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pizza na telefon, 87-520-31-32
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Nie pracuj z myślą o zdobyciu uznania, 
pracuj w sposób zasługujący na uznanie.

H. Jackson Brown, Jr.
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Grafik odbioru odpadów komunalnych 
Odpady  wzmieszane, s. 7

Sylwester w „Astrze”
tel. 87-520-25-68

„Mazurski  Dwór”
Sylwester w 2016

DJ,wywintne menu, tel. 512-492-990
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Jarmark Bożonarodzeniowy, 
s. 10-11
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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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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

Pamiętam czasy, kiedy – w lipcowe dni – zjeż-
dżała do Olecka „cała Polska”. Mnóstwo ko-
lorowych, twórczych, wolnych młodych ludzi, 
otwartych na świat, lubiących alternatywną mu-
zykę i niekonwencjonalne artystyczne wyzwania. 
Powodem tego najazdu był Przystanek Olecko, 
impreza, która rozsławiła nasze miasto w Polsce. 
„Jesteś z Olecka? O kurczę, jak ci zazdroszczę!” 
– takie słowa często słyszała nasza młodzież od 
rówieśników z innych miast. Później było nieco 
gorzej. Nastały czasy, gdy z dworca PKS w Olec-
ku odjeżdżały dziennie cztery autobusy do Lon-
dynu. Jechały nimi nasze dzieci w poszukiwaniu 
lepszego losu. Część z nich wróciła, część została. 
Pracują gdzieś tam, próbują ułożyć sobie życie. 
Czy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby w angielskich, 
irlandzkich czy niemieckich miasteczkach odby-
wały się takie demonstracje, jak ta w sobotę 19 
grudnia w Olecku? 

„Polska dla Polakow”, „Precz dziczy”, „Emi-
granci precz”, Uchodźcy precz”, „Kulturalne Ma-
zury mówią precz”, „Całe Olecko mówi nie” to 
cytaty z transparentów.

„Nie chcemy napływu obcych nam kulturowo 
i mentalnie ludzi, którzy nie tylko nie wniosą do 
naszego życia żadnych wartości, ale wręcz prze-
ciwnie, zniweczą nasze wieloletnie dokonania, 
wprowadzą szariat i będą gwałcić nasze kobiety 
i dzieci” – taki był ton wszystkich przemówień, 
wszyscy mówili jednym głosem. Ale czy napraw-
dę to było całe Olecko?

W środku II wojny światowej, w 1942 roku, 
udało się ewakuować ze Związku Radzieckiego 

kilkadziesiąt tysięcy polskich kobiet i dzieci. 
Schorowane i wycieńczone znalazły azyl w 
biednym muzułmańskim Iranie. Ze wszyst-
kich relacji z tamtego okresu wynika, że zajęto 
się nimi nadzwyczaj serdecznie. Utworzono 
polskie szpitale, kościoły i szkoły. W akcji tej 
brało udział całe społeczeństwo irańskie. Nikt 
nie pytał, co nas obchodzą ludzie z odległego 
o tysiące kilometrów kraju. Gdy stało się to 
możliwe, wysłano je w drogę do Polski, wypo-
sażając sowicie we wszystko, co było na drogę 
potrzebne. Był to wspaniały humanitarny gest. 

W 1945 roku, dzięki łaskawości Stalina, 
Roosvelta i Churchilla, w ramach zadośćuczy-
nienia za ziemie utracone na wschodzie, Polska 
„dostała” południową część Prus Wschodnich 
– Mazury. Z kresów wschodnich, ze zrujnowa-
nej centralnej Polski, Podlasia i Mazowsza, z 
akcji Wisła, zaczęli tu przybywać, chcąc nie 
chcąc, nasi dziadowie i ojcowie. Wszyscy je-
steśmy uchodźcami i emigrantami. Pamiętajmy 
o tym, krzycząc „Precz!”.

Jeśli wszyscy mówimy jednym głosem w 
tej sprawie, to wszyscy powinniśmy spalić się 
ze wstydu.

Idą święta Bożego Narodzenia, zapomnieli-
śmy nauki Jezusa Chrystusa, pamiętamy jedy-
nie jego umęczone na krzyżu ciało. Będziemy 
śpiewać kolędy, na pewno i tę, która mówi: 
a słowo ciałem się stało i mieszkało między 
nami. Zaśpiewajmy ją ze zrozumieniem. We-
sołych Świąt.

Wojciech Łukasik

Wszyscy mówimy jednym głosem?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku informu-
je, że od 1 września przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 
w Olsztynie, zaczął działać bezpłatny, anonimowy PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W SPRAWIE „DO-
PALACZY”.
Oferta punktu, w którym dyżuruje psycholog – certyfikowany 
specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilak-
tyk uzależnień, kierowana jest do: - osób używających środki 
zastępcze, tzw. „dopalacze”, chcące zerwać z nałogiem;
- członków rodzin osób używających środki zastępcze, tzw. „do-
palacze”;
- wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących zwięk-
szyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom „do-
palaczy”.
Punkt, mieszczący się w pokoju nr 222 budynku Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, będzie czynny 
w każdy wtorek, od godziny 7.30 do 12.30.
Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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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

KRONIKA PO¯ARNICZA 

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

22 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 grudnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
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
11.00 - Amazonia - Przygody małpki Sai (3D), film, kino 
Mazur
29 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11.00 - Paddington (2D), film, kino Mazur
11.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
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)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy 
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing, 
film, Kino Mazur
3 stycznia (niedziela)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy 
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing, 
film, Kino Mazur
4 stycznia (poniedziałek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy 
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing, 
film, Kino Mazur
5 stycznia (wtorek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy 
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing, 
film, Kino Mazur
6 stycznia (środa)
7 stycznia  (czwartek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy 
film, Kino Mazur
19.00 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (3D) dubbing, 
film, Kino Mazur
8 stycznia (piątek)
16.30 - Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy (2D) napisy 
film, Kino Mazur

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V
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29 listopada od 11.38 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmiet-
niku kontenerowym.

29 listopada od 12.47 dwa zastępy JRG PSP usuwały skut-
ki wypadku drogowego, do którego doszlo na skrzyżowaniu 
obwodnicy z szosą do Świętajna.

30 listopada od 9.35 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy 
ulicy Kościuszki konar drzewa zwisający niebezpiecznie nad 
ogrodzeniem szkoły.

1 grudnia od 10.07 jeden zastęp JRG PSP otwierał przy 
placu Wolności zatrzasniete drzwi mieszkania.

1 grudnia od 12.22 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad 
jezdni ulicy Sembrzyckiego nadłamany konar drzewa.

informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki
1 grudnia od 18.10 jeden zastęp JRG PSP udzielił pierw-

szej pomocy mężczyźnie, ktory upadł i uderzył głową w chod-
nik na osiedlu Siejnik. 

3 grudnia od 16.15 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie zabezpieczały i oświetlały miejsce tragiczne-
go wypadku w gospodarstwie rolnym w lakielach. Mężczy-
zna został zmieażdżony w wałku przekaźnikowym maszyny 
rolniczej.

3 grudnia od 18.16 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno gasiły w Orzechówku pożar sadzy w kominie domu 
mieszkalnego.

5 grudnia od 9.06 jeden zastęp JRG PSP uwalniał przy 
ulicy Zamostowej uwięzionego w przepuście drogowym psa.

6 grudnia od 20.30 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
ognisko zorganizowane na Rynku placu Wolności.

7 grudnia od 3.46 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał drze-
wo powalone na droge w Lenartach.

8 grudnia od 19.08 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił 
w Kowalach Oleckich pożar sadzy w kominie domu miesz-
kalnego.

9 grudnia od 11.49 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
przy ulicy zamkowej poluzowane dachówki na budynku po-
licji.

11 grudnia od 6.12 trzy zastępy JRG PSP oraz dwa OSP 
Świętajno i jeden OSP Mazury gasiły w Cichym pożar bel 
siana zgromadzonego na polu.

11 grudnia od 14.33 jeden zastęp OSP Cichy oraz jeden 
OSP Mazury dogaszały pożar bel siana na polu w okolicach 
Cichego.

informacji udzielił kapitan Piotr Talkowski

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Marek Cichocki

• Maria Długorzewska
• Jan Charasim

• Mikołaj Przeczko (Rawa)
• Janina Przesławska (Grudziądz)

• Robert Wyrzykowski
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

List do redakcji

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Uczniowie ZSLiZ upamiętnili 
34. rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego
14 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-
wych upamiętnili 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojenne-
go. Młodzież przygotowała inscenizację wydarzeń, jakie roz-
grywały się w Polsce przez 586 dni trwania stanu wojennego. 
Scenariusz inspirowany był muzyką Wojciecha Kilara, Jacka 
Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego oraz wykona-
ną w grudniu 1981 r. fotografią wozu pancernego stojącego 
na tle warszawskiego Kina Moskwa promującego film F. F. 
Coppoli pod tytułem „Czas Apokalipsy”.
Scenariusz pod kierunkiem Przemysława Michniewicza 
opracowali uczniowie z klasy 3tlb, 3tla i 1lo.    LM

Brak logiki
Przy bloku placu Wolności 8 stoi znak ograniczający 

postój do 10 minut. Zakaz nie jest przestrzegany i parko-
wane tam są samochody choć parking jest tuż obok przy 
banku. 

Jadąc z ulicy Środkowej nie można bezpiecznie włą-
czyć się do ruchu. Tak samo jest niebezpiecznie kiedy 
jedzie się ulicą Cichą do placu Wolności. Jest ona zbyt 
wąska, bo parkujące samochody ograniczają możliwość 
bezpiecznego ich wyminięcia. 

Znak całodobowego zakazu rozwiązałby ten problem.
nazwisko i adres do wiadomości redakcji

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir” 
ogłasza nabór na

 warsztaty 
dziennikarskie 

dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia roz-
poczną się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się 
razy w tygodniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod 
nr 601-152-454.

Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.
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Maximix Sp. zo.o. zatrudni kierownika sklepu, do 
nowo otwartego sklepu Maximix w Olecku. 

CV z dopiskiem „Olecko-sklep” proszę przesyłać na adres:
 maximixbiuro@maximix.pl
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Czwarty z kolei Jarmark Świą-
teczny mamy za sobą. Pogoda dopi-
sała. Nawet przez kilkanaście minut 
przebiło się przez chmury słońce 
oświetlając niedzielny Rynek. Im-
preza zorganizowana przez Lokalną 
Organizację Turystyczną Ziemi Olec-
kiej i Regionalny Ośrodek Kultury 
„Mazury Garbate” wypadła okazale.

Przy straganach, od samego 
początku, nawet przed oficjalnym 

otwarciem, mnóstwo kupujących. W ciągu trzech godzin, od 
jedenastej do czternastej, przez plac przewijały się dziesiątki, 
a niekiedy i setki zwiedzających, kupujących, smakujących 
osób. Po kończących się kolejnych mszach w kościele olec-
czanie przychodzili na zakupy całymi rodzinami. A było w 
czym wybierać! I przede wszystkim było bardzo świątecznie. 

Były zabawki, ozdoby choinkowe, stroiki bożonarodze-
niowe, biżuteria, zabawki.

Było też jedzonko. Pasztety, dżemy, mięsa wędzone naj-
różniejszego gatunku, smalczyk w słoiczkach, ryby w occie i 
pieczone, żywy karp, słonina wędzona i peklowana.

Przyprawy i herbaty, od naturalnych aż do lipowych. 
Świece woskowe o najprzeróżniejszym kształcie. 

Słodycze od słodkich drożdżówek, poprzez makowce, 
ciastka, bezy i słodkości, o których powinno się mówić tylko 
z uniesieniem. Były też takie ciasta , które należałoby nazwać 
„egzotyczne”. Cuda, cudeńka.

Z roku na rok widać jak impreza krzepnie i się rozrasta. 
Przybywa klientów zainteresowanych kupnem wyrobów wy-
tworzonych w warsztatach rękodzielników mieszkających w 
naszym powiecie.

Bo, Proszę Państwa, Jarmark Bożonarodzeniowy jak i 
Wielkanocny, to nic innego, jak wsparcie dla naszego rodzi-
mego rzemiosła, dla produkcji gospodarstw agroturystycz-
nych naszego powiatu. Kupując na nim wspomagamy tych, 
którzy postanowili żyć z turystyki, ściągać do nas turystów, 
pomagać w promowaniu naszego Olecka. Czasami bowiem, 

małymi kroczkami można dojść do wielkich osiągnięć.
To nie tylko wielkie inwestycje ale również drobne struk-

tury handlu tworzą naszą przyszłość. 
Rozwój naszego kraju i bogacenie się obywateli w 

ogromnej skali, to przede wszystkim średnie i małe przed-
siębiorstwa. Wśród nich okazałą liczbę stanowią przedsię-
biorstwa rodzinne i jednoosobowe. 

Tak więc, Jarmark Świąteczny, to także promocja nasze-
go grodu. Tym cenniejsza, że pozytywna. Pokazująca pracę 
i osiągnięcia mieszkańców z pogranicza turystyki, sztuki 
żywieniowej, hodowli i wyrobów artystycznych rękodzieła.

Jarmark, to także występy zespołów ludowych oraz po-
kaz uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych 
przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” oraz 
Gminne Centrum Kultury z Kowal Oleckich. 

Wystąpiły więc dzieci z Studia Wokalnego przy ROK 
oraz grupa Na Maxa z GCK, śpiewacze zespoły ludowe 
Oleckie Echo, Świętajniacy, Wieliczanki, Sedranianki, Po-
kolenie i Familia. 

Bez udziału Nadleśnictwa Olecko nie byłoby ogniska, na 
które dostarczyło ono drzewo. Strażacy oleccy zadbali o to 
by bezpiecznie płonęło. Leśnicy oprócz pomocy zorganizo-
wali też sprzedaż choinek, które sprzedały się jak przysło-
wiowa woda. Po godzinie cały transport  zniknęła z placu, 
a jedynie stała kolejka do zapłaty z pięknie opakowanymi 
w specjalną folię drzewkami. Każdy z kupujących otrzymał 
certyfikat zakupu. 

Tak więc impreza była nadzwyczaj udana. Wszyscy byli 
zadowoleni: sprzedawcy, kupujący i organizatorzy. Nic bo-
wiem tak nie cieszy jak dobra zapłata za swoje wyroby, jak 
możliwość pokazania swoich produktów i ich weryfikacja 
przez kupujących.

Cieszą też przedświąteczne zakupy zrobione na luzie, 
bez stania w kolejkach i biegania od sklepu do sklepu. Przy 
tym zrobione w miłej świątecznej atmosferze.

Z roku na rok coraz mniej jest z tradycyjnego przygo-
towywania świąt w naszych domach. Jeszcze piecze się 
ciasta i gdzieniegdzie wędzi wędliny. Coraz częściej wigi-
lijne potrawy z ryb kupujemy w sklepach. Jeszcze opiera 
się nowoczesnemu podejściu do Wigilii tradycyjny karp po 
grecku. (Już do kupienia gotowy) i tradycyjny polski bigos. 
Prawdziwego bigosu nie kupi się w sklepie. Tradycyjny, to 
co najmniej trzy dni roboty. W sklepach, co najwyżej można 
kupić kapustę kwaśną gotowaną z mięsem.

Tak nawiasem jedna z moich znajomych, nie Polka, po-
wiedziała mi pewnego razu, ze nie lubi bigosu i francuskich 
filmów. Spytałem, gdzie jadła ten bigos. Odpowiedziała, ze 
na stołówce pracowniczej. 

Nie było innego wyjścia jak zaprosić ją na przyrządzony 
przeze mnie bigos. Nie chwalę się, a może i chwalę, ale mój 
jest wyśmienity. Ta znajoma, po skosztowaniu, nie mówi już 
źle o bigosie. Co do francuskich filmów, to ma do nich aser-
tywne podejście: Nie lubi, bo NIE.

Ja, Proszę Państwa, lubię święta. Szczególnie rodzin-
na atmosferę. Ciepło i rozmowy, wspomnienia i pierwszą 
gwiazdkę. I przyjście Świętego Mikołaja... i uczucie, że pa-
miętają o mnie. I przede wszystkim, ze jestem wśród najbliż-
szych. I czasami patrzę na puste miejsce przy stole... i bywa, 
że nagle nie bywa ono puste. I to uczucie radości, że ktoś nie 
będzie sam Wigilii spędzał.

Pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
Życzy wszystkim

Bogusław Marek Borawski
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26002
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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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Szukamy domu
Olecki Klub Wodny pilnie szuka domu dla dwóch pięk-

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

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o 
godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów 
uchwał.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieru-

chomości położonych na terenie Gminy Olecko,
b) przyjęcia Programu Rozwoju Usług Edukacyjnych w 

Gminie Olecko na lata 2015-2020,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 
rok 2016,

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności,

e) zmiany Uchwały Nr ORN.0007.40.2012 Rady Miej-
skiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Olecko na lata 2013-2023,

f) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko 
do roku 2025,

g) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,

h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2016-2024,

i) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 

Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzin-
nej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Go-
spodarki Rady Miejskiej,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok,

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie nad uchwałą budżetową.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Informuję, iż projekty uchwał w sprawach: przyjęcia 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025 oraz 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta i gminy Olecko są dostępne do 
wglądu w biurze Rady Miejskiej, a także w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Newsletter portalu 
www.olecko.pl

Bezpłatny mobilny przewodnik turystyczny „Olecko 
i okolice” to propozycja zarówno dla przyjezdnych jak i 
mieszkańców, którzy chcieliby mieć szybki dostęp do za-
wsze aktualnych i przydatnych informacji lokalnych w 
swoim smartfonie. Aplikacja posiada wbudowaną bazę 
obiektów turystycznych i handlowo-usługowych, dzięki 
czemu możliwe jest korzystanie z niej bez konieczności 
łączenia się z internetem. 

Przewodnik turystyczny „Olecko i okolice” pozwoli 
każdemu odkryć najbliższe atrakcje turystyczne, dowie-
dzieć się o organizowanych wydarzeniach i imprezach, 
poznać okoliczne jeziora, malownicze szlaki turystyczne, 
zabytki i ciekawe miejsca.

Pobierz teraz na swoje urządzenie: http://mobilne.
wm.pl/olecko

http://www.olecko.pl/strona-284-aplikacja_mobilna_
olecko_i_okolice.html              newsletter.um
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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.

Grafik odbioru odpadów komunalnych
Grafik odbioru odpadów komunalnych z posesji indywi-
dualnych (odpady zmieszane) 2016

4, 15, 29 STYCZNIA; 12, 26 LUTEGO; 11, 25 MARCA; 
8, 22 KWIETNIA; 6, 20 MAJA; 3, *10, 17, 24 CZERW-
CA; 1, 8, 15, 22, 29 LIPCA; 5, 12, 19, 26 SIERPNIA; 9, 23 
WRZEŚNIA; 7, 21 PAŹDZIERNIKA; 4, 18 LISTOPADA; 
2, 16, 30 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.

14, 28 STYCZNIA; 11, 25 LUTEGO; 10, 24 MARCA; 7, 
21 KWIETNIA; 5, 19 MAJA; 2, 9, 16, 23, 30 CZERW-
CA;  7, 14, 21, 28 LIPCA; 4, 11, 18, 25 SIERPNIA; 8, 22 
WRZEŚNIA; 6, 20 PAŹDZIERNIKA; 3, 17 LISTOPADA; 
1, 15, 29 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, Wi-
śniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zamostowa, 
Zielona, Zyndrama.

13, 27 STYCZNIA; 10, 24 LUTEGO; 9, 23 
MARCA; 6, 20 KWIETNIA; 4, 18 MAJA; 1, 8, 
15, 22, 29 CZERWCA; 6, 13, 20, 27 LIPCA; 3, 
10, 17, 24, 31 SIERPNIA; 7, 21 WRZEŚNIA; 5, 
19 PAŹDZIERNIKA; 2, 16, 30 LISTOPADA; 
14, 28 GRUDNIA
Aleja Zwycięstwa, Armii Ludowej, Asnyka, 
Baczyńskiego, Batorego, Bohaterów Białostoc-
czyzny, Broniewskiego, Cisowa, Dąbrowskiej, 
Kajki, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konop-
nickiej, Kościuszki, Mazurska, Mereckiego, Mic-
kiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Osiedle Lesk, 
Prusa, Przemysłowa, Przybyszewskiego, Reja, 
Reymonta, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sienkie-
wicza, Słowackiego, Staffa, Syrokomli, Szosa do 
Krupina, Targowa, Tuwima, Warmińska, Zana, 
Żeromskiego,

8, 22 STYCZNIA; 5, 19 LUTEGO; 4, 18 MARCA; 1, 15, 
29 KWIETNIA; 13, 27 MAJA; 10, 24 CZERWCA; 8, 22 
LIPCA; 5, 19 SIERPNIA; 2, 16, 30 WRZEŚNIA; 14, 28 
PAŹDZIERNIKA;  10, 25 LISTOPADA; 9, 23 GRUDNIA
Borawskie, Borawskie Małe, Babki Oleckie, Biała Olecka, 
Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Dworek Mazurski, Judziki, 
Kolonie Dąbrowskie, Lenarty, Pieńki, Plewki, Sedranki.
 
7, 21 STYCZNIA; 4, 18 LUTEGO; 3, 17, 31 MARCA; 14, 
28 KWIETNIA; 12, 25 MAJA; 9, 23 CZERWCA; 7, 21 LIP-
CA; 4, 18 SIERPNIA; 1, 15, 29 WRZEŚNIA; 13, 27 PAŹ-
DZIERNIKA; 10, 24 LISTOPADA; 8, 22 GRUDNIA
Dobki, Doliwy, Duły, Gąski, Giże, Gordejki, Gordejki Małe, 
Jaśki, Łęgowo, Olecko - Kolonia, Olszewo, Rosochackie, 
Siejnik, Ślepie, Zabielne, Zajdy, Zielonówek.
 
7, 20 STYCZNIA; 3, 17 LUTEGO; 2, 16, 30 MARCA; 13, 
27 KWIETNIA; 11, 25 MAJA; 8, 22 CZERWCA; 6, 20 LIP-
CA; 3, 17, 31 SIERPNIA; 14, 28 WRZEŚNIA; 12, 26 PAŹ-
DZIERNIKA; 9, 23 LISTOPADA; 7, 21 GRUDNIA
Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Imionki, Kijewo, Ku-
kowo, Lesk, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie, Skowronki, 
Szczecinki, Świdry, Wólka Kijewska, Zatyki.

8, 22 STYCZNIA; 5, 19 LUTEGO; 4, 18 MARCA; 1, 15, 
29 KWIETNIA; 13, 27 MAJA; 10, 24 CZERWCA; 8, 22 
LIPCA; 5, 19 SIERPNIA; 2, 16, 30 WRZEŚNIA; 14, 28 
PAŹDZIERNIKA;  10, 25 LISTOPADA; 9, 23 GRUDNIA
Borawskie, Borawskie Małe, Babki Oleckie, Biała Olecka, 
Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Dworek Mazurski, Judziki, 
Kolonie Dąbrowskie, Lenarty, Pieńki, Plewki, Sedranki.
 
7, 21 STYCZNIA; 4, 18 LUTEGO; 3, 17, 31 MARCA; 14, 
28 KWIETNIA; 12, 25 MAJA; 9, 23 CZERWCA; 7, 21 LIP-
CA; 4, 18 SIERPNIA; 1, 15, 29 WRZEŚNIA; 13, 27 PAŹ-
DZIERNIKA; 10, 24 LISTOPADA; 8, 22 GRUDNIA
Dobki, Doliwy, Duły, Gąski, Giże, Gordejki, Gordejki Małe, 
Jaśki, Łęgowo, Olecko - Kolonia, Olszewo, Rosochackie, 
Siejnik, Ślepie, Zabielne, Zajdy, Zielonówek.
 
7, 20 STYCZNIA; 3, 17 LUTEGO; 2, 16, 30 MARCA; 13, 
27 KWIETNIA; 11, 25 MAJA; 8, 22 CZERWCA; 6, 20 LIP-
CA; 3, 17, 31 SIERPNIA; 14, 28 WRZEŚNIA; 12, 26 PAŹ-
DZIERNIKA; 9, 23 LISTOPADA; 7, 21 GRUDNIA
Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Imionki, Kijewo, Ku-
kowo, Lesk, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie, Skowronki, 
Szczecinki, Świdry, Wólka Kijewska, Zatyki.
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Podarek
1. Kiedy w Słowniku języka polskiego szu-

kałem słowa podarek, redaktor odesłał mnie do 
słowa podarunek: «to, co się komuś daje na wła-
sność w celu sprawienia mu radości, przyjemno-
ści». W gwarze 

suwalskiej tego typu impondera-
bilia określono słowem dobroci. 
Mieczysław Ratasiewicz skom-
prymowanie pisał: „Nieokreślone 
rzeczy przydatne, przynoszące 
radość, zadowolenie, zaspokoje-
nie pragnień. Podarunki, prezenty. 
Wiele tech dobroci ten Mikołaj 
nanios! A cy jon zmaniony!” Tłu-
macząc to można  powiedzieć, z 
żartem rzecz jasna, czy czasami 
ten Mikołaj, nie ma jakieś manii 
dobroci i empatii.

2. Obdarzyć znaczy tyle, co 
ofiarować komuś coś cennego. Są 
obdarzenia ulotne (uczucie, sym-
patia, zaufanie) i te, które żyją nie-
co dłużej. Wojciech Górski prze-
kazał dar, o którym napisze krótko 
i węzłowata: „W celu uczczenia 
pamięci mej nieodżałowanej mał-
żonki Anieli, której rozumowi, 
sercu i współpracy zawdzięczam 
treść mojego życia, założyłem w 
roku 1925-ym szkołę powszechną 
rozwojową Jej imienia w byłym 
moim majątku w powiecie gró-
jeckim, w miejscowości nazwanej 
przeze mnie Pamiątką. (…)”

Być może posunę się za daleko, bo gdzie Paryż, a gdzie Pa-
miątka, ale w tym miejscu aż się prosi o wtręt. Colette to nie tyl-
ko pisarka, skandalista, która umiała z błota robić bańki mydlane 
(Jean Cocteau). To jest patronka dla tych, którzy chcą ofiarować 
komuś niebanalny prezent. Nie byle jaki. Ilekroć dla kogoś poszu-
kuję upominku, tylekroć kieruję się zasadą Grande Mademoiselle 
francuskiej literatury: „Mój drogi, doprawdy nie ma sensu dawać 
prezentu, jeśli nie jest nim coś, co sami wysoko cenimy”. (Truman 
Capote, Portrety i obserwacje. 

Można napisać, że Wojciech Górski wyśrubował bardzo zna-
czenie słowa obdarzać/obdarzyć.  Piszę o tym, bo w Polsce zbyt się 
adoruje, co nie nasze. Zrobić taki upominek i na dodatek za własne 
pieniądze, a nie cudze, to aż się głowie nie chce pomieścić, kiedy 
co rusz pokazują tylu spryciarzy-sponsorów. I co rusz wychodzą 
afery i gesty, które mają takie brzydkie oblicze. Dar Wojciecha 
Górskiego jest miód albo śmietanka dla smakosza. Dla mnie to jest 
Wielka Wiśnia na torcie. Przepraszam, jeżeli komuś takie porówna-
nie wydaje się niesmaczne.

3. Podarunek jest za dużym słowem. Podarek w sam raz odda-
je klimat listów/kartek Wacława, opatrzonych fraszkoznaczkami i 
wyklejankami. To są bardzo staranne prace domowe. W świetnej 
szacie literackiej. Liryczne, z humorem i komentarzem. Wszystko 
takie ździebko. Nie za duże, nie za małe. Na swoją miarę. 

Wacław raczył mnie oleckimi opowieściami. I przypominałem 
sobie, jak chodziłem Wiewiórczą Ścieżką przy Jeziorze Olecko 
Wielkie. Po gołej ziemi. Mijałem wystające korzenie i brodziłem 
przez łaty cienia. A potem siedziałem na brzegu i patrzyłem w nie-
bo, żeby wypatrzeć klangor ptaków, o którym pani Urszula Ko-
zioł napisała  skomprymowany tomik poetycki. Pani Urszula od 
lat trzyma „sito”, przez które cedzi wiersze i prozę w miesięczniku 
„Odra”. Pisze kursywą cykl świetnych literackich felietonów. W 
jednym z nich pyta: „(…) Komu wadzi poeta, który wnosi takie 
rozmigotanie sensów i znaczeń w nijakości pospolitej chwili?” 

Po tym wtręcie, wracajmy do ścieżki. Raz odbyliśmy z Wa-
cławem Klejmontem peregrynację, o której napisałem oddzielny 
tekst, ciepły jak w lipcu woda wydrukowany w TO w nr 34 bieżą-
cego roku.

Oczywiście, że nieraz zachodziłem w głowę, jaki zrobić star-
szemu koledze podarek. Miałem dylematy Johannesa Keplera 
(1571-1630), co pisał teksty naukowe w świetnej szacie literac-
kiej. Był człowiekiem uczonym, który szukał harmonii świata. 
Od kropli do płatka śniegu. Astronom w przedmowie do książki, 
jaką sprezentował chlebodawcy, m.in. napisał: „Mógłbym ci po-
darować wiatr i dym, lecz te rzeczy się sprzedaje, nie tylko w 

islandzkich workach, lecz także na 
kartach ksiąg, a nawet w rozmowie, 
gdy rzuca się słowa na wiatr – i to 
na całym świecie. Wiatr i dym są 
więc cenne i wiele mnie kosztują. 
Będąc  surowymi i bezkształtnymi, 
nie nadają się na temat rozmyślań. 
(…)” 

O tych islandzkich workach 
wspomina w 15 uwadze w pracy pt. 
Sen: „Geografowie od dawna utrzy-
mują, prawdziwie lub fałszywie, że 
sternicy okrętów, którzy żeglują z 
Islandii, wzbudzają dowolny wiatr, 
otwierając worek wiatru”.

O wietrze, kropelce wody i 
peregrynacjach oleckich rozmyśla-
łem, kiedy czytałem kołonotatnik 
Wacława Klejmonta, w którym 
zapisywał gwarę suwalską, natrafi-
łem na dwa słowa: na zawogle, co 
drzewiej znaczyło podarować na 
zawsze coś od ręki.

Zapukałem do drzwi wspo-
mnień i wystukałem liryk o … 
krasnoludkach. Mam 60+ lat, więc 
idę z tarczą dzieciństwa i młodo-
ści. Już nie muszę się liczyć z tym, 
co ludzie powiedzą. Swoją drogą, 
niezbadane są miejsca natchnienia. 

Mimochodem przychodzi to, co myślałem, że odeszło w zapo-
mnienie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o prozę, więc teraz 
pora na wierszyk pt. Krasnoludek

Krasnoludek, niby taki na niby,
a jaki odważny. Nie straszny mu 
las, co czesze niebo. Tylko on w 
dzieciństwie się nie bał przemycać 
bajki i baśnie; zagubionych szturchał.
Dodawał odwagi. Uśmiechem wspierał. 
A jak się zezłościł, to rwał z brody włosy. 
Apetyt zwilżał kropelką rosy, którą wiatr
wykołysał na źdźble trawy.
Na łysych ścieżkach igłą sosny drapał,
że znalazł zagubione piórko. 
Że szmer nie jest straszny, 
wystarczy się tylko wyciszyć.
Drzemał na mchu, z ręką pod głową.
Liściem paproci się zasłaniał.
A kiedy mu humor dopisał, kołysał się
na nici pajęczej, długiej jak tęsknota. 
Na listku osiki gwizdał pieśń bez słów,
że to, co najniższe, zawsze jest bose. 
W Polsce tworzył podziemie, zaś w
Danii sprzedawał żeglarzom wiatry,
zamknięte w chusteczce do nosa.

***
Obyśmy na święta zapomnieli o codziennych kłopotach. 

Żebyśmy w zdrowiu dni radosne przeszli. Do siego roku życzę 
Wszystkim, co czytają Tygodnik Olecki oraz tym, co jeszcze się 
ociągają przed światłem druku.

Czesław Mirosław Szczepaniak
___
Fot. Grażyna Szczepaniak, Choinka obsadzona przed ubra-

niem na święta, w gnieździe szafy
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Młodzież z zespołem Aspergera
12 grudnia Starostwo Powiatowe zorganizowano w ra-

mach doskonalenia zawodowego szkolenie dla nauczycieli 
kształcących w szkołach ponadgimnazjalnych pn. „Młodzież 
z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym”.

Szkolenie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Omó-
wiono problemy, z którymi nauczyciele stykają się w swojej 
codziennej pracy z uczniem z zespołem Aspergera. Wskazano 
jak stosować behawioralne narzędzia do kształtowania prawi-
dłowych zachowań.

Szkoleniem objęto 40 nauczycieli. Zajęcia prowadziły: 
Ewa Śniegowska i Grażyna Romanowska. Prelegentki z 
wieloletnią praktyką pracy z osobami z zespołem Aspergera 
i autyzmem. Od wielu lat pracujące w Specjalnym Ośrodku 
Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z 
Autyzmem w Gdańsku. Współpracują z gdańskim Stowa-
rzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym prowadząc dia-
gnozy i konsultacje dzieci i młodzieży.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

W poszukiwaniu sztuki 
– wycieczka do Suwalskiego 
Ośrodka Kultury

Dnia 1 grudnia uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika udali się na wycieczkę do Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. 

Kierowani potrzebą obcowania ze sztuką teatralną trze-
cioklasiści spędzili wieczór podziwiając spektakl „Męczenni-
cy” Teatru Rozmaitości z Warszawy w reżyserii Grzegorza 
Jarzyny, jednego z najbardziej cenionych polskich twórców 
teatralnych. 

Poruszone w dramacie tematy – kwestia wrażliwości re-
ligijnej, kształtującej się wiary i moralności nastolatków, a 
także trudnej inicjacji w dorosłość, która potęguje konflikty 
w relacji między rodzicem, a dzieckiem – wywołały w od-
biorcach przedstawienia wiele emocji, skłoniły młodzież do 
przemyśleń i wspólnej dyskusji.

Spektakl, pod którego ogromnym wrażeniem byli młodzi 
widzowie, poprzedzony był warsztatami, które sprowokowały 
uczniów do pochylenia się nad problemami, wokół których 
oscyluje sztuka Grzegorza Jarzyny. W oparciu o techniki te-
atralne i performatywne uczestnicy spotkania próbowali od-

powiedzieć na pytania dotyczące wolności, autorytetów czy 
porozumienia, bądź jego braku, między pokoleniami.

Pełni zapału uczniowie wzięli również aktywny udział w 
warsztatach prezentacji publicznej, dzięki którym mieli oka-
zję utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach edukacji humani-
stycznej i zaprezentować swoje umiejętności komunikacyj-
ne przed dużym audytorium i profesjonalną kamerą.

Wyjazd, choć wyczerpujący, okazał się bardzo refleksyj-
ny i niezwykle twórczy, co potwierdza regułę, że mnogość 
inspirujących bodźców otwiera nas na nowe, poszerzające 
horyzonty doświadczenia.

 Magdalena Nyga
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IV Jarmark Świąteczny
W pogodną niedzielę 20 grudnia  o godz. 11.00  na Placu Wol-

ności  rozpaleniem ogniska rozpoczął się IV Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.

Na jarmark przybyło 24 lokalnych i regionalnych wystawców z 
różnorodnym świątecznym  asortymentem oraz niezawodni miesz-
kańcy Olecka i okolic.

Stoiska zdominowały choinki, ozdoby świąteczne, rękodzieło, 
potrawy i wyroby regionalne, domowe wypieki oraz żywy karp.  

Podczas jarmarku wystąpiły dzieci ze Studia Wokalnego ROK 
„Mazury Garbate” z repertuarem przepięknych kolęd oraz wido-
wiskowa grupa taneczna „Na Maxa” z Kowal Oleckich. Na scenie 
królowały kolędy w wykonaniu zespołów ludowych m.in. Oleckie 
Echo, Świętajniacy, Wieliczanki oraz Sedranianki. Do śpiewania 
kolęd zachęcała również grupa radnych miejskich.

W trakcie imprezy zostały przeprowadzone dwa konkursy. 
Pierwszy na najładniej ozdobioną bombkę, drugi na najlepszą po-
trawę wigilijną. Dużym zainteresowaniem  cieszyła się jak co roku 
świąteczna loteria. Na koniec imprezy zawitał niepowtarzalny 
Święty Mikołaj ze słodkościami dla małych i dużych dzieci.

IV Jarmark Świąteczny powstał przy współpracy Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej z Regionalnym Ośrodkiem 
Kultury „Mazury Garbate „.

Dziękujemy Nadleśnictwu za drzewo do ogniska, Straży Po-
żarnej za przygotowanie miejsca na ognisko, MOSiR za wejściów-
ki przeznaczone na nagrody w konkursach i loterii świątecznej, a 
wszystkim wystawcom za fanty do loterii świątecznej.

W imieniu organizatorów
Wioletta Żukowska
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 „bajaMY’ –
Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy 
Środowiskowym Domu Samopomo-
cy w Olecku wyróżnione w konkursie 

grantowym przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Olecku od lat zajmuje się organizo-
waniem działalności artystycznej osób z niepełnosprawno-
ścią. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia powstał projekt 
„bajaMY”, który jako jedyny w województwie warmińsko-
-mazurskim otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu upo-
wszechnianie różnych form edukacji kulturalnej i artystycz-
nej.  

W ramach realizacji projektu dzieci i młodzież Centrum 
Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku obejrzała dwa przed-
stawienia teatralne. Najmłodsi odwiedzili Suwalski Ośrodek 
Kultury, w którym zaprezentowana została baśń braci Grimm 
pt.: „Czerwony Kapturek” w wykonaniu Łomżyńskiego Te-
atru Lalek. Starsi uczniowie w Białostockim Teatrze Lalek 
obejrzeli współczesną wersję dobrze wszystkim znanej bajki 
pt.: „Kopciuszek”. Oni również odwiedzili tzw. „Piwnicę La-
lek”, dzięki czemu poznali warsztat pracy nie tylko aktorów, 
ale także lalkarza, scenografa, czy reżysera. Bogaci w wie-
dzę dotyczącą teatru, wspólnie z opiekunami przystąpili do 

„tworzenia” własnej sztuki na podstawie baśni Bronisławy 
Ostrowskiej pt.: „Szklana Góra”. Premiera tego przedsta-
wienia odbędzie się podczas Międzypokoleniowego Spo-
tkania Teatralnego w Regionalnym Ośrodku Kultury „Ma-
zury Garbate” w Olecku.

Teatr to nie tylko miejsce, ale także ludzie i atmosfera. 
Realizatorzy projektu zaprosili więc do Centrum Edukacji 
Specjalnej przy ŚDS w Olecku profesjonalnych aktorów z 
Białegostoku, którzy zorganizowali i przeprowadzili spo-
tkanie andrzejkowe. Uczniowie i wychowankowie, dzię-
ki możliwości aktywnego uczestnictwa w tym spotkaniu, 
uczyli się trudnych i często niezrozumiałych treści, związa-
nych z odbiorem kultury, w tym sztuki teatralnej. 

Projekt „bajaMY” to nie tylko dodatkowe zajęcia, wy-
jazdy dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim okazja, 
aby pokazać im, że „zabawa w teatr” jest rozwijająca, daje 
mnóstwo radości oraz ogrom satysfakcji. Udowadnia rów-
nież, że świat naprawdę jest piękny i każdy z nas może w 
twórczy sposób zaznaczyć w nim swoją obecność. 

„bajaMY” -  czyli „MY” wszyscy tworzymy niezwykły 
świat wyobraźni oraz „baja” wyimaginowana rzeczywi-
stość, niezbędny element dziecięcego świata. Dzięki temu, 
iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzegł 
w pracy Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” przy Środowi-
skowym Domu Samopomocy w Olecku szansę na rozwój 
dzieci i młodzieży oraz dzięki wsparciu Pani Dyrektor 
Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku Danucie 
Zaniewskiej projekt „bajaMY” odniósł sukces. 

K
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70
1
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B23306

14
stycznia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
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Literacki wieczór 
z Agatą Tuszyńską

Opowieść o wielkiej, niewytłumaczalnej miłości, mieście, 
którego już nie ma, geniuszu, który odrzucał salony i chodził 
ulicami kryjąc się w cieniu budynków – czyli dzieje związku 
Józefiny Szelińskiej i Brunona Schulza, opowiadane pa-
sjonująco przez autorkę „Narzeczonej Schulza” uwiodły nas 
w sobotni wieczór 12 grudnia. To cudowne spotkanie już za 
nami. 

Jeszcze raz dziękujemy pani Agacie Tuszyńskiej, że ze-

chciała wybrać się do Olecka. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli to spotkanie zor-

ganizować: Oleckiej Izbie Historycznej i p. Elizie Ptaszyń-
skiej, państwu Elżbiecie i Piotrowi Kotom, p. Katarzynie 
Kamińskiej i przyjaciołom z Fundacji Wspierania Rozwoju 
Edukacji i Kultury NA MAZURACH, p. Wojtkowi Jegliń-
skiemu, p. Arkadiuszowi Dębowskiemu, p. Arturowi Grycz-
ce, p. Wojciechowi Sosnowskiemu, p. Piotrowi Bielenica, p. 
Agnieszce Łaszczyńskiej, p. Justynie Jędra i państwu Ka-
tarzynie i Darkowi Bagińskim, p. Tomaszowi Wielochowi.

Najbardziej dziękujemy wszystkim, którzy chcieli spę-
dzić ten wieczór słuchając opowieści o literaturze…

Wywiad z pisarką zostanie wkrótce opublikowany.

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XIII Sesji Rady Powiatu w 

Olecku w dniu 29 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 11:00 
– sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w 
Olecku, 

|przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu 

i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

w Olecku na 2016r.
8. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 

rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Olecku na 2016 

rok.
10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2027;

b) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015. 
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Powiatu Oleckiego na lata 2016– 2027;
d) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały budżetowej;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Go-

spodarki;
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
5) głosowanie nad uchwałą budżetową. 
e)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania 

związane z realizacją Planu Cyfrowego  2025 dla Warmii i 
Mazur.

11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

12. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad.        

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha  
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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          V27304

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

02

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  V24910

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B27802

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V26905

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

64
07

V2
67

06

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

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

AUTO LAND                                           V27105

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27005

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02346

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V25908

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27603

V26207

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25139

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
2

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28812

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27115

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V25319

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23006

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B23406

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28002

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B27902

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L95202

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V27215

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B29501

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22906

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V27225

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

B20810

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26816

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L95201

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28202
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* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21915

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B29101

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26417

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29201

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B27105

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B27005

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25129

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29212

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V28802

V
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02   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

V25209

V2
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26008

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V28912

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V25409

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                          V25010

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29511

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B29001

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B26905

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29301

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K16202

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L95103

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V29242

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16302

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B22407

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B21509

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K14510

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K14610

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B22806

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27125

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B27403

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B22307

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* 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 K16102

* mieszkanie, centrum Olecka, 30 m.kw., jeden pokój, 
parter, tel. 882-771-955 K16401

* 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
B27602

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V25020

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29232

* mieszkanie + garaż gratis do wynajęcia, Zielona 33, 
tel. 502-264-901 K27303

* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel. 
721-643-708 K15308
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Cmentarz mariawicki, ewangelicki i żydowski 
w Filipowie

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Lenarty - Filipów.

Miejscowość Filipów położona jest w województwie 
podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów; 22 km 
od Olecka, zamieszkana przez ponad 2100 osób. 

Wieś została założona w początkach XVI w. przez bo-
jarów litewskich (niższa warstwa szlachty). Filipów był 
jednym z pierwszych miast w tej części Polski, miastem 
królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypo-
spolitej. Prawa miejskie otrzymał w 1570 r. W okresie swego 
największego rozkwitu miasto liczyło 6 tys. mieszkańców. 
Osiedlali się w nim przybysze z Mazowsza, Niemcy, Litwini, 
Żydzi, Holendrzy. Filipów dwukrotnie w historii był silnym 
ośrodkiem reform religijnych. Stanowił centrum arian (braci 
polskich). Był także siedzibą parafii Kościoła Starokatolic-
kiego Mariawitów.

Pozostałością po bytności tak zróżnicowanej ludności Fi-
lipowa są dzisiaj cmentarze. 

Cmentarz mariawicki
Położony jest naprzeciwko cmentarza rzymskokatolickie-

go po prawej stronie drogi Filipów - Bakałarzewo. Powstał w 
1909 r. Stan cmentarza nieczynny; otoczony resztkami muru. 
Ostatniego pochówku dokonano w 2011 r. (zmarła wtedy 
ostatnia osoba ze wspólnoty mariawickiej we wsi - do wspól-
noty w Filipowie należało około tysiąca osób). W lutym 1909 
r. poświęcono kaplicę mariawicką, która przetrwała do 2001 
r. (spłonęła). W centrum wsi zachowały się ruiny gospodar-
stwa mariawitów. 

Cmentarz ewangelicki 
Położony jest naprzeciwko cmentarza rzymskokatolic-

kiego przy ulicy Garbaskiej. Otoczony jest kamiennym mu-
rem. Niewiele nagrobków i mogił. Część napisów nieczytel-
na. Odnowiona brama.  

Cmentarz żydowski
Położony jest 900 m na południe od cmentarza maria-

wickiego, po lewej stronie drogi Filipów - Bakałarzewo, na 
wzgórzu nieopodal rzeki Rospudy. Kirkut o powierzchni 0,94 
ha założono około 1800 r. Teren nieogrodzony, kilkadziesiąt 
nagrobków, będących przykładem sztuki sepulkralnej. Mace-
wy przewrócone. Przez cmentarz biegnie transzeja z okresu 
II wojny światowej. 

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się kwatera 
prawosławna - od strony cmentarza ewangelickiego z groba-
mi z przełomu XIX i XX w. Wówczas w Filipowie przeby-
wali urzędnicy carscy i wojskowi wraz z rodzinami, strzegą-
cy granicy rosyjsko-pruskiej.

W wietrzną niedzielę, 29 listopada 2015 r. na cmentarzach 
w Filipowie byli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
______________________________

„Początki rozwoju mariawityzmu w Filipowie wiążą się 
z działalnością księdza Józefa Hrynkiewicza, który podej-
mował ożywioną działalność wśród ludności wiejskiej w 
czasach, gdy trwały starania o zatwierdzenie zgromadzenia 

przez papieża. Gdy mariawici zostali eksko-
munikowani w 1906 roku, ksiądz Hrynkie-
wicz dostał 12 dni na nawrócenie się i powrót 
do kościoła rzymskokatolickiego. Ksiądz nie 
zastosował się do nakazu dając początek spo-
łeczności mariawickiej w Filipowie i okoli-
cach. Wywodziła się ona głównie z biedniejszych warstw 
ludności wiejskiej. Początkowo modlitwy odbywały się 
w domach prywatnych, w 1909 roku zaś ksiądz kupił od 
Żyda Andropa karczmę przerabiając ją na kaplicę i klasz-
tor. W tym też czasie powstał istniejący do dzisiaj cmentarz 
mariawicki w Filipowie. Parafia mariawicka utrzymywała 
się głównie z działalności szwalni żeńskiej i z ofiar wier-
nych.”(DP)

Kirkut – cmentarz żydowski.  
Macewa – żydowska stela nagrobna w formie pionowo 

ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej lub drewnianej 
zwieńczonej linią prostą, trójkątem, półkolem lub dwoma 
odcinkami koła; górną jej część wypełnia płaskorzeźba, 
dolna inskrypcja. 

Sztuka sepulkralna – twórczość artystyczna dotyczą-
ca sfery nekropolicznej - powiązana ściśle z kultem zmar-
łych. Rozwinęła się już w czasach starożytnych, w kultu-
rach charakteryzujących się hołdowaniem czci zmarłych, 
powiązanym z wiarą w „życie po śmierci”. 

Transzeja – element fortyfikacji w postaci odkryte-
go, wąskiego ale dostatecznie głębokiego rowu, służący 
głównie do przemieszczania się żołnierzy, a osłaniający 
całkowicie przed ogniem nieprzyjaciela prowadzonym na 
wprost, oraz zmniejszający zasięg rażenia wielu innych 
broni. 
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

22 grudnia (Pierwsz Dzień Zimy) 
Balbiny, Beaty, Bożeny, Drogomiły, 
Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judyty, 
Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Flawiusza, Fran-
ciszka, Ksawerego, Luborada, Zenona
23 grudnia 
Dagny, Ilony, Iwony, Mołgorzaty, Miny, 
Sławomiry, Wiktorii, Wiktoryny
Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kante-
go, Kantego, Oktawiana, Sławomira, 
Wiktora
24 grudnia (Wigilia)
Adaminy, Adeli, Adeliny, Eweliny, Ewy, 
Gai, Godzisławy, Grzymisławy, Hermi-
ny,Irminy, Zenobii
Adama, Ewelina, Grzegorza, Noego, 
Zenobiusza
25 grudnia (Boże Narodzenie) 
Anastazji, Anety, Eugenii, Glorii, Oli-
wii, Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymisława, 
Natana, Piotra, Rafała, Spirydona

26 grudnia (Drugi Dzień Świąt)
Dionizego, Djoznizjusza, Kaliksta, 
Stefana, Szczepana, Wróciwoja 
27 grudnia
Fabii, Fabioli, Gabrieli, Janiny, Przyby-
sławy, Teodory, Żanety, Żanny
Cezarego, Dariusza, Grzegorza, Jana, 
Maksyma, Mateusza, Przybyrada, 
Radomysła, Teodora 
28 grudnia 
Antonii, Dobrosławy, Emmy, Teofili, 
Teofilii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego, 
Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda, 
Godzisława, Godzisza, Inocentego, 
Radomysła, Teofila
29 grudnia
Aspazji, Dionizy, Dominiki, Fabioli, 
Lory, Wioli
Dawida, Dionizego, Domawita, Do-
minika, Gerarda, Gosława, Jonatana, 
Józefa,  Lotara, Lotariusza, Marcina, 
Radowita, Seweryna, Tadeusza, Toma-
sza, Trofima

... i natura zarówno, jak życie, 
naśladuje sztukę. Bo któż, jeśli nie 
impresjoniści, stworzyli te cudne 
brunatne mgły, włóczące się po na-
szych ulicach, owiewające latarnie 
i zmieniające domy na potworne 
cienie? Komuż, jeśli nie im i ich 
mistrzowi zawdzięczamy te cza-
rowne srebrzyste opary, co zwisają 
nad naszymi rzekami i zmieniają 
most łukowy i rozkołysaną barkę w 
złudne zjawiska, pełne rozwiewnego 
wdzięku. Ogromna zmiana jaka w 
ciągu ostatnich dziesięciu lat zaszła 
w klimacie londyńskim, jest jedynie 
i wyłącznie dziełem tej szczęśliwej 
szkoły artystycznej. 

Oscar Wilde
Sztuka nie ma ani przyszłości, ani 
przeszłości. Sztuka, która nie potrafi 
utwierdzić się w teraźniejszości, nie 
utrzyma się na swoich pozycjach. 
Grecka i egipska sztuka nie należą 
do przeszłości – są bardziej żywe 
dzisiaj niż były wczoraj. Zmiana nie 
jest ewolucją. Jeżeli artysta mody-
fikuje swoje środki ekspresji, nie 
znaczy to bynajmniej, że zmienił 
swoje cele. 

Pablo Picasso
Sztuka to samo życie, to kreacja, to 
bunt przeciw wszystkim kanonom i 
wszelkiej strukturze formalnej: krót-
ko mówiąc – to nieustanne szukanie 
i wyrażanie wolności. 
Stefan Morawski, w posłowiu do II 
wydania „Sensu sztuki” H. Read’a

Na pasterkę po wodzie, Alleluja po 
lodzie.

Wigilia jasna, stodoła ciasna.
Jak przed Wilią z dachu ciecze, zima 

długo się powlecze.
Kiedy w Adama i Ewy (24 grudnia) 

mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie.
Gdy Wigilia pogodna, często letnia 

pogoda urodna.
Gdy choinka stoi na lodzie, to pew-

nikiem utonie w wodzie.
Mroźne Gody (Boże Narodzenie), 

wczesne wody, a jak słota, późne błota.
Mroźne Gody (Boże Narodzenie), 

ładne lato, przepowiedział stary tato.
Gdy na Gody (Boże Narodzenie) 

leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielo-
ne odłogi.

Komu święta, to święta, a brzuch za-
wsze o głodzie pamięta.

Jeśli w grudniu często dmucha, to w 
marcu i kwietniu plucha.

W noc sylwestrową łagodnie, będzie 
kilka dni pogodnie.

Jeżeli cały grudzień jest suchy i 
mroźny, to całe lato będzie suche i upal-
ne.

Pierniki na choinkę
Pól kg mąki pszennej, pól szklanki 
cukru, pół słoika prawdziwego miodu, 
jajko, żółtko, łyżeczka masła, łyżeczka 
przyprawy do pierników
Lukier: białko, 12 dag cukru pudru, 
łyżeczka octu, łyżeczka mąki ziemnia-
czanej – utarte razem.
Składniki ciasta łączymy, zawijamy w 
folię i wkładamy do lodówki.
Na dwie, trzy godziny przed lepieniem 
pierników ciasto wyjmujemy. 
Pierniki: klejone, lepione, wałkowane, 
wycinane, formowane przez dzieci, jak 
fantazja dyktuje, układa się na posmaro-
wanej tłuszczem blaszce i piecze około 
10 minut w temperaturze 220°C.
Lukrem pokrywa się gdy są już zimne. 
Nitki do powieszenia pierników na choin-
ce mocujemy zaraz po wyjęciu ich z pieca.
Barszcz czerwony z uszkami

1 kg buraków, włoszczyzna, 2 cebule, 
ząbek czosnku, 2-3 suszone grzyby, 2 
szklanki kwasu buraczanego, 6 ziaren 
pieprzu, 3 ziarna ziela angielskiego, sól, 
cukier
Włoszczyznę i buraki obieramy, kroimy 
na kawałki i wkładamy do garnka. Zale-
wamy to 3 litrami wody i solimy. Doda-
jemy pieprz i ziele angielskie i gotujemy 
do miękkości około 40-50 minut.
Gdy warzywa są miękkie wlewamy 
kwas buraczany. Dodajemy ugotowane 
wcześniej grzyby wraz z wodą, w któ-
rej się gotowały. Wrzucamy również 
czosnek roztarty z solą. Przyprawiamy 
cukrem.
Barszcz podajemy z uszkami.
Pierożki pieczone z grzybami
Ciasto: 2 szklanki mąki, ½ szklanki 
śmietany, 12,5 dkg masła, 1 dkg drożdży
farsz: 75 dkg świeżych grzybów, 1 
cebula, sól, pieprz, estragon, łyżeczka 

masła, 2 łyżki tartej bułki
Ciasto należy dobrze wyrobić, a następ-
nie schłodzić w lodówce. 
Następnie rozwałkowujemy cienko na 
2-3 mm i z tak przygotowanego wykra-
wamy spodkiem kółka, na które nakła-
damy farsz. Zalepiamy.
Wstawiamy do nagrzanego dość moc-
no piekarnika (225°C) i pieczemy na 
rumiano. Podajemy ze szpinakiem lub 
innymi jarzynami.
Przygotowanie farszu: grzyby starannie 
umyć i rozdrobnić. Na patelni rozpuścić 
masło i zeszklić na nim drobno posie-
kaną cebulę, dodać grzyby i dusić pod 
przykryciem ok. 40 minut. Odkryć ron-
del, dodać przyprawy i dusić do odparo-
wania soku. Dodać wówczas tartą bułkę 
i wymieszać.

Bezowe (ciasto)
29 dag czekolady, 20 dag masła, 20 
dag cukru, 5 jajek, 8 dag mąki, 6 
kasztanów
na bezę: 2 białka, 10 dag cukru, 700 
ml wody
Do miski wrzucamy kawałki czekolady 
i masło i całość rozpuszczamy zanurza-
jąc garnek w gorącej wodzie. Dodajemy 
cukier i dokładnie mieszamy. 
Teraz wbijamy jajka i ubijamy krem.
Wsypujemy mąkę i pokrojone w kostkę 
kasztany. Formę do pieczenia wykła-
damy pergaminem tak aby brzegi wy-
stawały. Pergamin smarujemy masłem. 
Wlewamy do środka ciasto i pieczemy 
około 15 minut. Bezę przygotowujemy 
w następujący sposób.
Cukier i wodę podgrzewamy w garnku 
aż utworzy się jasny karmel. Nie wolno 
dopuścić do wrzenia. 
Jajka ubijamy na pianę. Dodajemy do 
nich cukier i dalej ubijamy. .
Teraz wyjmujemy ciasto z piekarnika, 
na wierzch wkładamy pianę i wstawia-

my je z powrotem. 
Pieczemy jeszcze 5 minut.
Ciasto studzimy i dopiero wyjmujemy je 
z formy..
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„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. 

III miejsce, Amelia Kepisty (1c), Z drugiej strony

Akcja Święty Mikołaj
W grudniu, jak co roku ruszyła kolejna edycja „Akcji 

Święty Mikołaj 2015”. Organizowana w szpitalnych oddzia-
łach ginekologii onkologicznej, na terenie całej Polski. 

Inicjatorem jej jest już od 9 lat Ogólnopolska Organizacja 
na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobieco-
ści”. 

Celem jest niesienie wsparcia kobietom chorym m.in. na 
raka szyjki macicy, obecnie przebywającym w szpitalach. 
W procesie leczenia niezwykle ważnym elementem jest siła 
walki i dobra kondycja psychiczna pacjentek.

W akcję tę włączyło się również Starostwo Powiatowe i 
zorganizowało ją w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Cen-
trum Onkologii w Olsztynie (w którym leczone są również 
mieszkanki powiatu oleckiego). 

W ramach akcji 11 grudnia b. r. przekazano kobietom 
świąteczne upominki od Fundacji Kwiat Kobiecości oraz 
Starostwa Powiatowego w Olecku.

Halina Kasicka 
www.powiat.olecko.pl

Trzy groźne wypadki na drogach
Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło w miniony 

piątek około godz. 17:00 w Świętajnie. 
Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący sa-

mochodem osobowym marki Volkswagen najechał na pie-
szego, ubranego na czarno, leżącego na jezdni. 

Na szczęście 34-late nie odniósł poważniejszych ob-
rażeń, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 
blisko 4 promile alkoholu. 

Do pierwszego wypadku drogowego doszło w miniony 
piątek przed godz. 22:00 w Olecku. Jak ustalili policjanci 
pracujący na miejscu, kierujący osobowym bmw nie ustą-
pił pierwszeństwa dla pieszej znajdującej się na przejściu 
dla pieszych i potrącił przechodząca.

Mężczyzna nie udzielił pomocy i odjechał. Kobieta 
z urazem nogi została przetransportowana do szpitala w 
Olecku.

Policjanci pracujący nad tą sprawą natychmiast pod-
jęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i szybko 
ustalili jego dane. Paweł K., krótko przed zatrzymaniem 
przez funkcjonariuszy sam zgłosił się do oleckiej komendy 
i przyznał się, że to on dzień wcześniej prowadził bmw i 
potracił pieszą.  Przeprowadzone badania wykazały w or-
ganizmie 33-latka obecność  marihuany. 

W minioną sobotę po godz. 16:00 oficer dyżurny olec-
kiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogo-
wym, do którego doszło na ul. Nocznickiego. Policjanci 
ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 
kierująca samochodem osobowym marki Renault podczas 
manewru cofania z parkingu nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu kierującemu rowerem, w wyniku czego doszło 
do zderzenia. Mężczyzna z urazem żuchwy został prze-
transportowany do szpitala w Ełku. 

Ponadto funkcjonariusze podczas wykonywany czyn-
ności  sprawdzili stan trzeźwości obojga kierujących, gdzie 
badanie w organizmie Adama C. wykazało ponad promil 
alkoholu.   

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Krótkofalarski Opłatek
W sobotę 19 grudnia w  Klubie Łączności LOK SP4K-

SY w Olsztynie na corocznym opłatku spotkali się zaproszeni 
przez Zarząd Klubu, krótkofalowcy Warmińsko-Mazurskiej 
Organizacji Wojewódzkiej LOK, wśród, których był także 
przedstawiciel oleckiego Klubu Łączności LOK SP4KPP kol. 
Wojciech Pokusa SP4ICD.

Olecki Klub Krótkofalowców  działa przy Stowarzysze-
niu Przypisani Północy i jest wysoko notowany w Polsce jak 
również znany na całym świecie dzięki nawiązywanym łącz-
nością z radioamatorami na całej kuli ziemskiej.

Za popularyzację krótkofalarstwa oraz regionu Warmii i 
Mazur  koledzy: Jerzy Weiss - SP4WLW i Wojciech Pokusa 
- SP4ICD zostali w  uhonorowani dyplomami oraz upominka-
mi książkowymi. W imieniu Dyrektora Biura W-M OW LOK 
w Olsztynie dyplomy wręczył Prezes Klubu kol. Karol Kulas 
SP4GIW.

Na koniec wszyscy dzieląc się opłatkiem życzyli sobie 
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i na Nowy 
Rok 2016 wyśmienitych łączności oraz dobrej propagacji fal 
radiowych.

Z krótkofalarskim pozdrowieniem   vy  73 ! Do Siego 
Roku 2016.    

Andrzej Wikłacz SP4HHI

Taekwondo Olimpijskie
Maurycy Miszczak – 2 miejsce na Międzynarodowym 

Pucharze Polski Młodzieży „Olsztyn CUP”
W niedzielę 13 grudnia w hali Urania w Olsztynie roze-

grano Międzynarodowy Puchar Polski Młodzieży „Olsztyn 
CUP” do lat 21. 

Nasz siedemnastolatek 
z „HIDORI” Olecko zano-
tował kolejny doskonały 
występ na zawodach mi-
strzowskich. W kategorii 
do 68 kg zajął 2 miejsce. W 
finale uległ zawodnikowi z 
Jeżyc. To już czwarty me-
dal w tym roku na zawo-
dach rangi Pucharu Polski 
i Mistrzostw Polski w ka-
tegoriach juniora, młodzie-
żowca i seniora.

Gratulacje.
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Już?

- Już? – zapytał Archanioł, który w tym roku był odpo-
wiedzialny za zapalanie Gwiazdy Betlejemskiej.

- Jeszcze za wcześnie. Popatrz – i Bóg wskazał małe 
mieszkanko, w którymś z bloków na przeciętnym polskim 
osiedlu, do którego ledwie weszła obładowana torbami nie-
młoda kobieta. Zaczęła wypakowywać ciężkie torby prosząc 
dzieci, by jej pomogły. Z kanapy podniósł się mężczyzna nie-
skory do pomocy. 

– Daj jej czas, pewnie skończyła pracę w którymś z su-
permarketów i musi to wszystko ogarnąć, a jest jeszcze, jak 
to na Ziemi mówią – w lesie.

Archanioł wzruszył ramionami i przeleciał setki kilome-
trów od tamtego miejsca. Tym razem wybrał domek na wsi. 
Zerknął przez okno i dostrzegł, że wszystko już gotowe cze-
ka w kuchni, stół nakryty białym obrusem, choinka puszy się 
w kącie. A gdzie są domownicy? – zastanowił się. Odwrócił 
się w stronę podwórka i wszystko się wyjaśniło – wszyscy, 
łącznie z dziećmi, poszli do obrządków. A jest co oporządzać 
– przy osiemdziesiątej siódmej krowie szczeknął pies i Ar-
chanioł się pomylił w ich liczeniu, a od nowa nie miał ochoty. 
Wszystkie je trzeba wydoić, umyć sprzęt, potem nakarmić, 
napoić, bo zwierzęta tego dnia ani żadnego innego głodne 
być nie mogą.

- Lecę dalej – oznajmił nie wiadomo komu, bo przecież 
Bóg i bez tego wie, co porabiają jego podwładni. 

Wziął kurs na północ, przeleciał może sto kilometrów. 
Ciemno było wkoło, ale zauważył kilka płomyczków. Zain-
trygowało go. Szybko się zorientował, że trafił na cmentarz. 
- A kogo tam nosi w taki wieczór i w takie miejsce? – nie 
zdążył jednak kichnąć, gdy już był przy mężczyźnie, który 
z delikatnością gładził płytę pomnika, coś tam mówił, nie-
zgrabnie zapalał świeczki. Potem przyklęknął i tak zamarł 
w bezruchu. Od czasu do czasu słuchać było jego szloch. 
Oj, nie mógł na to pozwolić w dzień wigilijny, który ma być 
zapamiętany jako ten  świąteczny, radosny. Poprosił kolegę 
– specjalistę od podmuchów. Wiatr tak się przejął prośbą Ar-
chanioła, że nie tylko zdmuchnął dwie świeczki, ale i czapkę 
mężczyzny. Poskutkowało. Mężczyzna przeżegnał się i szyb-
ko poszedł do bramy.

- Już? – zapytał zniecierpliwiony. – Dzieciaki doczekać 
się nie mogą św. Mikołaja.

- A mam wrażenie, że ty… Cierpliwości, ucz dzieci 
cierpliwości – zaśmiał się stwórca gór, jezior, motyli, za-
jęcy i każdej ryby (karpia też), bocianów i mrówek. – Nie 
wiesz, gdzie się podział święty z rewiru PL?

- Masz ci los! Pewnie znowu gdzieś się zagubił. No co 
roku to samo – zaczął mówić coraz szybciej. – Ja go chyba 
wyślę do sortowni listów, albo na urlop do ciepłych krajów. 
Jak się wysmaży na słońcu, to zatęskni za zimą, reniferami i 
tym całym świątecznym zamieszaniem. O, proszę – Archa-
nioł wskazał na Puszczę Augustowską, - siedzi tam pod drze-
wem jak krasnal i drogi znaleźć nie umie, a przecież wszyscy 
przechodzili szkolenie z topografii terenu. No, nie mogę!

Teraz Stwórca zaczął uspokajać przejętego Archanioła, 
że święty sobie poradzi, byleby go wilki nie przestraszyły.

- Masz ci los! – przerwał dywagacje białoskrzydły. – A 
co to znowu za smutek? – i wysunął głowę ponad firankę. 
A tam wszystko było już gotowe - potrawy na stole, sian-
ko pod obrusem, paczuszki pod choinką, tylko nikogo przy 
stołu prócz staruszki z listem w ręku.  – Muszę zastukać do 
sąsiadów, żeby ją zaprosili do siebie! – I tak zrobił.

- Szefie, już? Niektórzy muszą zjeść dwie wieczerze, 
może już pora?

- Sam oceń – i Stwórca kiwnął głową, a Archanioł zro-
zumiał, że musi spojrzeć w tamtą stronę. 

Miasta i miasteczka rozświetlone kolorowymi lampka-
mi jak w amerykańskich filmach sprzed lat, sklepy, czyli 
galerie, pozamykane, nawet McDonald’s-y puste, kierow-
cy wiozą z ostrożnością swoje rodziny pod znane adresy, 
zapach choinek i potraw pieści podniebienia, ulice pusto-
szeją, a w co drugim oknie siedzą dzieciaki z rozdziawio-
nymi buziami jak gawrony.

- Te maluchy to sobie nosy rozpłaszczą. Już?
- Skoro tak uważasz, to już, a ja i tak przyjdę do każde-

go w swoim czasie. W sercu każdego muszę się narodzić 
z osobna i każdemu daję szansę co roku, by pojednał się z 
sąsiadem, ze współpracownikami, z żoną, mężem, dziec-
kiem. Nie u każdego serce się przełamuje jak ten opłatek…

- No Szef to musi zawsze tymi zagadkami przemawiać 
nawet w Wigilię. Trudno – zapalam!

I zabłysła Pierwsza Gwiazda na firmamencie niebie-
skim i wskazała Pasterzom drogę do Betlejem, a ludziom 
dała znak, ze można zasiadać do Wieczerzy Wigilijnej. 

- A każdy Betlejem ma w swoim sercu i musi sam drogę 
odnaleźć do niego, a ja mu w tym pomogę – dodał Stwórca, 
a Archanioł był tak dumny i radosny ze swej pracy, że nawet 
nie usłyszał słów Najwyższego.

Marusia


