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pizza na telefon, 87-520-31-32
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Nigdy nie pozwól się nikomu zastraszyć
H. Jackson Brown, Jr.
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Grafik odbioru odpadów komunalnych 
Odpady  zbierane w sposób selektywny (suche, mo-
kre), s. 7

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir” 
ogłasza nabór na

 warsztaty dziennikarskie 
dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia rozpoczną 
się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się razy w tygo-
dniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr 601-152-454.

Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Dwa brązowe medale
W Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w 

Taekwondo Olimpijskim. Olecko reprezentowali zawodnicy 
LUKS „HIDORI” Olecko: Justyna Miszczak kat do 57 kg 
oraz Maurycy Miszczak kat do 68 kg.

Oboje zdobyli brązowe medale. Maurycy debiutował na 
tej randze zawodów, gdyż jest jeszcze juniorem. 

Niedawno Maurycy uczestniczył w zawodach Pucharu 
Świata Seniorów w Chorwacji. Pierwszą walkę wygrał z re-
prezentantem Austrii w kolejnej uległ 8:6 zawodnikowi We-
nezueli, który jest 16 w rankingu pucharu/

Justyna i Maurycy są uczniami szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Warszawie ma

Mikołajkowe zawody
Zawodnicy LUKS „HIDORI” Olecko działającego 

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku zdobyli 4 brą-
zowe medale na zawodach w Giżycku, w których udział 
wzięło ok. 150 zawodników i zawodniczek z województw 
Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie meda-
le zdobyte zostały w konkurencji walki sportowej. Meda-
liści to: Kacper Wróblewski, Filip Rubin, Filip Kraw-
czyk, Konrad Kamiński.

Pozostali zawodnicy z Olecka uplasowali się na miej-
scach poza podium i byli to: Rozalia Mikielska, Mateusz 
Żukowski, Antek Miszczak, Kuba Wróblewski, Olga 
Czeszkiewicz, Julia Butkiewicz. 

Wszyscy zawodnicy to uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Olecku.

ma

drużyna Szkoły Podstawowej nr 3

Półfinał Mistrzostw Woje-
wództwa WM SZS w Mini 

Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół 
Podstawowych.

14 grudnia w hali Lega odbyły 
się Półfinały Mistrzostw Woje-
wództwa w minipiłce ręcznej 
dziewcząt.
Sędziowali Karol Warsewicz, 
Michał Bućwiński, Robert 
Markowski, Paweł Maksimo-
wicz.
Do zawodów zgłosiły się cztery 
drużyny: Zespół Szkół Nr 4 w 
Mrągowie, Zespół Oświatowy 
w Mikołajkach, Szkoła Podsta-
wowa Nr 7 w Giżycku i Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Olecku.
Grano systemem „każdy z 
każdym”.

WYNIKI:
SP Giżyco - SP Mrągowo 3:8
SP Mikołajki - SP Olecko 7:13
SP Giżycko - SP Mikołajki 3:1
SP Mrągowo - SP Olecko 15:12
SP 7 Giżycko - SP 3 Olecko 4:9
SP Mrągowo - SP Mikołajki 16:2

Kolejność końcowa:
1. Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie (opiekun Irena Klimo-
wicz-Starczewska)
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku (opiekun Dariusz 
Dźwilewski)
3. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku (opiekun Sławomir 
Treszczyński)
4. Zespół Oświatowy w Mikołajkach (opiekun Rafał 
Karczmarczyk)

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary.
W zawodach uczestniczyło 51 zawodniczek.

Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu

MOSiR Olecko
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Sztuka Jadalna, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, 
ROK „MG”

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

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,15 zł
ON Arctic ................. 4,35 zł
Pb 95 ........................4,29 zł
PB 98 ........................4,39 zł
LPG ...........................1,95 zł
Olej opałowy ..............2,20 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

16 grudnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - posiedzenie komisji rewizyjnej RM
17 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.30 - posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, po-
kój nr 13, Ratusz
15.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
17.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
19.30 - Kochajmy się od święta - film, kino Mazur Mazur
19 grudnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Przedświąteczny Turniej Siatkówki Czwórek, hala 
Lega
15.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
17.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
19.30 - Kochajmy się od święta - film, kino Mazur Mazur
20 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - 14.00 - IV Olecki Jarmark Świąteczny, Rynek 
15.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
17.30 - Dobry Dinozaur - film, kino Mazur Mazur
19.30 - Kochajmy się od święta - film, kino Mazur Mazur
21 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
14.00 - konferencja „Streetworking Elementem Profilaktyki 
Systemowej”, sal kina Mazur
22 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
23 grudnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
25 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
26 grudnia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
27 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
28 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
29 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
30 grudnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
31 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
1 stycznia (piątek)
2 stycznia (sobota)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi

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 mło-
dzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

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

Policjanci złapali złodzieja
Oleccy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o 

kradzież 650 euro. Amadeusz P.  miał z mieszkania zabrać 
gotówkę należąca do swojego ojca. Ponadto w chwili zatrzy-
mania funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki. Podej-
rzany trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy.

W minioną sobotę do oleckiej komendy zgłosił się męż-
czyzna, który złożył zawiadomienie o przestępstwie kradzie-
ży. Wskazał jako sprawcę syna, który ukradł mu 650 euro. 
Podejrzany 27-latek jest znany oleckim kryminalnym, gdyż w 
ostatnim czasie dwukrotnie okradał własnego ojca. Skradzio-
ne z domu rodzinnego przedmioty zanosił do lombardu, a uzy-
skane pieniądze najczęściej przeznaczał na grę na automatach. 

Wczoraj policjanci prewencji zatrzymali Amadeusza P., 
który do wyjaśnienia sprawy trafił do policyjnego aresztu. W 
trakcie przeprowadzonej kontroli osobistej mundurowi zna-
leźli przy nim narkotyki.

Teraz za przestępstwa kradzieży i posiadania narkotyków 
27-latek  będzie odpowiadał przed sądem.

podkom. Tomasz Jegliński
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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:
• Antoni Czyżewski

• Marian Daniłowicz
• Henryk Łozowski

• Ryszard Marciniak
• Leon Zagórski

• Paweł Żmirowski
Upominki ufundowali:

	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 	√	Zofii Siemaszko,
	 √	Majster, aleje Lipowe 1B
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A	
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	 	
	 	√	TERNET, pl. Wolności 26 
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. 
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

Czas pomyśleć!
Planowane zagospodarowanie jeziora Oleckie Wielkie 

jest wspaniałą sprawą. Mam jednak wątpliwości co do re-
alizacji tego zadania.

Dlaczego?
Otóż w mieście są ulice, których nawierzchnie wywo-

dzą się z połowy XX wieku. Jezdnie ułożone z trylinki, 
górki i dołki, bo płytki się pozapadały. Chodnik tylko z 
jednej strony wyłożony połamanymi płytami , w którym 
pełno ubytków. 

Tak wygląda ulica Ludowa, którą chodzi, poza tam 
mieszkającymi, na basen młodzież szkolna. W lecie tą tra-
są przemieszczają się wczasowicze. Prośby mieszkańców 
nie są brane pod uwagę. Widocznie czeka się, aż stanie się 
jakieś nieszczęście, o co, na takim chodniku, nietrudno. 

Ulica doczeka się może remontu, gdy zamieszka na niej 
osoba ze świecznika. Wtedy szybko ulica zostanie wyre-
montowana na miarę XXI wieku. 

Przypominam władzom, że należy dbać o dobro i bez-
pieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko 
tych którzy przy urnach są przychylni.

Mieszkanka Olecka, dane do wiadomości redakcji

List do redakcji

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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26 listopada br. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 
w Olecku zakończył się kurs dla 10 osób bezrobotnych „Ob-
sługa urządzeń biurowych” zlecony przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Olecku w ramach projektu „Aktywizacja zawodo-
wa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w 

powiecie oleckim (I)” dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem kursu było nabycie wiedzy 
teoretycznej i umiejętności praktycznych 
z zakresu prowadzenia biura z wykorzy-
staniem urządzeń biurowych i progra-
mów komputerowych stosowanych w 
pracy biurowej. Szkolenie wyposażyło 

również uczestniczki w kompetencje komputerowe w stop-
niu umożliwiającym ich certyfikację. 

Każda z kursantek otrzymała zaświadczenie oraz certyfi-
kat ECDL PROFILE.

Gratulujemy naszym absolwentkom i życzymy powodze-
nia w znalezieniu atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.

Maria Leonarczyk - ZDZ Olecko
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W poniedziałek pogoda jakby 
wiosenna. Rano na klombach i 
trawnikach jeszcze leżał rachi-
tyczny śnieg, a z dachów ryn-
nami woda spływała na ulicę. 
Brakowało tylko wody kapiącej 
z sopli lodu. Słonko co chwila 
wychodziło zza cienkiej war-
stwy chmurek, a miedzy nimi 
było widać błękit nieba. Jeszcze 

tak ze dwa dni, a drzewa już drugi raz tej zimy, która 
nie nadeszła, puszczą pąki. 

Już niedługo Święta. I czy one będą, decyduje ka-
lendarz, a nie kaprysy przyrody. Tacy jesteśmy – lu-
dzie. Jak co ustalimy, wymyślimy czy w inny jakiś 
sposób powołamy do życia, zostaje to na wieki. 

Tak też dzieje się z ustrojami. Najdziwniejsze 
jednak w historii cywilizacji jest to, że wszelkie od-
stępstwa od panujących na planecie Ziemia ustrojów 
trwały zaledwie życie danego satrapy lub co najwyżej 
jego potomka. Zawsze wygrywał istniejącym w da-
nym okresie dziejów ustrój: czy to niewolniczy, czy 
feudalny czy wreszcie kapitalistyczny. Żeby coś zmie-
nić trzeba zawsze było aby społeczeństwo zrozumiało 
istotę zmian i powszechnie chciało je wprowadzić w 
życie. Nadrzędną jednak była zasada przestrzegania 
jakiejś mniej lub bardziej światłej formy demokracji. 
Myślę tutaj o podziale władzy, a nie samym ustroju.

W tej chwili, przynajmniej w Europie, demokracja 
jest ustrojem powszechnym, wiodącym i opierającym 
się na ogólnych, powszechnie rozumianych zasadach. 
Filarami jej są wybory powszechne, demokratyczna 
konstytucja państwa chroniąca każdego obywatela i 

samo państwo oraz uchwalone wg niej prawo rów-
ne dla wszystkich obywateli. Nad jego tworzeniem 
oraz nad jego przestrzeganiem czuwa niezawisły 
sąd. W wypadku Polski Trybunał Konstytucyjny. 

Demokracja w Europie już okrzepła. Przestrze-
ganie jej zasad jest coraz bardziej powszechne na 
całym globie. Dlatego też każde złamanie zasady 
tego ustroju budzi protesty i niesmak. W niedzielę 
we Francji przegrała finansowana przez Rosję skraj-
na prawica. Miała duże szanse na przejęcie władzy 
w dwóch okręgach, ale zagrożenie dla demokracji 
jakie jej rządy mogły przynieść zmobilizowały wy-
borców.

Prawdziwa demokracja zawsze się obroni. Może 
przegrać bitwę ale wojnę wygra zawsze. Raz rozbu-
dzonych ludzkich pragnień do sprawiedliwości i do 
wolności nie da się okiełznać ani oszukać. 

Można cofnąć demokrację o krok do tyłu, ale i 
tak zrobi ona potem dwa do przodu.

Ostatni sobotni marsz w Warszawie, mam na-
dzieję, rozpoczął pierwszy z tych dwóch kroków. 
Niech mówią, że tych z niedzieli było więcej. Nie 
idzie o to. Teraz widać, że społeczeństwo znowu za-
częło się jednoczyć wokół sprawy najważniejszej, 
demokracji oraz przestrzegania prawa i konstytucji. 
Manifestacja z okazji wprowadzenia stanu wojenne-
go przeniosła się też spod domu generała Wojciecha 
Jaruzelskiego pod dom Prezesa. Teraz zaczęto ob-
chodzić 34. Rocznicę Nieinternowania. 

Grunt, to nie tracić humoru. 
Tak jak wszyscy, którzy wyszli na ulice naszych 

miast w sobotę, nie kwestionuje wygranej PiS. Chcę 
tylko, by zgodnie ze swoją nazwą rządziła nami 
według obowiązującego prawa. Nie wymagam ni-
czego innego, nic co by wychodziło poza nazwę tej 
partii. Teraz rozganiając „Polskę Kolesi” czyścicie 
wszystko do siódmego pokolenia po sprzątaczce w 
ministerstwie. Też nie jestem przeciw temu. Róbcie 
to jednak zgodnie z prawem. Sprawiedliwość jest 
przez was mylona z zemstą więc jej od was nie wy-
magam. 

Jest jeden budujący futurystyczną przyszłość 
fakt. 

Generał Jaruzelski, co by o nim złego nie mówić, 
władzę oddał praktycznie dobrowolnie i nie obraził 
się na tych, którzy mu ją zabrali. (Przecież i u nas 
mogła być wersja Rumuńska?). Nie skarżył się też 
na los jaki został jemu przypisany. Pokutował za 
swoje winy dzielnie i z honorem. Co zrobi Prezes po 
przegranych następnych wyborach?

I jeszcze jedno. 
Wszystkie, oprócz ostatnich wyborów powszech-

nych, według PiS były sfałszowane. Ostatnie samo-
rządowe także. Fundacja Batorego badająca karty 
do głosowań nie stwierdziła fałszerstw, a jedynie 
zły sposób ich przygotowania. I tutaj jest mała za-
gwozdka: PiS wygrał wybory na tak samo przygoto-
wanych kartach. I teraz uważa, że żadnych machlo-
jek nie było. Teraz dobrze! Wtedy nie!

Kto czytał Orwella wie do czego tutaj piję. 
Z poważaniem 

Bogusław Marek Borawski
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26001
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EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie od-
nosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie 
musi być koszmarem. 

Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i mło-
dzieży.

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwier-
dzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga 
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce. 

Większość trudności w nauce można wyeliminować 
lub zminimalizować. 

Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem. 
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do 

lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem 
lęku.

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej at-
mosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym 
terminie. 

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku 
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale 
łodzi motorowych)  ; wymagania : staż na danym 
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas 
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wy-
nagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia 
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony, 
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34
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WYPOŻYCZALNIA DLA DORO-
SŁYCH MIEJSKO-POWIATO-
WEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W OLECKU (UL. KOPERNIKA 
6), WYCHODZĄC NAPRZECIW 
POTRZEBOM OSÓB STAR-
SZYCH, CHORYCH I NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH, ZAMIESZ-
KAŁYCH NA TERENIE MIASTA 
OLECKO, PROPONUJE OD-
NOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ 
NA DOSTARCZANIU KSIĄŻEK 
DO DOMU.

Dostarczaniem zbiorów będą 
zajmować się bibliotekarze. 

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny pod 

nr (87) 731 40 04

Szukamy domu
Olecki Klub Wodny pilnie szuka domu dla dwóch pięk-

nych kotków. Kontakt u bosmana w klubie, 
lub pod nr: 608 467 268. 

Success Day w FOREVER
5 grudnia w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie przed-

siębiorcy Forever z kilku  powiatów: oleckiego: Wiesia So-
fińska, Jola Zawadzka, Kasia i Krzysztof Szczecina, Ala i 
Wiesław Kowalewscy, Janina Omilian, Regina Biziewska, 
Jola Sawicka, Zosia Nowikowska, ełckiego: Ania Jagiełło 
i gołdapskiego: Basia Skuza i Wiola Przybyło wzięło udział 
w konferencji biznesowej.

Jak zwykle Jacek Kandefer, Dyrektor Forever Poland 
gratulował osiągniętych wyników i kolejnych awansów.

Podczas spotkania liderzy Forever przekazali przedsię-
biorcom wiele cennych informacji i wskazówek na temat 
dalszej pracy w Forever Biznes Owner. SUKCES tkwi w 
dzieleniu się produktami Forever i pomaganiu innym wyglą-
dać i czuć się lepiej.

Przedsiębiorcy Forever Living Products - największego 
na świecie producenta aloesu i produktów aloesowych wie-
dzą, że to nie tylko własny biznes, ale przede wszystkim lep-
szy styl życia i finansowa niezależność.

Więcej informacji o biznesie na stronie www.foreverli-
ving.com

Wioletta Żukowska
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obywatelskieinfo.ngo.pl 
Zachęcamy Państwa serdecznie do korzystania z 

serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl, w którym oprócz 
darmowych i anonimowych porad on-line dla osób 
prywatnych oferujemy: 

a. e-poradnik z podstawowymi informacjami 
prawnymi dotyczącymi spraw mieszkaniowych, ro-
dzinnych, zadłużeń, emerytur itd., 

b. bieżące wiadomości związane z działalnością 
organizacji pomocowych, 

c. informacje o konferencjach, szkoleniach itp., 
d. artykuły o ważnych problemach społecznych, 
e. aktualności prawne. 
Prosimy o pomoc w dotarciu z informacją o ser-

wisie do osób z Państwa otoczenia, które potrzebują 
wsparcia w rozwiązywaniu codziennych problemów 
życiowych. Pomagamy w sprawach mieszkaniowych, 
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

Odpady  zbierane w sposób selektywny (suche, 
mokre)
pogrubione daty oznaczają dodatkowy odbiór odpadów 
komunalnych z posesji indywidualnych, zamieszkałych

11, 25 STYCZNIA; 8, 22 LUTEGO; 7, 21 MARCA; 4, 18 
KWIETNIA; 2, 16, 30 MAJA; 6, 13, 20, 27 CZERWCA;  
4, 11, 18, 25 LIPCA; 1, 8, 16, 22, 29 SIERPNIA; 5, 19 
WRZEŚNIA; 3, 17, 31 PAŹDZIERNIKA;  14, 28 LISTO-
PADA; 12, 27 GRUDNIA
Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Czerwo-
nego Krzyża, Dębowa, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, 
Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Kopernika, Legusa, Le-
śna, Letnia, 11-go Listopada, Ludowa, Moniuszki, Pade-
rewskiego, Park, Parkowa, Pawłowskiego, Sembrzyckie-
go, Składowa, Słowiańska, Sokola, Spacerowa, Sportowa, 
Szeremety, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, 
Wierzbowa.

12, 26 STYCZNIA; 9, 23 LUTEGO; 8, 22 MARCA; 5, 19 
KWIETNIA; 2, 17, 31 MAJA; 7, 14, 21, 28 CZERWCA; 
5, 12, 19, 26 LIPCA; 2, 9, 16, 23, 30 SIERPNIA; 6, 20 
WRZEŚNIA; 4, 18, 31 PAŹDZIERNIKA; 15, 29 LISTO-
PADA; 13, 27 GRUDNIA
Aleje Lipowe, Cicha, Ełcka, Grunwaldzka, Jagiellońska, 
Jeziorna, Kamienna, Kolejowa, Łąkowa, 1-go Maja, Mły-
nowa, Nocznickiego, Osiedle nad Legą, Osiedle Siejnik 
I, Osiedle Siejnik II, Partyzantów, Plac Wieży Ciśnień, 
Plac Wolności, Plac Zamkowy, Produkcyjna, Przykamien-
na, Przytorowa, Siejnik (Podkowa), Słoneczna, Szosa 
do Świętajna, Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wąska, 
Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zamo-
stowa, Zielona, Zyndrama.

Grafik odbioru odpadów komunalnych

Aleja Zwycięstwa, Armii Ludowej, Asnyka, Baczyńskiego, 
Batorego, Bohaterów Białostocczyzny, Broniewskiego, 
Cisowa, Dąbrowskiej, Kajki, Kasprowicza, Kochanow-
skiego, Konopnickiej, Kościuszki, Mazurska, Mereckiego, 
Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Osiedle Lesk, Prusa, 
Przemysłowa, Przybyszewskiego, Reja, Reymonta, Rze-
mieślnicza, Rzeźnicka, Sienkiewicza, Słowackiego, Staffa, 
Syrokomli, Szosa do Krupina, Targowa, Tuwima, Warmiń-
ska, Zana, Żeromskiego.

4, 18 STYCZNIA; 1, 15, 29 LUTEGO; 14, 29 MARCA; 
11, 25 KWIETNIA; 9, 23 MAJA; 6, 20 CZERWCA;  4, 18 
LIPCA; 1, 16, 29 SIERPNIA; 12, 26 WRZEŚNIA; 10, 24 
PAŹDZIERNIKA; 7, 21 LISTOPADA; 5, 19 GRUDNIA

Borawskie, Borawskie Małe, Babki Oleckie, Biała Olecka, 
Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Dworek Mazurski, Judzi-
ki, Kolonie Dąbrowskie, Lenarty, Pieńki, Plewki, Sedranki.

5, 19 STYCZNIA; 2, 16 LUTEGO; 1, 15, 29 MARCA; 12, 
26 KWIETNIA; 10, 24 MAJA; 7, 21 CZERWCA; 5, 19 
LIPCA; 2, 16, 30 SIERPNIA; 13, 27 WRZEŚNIA; 11, 25 
PAŹDZIERNIKA; 8, 22 LISTOPADA; 6, 20 GRUDNIA

Dobki, Doliwy, Duły, Gąski, Giże, Gordejki, Gordejki 
Małe, Jaśki, Łęgowo, Olecko - Kolonia, Olszewo, Roso-
chackie, Siejnik, Ślepie, Zabielne, Zajdy, Zielonówek.

Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Imionki, Kijewo, Ku-
kowo, Lesk, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie, Skowronki, 
Szczecinki, Świdry, Wólka Kijewska, Zatyki.

rodzinnych, zadłużeń, zatrudnienia, emerytur, prawa 
spadkowego, pomocy społecznej. Pomagamy bezpłat-
nie i anonimowo. Wystarczy wysłać pytanie przez for-
mularz dostępny na stronie obywatelskieinfo.ngo.pl, a 
zespół doradców z Biur Porad Obywatelskich odpowie 
w ciągu 14 dni. 

Prosimy Państwa również o umieszczanie w miarę 
możliwości materiałów informacyjno-promocyjnych 
dotyczących serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl na Pań-
stwa stronach internetowych: wiadomości o powstaniu 
serwisu i możliwości uzyskania darmowej porady on-
-line i/lub załączonych do maila materiałów (załącz-
niki). 

W imieniu Zespołu Informatora Obywatelskiego 
redaktorka serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl Beata Ma-
ria Kwiatkowska
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Liść „dębu Wojciech” 
z Pamiątki

Liść spod „dębu Wojciech”, który rośnie od 
1925 roku przed Szkołą im. Wojciecha i Anieli 
małżonków Górskich w Pamiątce koło Tarczy-
na, podniosła moja siostra, Czesława Bożena 

Luterek (z d. Szczepaniak), zaś moja matka, Marianna, włożyła  
między kartki książki w Kopanie; na wszelki wypadek położyła 
odważnik, aby tak przesechł, żeby widać było zasuszoną notatkę. 
Liść pochodzi z papeterii jesieni 2014 roku. W formie liścia, jak w 
plastrze miodu, jest to, co nakapią korzenie. W Polsce najbardziej 
znany jest dąb szypułkowy (Quercus robur L.) i dąb bezszypuł-
kowy (Quercus petraea), rodzina: bukowate. Są to dęby krótko-
ogonkowe. Gatunek światłożądny, inaczej – światłolubny. Dąb w  
młodości znosi ocienienie. Wieść gminna głosi, że dąb lubi rosnąć 
w kożuchu, wśród innych drzew, ale z odkrytą głową. Czyli korona 
dębu lubi być nasłoneczniona. Można napisać, że nie znosi czapki, 
jak uczeń, powiedzmy. 

Na monetach, jakie są w obiegu polskim, o nominale 1 grosz, 
2 grosze, 5 groszy jest (w zależności od nominału) liść dębu czer-
wonego (Quercus rubra L.). Jaki na przykład rośnie przed szkołą w 
Pamiątce. Na rewersie wybito orła w koronie i POLSKA RZECZ-
POSPOLITA, zaś na awersie listeczki dębu amerykańskiego, które 
są dłuższe i ostrzejsze. Znowu ktoś przegapił i ściemnił, eufemi-
stycznie mówiąc, że to nasze drzewo.  

Liść załączyłem na odwrocie książki Alfabet bez szkolnej wy-
mówki (Warszawa-Ursynów 2015, nakładem własnym) był z Pa-
miątki, co leży przy trasie E77. Z dębu czerwonego, który nie ma 
stożkowej korony, ale z wiekiem ma szeroką i okrągłą. Nie jest to 
dąb szypułkowy albo bezszypułkowy, jaki się zwykł zakorzeniać 
w polskim pejzażu. Te dęby mają zaokrąglony kształt, a nie taki 
ostry, tj. ościsto-zębaty. Bardzo bym pragnął, żeby tego też uczyli 
w szkołach. Nazim Hikmet, turecki poeta, m.in. uczulał swoich ro-
daków, pisząc: „Umarło jedno drzewo, przebudził się cały naród”.

Jeżeli chodzi o liście, to istnieje podanie ludowe, które mówi, 
„że wróble odlecą od nas na zimę wtedy, kiedy spadnie z dębu 
ostatni liść, a liście do reszty spadną wówczas, gdy odleci do cie-
płych krajów wróbel”. (Maria Ziółkowska: Gawędy o drzewach, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983)

Szyszka
Kiedy przygotowywałem tomik wierszy pt. „Przypomnienie” 

(2015), poprosiłem syna Pawła Piotra, 
rocznik 1979, żeby  wykorzystał rysunek 
Zbyszka Janeczka, który wyprowadził 
się z miasta Łodzi do Eufeminowa, gdzie 
prowadzi BILBO Graficzne Studio Kom-
puterowe. Zbyszek znalazł szyszeczkę. 
Czystą. Jak się spojrzy na  szyszkę sosny 
zwyczajnej z góry, to widać, jakby wy-
gięty gąszcz wieżowców, co drapią się 
po garść obłoków. Przypomniałem sobie, 
że w dzieciństwie nieraz podnosiłem w 
lesie mieszanym, co obejmował sanato-
rium Zagórze koło Warszawy, szyszkę. 
Przynosiłem ją na oddział, żeby schować 
do metalowej  szafki, co stała przy łóż-
ku. Szyszka schła i wynurzały się z niej 
języczki.

W młodości, jak szedłem do lasu w 
Pawłowicach, co graniczył z Kopaną, 
czasami podnosiłem szyszkę, zaplątaną 
w podszycie lasu, tj. w trawy i mchy; 
nawilżoną zgrzaną ziemią. A w drodze 
do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha i 
Anieli Małżonków Górskich w Pamiątce 

koło Tarczyna  szedłem aleją modrzewiową, która połyskiwała 
żywicą. Nieraz przystawałem pod światłolubnym modrzewiem, 
żeby zobaczyć szyszki wtopione w małe igiełki. Ze szkoły wra-
całem aleją obsadzoną świerkami pospolitymi. Na czarno-brązo-
wej grubej korze oglądałem żywicę. Z tej kory dłubałem statki, 
które puszczałem w okolicznym strumyku, co płynął z wolna. 
Z traw wydłubywałem wysmukłe szyszki, szorstkie w dotyku. 
Świerki cienioznośne drzewa. Aleje drzew iglastych między sa-
dami. Wyrwano sady i aleje z Kopanej. Smutno, że muszę o tym 
pisać.

Graszka przywoziła mi szyszki z działki z Wieliszewa koło 
Zegrza (prawidłowo powinno brzmieć Michałów-Reginów). Na 
stronie tytułowej tomiku jest kora sosny z działki, którą 7 lipca 
2013 roku, w niedzielę sfotografowała moja Kochana Żona.

Szyszka, leksykalnie rzecz biorąc, to „kulisty lub owalny 
owoc większości roślin iglastych, składający się ze zdrewniałych 
łusek z nasionami”. Drzewiej tak mówiono „o osobie bardzo 
wpływowej, na wysokim stanowisku”.

Zamknięta maleńka szyszka wygląda jak serce, które oblała 
żywica i nie bije na gałęzi. Jest ciemnozielona. Otwarta szyszka z 
porą roku brązowieje. Wiatr ją ścina i przewraca na ziemi. Jest je-
żykiem z zaokrąglonymi kolcami. Leży na fartuchu ziemi. Wiatr 
ją z nasion wyczyszcza i rozwłócza, gdzie podpadnie. Szyszka 
trzyma się bosych traw. Nasiona-żagielki odpływają, wiatrem 
podszyte. Na wszystkie strony świata.

Makatka
Słowo, które odchodzi do lamusa. Jeszcze go odnotowuje 

Słownik języka polskiego: „niewielka tkanina dekoracyjna za-
wieszana na ścianach lub rozkładana na meblach”. Nie piszą 
redaktorzy, że to już archaizm. Zapewne czynią to przez grzecz-
ność, bo trafić na makatkę w domu jest coraz trudniej, niestety. 
Oczywiście, że pamiętam kuchenne makatki. Z wyhaftowany-
mi życiowymi mądrościami. Widziałem je w kąciku czystości 
u mojego dziadka Szczepana i babci Zofii Grzonkowskiej w 
Pawłowicach. Za parawanikiem. Były zawsze takie czyściutkie 
i wykrochmalone. Wielkie chusteczki przypominały veraikon 
z baśni. Wisiały w dyskretnych miejscach jak rąbek tajemnicy. 
Przecież tu dokonywano ablucji. Na makatce haftowano koloro-
wą nitką sentencję. Czyli obwijano bawełną zdanie, które warto 
było zapamiętać. Na przykład: Nie mów nikomu, co się dzieje w 
domu. Albo: Co się ugotuje, każdemu smakuje. Drobne żarciki 
poprawiały humor, zwilżały apetyt i dodawały otuchy.  

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Zbigniew Janeczek, Szyszka, rysunek. Łodzianin, rocznik 

1946. Mistrz małych form graficz-
nych. Od 2003 roku mieszka we wsi 
Eufeminów pod Łodzią, gdzie pro-
wadzi BILBO Graficzne Studio Kom-
puterowe. W 2007 roku wybrano go 
sołtysem. Jego dziadek, Wojciech Ja-
neczek, opracował recepturę nalewki 
imbirowo-cytrynowej „Łzy świętej 
Eufemii”, patronki wioski. Zbyszek 
udoskonalił przepis  leczniczej wó-
deczki, którą bez słów można przeły-
kać. Poza tym mój starszy kolega dla 
potrzeb domowej apteczki wyciska z  
jabłek nalewki, po których ździebko 
szumi w głowie. Z ziemi francuskiej 
pod dach polskiego nieba przemyca 
smaki. Czyli calvados.  Piszę o tym 
„kawa na ławę”, żeby wiedziano z 
jakim to człowiekiem się zadaję. Że 
to równy gość. Lekki pesymista, z 
dużym bagażem entuzjazmu; trzyma-
jący pion. 
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Konkurs Plastyczny pod hasłem 
„Zapobiegajmy pożarom”

Rozstrzygnięto eliminacje powiatowe do Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy poża-
rom”. Na konkurs wpłynęły 93 prace nadesłanych ze szkół 
i przedszkoli powiatu oleckiego. Komisja w składzie: Stani-
sław Ciechanowicz – Prezes Zarządu oddziału powiatowego 
ZOSP RP w Olecku, st. bryg. Jan Mróz – Komendant Po-
wiatowy PSP w Olecku oraz Zofia Kardel-Kłoszewska – in-
struktor ds. plastyki ROK w Olecku, postanowiła wyróżnić 

następujące prace  w poszczególnych grupach wiekowych:
W grupie przedszkolnej:
Igor Przekop – Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich, 
Nikola Pigiel – Publiczny Punkt Przedszkolny w Świętajnie, 
Zofia Wiśniewska – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, 
Paweł Kropiwnicki – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.
W grupie klasy I – III:
Wiktoria Szypulska – Zespół Szkół w Babkach Oleckich,
Amelia Michałowska – Zespół Szkół w Babkach Oleckich, 
Aleksander Woronko – Zespół Szkolno–przedszkolny w Wieliczkach, 

Dominika Piekarska – Zespół Szkolno-przedszkolny w Wielicz-
kach, 

Zofia Wołodkiewicz – Szkoła Podstawowa w Kowalach Olec-
kich, 

Klaudia Andryszczyk – Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich, 
Filip Milewski – Szkoła Podstawowa w Sokółkach.

W grupie klasy IV – VI:
Dominika Jabłońska – Zespół Szkolno–przedszkolny w Wieliczkach, 
Klaudia Baranowska – Szkoła Podstawowa w Sokółkach, 
Emil Przekop – Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich, 
Tymon Malinowski – Szkoła Podstawowa w Gąskach,
Weronika Drażba – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku.

W grupie szkoły gimnazjalne:
Magda Pilichowska – Gimnazjum Nr 1 w Olecku, 
Zuzanna Osińska – Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich, 
Krystian Różański – Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich.
Wszystkie wyróżnione prace zostaną przekazane na 

eliminacje wojewódzkie do Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Olsztynie.  Autorzy wyróżnionych prac 
otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Olecku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Olecku.

st.kpt. Tomasz Jagłowski
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Ryszard Demby w publikacji „Olecko. 
Czasy, ludzie, zdarzenia” przedstawia krót-
ko ostatnie losy zamku w Marggrabowej: 
„W XVIII wieku zamek olecki zaczął pod-
upadać, a po likwidacji urzędu starostów 
książęcych - w wyniku przeprowadzonej 
w Prusach reformy administracji publicz-
nej - przekazano go stadninie państwowej. 
W roku 1822 zamek spłonął całkowicie i 
nie został już odbudowany. Pod koniec XIX 
wieku ruiny zamku zostały usunięte, a na 
ich miejscu stanął w 1897 roku nowy budy-
nek starostwa powiatowego”. Dziś w tym 
budynku mieści się Zespół Szkół Technicz-
nych.

 Zanim jednak zamek przestał istnieć 
całkowicie, wydarzyło się coś, co połączyło 
go historycznie z Biallą (dzisiejszą Białą Pi-
ską), i czemu warto poświęcić trochę czasu. 
Otóż, kiedy w wyniku reform administra-
cyjnych zamek w Marggrabowej zaczął podupadać, leżąca 
kilkadziesiąt kilometrów od Marggrabowej Bialla rozpoczęła 
budowę nowego kościoła. Było to w 1756 roku, a budowa 
została zakończona w 1763 roku. Rok później zegar z zamku 
w Marggrabowej został zdemontowany i, co już jest potwier-
dzone faktami, zamontowany na kościelnej wieży w Biallej. 
Tym samym w jakiś sposób zamek nie przestał istnieć do 
dnia dzisiejszego. Ale po kolei.

Od 1732 do 1764 roku Bialla w dosyć ciekawy sposób 
radziła sobie z czasem. Raz lepiej, częściej zapewne gorzej, 
aż niejaki hrabia Finckenstein, zauważywszy zapewne za-
potrzebowanie lub poproszony o wsparcie, podarował Biallej 
zegar pokojowy. Nie był to typowy podarunek, Bialla też i w 
dosyć nietypowy sposób poradziła sobie z czasowym pro-
blemem. Zegar ten został umieszczony na plebanii i służył 
całemu miastu. Kiedy zbliżały się konkretne godziny, wyzna-
czona osoba wchodziła na miejską dzwonnicę, wybudowaną 
specjalnie do tego celu przy ratuszu i wydzwaniała miesz-
kańcom porządek i punktualność. Brakowało jednak w mie-
ście dużego zegara. I tak w 1764 roku rozwiązanie palącego 
problemu przyszło z Marggrabowej, gdyż na podupadającym 
zamku znajdował się sprawny zegar, i jak się okazało do 
wzięcia. Mieszkańcy Biallej postanowili sprzedać otrzymany 
zegar pokojowy, aby móc zakupić 
ten z Marggrabowej. Tak też się 
i stało. Następnie, zegarmistrz 
Johan Malnitz z Stalluponem 
(dziś to Niestierow w Obwodzie 
Kaliningradzkim) zainstalował na 
wieży kościelnej w Biallej zegar 
z Marggrabowej. Trzy tarcze ze-
garowe wykonał z drewna stolarz 
Jakob Behlke, a niejaki Górski 
pomalował te tarcze nanosząc 
cyfry godzin złotą farbą. W ten 
sposób Bialla wreszcie otrzyma-
ła swój pierwszy publiczny zegar 
na kościelnej wieży. Mechanizm 
zegara uruchamiał dzwon z wy-
rytym napisem „Gloria Soli Deo”.

Olecki zegar został zakupio-
ny za 187 talarów i 12 groszy. Co 
ciekawe, dawne kroniki podają 
rozbieżne informacje, co do całej 
transakcji. „Dzieje Olecka” przed-
stawiają tę transakcję, jako akt 
darowizny dla Biallej, zaś kroni-
ki miasta Bialla wyraźnie podają 
konkretną sumę, jaką mieszkańcy 
musieli zapłacić za zegar, gdyż 
łączyło się to także ze sprzedażą 

zegara podarowanego mieszkańcom 
przez hrabiego Finckensteina. Czy ów-
czesne przekazy były niezbyt dokład-
ne, czy na przykładzie tej transakcji 
można odkryć także jakieś ówczesne 
machlojki, pozostaje to w sferze spe-
kulacji. Ciekawostką jest, iż wów-
czas władzę w mieście Marggrabowa 
sprawował niejaki Daniel Surminski, 
zaś proboszczem w Biallej był Johan 
Christian Surminski, urodzony w 
Marggrabowej. Czy to przypadek?

Parę faktów dotyczących tego ze-
gara, przedstawionych przez firmę 
Czas na Wysokości inspiruje. Firma 
ta zajmuje się zegarami wieżowymi, a 
jej nazwa pobudza także wyobraźnię. 
Czas na wieży zamku w Marggrabo-
wej, a więc także później na wieży 
kościoła w Biallej, odmierzała jedynie 

jedna wskazówka. Liczyły się wtedy przede wszystkim go-
dziny, co z perspektywy teraźniejszości pełnej pośpiechu 
wydaje się już nawet nierealne. Zegar był prawdopodobnie 
wykuty w specjalnie do tego przygotowanej i specjalizują-
cej się kuźni (na zegarze zachowała się sygnatura, ale nie-
stety jest nieczytelna). Zbudowany był z kutych żelaznych 
prętów połączonych w całość za pomocą kutych klinów. 
Składał się z trzech mechanizmów: chodu (das Gehwerk) 
oraz dwóch mechanizmów bicia (die Schlagwerke: das 
Studenschlagwerk i das Viertelschlagwerk), zaopatrzony 
był najprawdopodobniej w wychwyt wrzecionowy z waha-
dłem lub w wychwyt hakowy.  Technika ta była stosowana 
od początków zegarmistrzostwa średniowiecznego do po-
czątku XIX wieku. Mechanizm zegara, to co po nim dziś 
pozostało, jest niekompletny.

Niewątpliwie, najważniejszą jednak kwestią jest fakt, 
że zegar z zamku z Marggrabowej wciąż istnieje. Niewie-
le wiadomo o jego początkowej historii, ale następnie w 
Biallej odmierzał czas przez kolejne ponad 150 lat, a jesz-
cze później przetrwał dziesiątki lat stojąc zdemontowany 
na kościelnej wieży. To dzięki staraniom dwójki pasjona-
tów z Białej Piskiej: Jackowi Bućko - dyrektorowi Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej i Marii 

Dorocie Węcek - starszemu in-
struktorowi artystycznemu i pa-
sjonatce lokalną historią, otrzy-
mał dziś kolejną swoją szansę. 
Zegar swoim nieprzerwanym 
istnieniem łączy przeszłość z te-
raźniejszością. Obecnie jest wy-
eksponowany w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Białej 
Piskiej. Z pietyzmem wyczysz-
czony i zakonserwowany przez 
Szymona Konopkę i Walente-
go Wiśniewskiego jest elemen-
tem, który na nowo łączy także 
historię dwóch miast, Olecka i 
Białej Piskiej. Dla zegara to już 
czas spoczynku, niemniej, przy 
pewnym nakładzie finansowym 
zapewne mógłby jeszcze dalej 
odmierzać czas mieszkańcom 
Białej Piskiej, a kto wie, może i 
mieszkańcom Olecka, tylko za ile 
teraz trzeba by było go wykupić? 
Za 187 talarów i 12 groszy czy 
też więcej, i jaka byłaby ich rów-
nowartość w aktualnej walucie?

tekst i fotografie 
Ewa Kozłowska

 

Jak to Biallej sprzedano zegar z zamku w Marggrabowej
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KOMUNIKAT KOŃCOWY
I TURNIEJ Z CYKLU

„EDKAR” GRAND PRIX OLECKA 
2015/2016

W TENISIE STOŁOWYM
Sędzia główny: Marzena Jasińska

WYNIKI:
Kategoria I – niepełnosprawni:
Kobiety:
1. Aleksandra Staszewska (ZS Olecko) 9 pkt.
Mężczyźni:
1. Marek Rzepliński (Start Białystok) 9 pkt.
2.Krzysztof Trochim (Start Białystok) 7 pkt.
3.Norbert Gałażyn (ZS Olecko)  6 pkt.

Kategoria II – rocznik 2005 i młodsi:
Dziewczęta:
1.Natalia Słuchocka (UKS Remik Stary Folwark) 9 pkt.
2. Elżbieta Prostko (UKS Konieczki Ełk)  7 pkt.
3. Aleksandra Adamczewska (UKS Remik Stary Folwark) 6 pkt.
Chłopcy:
1. Mateusz Żukowski (UKS Remik Stary Folwark) 9 pkt.
2. Dawid Chilicki (Gołdap) 7 pkt.
3. Wojciech Gajewski (UKS Konieczki Ełk) 6 pkt.
4. Karol Giedrojć (UKS Remik Stary Folwark) 5 pkt.
5-6. Mateusz Marcinkiewicz (Gołdap), Stanisław Krutul 
(MUKS Płaska) 4 pkt.
7-8. Julian Pawlik (Giżycko), Jan Krutul (MUKS Płaska) 3 pkt.
9-12. Krzysztof Nowel (UKS Remik Stary Folwark), Karol 
Szeszko (MUKS Płaska), Maciej Wilczyński (MUKS Pła-
ska), Bartosz Ziemba (Giżycko) 2 pkt.
13-15. Szymon Rutkowski (ZS Olecko), Paweł Brezgieł 
(UKS Remik Stary Folwark), Adrian Wilczyński (MUKS 
Płaska) 1 pkt.

Kategoria III – rocznik 2003 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Aleksandra Janczak (UKS Białobrzegi) 9 pkt.
2. Natalia Słuchocka (UKS Remik Stary Folwark) 7 pkt.
3. Gabriela Ziarko (UKS Konieczki Ełk) 6 pkt.
4. Maria Gorlo (UKS Remik Stary Folwark) 5 pkt.
Chłopcy:
1. Szymon Pupel (Olimp Kętrzyn) 9 pkt.
2. Maciej Bronakowski (UKS Białobrzegi) 7 pkt.
3. Mikołaj Malinowski (UKS Konieczki Ełk) 6 pkt.
4. Aleksander Żukowski (UKS Remik Stary Folwark) 5 pkt.
5-6. Rafał Czokajło (UKS Remik Stary Folwark), Damian 
Jarzyna (Gołdap) 4 pkt.
7-8. Jakub Maciejewski (SP 4 Olecko), Igor Bobrowski 
(Słobódka) 3 pkt.
9. Aleksander Krajewski (MLKS Czarni Olecko) 2 pkt.

Kategoria IV – rocznik 2000 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2. Natalia Brezgieł (Stary Folwark) 7 pkt.
3. Milena Terlecka (UKS Remik Stary Folwark) 6 pkt.
4. Dominika Miezianko (MLKS Czarni Olecko) 5 pkt.
5-6. Aleksandra Janczak (UKS Białobrzegi), Dominika Hołu-
bowicz (UKS Remik Stary Folwark) 4 pkt.
7. Urszula Janczulewicz (UKS Remik Stary Folwark) 3 pkt.

Chłopcy:
1. K Jakub Poświatowski (UKS Remik Stary Folwark) 7 
pkt.
3. Maciej Bronakowski (UKS Białobrzegi) 6 pkt.
4. Kacper Misiun (Gołdap) 5 pkt.
5-6. Kamil Kozłowski (Słobódka), Szymon Pupel (Olimp 
Kętrzyn)  4 pkt.
7-8. Igor Bobrowski (Słobódka), Damian Wesołowski (Goł-
dap) 3 pkt.
9-10. Hubert Ostrowski (UKS Remik Stary Folwark), Da-
mian Fiedorowicz (MLKS Czarni Olecko) 2 pkt.

Kategoria V – rocznik 1997 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2. Aleksandra Szymelewicz (Suwałki) 7 pkt.
3. Dominika Miezianko (MLKS Czarni Olecko) 6 pkt.
  
Chłopcy:
1. Szymon Siłkowski (UKS Białobrzegi) 9 pkt.
2. Damian Domalewski (Słobódka) 7 pkt.
3. Jakub Barszczewski (Słobódka) 6 pkt.
4. Kamil Kozłowski (Słobódka) 5 pkt.
 5-6. Damian Fiedorowicz (MLKS Czarni Olecko), Łukasz 
Bartnicki (MLKS Czarni Olecko) 4 pkt.

Kategoria VI – OPEN kobiet:
1. Marzena Jasińska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2. Aleksandra Szymelewicz (Suwałki) 7 pkt.

Kategoria VI – OPEN mężczyzn:
1. Marek Krymski (Grajewo) 9 pkt.
2. Robert Karniej (MLKS Czarni Olecko) 7 pkt.
3. Szymon Siłkowski (UKS Białobrzegi) 6 pkt.
4. Piotr Paul (UKS Białobrzegi) 5 pkt.
5-6. Kamil Bagan (Krasnopol), Karol Szymański (Bakała-
rzewo) 4 pkt.
7-8. Dariusz Staszkiewicz (Suwałki), Michał Bronakowski 
(UKS Białobrzegi) 3 pkt.
9-12. Kazimierz Żyliński (Krasnopol), Tadeusz Omelianiuk 
(Augustów), Damian Domalewski (Słobódka), Tyberiusz 
Królewicz (MLKS Czarni Olecko)  2 pkt.
13-16. Dariusz Brylowski (Ełk), Ruslan Hoian (Grajewo), 
Bogdan Zieliński (Suwałki), Wojciech Omilian (MLKS 
Czarni Olecko) 1 pkt.
17-24. Zbigniew Sasiński (Ełk), Grzegorz Wesołowski 
(Gołdap), Tomasz Skrocki (Olecko), Daniel Makarewicz 
(Ełk), Krzysztof Trochim (Start Białystok), Jakub Barsz-
czewski (Słobódka), Łukasz Kozyra (Suwałki), Wiesław 
Laskowski (Grajewo)

Kategoria VI – 50+ mężczyzn:
1. Stanisław Malinowski (UKS Konieczki Ełk) 9 pkt.
2. Kazimierz Żyliński (Krasnopol) 7 pkt.
3. Andrzej Karniej (MLKS Czarni Olecko) 6 pkt.
4. Tadeusz Omelianiuk (Augustów) 5 pkt.
5-6. Zdzisław Omelianiuk (Augustów), Wiesław Laskowski 
(Grajewo) 4 pkt.
7. Adam Trochim (Olecko) 3 pkt.

Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzy-
mało pamiątkowe dyplomy. Wszyscy otrzymali wejściówki 
na pływalnię. W zawodach uczestniczyło 95 zawodników i 
zawodniczek.

Paweł Maksimowicz
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Policja apeluje o ostrożność 
i ostrzega przed oszustami 
Osoby starsze, często mieszkające samotnie i łatwowiernie od-

noszące się do nieznajmomych w dalszym ciągu bardzo często pa-
dają ofiarami oszustw. Olecka policja apeluje o ostrożność i zdrowy 
rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych miesz-
kań. 

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych 
działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wyko-
rzystując najczęściej zaufanie i „dobre serce” tych ludzi. Oszuści 
pukają do naszych drzwi pod różnymi pretekstami, np. z prośbą o 
wodę, oferując do sprzedaży rożne artykuły lub podając się za pra-
cowników gazowni, opieki społecznej, spółdzielni czy listonosza. 

Taka sytuacja miała miejsce 20 lutego w Olecku. Dwóch męż-
czyzn weszło do mieszkania starszego małżeństwa pod pretekstem 
remontu balkonu. Chodzili oni po mieszkaniu rzekomo oceniając 
gdzie mają wykonać prace,  a na koniec zażądali zaliczki. Starsza 
kobieta przekonana o dobrych intencjach mężczyzn wręczyła im 
pieniądze w kocie 200 zł. Po wyjściu z mieszkania tych osób mał-
żonkowie ponadto stwierdzili, że skradziono im biżuterię na łączną 

Spotkanie 
z parkami krajobrazowymi  
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

odbyło się spotkanie w ramach „Prezentacji obszarów chro-
nionych i atrakcyjnych przyrodniczo”.

Tym razem przedstawiciel Wdawskiego Parku Krajobra-
zowego, mgr inż. Piotr Szumigaj, zapoznał gimnazjakistów 
z jedną z głównych form ochrony przyrody w Polsce jaką 
jest park krajobrazowy. Łączna powierzchnia parków krajo-
brazowych wynosi około 2,61 mln ha, co stanowi 8,4% po-
wierzchni kraju. Najstarszym z nich jest Suwalski Park Kra-
jobrazowy założony w 1976 roku. 

Prowadzący prelekcję na wstępie przedstawił Wdawski 
Park Krajobrazowy. Położony on jest we wschodniej części 
Borów Tucholskich, w dorzeczu rzeki Wdy, w województwie 
kujawsko-pomorskim. Obszar ten od dawna urzeka niepo-
wtarzalnością krajobrazu. Park został założony ze względu 
na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, jak rów-
nież walory krajobrazowe. 

Następnie uczniowie obejrzeli prezentacje parków krajo-
brazowych województwa kujawsko–pomorskiego. 

Pierwszym z nich był Park Krajobrazowy Nadgoplański 
Park Tysiąclecia, który swym zasięgiem obejmuje jezioro 
Gopło wraz z otaczającym je obszarem pól uprawnych, łąk, 
pastwisk, lasów, bagien i trzcinowisk. Został  powołany nie 
tylko dla ochrony ptaków, ale również dla zabezpieczenia 
wartości historycznych tego regionu związanych z początka-
mi państwa polskiego. 

Kolejny element prezentacji stanowił Tucholski Park Kra-

jobrazowy. Jego powierzchnia wynosi 36983 ha, natomiast 
osią hydrograficzną jest rzeka Brda z licznymi przełomami i 
meandrami na otaczającym ją sandrze, czyli polodowcowej 
formie terenu utworzonej z piasku i żwiru na przedpolu top-
niejącego lądolodu. Dominującą tutaj formacją roślinną są 

bory sosnowe. 
Jako trzeci został zaprezentowany Zespół Parków 

Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Park 
chroni naturalny krajobraz doliny Wisły, jednej z niewielu 
wielkich rzek europejskich, gdzie zostały zachowane natu-
ralne ekosystemy siedlisk, takie jak: łąki, starorzecza, lasy 
łęgowe, roślinność kserotermiczna, zarośla.

Czwartym przedstawionym parkiem był Gostynińsko-
-Włocławski Park Krajobrazowy. Na terenie parku znaj-
duje się wiele obiektów chronionych, np. dąb Jan, którego 
wiek szacuje się na 300 lat (wysokość wynosi około 20 m, 
a obwód ponad 500 cm). Występuje tu również wiele je-
zior polodowcowych. Cechą charakterystyczną parku jest 
krajobraz z dominacją roślinności leśnej. 

Następnie uczniowie poznali Brodnicki Park Krajobra-
zowy, którego rzeźba terenu jest owocem działalności lo-
dowca. Większość jego powierzchni to falista wysoczyzna 
morenowa z licznymi zagłębieniami wypełnionymi jezio-
rami i torfowiskami, które są połączone siecią cieków i ka-
nałów. Tworzą w ten sposób zwarty system hydrologiczny 
o dużych walorach turystycznych. Wysoczyzna pokryta 
jest w dużej części lasami. Wykształcił się tutaj typowy 
krajobraz leśno-pojezierny. 

Jako piąty został omówiony Górznieńsko-Lidzbarski 
Park Krajobrazowy. Znalazł się on w zasięgu ostatniego 
zlodowacenia skandynawskiego, dlatego też rzeźba terenu 
wykazuje klasyczne cechy krajobrazu młodoglacjalnego. 

Ostatnim przedstawionym parkiem był Krajeński Park 
Krajobrazowy, którego rzeźba terenu jest również ściśle 
związana z okresem zlodowaceń plejstoceńskich. Wystę-
pują tu liczne formy glacjalne, m.in. ozy, drumliny, kemy 
oraz wzgórza morenowe. Najwyższym wzniesieniem jest 
Czarna Góra o wysokości 189 m n.p.m., oraz wzgórze św. 
Katarzyny w Więcborku wyłaniające się wprost z Jeziora 
Więcborskiego (180 m n.p.m.).

Na zakończenie spotkania dyrektorka Barbara Ta-
raszkiewicz wręczyła podziękowania przedstawicielom 
Wdawskiego Parku Krajobrazowego. 

Olaf Sujata, klasa 1d

kwotę 1000 zł. 
W związku z takimi zdarzeniami olecka policja apeluje o 

ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Pamiętajmy! Aby nie stać się ofiarami oszustwa, należy:
- Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno i spraw-

dzić - kto to;
- Jeżeli nie znamy odwiedzających spytać o cel wizyty, za-

piąć łańcuch zabezpieczający (jeśli już zdecydowaliśmy się na 
otwarcie drzwi) oraz prosić o pokazanie dowodu tożsamości, le-
gitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwe osoby taka prośba 
podyktowana ostrożnością na pewno nie zrazi;

- W razie wątpliwości umówić się na inny termin, sprawdzić 
uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytu-
cji wiarygodność osoby pukającej do drzwi.

W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast nale-
ży zadzwonić na policję lub zaalarmować otoczenie. 

We wszystkich takich przypadkach należy kontaktować się z 
Policją, dzwoniąc na alarmowy numer 997 lub 112 przekazując 
jak najwięcej zapamiętanych szczegółach np. wyglądzie niezna-
jomej osoby czy numerze i marce samochodu, którym ewentual-
nie przyjechała.

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. 87-520-23-36B23305

19
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B
28
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1

Kampania „HIVokryzja. 
Wyleczmy się!”

HIVokryzja to hipokryzja wobec osób zakażonych wi-
rusem HIV. Czym się ona objawia? Z pozoru akceptujemy 
osoby zakażone, jednak nasze zachowanie zmienia się, gdy 
dowiadujemy się, że znajdują się one w naszym otoczeniu. 
Wtedy wykonujemy przysłowiowy krok w tył. Nagle oka-
zuje się, że nie chcemy z nimi pracować, korzystać z tych 
samych sztućców, podawać ręki. Wynika to oczywiście z 
niewiedzy. Boimy się tego, czego nie rozumiemy.

Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się.” chce-
my zmienić to zachowanie. Celem  projektu jest wyleczenie 
ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. 
Główny przekaz kierowany jest do osób zdrowych - uświa-
damiamy, że największym problemem zakażonych wirusem 
HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze 
strony ludzi zdrowych.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdą 
Państwo na stronie: www.hivokryzja.pl oraz na fanpage’u: 
facebook.com/hivokryzja

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olec-

ku

Rozstrzygnięcie konkursu
„Książkowo Komiksowo

W dniu 11 grudnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Olecku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. 
„Książkowo Komiksowo”. Celem konkursu, ogłoszonego 
przez bibliotekę, było  propagowanie literatury poprzez pro-
mocję zainteresowań i fascynacji plastycznych wśród dzieci i 
młodzieży. Komisja ekspercka w składzie: Waldemar Rukść, 
Bogusław Marek Borawski, Krystyna Głębocka i Marek 
Pacyński przyznała następujące miejsca:

w kategorii I
I miejsce:
Anna Bednarek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Olecku (za pracę pt. „Czarny sen Miki”)
II  miejsce:
Gabriel Gdak, Bartosz Gdak - Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Jana Pawła II w Olecku (za pracę pt. „Futbol w pigułce”)
III miejsce:
Anna Wasilewska - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Olecku
(za pracę pt. „Królowa Śniegu”)
w kategorii II
I miejsce:
Natasza Wiszniewska, Daria Dźwilewska - Szkoła Pod-

stawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  (za pracę pt. „Ró-
żowy wazon i kłótnia”)

II  miejsce:
Julia Bednarek - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Olecku (za pracę pt. „Nowa przygoda Lotty”)
III miejsce:
Weronika Cimochowska - Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Jana Pawła II w Olecku (za pracę pt. „Lis i cztery łasiczki”)

Wyróżnienia:
1.  Aleksander Sienkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego 
w Olecku (za pracę pt. „Czerwona piramida”)

2. Kamil Bereśniewicz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza  w Olecku (za pracę pt. „Król Midas”)

3. Natalia Cybulska, Zofia Jasina, Aleksandra Kac-

przyk - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w 
Świętajnie (za pracę pt. „Wrota czasu”)

w kategorii III
II  miejsce:
Cezary Białowąs –Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Olecku (za 
pracę pt. „Moonwalk”)

w kategorii IV
I miejsce:
Agata Julia Prosińska – I Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana Kochanowskiego w Olecku (za pracę pt. „Spojrzenie”)

Nagrodę główną komisja przyznała:
Agacie Julii Prosińskiej z I Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Kochanowskiego w Olecku
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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 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V27303

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
92

01

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24909

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B27801

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V26904

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2

64
06

V2
67

05

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V27104

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27004

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02345

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V25907

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27602

V26206

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25138

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
29

00
1

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28811

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27114

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V25318

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23005

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B23405

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28001

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B27901

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L95201

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V27214

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L94904

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22905

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V27224

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

B20809

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26815

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20710

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28201

K
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* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21914

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 L94706

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26416

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B22706

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B27104

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B27004

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25128

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29211

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V28801

V
27

70
2
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01   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

V25208

V2
53

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26007

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V28911

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V25408

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

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V25009

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26115

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B22207

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B26904

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

świadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem 
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościo-
wych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po so-
bie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często 
pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w sło-
wach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają 
jej dobra osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez 
Komendę Powiatową Policji w Olecku,  gdzie internauci umieszczając w 
Internecie swoje komentarze, 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 funkcjonariuszy i musiała 
tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest prze-
stępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje 
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejo-
nowego.

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 bezkarni.      KPP  Olecko

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B23205

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K16201

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L95102

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V29241

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16301

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B22406

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b29

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B21508

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K14509

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K14609

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b29

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B22805

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27124

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B27402

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B22306

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b29

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K16101

* 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 
V251178

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V252178

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014, 
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda 
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji trans-
portu. 600936589.

* Lokal użytkowy 90 m2 , ul Targowa 10, tel. 508 945 732
B27601

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V25019

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29231

* mieszkanie + garaż gratis do wynajęcia, Zielona 33, 
tel. 502-264-901 K27302

* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel. 
721-643-708 K15307
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Zabytkowa stajnia i negotycki budynek dawnej 
loży masońskiej w Kętrzynie

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Kruklanki - Pozezdrze - Harsz - Silec - 
Kętrzyn (nasza trasa):

Stajnia. W 1877 r. w kompleksie dawnej królewskiej 
stadniny koni trakeńskich znajduje się druga pod względem 
rozmiarów stajnia Europy o długości 200 m i 150. boksa-
mi dla koni. Obecnie mieści się w niej Stado Ogierów (130 
sztuk, w tym 100 ras zimnokrwistych). Stajnia położona jest 
w centralnej części miasta. Do 1945 r. hodowano w niej konie 
rasy wschodniopruskiej i trakeńskiej.

Loża. Kętrzyńska loża wolnomularska pod nazwą 
„Drei Thore des Temples” (Trzy Bramy Świątyni) została za-
łożona 9 października 1818 r. i wchodziła w skład Wielkiej 
Loży Narodowej Państwa Pruskiego. Jest jednym z niewie-
lu zachowanych na terenie Polski przykładów architektury 
wolnomularskiej. Budynek, z inicjatywy mistrza Antona 
Brillowskiego w stylu neogotyckim wzniesiono w latach 
1860-1864 na miejscu dawnej fosy. Niewielki jednopiętro-
wy gmach umieszczono na planie prostokąta. Jego ozdobą są 
ośmioboczne wieżyczki i pięcioboczny ryzalit z klatką scho-

dową. Lożę rozwiązano w 
latach 30. XX w. na mocy 
decyzji władz III Rzeszy. 
Obecnie w budynku mie-
ści się siedziba Stowa-
rzyszenia im. Arno Holza 
dla Porozumienia Polsko-
-Niemieckiego, filia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
i herbaciarnia. 

W wietrzną i chłodną sobotę, 28 listopada 2015 r. w 
Kętrzynie byli, stajnię widzieli, w loży kawę pili: Cezary 
Lasota i Andrzej Malinowski.

Koń trakeński – rasa konia pochodzenia staropruskie-
go; przodkiem konia trakeńskiego jest schweiken – silny 
pruski kuc.  

Koń zimnokrwisty – koń silny i masywny, spokojny; 
roboczy, używany m.in. do prac rolniczych i transporto-

wych, jako koń pocią-
gowy. 

Ryzalit – występ z 
lica w elewacji budyn-
ku w jego części środ-
kowej, bocznej lub na-
rożnej, prowadzony od 
fundamentów po dach, 
stanowiący jego orga-
niczną część.

Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka kró-
lewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe 
doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, 
narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się ist-
nieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obe-
diencji (władzy) oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. 

Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitar-
nym i dyskretnym. 

Loża wolnomularska – podstawowa jednostka organi-
zacyjna wolnomularstwa, jak i miejsce spotkań wolnomu-
larzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa ofice-
rów lożowych. Dla powołania loży potrzeba przynajmniej 
siedmiu mistrzów wolnomularskich oraz zgody władz 
obediencji. Loża wolnomularska jest pomieszczeniem zbu-
dowanym na planie prostokąta, zorientowanym zgodnie z 
głównymi kierunkami geograficznymi, z najważniejszym 
– Wschodem. Dawniej, loże stanowiły miejsca niezwykle 
sekretne, a ich wyposażenie było jedną z najpilniej strzeżo-
nych tajemnic masonerii. Zanim profan (niewtajemniczo-
ny) został wpuszczony w progi świątyni, poddawany był 
wielu próbom i egzaminom. Za zdradę sekretów groziły 
poważne kary - z karą śmierci włącznie.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Kulebiak wigilijny
Ciasto: 3 szklanki mąki, 3 jajka, pół 
szklanki śmietany, 20 dag margaryny, 
tłuszcz do formy i bulka tarta
Nadzienie: 3 dag suszonych grzybów, 40 
dag kwaszonej kapusty, cebula, 2 łyżki 
oleju, sól, pieprz

Do mąki dodajemy pokrojoną w płat-
ki margarynę. Wlewamy śmietanę, wbija-
my jajko i żółtko, dodajemy szczyptę soli 
i szybko wyrabiamy ciasto. 

Wstawiamy je do lodówki na co naj-
mniej dwie godziny.

Grzyby moczymy co najmniej na 
dwie godziny. Gotujemy je potem w tej 
samej wodzie i odcedzamy. 

Wywarem zalewamy kapustę i gotu-
jemy ją do miękkości w odkrytym naczy-
niu. 

Siekamy kapustę razem z grzybami. 
Rumienimy na oleju posiekaną cebu-

lę. Wkładamy do niej kapustę i przesma-
żamy. Przyprawiamy solą i pieprzem. 

Ciasto rozwałkowujemy na prostokąt 
grubości 1 cm.

Nadzienie rozkładamy wzdłuż przez 
środek. Dłuższe boki unosimy i zalepia-
my szczelnie nad nadzieniem. Z wierzchu 
smarujemy białkiem i pieczemy około 45 
minut w temperaturze 200°C. 

Podajemy na ciepło jako dodatek do 
barszczu czerwonego. 

Dorsz po haitańsku
75 dag filetów z dorsza, 4 cytryny, 3 strą-
ki zielonej papryki, 4 dag masła
Filety przez 4 godziny marynujemy w 
soku z cytryny. 

Na maśle przesmażamy pokrojoną na 
plastry cebulę oraz oczyszczoną z nasion 
i pokrojoną w paski paprykę. 

Dusimy pod przykryciem do miękko-
ści. 

Rybę gotujemy 25 minut na ma-
łym ogniu. Zalewamy ją co jakiś czas 
marynatą wymieszaną z wodą tak aby 
ryba była całkiem zakryta. 

Rybę układamy na półmisku na 
przesmażonej cebuli i papryce. 

Kluski wątrobiane
15 dag wątróbki cielęcej lub dro-
biowej, 1 łyżka masła, 3 łyżki mąki, 
posiekana natka pietruszki, 2 jajka, 
sól, pieprz do smaku
Wątróbkę mielimy w maszynce do 
mięsa, mieszamy z masłem, mąką, 
natką pietruszki, dwoma żółtkami. 
Przyprawiamy solą i pieprzem do 
smaku. 
Po wyrobieniu masy dodajemy pianę 
ubitą na sztywno z dwóch białek. 
Delikatnie mieszamy. 
Kluski kładziemy łyżką na wrzącą 
wodę i gotujemy pod przykryciem 
około 10 minut.

Papryka w jogurcie
3 duże czerwone papryki, 2 łyżki oli-
wy, szklanka jogurtu, 1 ząbek czosnku, 
sól do smaku

Paprykę myjemy, osuszamy. Czy-
ścimy z gniazd nasiennych. Usuwamy 
białe zgrubienia i każdą kroimy na 
osiem części. 

Układamy je na blaszce z oliwą w 
mocno nagrzanym piekarniku i opie-
kamy do czasu aż skóra na nich się po-
marszczy i lekko przypali.

Wtedy przestudzamy i zdejmuje-
my skórkę. Paprykę smażymy dalej na 
średnim ogniu przez 3 minuty.

Czosnek obieramy i rozcieramy z 
solą i mieszamy go z jogurtem. 

Usmażoną paprykę przekładamy 

do salaterki i zalewamy jogurtem.
Podaje się ją na gorąco lub zimno do 

różnego rodzaju pieczeni. 

Serniczki z rodzynkami
60 dag sera twarogowego, 8 dag mąki 
pszennej, 4 dag cukru, 10 dag śmietany, 
5 dag rodzynków, 3 dag cukru pudru, 
sól, 5 dag tłuszczu

Ser mielimy w maszynce. Żółtka 
ucieramy z cukrem i dodajemy do sera. 
Ucieramy starannie dalej.

Z białek ubijamy pianę i delikatnie 
dodajemy do masy.  Następnie dodajemy 
mąkę, rodzynki i solimy. 

Po całkowitym wyrobieniu masy 
formujemy z niej na desce wałek. Tnie-
my go na porcje. Nadajemy im owalny 
kształt.

Smażymy na gorącym tłuszczu. Po-
dajemy oblane śmietaną i posypane cu-
krem pudrem. 

16 grudnia 
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Beaty, 
Euzebii, Zdzisławy
Adolfa, Albina, Androna, Dietera, Euze-
biusza, Sebastiana, Zdzisława
17 grudnia 
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, Łazarza, Łukasza, Ma-
cieja, Modesta, Olimpiusza, Żerosława
18 grudnia 
Deotymy, Gracjany, Gracji, Larysy, 
Laurencji, Laury
Bogusława, Daniela, Gościmira, Gra-
cjana, Miłosława, Rufusa, Wiktora, 
Wilibalda
19 grudnia 
Beniaminy, Darii, Eleonory, Estery, 
Gabrieli
Abrahama, Anastazego, Atanazego, Be-
niamina, Dariusza, Dominika, Gabriela, 
Grzegorza, Mścigniewa, Tymoteusza, 
Urbana

20 grudnia (Dzień Ryby)
Bogumiły, Dagmary, Dagny, Domini-
ki, Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumiła, Do-
minika, Feliksa, Ignacego, Jowisza, 
Juliana, Juliusza, Liberata, Makara, 
Makariusza, Makarego, Teofila, Urba-
na, Zefiryna
21 grudnia 
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny, 
Tomisławy
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana, 
Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomisła-
wa
22 grudnia (Pierwsz Dzień Zimy) 
Balbiny, Beaty, Bożeny, Drogomiły, 
Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judy-
ty, Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Flawiusza, 
Franciszka, Ksawerego, Luborada, 
Zenona

Gdyby sztuka była tylko reje-
strowaniem widzialnych zjawisk 
natury, najwierniejsza imitacja 
byłaby najbardziej udanym 
dziełem sztuki i bardzo niedługo 
fotografia zastąpiłaby malarstwo. 

Herbert Read, Sens sztuki
... uważam, że sztuka jest waż-
niejsza od ekonomii czy filozofii. 
Jest najprostszym miernikiem 
wyobrażeń duchowych czło-
wieka. Kiedy te wyobrażenia 
są wspólne dla ogółu, stają 
się religią i żywotność sztuki 
na przestrzeni całych niemal 
dziejów wiąże się ściśle z jakąś 
formą religii. Stopniowo jednak 
(...) w ciągu ostatnich dwóch czy 
trzech stuleci więź ta rozluźnia 
się i chyba nic nie wskazuje na 
to, żeby w najbliższej przyszłości 
nawiązana została nowa łącz-
ność. 

Herbert Read, Sens sztuki
Sztuka jest ucieczką od chaosu. 
Jest ruchem ujętym w liczby, jest 
bryłą zamkniętą w wymiarach; 
jest nieokreślonością materii 
szukającą rytmu życia.

 Herbert Read, Sens sztuki

Późna zima długo trzyma. 
Im zima tęższa, tym dola cięższa.
Zgniła zima, zgniłe lato – przepowie-

dział stary tato.
Zima, czas ziemi na spoczynek dany.
Z grudniem kto ziemię pod łąki nie 

gnoił, już w marcu późno i będzie się 
boił.

W adwencta spoczywa ziemia święta.
Zimą trzymaj się blisko komina.
Mroźny grudzień i wiele śniegu, ży-

zny roczek będzie w biegu.
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

„Nad Wigrami 
płynie, 

nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotogra-
ficznego

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika rozstrzygnięto Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wi-
grami płynie, nie płynie czas?”. Kon-
kurs został przeprowadzony wśród 
uczestników projektu z zakresu dzia-
łalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo cie-
kawe fotografie prezentujące przyro-
dę lub dziedzictwo kulturowe Wigier-
skiego Parku Narodowego. 

II miejsce, Hanna Kempisty (1e), Przyroda w lustrze

Taekwondo Olimpijskie 
w hali Lega

W hali „Lega” rozegrano Otwarte Mistrzostwa Woje-
wództwa Warmińska-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Ta-
ekwondo Olimpijskim. Na starcie stanęło 133 zawodników 
z Giżycka, Wydmin, Łomży, Kętrzyna, Gusiewa (Rosja), Su-
wałk, Wieliczek, Olecka.

Dzieci do lat 9 rywalizowały w turnieju technicznym, a 
młodzicy 10-11 lat w dwuboju technicznym oraz w walce 
sportowej. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy gospodarzy 
– LUKS „HIDORI” Olecko, podopieczni Doroty i Tomasza 
Miszczak, którzy łącznie zdobyli 28 medali. Wszyscy oni są 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku.

ma

Mistrzostwa Rejonu VI WM SZS 
... w halowej piłce nożnej dziewcząt ze szkół podsta-

wowych.
Do zawodów zgłosiły się drużyny ze Szkoły Podsta-

wowej w Miłkach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku. 
Mistrzynie powiatu ełckiego i gołdapskiego w ostatnim 
momencie zrezygnowały z udziału w zawodach i do ry-
walizacji przystąpiła druga drużyna z powiatu oleckiego - 
Szkoła Podstawowa w Gąskach.

Sędzią głównym zawodów był Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
SP 3 Olecko - SP Miłki  3:4
SP Miłki - SP Gąski  2:2
SP 3 Olecko - SP Gąski  8:2
Kolejność końcowa:
1. SP Miłki 4 pkt  6:5
2. SP 3 Olecko  3 pkt  11:6
3. SP Gąski 1 pkt  4:10
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i 

puchary.
W zawodach wzięło udział 30 zawodniczek.

Paweł Maksimowicz

Posiedzenie Komisji Rewizyj-nej
 Rady Miejskiej w Olecku

W dniu 18 grudnia 2015 r. (piątek) o godzinie 14.30  w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego

w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza jakości posiłków w placówkach szkolnych 

oraz analiza jakości żywności w sklepikach szkolnych – 
opracowanie ankiety. newsletter UM

MOSiR Olecko zaprasza do udziału i kibicowania w 

Przedświątecznym Turnieju 
Siatkarskich Czwórek 

Odbędzie się on w oleckiej Hali LEGA w sobotę 19 grudnia. 
Start: godz. 10:00. Grać będziemy w kategoriach: damskiej i 

męskiej. Zapisy bezpośrednio przed turniejem.
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W Mikołajki w Mikołajkach odbyły się Mikołajkowe 
Biegi Uliczne. Olecko reprezentowało aż 23 zawodników. W 
sumie do Olecka przyjechało cztery trofea. Na 10 km wśród 
kobiet Agata Korotko była piąta natomiast w półmaratonie 
Marcin Brynda był siódmy.

Miejsca oleckich biegaczy:
Dystans 10 km:

13. (2. w M29) Przemysław Tomczyk 40:01
26. (5. w M29) Tomasz Barszczewski 43:25
52. (1. w K29) Agata Korotko 47:30 
82. (19. w M49) Dariusz Gałaszewski 51:01
102. (8. w K29) Anna Szpunar 52:40
104. (9. w K29) Małgorzata Szpunar – Spychała 52:43
141. (17. w K39) Ewa Przemielewska 57:18

Drużynowo Olecko Biega uplasowało się na 4. miejscu

Bieg ukończyło 171 zawodników.

Dystans półmaratonu:
7. (1. w M29) Marcin Brynda 1:24:38

58. (13. w M49) Jarosław 
Jasiński 1:40:47
60. (15. w M49) Grzegorz 
Truszczyński 1:41:08
99. (32. w M39) Kamil Prze-
mielewski 1:47:04
103. (33. w M39) Gerard 
Rożek 1:47:24
115. (39. w M39) Marcin 
Paweł Piotrowski 1:49:14
129. (42. w M39) Karol Za-
niewski 1:53:27
145. (18. w M59) Stanisław 
Warykowski 1:57:40
152. (42. w M49) Sławomir 
Sienkiewicz 1:59:43
153. (43. w M49) Wojciech 
Jegliński 1:59:43
169. (44. w M49) Paweł Inte-
rewicz 2:02:09

171. (6. w K49) Ewa Muster – Drażba 2:02:24
182. (10. w M60+) Jan Bagiński 2:07:41
191. (9. w K49) Magdalena Modzelewska 2:15:52
193. (10. w K49) Edyta Truszczyńska 2:19:31

Bieg ukończyło 195 zawodników.

W biegach dziecięcych na 1000 metrów Wojciech Tom-
czyk zajął drugie miejsce.
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PO KOKARDĘ (248)

Sanatorium - odsłona II

Już rozpoznaję wiele twarzy. Już nocą za ścianą słychać 
głośne rozmowy, być może zabarwione jakimś koniaczkiem. 
Nie, nasz turnus jest grzeczny. Przynajmniej do tej pory nie 
było żadnych ekscesów.

Sanatorium, to już nie tylko zabiegi, ale łatwy kąsek do 
handlowców. Codziennie na dolnym korytarzu rozstawia się 
kram z innym towarem. Były już bluzki, sukienki i tuniki – 
och, jak towar się rozchodził. Wczoraj młody człowiek w gar-
niturze z wyreżyserowanym uśmiechem rozdawał zaproszenia 
na pokaz zdrowego żywienia, który zakończył się pokazem 
garnków, a obiecanych prezentów dla każdego nie było. In-
nym razem były bezpłatne zabiegi, ale nie wiem na co. Sprze-
dawano też wyroby ze srebra i inne świecidełka, a dzisiaj ku-
szono nas góralskimi kapciami, deskami do krojenia warzyw i 
ogólnie pojętą „chińszczyzną”. Ktoś to jednak kupuje.

Po tygodniowym pobycie była też kontrolna wizyta u le-
karza. Pani doktor zbadała tętno, zapytała czy lepiej i zaleciła 
kontynuację kuracji. 

Lubię nasz stolik „żywieniowy” na stołówce. Pani Jagód-
ka, drobna, chuda 60-tka, wiecznie rozgadana i skora do żar-
tów. W wieku 22 lat straciła matkę, ojciec się wypiął i poszedł 
do innej, a ona adoptowała trójkę rodzeństwa, w tym jedną 
prawie niewidomą. Oj, nie ułatwiało jej życia nasze państwo, a 
nawet kilkakrotnie zachęcano, by oddała rodzeństwo do domu 
dziecka. Nie pozwoliła na to. Potem wyszła za mąż, urodziła 
czwórkę swoich dzieci i tak w kupie żyli. Wszystkich – i ro-
dzeństwo i własne dzieci – wydała za mąż i ożeniła, a kiedy 
przyszedł czas na odpoczynek, odszedł do wieczności jej mąż. 
Do sanatorium przyjechała dla męża, bo on za życia tak chciał, 
żeby pojechała. Podoba jej się wszystko – i zabiegi, i pokój i 
współlokatorka trafiła jej się fajna. Robi tyle rzeczy pierwszy 
raz, na przykład kąpiel bąbelkową i tak się z tego cieszy.

Pani Kazia o puszystych kształtach i codziennie innych 
koralach po tygodniu zdobyła się na zwierzenia. Jest wdową 
i mieszka z córką i jej mężem – ona na dole, oni na górze i 
w ogóle się do nich nie wtrąca. Codziennie nas pociesza, że 
trzeba się cieszyć z życia. Racja.

Wielką zagadką jest pan, którego imienia nawet nie dane 
mi było poznać, codziennie wspomina żonę, czyta, śpi po każ-
dym zabiegu i sanatoryjną kolację traktuje jak podwieczorek. 
Tę właściwą przechowuje na balkonie i dobiera się do niej po 

dwudziestej pierwszej. Po każdym spacerze kieruje kroki do 
delikatesów po boczek, musztardę i inne pyszności. Trudno 
wyczuć, kim jest z zawodu, bo skrzętnie dba o to, by żad-
na informacja dotycząca jego życia prywatnego nie wycie-
kła. My, czyli trzy kobiety, nie naciskamy. Wiadomym jest, 
że ma żonę i dwa razy był na wyborach miss, które miały 
miejsce właśnie w Krynicy podczas naszego turnusu. Ach, 
zdradził, że kiedyś poparzył sobie przedramię rozgrzanym 
olejem.

Do obiadu życie kuracjuszy upływa na zabiegach, które 
trzeba podpisać, co jest dowodem na to, że się z nich korzy-
sta. Po obiedzie wszyscy wylegają na spacery i pewnie do 
kafejek.-

Dzisiaj, czyli siódmego dnia od przyjazdu, dałam sobie 
odpust zupełny. Nie spieszę się nigdzie, chodzę na zabiegi, 
ale góry odpuściłam. I całe szczęście, bo siąpiło, a czasami 
padało i bałam się, żeby nie przeforsować. Czytam, klikam, 
dzwonię do tych, którzy mogą w południe odebrać i leniu-
chuję. Świat, który pozostawiłam ponad sześćset kilome-
trów stąd, działa nadal i beze mnie. I problemy jakoś dziw-
nie się zmniejszają, nabierają innego wymiaru. Jak cicho, 
jak łagodnie przepływa przeze mnie życie. Jak mi dobrze. 
Sama sobie zazdroszczę. Nawet wyręczają mnie w sprząta-
niu. Czy to naprawdę się dzieje?

Za oknem zmierzcha, a mnie się nie chce nigdzie wycho-
dzić i chyba dzisiaj nie wyjdę. Dobrze mi wśród świętych, o 
których z przekorą, luzem i wielkim znawstwem tematu na-
pisał Szymon Hołownia, którego znają Polacy z prowadze-
nia programu „Mam Talent”. A szkoda, że tylko z tej strony, 
bo pisarzem jest wybornym. Polecam najnowszą książkę 
„Święci codziennego użytku”. Mogę pożyczyć.

Nic nie muszę. Nie muszę ogarniać domu i dzieci, mar-
twić się, czy zdążę przygotować się na jutro, nie muszę 
załatwiać dziesiątek spraw, zakupów, ect. Muszę tylko od-
poczywać, zrobić przemeblowanie w głowie, ładować aku-
mulatory.

W Krynicy już świątecznie. Wieczorami zapalają świe-
cidełka. W centrum świeci dzban (jest w herbie), z którego 
wytryska woda, całe szpalery drzew obwieszone są świeci-
dełkami. Nawet na moim balkonie zainstalowano sznur ko-
lorowych lampek. Aż się boję myśleć o świętach. Wracam 
na dzień przed Wigilią.

Marusia
Ps. Drobny cytat ze wspomnianej książki: „(…) przyjmuje-
my jednak zasadę mówienia tylko wtedy, gdy rzeczywiście 
mamy coś do powiedzenia. No i ma to być coś, co przynie-
sie jakieś dobro drugiemu człowiekowi”. Lepiej będzie jak 
już zamilknę.


