetti
15 dag makaronu spaghetti, 5 dag wę-
dzonego boczku, 6 jajek, 3 łyżki mleka, 
sól, pieprz, łyżeczka posiekanej bazylii, 
łyżeczka posiekanego szczypiorku, 
łyżeczka natki pietruszki, oliwa, jeden 
pomidor

Spaghetti gotujemy i odsączamy. 
Boczek kroimy w kostkę i podsmażamy 
na oliwie.

Jajko, mleko i przyprawy dokładnie 
roztrzepujemy widelcem i  wlewamy na 
patelnię z boczkiem. 

Nie mieszamy.
Do jajek wkładamy równą warstwę 

makaronu i lekko wgniatamy go widel-
cem w omlet. 

Gdy jajka zetną się od spodu zmniej-
szamy ogień, przykrywamy patelnie i 
trzymamy w cieple, aż cały omlet się 
zetnie.

Danie podajemy posypane zieleniną 
i kawałkami pomidora. 

Tortilla 
z pulpą pomidorową

Tortilla: 3 jajka, 50 dag ziemniaków, 
425 ml oliwy z oliwek, 2 posiekane 
cebule, sól, pieprz
Pulpa pomidorowa: jeden dojrzaly 
pomidor, pół ząbka czosnku

Pulpę przygotowujemy pierwszą. 
Pomidor sparzamy i obieramy go ze 
skórki. Ścieramy go na tarce i miesza-
my z przeciśniętym przez praskę czosn-
kiem. Odstawiamy w chłodne miejsce.

Tortillę zaczynamy od obranie 
ziemniaków. Kroimy je w małą kostkę 
(1-,15 cm) i dokładnie suszymy na pa-

pierowym ręczniku. Na dużej teflono-
wej patelni rozgrzewamy oliwę i na nią 
wkładamy ziemniaki i cebulę. Smażymy 
około 20 minut często mieszając. Nie 
możemy doprowadzić do tego, aby ce-
bula i ziemniaki się zarumieniły. Warzy-
wa powinny być miękkie i raczej ugoto-
wane w oliwie, a nie usmażone.

W dużej misce roztrzepujemy jajka. 
Doprawiamy je solą i pieprzem. 

Usmażone ziemniaki odsączamy z 
oliwy. Dodajemy do jajek i mieszamy.

Patelnię wycieramy do sucha. Wle-
wamy na nią 2 łyżki świeżej oliwy i 
wlewamy ziemniaki z jajkami. Zmniej-
szamy płomień i smażymy około 3 do 5 
minut do chwili aż spód się zetnie. 

Ziemniaki powinny być całkowicie 
zanurzone w jajkach. Podczas smażenia 
podważamy co chwila brzegi tortilli aby 
się nie przypaliła. Potem odwracamy ją i 
podobnie smażymy z drugiej strony.

Tortille kroimy w trójkąty. Możemy 
ja podawać zarówno na ciepło jak i na 
zimno.

14 stycznia 
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, 
Radosławy, Ruth 
Amadeusza, Domosława, Feliksa, Hila-
rego, Makarego, Malachiasza, Odona, 
Ordona, Radogosta, Radosława
15 stycznia 
Dąbrówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, 
Idalii, Ity 
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Doma-
sława, Domosława, Gabriela, Izydora, 
Makarego, Maura, Pawła
16 stycznia 
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny, 
Walerii 
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela, 
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walere-
go, Waleriusza, Włodzimierza
17 stycznia (Dzień Kota) 
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny 
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, 
Mariana, Rościsława, Sabiniana, Wło-
dzimierza

18 stycznia 
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, 
Libertyny, Małgorzaty 
Bogumiła, Jaropełka, Leonilla, Piotra, 
Pryski 
19 stycznia 
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, 
Marty, Sary 
Andrzeja, Antoniego, Bronisława, 
Erwina, Henryka, Hilarego, Makarego, 
Mariusza, Racimierza, Ratymira 
20 stycznia 
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Lud-
miły, Miły, Saby 
Czcisława,  Czesława, Dobiegniewa, 
Dobrogniewa, Fabiana, Ludmiła, Lu-
cjana, Sebastaiana
21 stycznia (Dzień Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jarosławy, 
Marceli, Nory 
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaro-
sława, Juliana, Karola, Ludwika

Mówi się, iż nikt nie może być 
właścicielem drugiego człowieka, 
lecz obowiązująca w naszym krę-
gu kulturowym postawa wobec 
spraw związanych z miłością i 
seksem umożliwia jednak posia-
danie drugiej osoby na wyłączny, 
prywatny użytek. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem? 

Ja im (...) rozkoszy zazdrościć 
nie będę, byleby tylko nie prze-
szkadzali mi tak resztę krótkich 
moich dni spędzać, jak to za naj-
lepsze uważam. 

Boccaccio, Dekameron

...wolność człowieka jest da-
rem Boga – darem, z którego 
skorzystali Adam i Ewa – co jest 
przykładem nieskończonej miłości 
bożej. 

Carlos Fuentes, W to wierzę

Gdy styczeń burzliwy śniegami, lato 
burzliwe z deszczami.

Bój się w styczniu wiosny, bo ma-
rzec zazdrosny.

Kto myśli o brzuchu, ten słaby na 
duchu.

Kto w niedbalstwie dzionek traci, 
ten się nigdy nie wzbogaci.

Zima, gdy nie wymrozi, lato też nie 
dogodzi.

Fabian i Sebastian (20 stycznia) 
pierwsi drzewa budzą, ale radzi często 
łudzą.

Kto chce nieba, cierpieć trzeba, a kto 
chce chleba, pracować trzeba.

Kto mieczem wojuje od miecza gi-
nie.

Lepszy żywy pies od zdechłego lwa.



Tygodnik olecki 2/885 - r. 2015
18 to@borawski.pl

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza        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: po-
niedziałki, 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

Szachy
W Kętrzynie po raz XVII rozegrano Kętrzyński Festi-

wal Szachowy. W zawodach wzięło udział 73 zawodników z 
województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielko-
polskiego, mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, podkar-
packiego i warmińsko-mazurskiego. Turniej podlegał ocenie 
Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). 

MLKS Czarni Olecko reprezentowało trzech zawodni-
ków: Michał Brynda, Piotr Cichanowicz (seniorzy) oraz 

Konrad Konewko (junior). W dziewięciu partiach zdobyli 
po 4 punkty. 

Najwyżej został sklasyfikowany Michał, który zajął 41. 
miejsce. Konrad zajął 48., a Piotr 52. miejsce. W klasyfi-
kacji juniorów do lat 16 Konrad  zajął 16., a w kategorii 
rankingu ELO do 1500 – 5. miejsce. W kategorii rankingu 
ELO do 1700 Piotr był dwudziesty, a Konrad szesnasty. 

Krzysztof Konewko
kierownik sekcji szachowej

MLKS Czarni Olecko

Cykl Warmia i Mazury 
pływają 

- Olecko i okolice pływają 
Eliminacje IV - 10 stycznia, hala Lega
Prowadzenie: Andrzej Kamiński
Sędzia startowy: Janusz Romańczuk

Kategoria 1 - 6 lat i poniżej dystans 12,5 m
1. Marysia Ostrowska 00:20:08
2. Lidia Panuszko 00:20:96
3. Zofia Chmielewska 00:21:18
4. Martyna Kaszkiel 00:23:79
5. Lena Czaplejewicz 00:36:48
6. Zosia Łapucka 00:40:88
7. Zuzanna Konarzewska 00:45:86
8. Hania Masianis 00:48:72

Kategoria 1 - 6 lat i poniżej dystans 12,5 m
1. Kuba Wieloch 00:24:46
2. Władysław Domelewski  00:31:38

Kategoria 2 - 7-9 lat dystans 25 m
1. Aleksandra Chmielewska 00:19:96
2. Ania Kramkowska 00:21:56
3. Marianna Jeżewska 00:23:01
4. Dominika Kosakowska 00:30:96
5. Ada Adamska 00:31:96
6. Malwina Parchimowicz 00:33:30
7. Kinga Słabkowska 00:34:93
8. Wiktoria Marczuk 00:46:99
9. Emilia Szczech 00:48:68

Kategoria 2 - 7-9 lat dystans 25 m
1. Antoni Witkowski 00:20:06
2. Maciej Karniej 00:21:24
3. Kamil Gryko 00:24:78
4. Rafał Życzkowski 00:27:35
5. Bartłomiej Pęcak 00:31:01
6. Patryk Sawicki 00:36:80
7. Filip Daniłowicz 00:37:19
8. Ernest Zagacki 00:37:83
9. Janusz Krajewski 00:38:62

10. Bartosz Gierak 00:39:85
11. Piotrek Sakowski 00:41:35
12. Cyprian Jórczyk 00:43:45

Kategoria 3 - 10-12 lat dystans 25 m
1. Maja Lenkiewicz 00:16:48
2. Natalia Hatalska 00:16:92
3. Maja Bagieńska 00:17:83
4. Gabriela Biszewska 00:19:47
5. Ewa Łapucka 00:19:50
6. Aleksandra Rudzińska 00:20:66
7. Aleksandra Sienkiewicz 00:22:34
8. Daria Dźwilewska 00:22:82
9. Lidka Wawrzyn 00:27:55
10. Amelia Ropel 00:27:89
11. Joanna Jankowska 00:29:49
12. Aleksandra Plaga 00:30:42
13. Natalia Kopeć 00:32:66
14. Karolina Kopycka 00:32:93
15. Karina Leonarczyk 00:35:33
16. Natalia Chołod 00:41:47
17. Wiktoria Jankowska 00:52:19

Kategoria 3 - 10-12 lat dystans 25 m
1. Dawid Mitin 00:16:97
2. Filip Szmyt 00:19:29
3. Tomasz Dawid Kaszkiel 00:19:75
4. Wiktor Żenda 00:21:31
5. Igor Wieloch 00:21:82
6. Klaudiusz Domoradzki 00:21:92
7. Kamil Buchowski 00:22:34
8. Miłosz Sienkiewicz 00:22:96
9. Daniel Bogdan 00:24:41
10. Michał Domel 00:28:44
11. Eryk Czaplejewicz 00:29:92
12. Filip Rubin 00:29:96
13. Bartosz Jasiński 00:30:37
14. Jakub Orchowski 00:41:02

Kategoria 4 - 13-14 lat dystans 50 m
1. Aleksandra Kaszkiel 00:34:02
2. Magdalena Żukowska 00:35:16
3. Wiktoria Płazińska 00:35:22

4. Aleksandra Dźwilewska 00:40:00
5. Julia Łapucka 00:43:12
6. Emilia Czajewska 00:54:01
7. Paulina Mitin 00:54:23

Kategoria 4 - 13-14 lat dystans 50 m
1. Błażej Gałkowski 00:30:57
2. Paweł Masalski 00:33:29
3. Mateusz Mitin 00:33:30
4. Nataniel Zaniewski 00:36:57
5. Bartosz Biszewski 00:37:98
6. Sebastian Jarzębowicz  00:38:52
7. Adam Wysocki  00:41:03
8. Miłosz Myszkiewicz 00:47:43
9. Sebastian Sawicki 00:48:18
10. Hubert Warsiewicz 00:50:21

Kategoria 5 - 15-16 lat dystans 50 m
1. Wiktoria Kasprzak 00:34:50
2. Weronika Sienkiewicz 00:35:61
3. Zuzanna Bubrowska 00:37:68
4. Anna Omilian 00:39:21
5. Aleksandra Karaś 00:44:06
6. Julita Domoracka 00:55:23
7. Gabriela Pokora 01:02:21

Kategoria 5 - 15-16 lat dystans 50 m
1. Daniel Mitin 00:32:37
2. Wojciech Hodana 00:40:56
3. Marcin Nawrocki 00:42:48

Kategoria 6 - 17-19 lat dystans 50 m
1. Magdalena Backiel 00:32:90
2. Marcela Wojciechowska 00:38:29

Kategoria 6 - 17-19 lat dystans 50 m
1. Dominik Franciszek Zawada 00:30:26
2. Mateusz Biszewski 00:32:40

Kategoria 8 - 30-39 lat dystans 50 m
1. Michał Matysiuk 00:37:38
2. Tomasz Wieloch 00:44:61
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Klaudia Domel, kl. Id, 
Melancholia Wigier, 

II miejsce

Konkurs fotograficzny 
„Wigierska stopklatka” 

„Jest taki dzień”
Każdego roku w przedszkolu „Je-

dyneczka” magia świąt jawi się jako 
niezwykłe przeżycie. 

Boże Narodzenie jest najpiękniej-
szym rodzinnym świętem, dlatego 
każdy rodzic znajduje czas dla swoich 
pociech, aby uczestniczyć w jaseł-
kach. 

Grupa „Kotki” przyjęła swoich ro-
dziców tworząc  w grudniu klimat cie-
pła i spokoju. Jasełka rozpoczęły się 
piękną pastorałką, której słowa stano-
wiły przesłanie szczęścia „wszystkim 
ludziom dobrej woli”. 

Magiczna noc Bożego Narodze-
nia rozpoczęła się wędrówką dzieci, 
które nie umiały odnaleźć  Jezusa. 
Ich poszukiwania skierowały się do 
Betlejem, gdzie wraz z aniołkami 
i pastuszkami ze stadem owieczek 
oddawali hołd odnalezionemu Dzieciątku. Pełne nostalgii i 
zadumy jasełka rozweselały skoczne pastorałki i śmieszny 
diabełek. Dzieciaki zatrzymały czas pędzącym rodzicom. Na 
ich twarzach malowała się radość i wzruszenie, a rodzinna at-
mosfera kolędowania unosiła się wraz z zapachem choinki i 
płonących świec. 

Magia Świąt Bożego Narodzenia zbliżyła nas wszystkich. 
Jolanta Zaniewska

Kategoria 9 - 40-49 lat dystans 50 m
1. Joanna Kaszkiel 00:54:05

Kategoria 9 - 40-49 lat dystans 50 m
1. Jerzy Mitin 00:32:88
2. Adam Łapucki 00:34:88
3. Jacek Malinowski 00:40:42
4. Sławomir Sienkiewicz 00:41:90
5. Andrzej Zawada 00:42:34

Kategoria 10 – 50-59 lat dystans 50 m 
1. Marzena Czajkowska 00:39:97
2. Alina Kalinowska 00:58:66

Kategoria 10 – 50-59 lat dystans 50 m 
1. Tomasz Czajkowski 00:34:41
2. Arkadiusz Kozłowski 00:37:13
3. Stanisław Kopycki 00:49:48
4. Krzysztof Czajewski 00:59:77

Kategoria 11 – 60 lat i powyżej dystans 50 m
1. Halina Mrozowska 01:04:20
2. Olga Kowal 01:25:42

Kategoria 11 – 60 lat i powyżej dystans 50 m 
1. Ryszard Zabolewicz 00:44:59
W zawodach wystartowało 110 osób.
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Kolęda

Jeśli moja sąsiadka z naprzeciwka myje 
klatkę schodową, to znak, że będzie kolęda, czy-
li czas odwiedzin duszpasterzy. 

Pamiętam z dzieciństwa te przygotowania 
rodzinne. 

Mama dokładnie przygotowywała dom, bab-
cia chodziła podekscytowana i przejęta, więc i w 
nas to całe poruszenie odciskało swój ślad. Tro-
chę się bałam tych wizyt, choć sama nie wiem 
dlaczego, bo zawsze były to miłe spotkania. 

Ksiądz z wielkiego czarnego nesesera wy-
ciągał garść cukierków i jeszcze obrazek. Poga-
wędził z rodzicami, pomodliliśmy się, sprawdził 
nasze zeszyty do religii i wychodził. 

Pomimo, iż co roku było podobnie, tylko z 
bratem zakładaliśmy się, czy będzie proboszcz 
czy wikary, to i tak te wizyty traktowaliśmy wy-
jątkowo. Czuliśmy podskórnie, że dla babci to 
wielkie święto i wyróżnienie. 

Pamiętam też taką kolędę, kiedy mama po-
prosiła, byśmy z bratem stanęli w progu i zapro-
sili księdza słowami: „Prosimy księdza do nas”, 
choć i tak dokładnie wiedzieliśmy, do kogo pój-
dzie, bo od lat było tak samo. 

Te nasze dziecięce zaproszenie tak probosz-
cza wzruszyło, że cytował je na niedzielnym 
kazaniu. Ale to było dawno temu, w domu ro-
dzinnym. Inaczej rzecz się ma, kiedy założyłam 
własną rodzinę i przeniosłam się do mieszkania 

w bloku. 
Tu zaznałam pierwszej anonimowości i 

dopiero odczułam różnicę nawet w kolędowa-
niu. Nie każdy przyjmuje duszpasterzy, wiem 
o takich sąsiadach, którzy są praktykujący, ale 

na czas kolędy gaszą światła, zamykają się w 
mieszkaniu i udają, że ich nie ma. A najsmut-
niejsze jest to, że się do tego przyznają. Ale nie 
mnie oceniać postępki sąsiadów.

Moją rodzinę odwiedził nowy wikariusz. 
Cieszyłam się, że byliśmy wszyscy, bo cza-
sami obowiązki w pracy na to nie pozwalają. 
Dzieci były podekscytowane i śmiały się, bry-
kały jak nigdy. Kiedy tylko ksiądz przekroczył 
próg, nagle zamilkły i trema odebrała im od-
wagę, której przed chwilą nie brakowało. 

Przypomniało mi się dzieciństwo - zupeł-
nie tak jak mnie kilkadziesiąt lat temu. Oczy-
wiście modlitwa, oczywiście zeszyty z religii 
na stole i obrazki dostały moje pociechy. I roz-
mowa; długa i miła. Ciepła rozmowa. Tak jak 
dawniej. Przyznam, że i ja miałam lekki dresz-
czyk i znowu to dziwne uczucie wyjątkowości 
spotkania, jak niegdyś. 

Coś w tym jest. 
Dopiero, kiedy już pożegnaliśmy gościa, 

kiedy emocje opadły dopadła mnie myśl, że 
takie kolędowanie dla duszpasterzy, to nie lada 
wyzwanie. Odwiedzić setki mieszkań, z każ-
dym porozmawiać, trochę dopasować się do 
charakteru rodziny, pokierować rozmową tak, 
by się czegoś o tej rodzinie dowiedzieć. To do-
piero sztuka. 

Tym bardziej, że przecież każdy ksiądz ma 
świadomość, że jest „pod lupą”, że jego każdy 
gest, słowo, zachowanie jest oceniane. Trud-
ne to zadanie, bo nigdy nie wiadomo, z jaką 
reakcją domowników się spotka. Takie wizy-
ty, to nie zwykłe odhaczanie (przepraszam za 
określenie) swoich wiernych, ale obserwowa-
nie, wyszukiwanie tych, którym trzeba pomóc, 
wesprzeć nie tylko duchowo. 

Oj, trudne to zadanie, więc po cichu wspie-
ram ich moimi ciepłymi myślami.

 Marusia


