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Śmiej się często. Poczucie humoru jest lekarstwem na prawie wszystkie nieszczęścia świata.
H. Jackson Brown, Jr.
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Zebrano 1536 kg żywności

Dwa dni (25-26 listopada) w oleckich sklepach trwała 20. Świąteczna Zbiórka Żywności zorganizowana przez
Federację Polskich Banków Żywności.
Koordynatorem zbiórki na terenie miasta było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Wolontariuszami byli uczniowie i podopieczni: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika, Domu im. Janusza Korczaka, Gimnazjum dla dorosłych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Zebrano 1536 kg produktów spożywczych, które w postaci paczek świątecznych trafią do najbardziej potrzebują-

Expressem, czyli Super Wieczór

B46908

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem,
tel. 602-709-756

B49802

W listopadzie, kiedy goło w sadzie, w warszawski
Teatrze Polskim odbyła się gala z okazji 25-lecia „Super
Expressu”. Na imprezie pojawił się pan prezydent, który
nie bywa na wręczeniu nagrody literackiej „Nike”.
Na spotkaniu pewna osóbka zaprosiła pana prezydenta,
żeby podzielić się z nim torcikiem. Najważniejsza osoba w
kraju skusiła się i podeszła pod estradę. Po czym dzieweczka odwróciła się na wysokich obcasach i pokazała miejsce,
gdzie kończy się szlachetna część pleców. Pozdrowiła widzów pośladkami i poszła w siną dal sceny, rozkołysana w
biodrach.
Ta wtopa przypomniała mi pewien fakt.
Otóż była kiedyś warszawska popołudniówka „Express
Wieczorny”, wydawana od 1948 do 1991 roku. W końcu
dopadła gazetę Fundacja Prasowa „Solidarność”, oficyna
Prasowa Porozumienia Centrum, którym kierował obecny
prezes PiS.
W ciągu 8 lat zrobiła wysokonakładową popołudniówkę w koloratkę.
A swoją drogą, jaką trzeba mieć klasę (polityczną),
żeby się zadawać z tabloidem? Nie piszę tego ze wzruszenia, bo taki cyniczny to ja nie jestem.
Czesław Mirosław Szczepaniak

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

cych mieszkańców miasta oraz do instytucji zajmujących
się pomocą dzieciom i młodzieży.
Wojciech Bojar, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”, powiedział:
„Cieszę się, że udało się nam zebrać rekordową ilość
żywności. Współpraca ze szkołami jest bardzo owocna.
Dziękuję wolontariuszom, nauczycielom i darczyńcom za
okazaną pomoc i zaangażowanie. Młodzi wolontariusze
przyczynili się do tego, że wielu potrzebujących spędzi
godnie święta Bożego Narodzenia. Życzę zdrowych i pogodnych świąt.
Wojciech Jegliński

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K23902

B47706

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

Apel do mieszkańców
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Olecko o zachowanie szczególnej
czujności wobec osób wymagających pomocy, a
szczególnie bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.
Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób
wymagających pomocy do:
1) Policji – tel. 997
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olecku tel. 87 520 42 33 (w godzinach pracy zakładu)
Ponadto informuje, że od 1 listopada 2015r. do
31 marca 2016r. funkcjonuje bezpłatna całodobowa
infolinia dla osób bezdomnych.
800 165 320
Pod wyżej wymienionym numerem telefonu
osoby zainteresowane mogą uzyskać informację na
temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.
uw.olsztyn.pl dostępny jest rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego
województwa.
W Olecku dla osób bezdomnych funkcjonuje
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
al. Zwycięstwa 3a.
Telefon – 87 523 99 65
NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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k
dalieSta
n ł
rajem to ym
ba y m
to ka w
w rt y e! y

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95......................... 4,75 zł
PB 98......................... 4,95 zł
LPG............................ 2,22 zł
Olej opałowy............... 3.00 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

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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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Rafał Olbiński, Plakat, grafika
• 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 Fotografii „Klatka”, ROK MG
7 grudnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
`7.00 - Prezentacja artystyczna osób niepełnosprawnych
„Każdy z nas jest artystą”, sala widowiskowa ROK MG
17,00 - 19.00 - pokaz filmu „Made in BY”, kawiarnia Zamkowa, po filmie dyskusja
8 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
9 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Światło między oceanami - film, kino Mazur
18.30 - Przełęcz ocalonych- film, kino Mazur
10 grudnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - Światło między oceanami - film, kino Mazur
18.00 - Show Electrica Laser Violin - Kasia Szubert feat
visual, spektakl laserowy, Rynek (plac Wolności)
18.30 - Przełęcz ocalonych- film, kino Mazur
11 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Światło między oceanami - film, kino Mazur
18.30 - Przełęcz ocalonych- film, kino Mazur
12 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.30 - Filharmonia, sala kina Mazur
14 grudnia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
Bezpłatna mammografia, mammobus przy szpitalu, Gołdapska 1 (szczegóły wewnątrz numeru)
16.00 - Warsztaty tworzenia ozdób świątecznym, prowadzi
Wioletta Żukowska, biblioteka, ul. Kopernika
15 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 -Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet
U-17, hala Lega (eliminacje)
14.30 - Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet U-17, hala Lega (eliminacje)
17,00 - Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet U-17, hala Lega (eliminacje)
19.30 - Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet U-17, hala Lega (eliminacje)
16 grudnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
12.00 -Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet
U-17, hala Lega (eliminacje)
14.30 - Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet U-17, hala Lega (eliminacje)
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Wilk w owczej skórze - film, kino Mazur
17,00 - Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet U-17, hala Lega (eliminacje)
19.00 - Zły Mikołaj 2- film, kino Mazur
19.30 - Mistrzostwa Europy Wschodniej w Siatkówce Kobiet U-17, hala Lega (eliminacje)
17 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Wilk w owczej skórze - film, kino Mazur
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Finał
warsztatów plecionkarskich

W Świetlicy Wiejskiej w Kukowie w ramach projektu
Pomysłodajnia podsumowaliśmy warsztaty plecionkarskie
z wikliny papierowej. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy
projektu z gminy Olecko, sołectwa Kukowo i okolicznych
wsi (Zajdy, Rosochackie, Ślepie, Sedranki). Razem około 40
osób, w tym osoby niepełnosprawne. Wszystkich serdecznie
powitała i podziękowała za przybycie i wzięcie udziału w
warsztatach opiekunka świetlicy, a zarazem pomysłodawczyni projektu Beata Jarmołowicz. Projekt zaktywizował
społeczność i pobudził do działania .
Podziękowała też Agnieszce Naruszewicz za pomoc
przy pisaniu projektu. Przez 6 miesięcy podczas zajęć popołudniowych w piątki i soboty w godzinach otwarcia świetlicy wiejskiej odbywały się warsztaty w sposób atrakcyjny
i dostosowany do wieku uczestników. W tajniki wyplatania
wikliny papierowej wprowadziła nas instruktorka Jolanta
Sawicka, co pozwoliło na stworzenie dzieciom, młodzieży
i dorosłym samodzielnych prac. Wg niej wykorzystanie wikliny papierowej jako techniki prowadzenia zajęć pozwala na

zwiększenie zdolności manualnych, rozwój zaburzonych
funkcji motorycznych, grafomotorycznych, sprzyja ćwiczeniom w koncentracji uwagi, relaksuje, odpręża, rozwija
myślenie, kreatywność oraz inwencję twórczą.
Uczestnicy warsztatów plecionkarskich rozpoczęli zajęcia od wykonania rurek papierowych, niezbędnych do
dalszej pracy. I w tym momencie okazało się, że u większości uczestników zdolności manualne zawiodły. Z czasem
nabrali pewności siebie i zaczęli wyplatać wianki, owijać
butelki i różnorodne słoiki wikliną papierową.
W dalszej części zajęć uczyli się plecenia koszyków,
choinek, kapeluszy, lalek. Z rąk najmłodszych uczestników
wyszły praktyczne szkatułki i ramki do zdjęć.
Instruktorka zajęć pokazała uczestnikom różne techniki malowania oraz zdobienia prac koralami, kwiatami,
wstążkami, ozdobami świątecznymi i metodą decupage.
Podczas trwania warsztatów zaprezentowaliśmy prace na
wystawie w ROK „Mazury Garbate” i na dożynkach gminnych w Olecku na stoisku sołeckim.
Wykonaliśmy też antyramy ze zdjęciami przedstawiającymi krok po kroku powstawanie prac uczestników warsztatów.
W Świetlicy powstała także wystawa efektów pracy
uczestników, które później wykorzystaliśmy jako dekorację świetlicy. Wśród uczestników wyłoniły się talenty artystyczne, a ich prace nas zachwyciły. Podczas spotkania
nie zabrakło słodkiego poczęstunku, który został przygotowany z pomocą rodziców młodszych uczestników. Spotkanie uświetnił występ zespołu ludowego „Sedranianki”.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali
drobne upominki.
Wolontariuszka Wioletta Żukowska

wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Artur Bagiński
• Lech Cymiński
• janusz danilczyk
• Marek Kądracki
• Roman Łazarski
• Krzysztof Szwender

K23108

K23510

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Urząd Pocztowy w Olecku
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Felieton
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Czas!
Mój przyjaciel ma takie dość
dziwne powiedzenie. Czysto fifilozoficznie wyraża pogląd, że
„czas popiernicza jak nutria”.
Nie wiem skąd się wzięło u
niego takie określenie. Może to
tak jak w dowcipie o żółwiach,
które uciekły dozorcy z klatki.
- Jak to się stało? – pyta dyrektor ogrodu zoologicznego.
- No.. my-my-my-k-k i po-po-sz-szły! – odpowiada
dozorca.
W sobotę obejrzałem w telewizji film z Atkinsonem
„Wszystko zostaje w rodzinie”. W scenariuszu filmu
znalazł się też dobry dowcip z branży kościelnej. Jaś Fasola gra tam pastora anglikańskiego.
Bóg poczuł się zmęczony i postanowił wybrać się na
wakacje. Pyta więc Piotra, gdzie by tu pojechać.
- Może na Księżyc? – sugeruje Piotr.
- E, tam nie ma atmosfery.
- To może na Ziemię?
- Nie. Byłem tam dwa tysiące lat temu. Poznałem
pewną Żydówkę. Do tej pory się o tym mówi.
Część z Państwa zapewne oglądała ten film. Więc
dowcip cytuję dla przypomnienia. Tej zaś części, która
filmu nie widziała cytuję go dla dobrego humoru.

przez nią tysiące osób, a jeszcze o dwudziestej na placu czynna była scena i płonęło ognisko. Wielkie serce
pokazali wspólnie olecczanie.
Udana impreza, udana zabawa, przepyszny bigos...
i wszystko wesołe, radosne i ważne. W międzyczasie
ubrano choinki, a potem Burmistrz zapalił bożonarodzeniowe światełka. Zaradośniał największy rynek w
Europie.
Za tydzień inna impreza. V Olecki Jarmark Świąteczny. Pierwszy raz w tym roku włączył się do jej organizowania Urząd Miejski.
Trzeba tu podkreślić, że to wielkie udogodnienie
dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej
i Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”. ,
które to do tej pory imprezę to prowadziły.
Miasto dało ludzi do pracy.
W poprzednich wydaniach Jarmarków, gdy się
wszystko kończyło, a sprzedawcy rozjechali się i Rynek stawał się pusty Maryla Dzienisiewicz, Wiola Żukowska i ja, braliśmy miotły i szufelki i sprzątaliśmy
plac. Teraz już zrobią to służby miejskie. Dla mnie to
bomba!
A to już przecież piąty Jarmark, a jak doliczyć Jarmark Wielkanocny, to wychodzi, że dziesiąty.
Czyli sumując, w Olecku idzie ku cywilizacji. Oby
tylko współudział Ratusza nie okazał się jednorocznym kaprysem?

Idą święta. I widać to w naszym Olecku jak nigdy.
Radośnie i świątecznie na ulicach. Światełka na drzewach. Jeszcze tak pięknie nie było. Co prawda z roku
na rok przybywa nam ozdób ulicznych, ale w tym roku
wystrój miasta jest szczególny.
A i impreza, która odbyła się na Rynku nadała jakby
nowy wymiar bożonarodzeniowym przygotowaniom.
To była naprawdę udana impreza. Przewinęło się

Przydałoby się jednak choć trochę śniegu... a tu odwilż.
Stare przysłowie mówi, że jak Barbary po lodzie,
to Boże Narodzenie po wodzie. W imieniny Baśki był
mróz. Więc idzie ku temu, że w święta będzie woda.
Trudno!
Bogusław Marek Borawski
Ps. Radziłbym tym, którzy wieszali światełka na
drzewach od ratusza w kierunku ulicy Cichej, aby poprawili ich zawieszenie. Ostatnio mój przyjaciel zwrócił mi uwagę, że przypominają niezgrabnie nabazgrane
na murze pewną męską część ciała.

V22005

Pojemniki
na przeterminowane leki

zostały ustawione w:
- obu siedzibach Urzędu Miejskiego w Olecku, tj.
przy Placu Wolności 3 i 1 (na parterach),
- Aptece Gemini przy Placu Wolności 12,
- Aptekach Cefarm przy ul. Składowej 6 i Zielonej
37,
- Apteka, Plac Wolności 7B,
- Apteka, ul. Kolejowa 15.
Apteki, które nie mają własnych pojemników na
przeterminowane leki, a chcą wziąć udział w akcji,
proszone są o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Olecku, plac Wolności 3, pok. Nr 5, tel.87 520 16 03.
Napełnione pojemniki będą sukcesywnie przekazywane firmie zajmującej się zbiórką odpadów, a
następnie trafią do specjalistycznej utylizacji. Warto
wspomnieć, że przeterminowane leki, to grupa śmieci
niebezpiecznych i nie wolno wyrzucać ich do śmieci
komunalnych.
newsletterUM
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Ślisko na drogach

Do dwóch zdarzeń drogowych doszło 30 listopada przed
godziną 8 rano. Najpierw strażacy otrzymali zgłoszenie
o wypadnięciu z drogi busa w miejscowości Cimochy. Po
zajechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że bus marki
Renault dachował, a następnie wypadł z drogi, i stanął ponownie na koła. Kierujący pojazdem został odwieziony do
szpitala.
Chwilę później w miejscowości Dunajek zderzyły się
dwa samochody Fiat Seicento i VW T4. Kierowcy obu pojazdów, również zostali odwiezieni do szpitala. Droga była
częściowo zablokowana i odbywał się ruch wahadłowy.
Warunki na drogach są trudne i apelujemy o szczególną
ostrożność.
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Bezpłatna mammografia

14 grudnia kobiety w wieku 40 - 49 oraz 70-75 lat będą
mogły wykonać bezpłatnie mammografię. Mammobus ustawiony zostanie tego dnia przy Olmedica Sp. z o.o. w Olecku.
Bezpłatne badania wykonywane będą w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest
tylko skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz druk skierowania dostępne na stronie internetowej
www.fundusze.mammo.pl oraz www.powiat.olecko.pl
Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o
wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na
http://www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Halina Kasicka

Świadomy Senior
– Bezpieczny Senior

1 grudnia br w Starostwie Powiatowym w Olecku oleccy policjanci przeprowadzili debatę społeczną. W trakcie
spotkania omawiano zagrożenia na jakie są narażone osoby starsze, a także ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Seniorzy podczas spotkania otrzymali odblaski i przekazali
funkcjonariuszem problemy i spostrzeżenia jakie napotykają w codziennym życiu.
Debatę pod hasłem „ Świadomy Senior – Bezpieczny
Senior” otworzył insp. Andrzej Żyliński, który wprowadził
seniorów w omawiany temat. Po krótkim wstępie uczestnicy
debaty obejrzeli spot telewizyjny oraz wysłuchani spotów
radiowych dotyczących oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”.
Następnie nadkom. Adam Brodowski Naczelnik Wydziału Kryminalnego omówił przestępstwa, których najczęściej ofiarami są osoby starsze oraz metody działania sprawców tych czynów.
Po tym wystąpieniu podinsp. Ewa Papadopulu Naczelniczka Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego omówiła z
seniorami zasady bezpiecznego poruszania się zarówno pie-

Oleccy policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali 20-letniego mężczyznę posiadającego narkotyki. W jego mieszkaniu funkcjonariusze także
znaleźli marihuanę i tabletki ekstazy. Mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy.
We wtorek 29 listopada funkcjonariusze wydziału kryminalnego oleckiej jednostki podczas wykonywania czynności wylegitymowali jednego z mieszkańców Olecka. W
trakcie podjętych czynności mężczyzna miał zaczerwienione oczy oraz dziwnie się zachowywał w związku z czym
policjanci zaczęli podejrzewać, że może on być pod wpływem środków odurzających.
Kryminalni dokonali sprawdzenia odzieży 20-latka i
znaleźli przy nim metalowy młynek z suszem roślinnym.
Następnie podczas przeszukania mieszkania mężczyzny
funkcjonariusze znaleźli pojemnik metalowy z suszem roślinnym, woreczek foliowy z tabletkami oraz torebkę foliową z zawartością różowego proszku.
Wstępnie badania wykazały, że zabezpieczone substancje to marihuana i ekstazy.
20-latek, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych,
najprawdopodobniej usłyszy zarzut posiadania środków
odurzających, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
szych jak i rowerzystów po drogach.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał odblaski przy
czym policjanci ponownie apelowali o ostrożność i noszenie elementów odblaskowych po zmierzchu nie tylko w
obszarze zabudowanym, a także w mieście.
Na zakończenie odbyła się dyskusja podczas, której
uczestnicy debaty przekazali funkcjonariuszem problemy i
spostrzeżenia jakie napotykają w codziennym życiu
Podsumowaniem debaty było sporządzenie ankiety
przez wszystkich uczestników.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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III olecka kampania
Białej Wstążki współorganizowana przez olecką policję

W 2 grudnia w sali widowiskowej ROK „Mazury
Garbate” w Olecku odbyła się konferencja w ramach III
oleckiej kampanii Białej Wstążki zorganizowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Współorganizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Olecku, zaś patronat nad akcją objęło Starostwo Powiatowe w Olecku.
Tegoroczna kampania odbyła się pod hasłem „Prawdziwy
mężczyzna wzrasta na wartościach”.
Akcja jest najważniejszą na świecie kampanią skierowaną przeciw przemocy wobec kobiet. Jej głównym celem jest wsparcie działań zapobiegających przemocy oraz
propagowanie dyskusji społecznej o problemie. Kampania
prowadzona jest w ponad 50 krajach świata, a rozpoczęła
się w 1991 r. w Kanadzie. Jej początek dały tragiczne wydarzenia z Montrealu, gdzie 6 grudnia 1989 r. na politechnice mężczyzna zastrzelił 14 kobiet, a 13 innych osób ranił,
bo - jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów
technicznych.
Na znak sprzeciwu grupa kanadyjskich mężczyzn przypięło sobie do piersi białe wstążki. Po kilku tygodniach ten
biały symbol nosiło już 100 000 Kanadyjczyków jako znak
osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy
wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.
Tegoroczne spotkanie otworzył występ podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Olecku w krótkim
spektaklu. Następnie wszystkich zgromadzonych gości
przywitał Starosta Marian Świerszcz, który krótko przybliżył cel kampanii.

Głos zabrał również
Komendant Powiatowy
Policji w Olecku insp.
Andrzej Żyliński, który stwierdził, że policja, jest służbą, której
głównym celem jest
ochrona życia i zdrowia ludzi, i że policja
od zawsze podejmuje
działania zmierzające
do ograniczenia przemocy. Zauważył, że
najważniejsza w skutecznym podejmowaniu działań na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy jest
współpraca pomiędzy
instytucjami zajmującym się tym problemem. Nadmienił również, że wymaga
od swoich podwładnych odpowiedniego podejścia do osób,
które oczekują pomocy, takiego traktowania jakiego chcieliby dla swoich bliskich.
Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Błażeja Gawrońskiego, certyfikowanego superwizora w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzicie pt. „ Prawdziwy
mężczyzna wzrasta na wartościach”.
Na zakończenie pracownicy jednostek z terenu powiatu
oleckiego, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie uczestniczyli w superwizji
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Sztukmistrz
Czesław Słania urodził się 22 października
1921 w Czeladzi, zmarł 17 marca 2005 w Krakowie. Był cenionym projektantem i zarazem
grawerem znaczków pocztowych i banknotów.
Co ja piszę? To był sztukmistrz. Mawiano o nim – „czarodziej rylca”. W swoim życiu zaprojektował ponad 1000
znaczków dla 43 krajów.
W czasie okupacji niemieckiej wstąpił do partyzantki i
podrabiał kenkarty i różne dokumenty. Po wojnie studiował
na Wydziale Grafiki ASP i wykonywał w prosektorium rysunki dla potrzeb siedmiotomowej „Anatomii człowieka”. W
Drukarni Narodowej zgłębiał tajemnice sztuki miedziorytniczej i grawerskiej.
W 1956 roku opuścił Polskę, żeby w Szwecji podreperować swoje zdrowie (chorował na gruźlicę). Szwedzi poznali
się na Czesławie Słani. Otrzymał mieszkanie, obywatelstwo
i pracę. Został królewskim grawerem.
Na pytanie: jakie ma marzenie, niezmiennie odpowiadał
– „być na wiejskim weselu”. Nie doczekał, żeby być na przyjęciu i zabawie z okazji ślubu. Wśród tych, gdzie pospolitość
skrzeczy. Wiedzieli o tym i nikt się nie zajął tym, żeby zaprosić Czesława Słanię, który w znaczkach przemycał żarciki.
Można je zobaczyć li tylko pod grubym szkłem powiększającym. To był mistrz małego formatu. Taki ścichapęk.

Kierat
Po kieracie pozostały tylko powiedzenia, które czasami powtarzamy: „Chodzić jak (koń) w kieracie”. Mówią to
ludzie, którzy nawet na oczy nie widzieli konia podpiętego
do kieratu. Zanim dojdę do zwrotu frazeologicznego, trzeba
wpierw napisać, że kierat, inaczej maneż, to było urządzenie
wykorzystujące siłę pociągową zwierząt, koni lub wołów do
napędu stacjonarnych maszyn rolniczych takich, jak sieczkarnia, młockarnia, wialnia.
Kierat był zespołem przekładni zębatych, z dwóch kół,
przymocowany do ramy. A
te z kolei były oparte na balach, które pełniły rolę szyn
i stabilizowały. Najwyższe
koło było przymocowane do
wielkiego dyszla, do którego to zaprzęgano zwierzęta
(woły, konia). Zwierzę obracało przekładnie chodząc
po okręgu średnicy (około
10 m.). Napęd z kieratu był
przekazywany za pomocą
kilka odcinków połączonych
przegubami do urządzeń,
które wyżej wymieniałem.
Dyszel do kieratu był długi,
gruby, drewniany. Kierat stał
na podwórzu albo za stodołą.
Kiedy pracowano, to obowiązywała ostrożność, bo o
wypadek było łatwo, gdyż
koła zębate nie miały osłon. Konia/konie poganiano i chodzono za nimi w koło.
Czasami pozwalano chłopcom wziąć lejce. Młodzi lubili
na dyszlu się położyć na brzuchu i batem zacinać wałachy.
Pamiętam jak młócono. Podawano snopki do młockarni.
Szybko je rozwiązywano z powrósła i wkładano, gdzie metalowe zęby wyłuskiwały ziarna i plewy. Aż kurz leciał! Druga
osoba wymłóconą słomę ograbiała i wrzucała do sąsieku, i
starannie układano w stertę.
Koń chodził w kieracie i pozostawały ślady kopyt. Wokoło ubitego i skopanego okręgu. Pracowano bez odpoczynku. I
w kurzu. Uwijano się. Sieczkarnię rzadziej uruchomiano pod
kierat, ręcznie cięto słomę na obrok. Wcale się nie dziwię, że
kierat wszedł do mowy chłopskiej i babskiej. Został synonimem takich słów, jak tyrka, harówka, mozół, orka, znój, trud,
wysiłek. Potocznie znaczyło to ciężką, żmudną pracę, mono-

Felieton

tonną czynność. W prozie nieraz można o tym przeczytać:
„(…) chodził jak ten koń w kieracie, co i nie popędzany, a
w kółko biega, póki go nie zatrzymają.” pisze Władysław
Stanisław Reymont w „Chłopach” I jeszcze jeden z tej powieści cytat: „Pomaluśku wszystko, pomaluśku a dookoła,
kieby w tym kieracie, jak zwyczajnie chłopskim stanie.”
Stefan Żeromski w „Dziejach grzechu” pisze: „Jeszcze
pragnę parę chwilek przeżyć bez chomąta cnót, którym
ozdobiony chodzisz w szanownym kieracie”. Chomąto,
przypomnę, to część końskiej uprzęży nakładanej na szyję.
W poezji trudno znaleźć takie słowo jak kierat. W czasie kwerendy natrafiłem na dwa wtręty. Pierwszy, w wierszu Leopolda Staffa pt. „Głóg i tarnina”:
„(…)
O, chłopie! Ile razy, w ciągłym trudzie,
Śniłeś o wczasie jak o błogim cudzie!
Zmuszony stąpać ciężko, krok po kroku,
W kieracie wiecznie powrotnych pór roku,
(…)”
Drugi, u Henia Sekulskiego, (inc. ***Zaciskam tamtych dni zuchelek):
„(…) I matka suchą twarz przelewa
w szmer dni wlokących kierat czasu
drży jako święta Genowefa
lub może jeszcze i w dwójnasób. (…)”
Przypomnę, ze zuchelek w gwarze znaczy tyle, co mały,
kawałek, cząstka, kęs. W literaturze odnotowano m.in. „Idź
do dworu, poproś starej Jagny, ona zuchelek chleba dla ciebie wyszuka”.
Kiedy ktoś mówi kierat, to ja słyszę odgłosy puszczonej
w ruch młockarni. Widzę jak za pomocą tych kołowrotów
wyciągano wodę z kopalni. Byłem świadkiem „w wielkiej
akcji omłotu zboża przy młockarniach kieratowych” (Stefan Żeromski). Zbigniew Uniłowski w reportażu z Brazylii
pt. „Żyto w dżungli” zanotował: „Nie zawaliła się jeszcze
zmurszała stodoła oraz kilka marnych klitek, pośrodku których mieścił się drewniany kierat obracany czterema parami wołów w jarzmie.”
Drzewiej był nawet
przymiotnik kieratowy.
W przenośni znaczyło
tyle, co zapadłe piersi,
„zjedzone życiem i nędzą kieratowej pracy”
(Gabriela Zapolska).
Prof. Jan Szczepański w eseju pt. „Rozgoryczenie” radził: „Jeżeli
więc pytacie mnie –
przestań kręcić w koło
i powiedz po prostu, jak
sobie radzić z rozgoryczeniem na swój własny
użytek, odpowiem, co
czyni człowiek rozsądny. Stara się przezwyciężać je łaską kieratu
codziennego i codziennym wykonywaniem rzeczy małych.”
Kierat odszedł do lamusa. W gospodarstwach można
go spotkać gdzieś przy płocie, zagłuszony zielskiem, pokrzywami i perzem. Bezrobotny, bo opuszczony przez dyszel. Kierat bez na nadziei, że kiedyś ktoś go najmie do pracy. I pomyśleć, że po kieracie zostało li tylko powiedzenie,
którym próbujemy nadać sens naszemu życiu. Chodzimy
przez życie jak koń w kieracie. Narzekamy, a potem się
cieszymy, bo to znaczy, że jesteśmy zdrowi. W kieracie nigdy nie widziałem, żeby chodził chory koń. Zabiedzony,
owszem. Kierat wymaga końskiej siły.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek kieratu wykonał Marek Karpowicz z Sejn.
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18 grudnia
V Olecki Jarmark Świąteczny
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku
„Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału w V Oleckim
Jarmarku Świątecznym, który odbędzie się 18 grudnia 2016 r.
(niedziela), w godz. 11.00-15.00 na rynku Placu Wolności w
Olecku. W tym roku czeka nas wiele ciekawych atrakcji!
W programie m.in.
– sprzedaż rękodzieła, ozdób świątecznych, potraw i wyrobów regionalnych, domowych wypieków, gorących napojów.
– konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną
– konkurs na najładniejsze stoisko
– konkurs na najlepszą potrawę wigilijną (regulamin konkursu na stronie www.przystanek.pl)
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursach
oraz wystawieniem swoich wyrobów prosimy o zgłoszenia
telefoniczne:
- Biuro LOT Ziemi Oleckiej, Maria Dzienisiewicz–
514522014, e-mail: biuro@lot.olecko.pl
- Wioletta Żukowska – 605107755
- Agnieszka Lewandowska 875202059 w 34, rok@przystanek.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.2016 r.

Przypominamy o konieczności odśnieżania
chodników, dachów oraz usuwaniu tworzących się
sopli lodu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) obowiązki te spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla

Olecczanie zrobili piękny
prezent choremu Adrianow

5 grudnia Burmistrz Olecka Wacław Olszewski przekazał czeki na łączną kwotę 4010 zł mamie Adriana na leczenie
chłopca metodą delfinoterapii. Na ten świąteczny prezent złożyli się Ci wszyscy, którzy wzięli udział w loterii fantowej
oraz wielu anonimowych mieszkańców przekazujących darowiznę na rzecz chorego.
Jak powiedziała wzruszona mama Adrianka – Nie spodziewałam się takiego odzewu. W minioną niedzielę olecczanie okazali wielkie serce.
Na sukces imprezy wpłynęli nie tylko uczestnicy ale też
ci wszyscy, którzy zaangażowali się w jej organizację. Młodzi wolontariusze oraz członkowie Stowarzyszenia Pomocy
Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza nie tylko zaprezentowali efekty swojej pracy w ramach projektu „Zróbmy
coś fajnego” ale jak zwykle, angażowali się w pomoc.
Szczególne słowa podziękowania należą się również dzieciom z oleckich przedszkoli, ich rodzicom i kadrze pedagogicznej.
Nie można zapomnieć również o ogromnym zaangażowaniu uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów,
ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników stołówek szkolnych. To godziny Waszej pracy przy przygotowywaniu ozdób
choinkowych, pieczeniu pierniczków czy przygotowywaniu
rozgrzewających posiłków przełożyły się na „Iskierki dobra”.
Dziękujemy również tym wszystkim, którzy przekazali m.
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Urząd Skarbowy informuje:

Nowy obowiązek dla małych
i średnich przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).
Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego
2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie
dużych firm.
W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować
się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie
oraz roczny obrót netto). Umożliwi to szybką i skuteczną
identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania. W
celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja
ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia
JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego
Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux. Na stronach Kontroli Skarbowej i
Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne
postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów
księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach
Ministerstwa Finansów: link http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT(2).pdf.
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Ponadto usuwanie nawisów śnieżnych, sopli lodu oraz
odśnieżanie dachu w sezonie zimowym należy przeprowadzać regularnie, aby nie dopuścić do zagrożenia mogącego
spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub uszkodzenie obiektu budowlanego.
Jednocześnie przypominamy o obowiązkowych okresowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych.
newsletter UM
in. setki maskotek na loterię fantową. Artystom, Śnieżynkom, Dobrym Mikołajom - wszystkim razem i każdemu z
osobna - DZIĘKUJEMY!
Warto dodać, że każdy kto chce pomóc Adrianowi w
jego walce o zdrowie może to zrobić wpłacając pieniądze na
następujące konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 16270 Sznurkowski Adrian darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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35 lecie koła PTN w Ełku

Otwarciem wystawy „Monety zakonu krzyżackiego oraz państwa pruskiego” w Muzeum Historycznym w Ełku rozpoczęły się obchody 35 lecia istnienia koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku. Na
tę uroczystość przybyły dosłownie tłumy ludzi. Niestety, nie wszyscy mogli
pomieścić się w budynku Muzeum.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku Kazimierz Bogusz witając zgromadzonych, po czym wystąpił Prezydent Miasta
Ełku Tomasz Andrukiewicz. W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił
znaczenie istnienia i działalności koła PTN w środowisku lokalnym po czym
pogratulował osiągnięć i dorobku koła oraz złożył życzenia dalszych sukcesów w długiej przyszłości. W prezencie złożył na ręce prezesa koła piękny
staloryt przedstawiający miasto Ełk.
Następnie przybyli goście wysłuchali koncert występu kwartetu gitarowego QUARTET FRESCO, podopiecznych znanego wirtuoza Wojciecha
Popielarza z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Ełku. Występ
czwórki młodych ludzi podbił serca publiczności. Brawom nie było końca i
nic dziwnego, gdyż kwartet ten posiada na swoim koncie wiele sukcesów i

Jarosław Wierzbiński odbiera list gratulacyjny
nagród nie tylko krajowych ale też zagranicznych.
Po części rozrywkowej prezes koła PTN przywitał przybyłych gości w osobach Elizy Walczak – przedstawicielki
Zarządu Głównego PTN, Stanisława Łobacza oraz Kazimierza Kłopotowskiego z Zarządu Oddziału w Suwałkach,
Tomasza Andrukiewicza – prezydenta miasta, Krzysztofa
Locmana – wójta gminy Kowale Oleckie oraz pozostałych
gości reprezentujących stowarzyszenia i instytucje współpracujące z ełckim kołem i oddziałem jak również współorganizatorów tej uroczystości – załogę Muzeum Historycznego
w Ełku i członków Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych
„ZAMEK”. Podkreślił, że koło ma szczęście mogąc współpracować z tak wspaniałymi ludźmi.
Po tym wystąpieniu nastąpiła miła chwila wręczenia nagród i wyróżnień dla członków PTN oraz osób współpracujących.
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej odznaczeni zostali: Eliza Ptaszyńska oraz koledzy Stanisław
Łobacz, Marek Nowicki oraz Maciej Pawełek. W imieniu
ministra odznaczenia wręczyła Eliza Walczak.
Decyzją Zarządy Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego złotym medalem im. prof R. Kiersnowskiego
odznaczeni zostali koledzy Marek Buze, Marek Nowicki,
Maciej Pawełek oraz Jarosław Ułanowicz. Złotą odznakę
PTN otrzymali: Zofia Michorowska i Jan Wojciechowski.
Dyplomem uznania zostali uhonorowani: Koło Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku, Zdzisław Jan Bereśniewicz, Edwin Gołaszewski, Stanisław Łobacz, Marek Nowicki oraz Bernard Walenciej.
Wręczono jeszcze wiele podziękowań dla organizacji i

Marek Nowicki odbiera honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej

Eliza Ptaszyńska odbiera honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polski
osób współpracujących z kołem PTN. Prezes Marek Nowicki odczytał jeszcze otrzymane listy gratulacyjne od zaprzyjaźnionych oddziałów PTN oraz podkreślił, że wręczone wyróżnienia to nie wszystkie, jakie zostały przyznane w
związku z jubileuszem. Odznaki honorowe Zasłużony dla
Kultury Polskiej otrzymali jeszcze Małgorzata Kozłowska oraz Zdzisław Bereśniewicz, a brązowe krzyże zasługi
Marek Buze i Marek Góryński.
Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy numizmatyczno-historycznej, przeprowadzony wśród zgromadzonych gości. Zadano 10 pytań dotyczących numizmatyki oraz historii lokalnej. Ze względu na atrakcyjne
nagrody (np. dwuosobowe wycieczki zagraniczne, sprzęt
AGD, numizmaty itp.) zainteresowanie było duże. Nagrodzeni również najmłodsi oraz najstarsi uczestnicy uroczystości. Wszyscy uczestnicy otrzymali też po dwa banknoty
z okolicznościowymi nadrukami.
W dalszej kolejności dr Marek Góryński wygłosił niezwykle ciekawy wykład pt. „Mennictwo zakonu krzyżackiego” oraz omówił przedstawione na wystawie monety.
Jak zawsze zostało to wykonane przez w bardzo interesujący sposób . Po wykładzie każdy mógł indywidualnie
zwiedzić wystawę jak również zadać pytanie dotyczące
wystawy. Ze względu na jubileusz koła głównej wystawie towarzyszyła mniejsza wystawa eksponatów dotyczących Mazur ze zbiorów członków ełckiego koła PTN i jego
sympatyków w osobach Jerzego Jusiela a także Cypriana
Grzymały oraz przedstawiono prasę dokumentującą działalność i dorobek koła i jego członków.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w kameralnym gronie członków ełckiego koła PTN oraz zaproszonych gości w restauracji „Rydzewski”. Na początku kolacji
wzniesiono toast, a po kolacji wielką atrakcją był przepiękny jubileuszowy tort. Zaproszeni goście odczytali też listy
gratulacyjne dla członków koła.
W miłej atmosferze spędzono wspólnie ten piątkowy
pamiętny wieczór.
Marek Nowicki
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II Powiatowy Konkurs Znajomości Literatury Dziecięcej „Baśniowy świat”

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury już wśród najmłodszych dzieci miał na celu II Powiatowy Konkurs Znajomości Literatury Dziecięcej „Baśniowy
świat”, który odbył się 22 listopada w Szkole Podstawowej nr
4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
w Olecku.
Dziewiętnaścioro uczniów z dziesięciu szkół podstawowych naszego powiatu zmagało się z konkursowymi zadaniami. Uczestnicy wykazali się znajomością baśni: „Świniopas”,
„Latający kufer” oraz „Słowik” H.Ch. Andersena. Oprócz
szczegółowej znajomości treści lektur, wykazali się wiedzą
dotyczącą biografii autora baśni oraz umiejętnością pisania
zaproszeń. Poziom zaprezentowanej wiedzy był bardzo wysoki.
I miejsce zdobyła uczennica SP nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Olecku – Oliwia Chmielewska. Do konkursu Oliwię przygotowała Renata Bogdan.
II miejsce zajęła Maja Kowalewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej, która przygotowywała się pod kierunkiem
Elżbiety Tumiel.
III miejsce zdobyła Anna Bednarek – SP nr 1 w Olecku.

Jej opiekunem
była
Beata
Sulińska.
IV miejsce
przypadło Tymonowi Ciechanowskiemu ze SP nr 1
w Olecku. Tymona do lektury baśni zachęciła Halina
Matwiejczyk.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że poprzez organizację konkursu zachęcimy dzieci do sięgania po książki,
do poszukiwania „ziarenek prawdy” ukrytych w poszczególnych dziełach literatury dziecięcej.
Dziękujemy sponsorom, którzy również przyczynili się
do popularyzacji czytelnictwa, wspomagając organizatorów,
a ciesząc podarowanymi nagrodami uczestników.
AS
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L99801
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V20237

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47606
V22903

SERWIS OGUMIENIA

11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

V02942

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

B49203

8V19310

MOTO-SPRZEDAM

* Honda Civic Sport 1,4B, 2005, 115 000 km, 15 900
złotych, tel. 501-514-614 V23611
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B48705
* Opel Corsa 1,2B, 2002, 144 000 km, 7900 złotych, tel.
501-514-614 V23601

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22603
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V19908

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L99603
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49502
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
*3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22503
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V23102

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V19410

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L99702

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48904
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50301

USŁUGI

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B49702
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49402
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B49103
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B49901

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20906

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20227

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23002
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

B48305

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

V23401

B48105

V22703

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V19430
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V19808

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

L98910

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V20507
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, medycyna estetyczna
DERMATOLOG

K23610

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22214
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49602
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L99504
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23308
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B48205
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B47406

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

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

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B49004
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b38
* 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 V20217
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V20517
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

V23501

V20007

V20107

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B47207

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V22105
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50201

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V20247

PRACA

V07110m

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K23710
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120s
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V19450
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B46609
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K23810

SPRZEDAM
* dom bliźniak, Olecko, ul. Prusa, 385 000 złotych, tel.
501-514-614 V23631
* dom, Jaśki, 490 000 złotych, tel. 501-514-614 V23621
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B48405
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B49303
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K23208

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V22014
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B.....
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V19817

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V19439
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Konkurs Pięknego Czytania

B47505

W Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”
odbył się III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza. Jego uczestnikami byli uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz
I gimnazjów powiatu oleckiego. Data wydarzenia nie była
przypadkowa, przypadła dokładnie w setną rocznicę śmierci
Wybitnego Pisarza.
Część konkursową poprzedziło widowisko pt. „Sylwetki
bohaterów Sienkiewiczowskich” wprowadzające w nastrój
uroczystości.

Walory artystyczne
prezentowane we fragmentach utworów Noblisty przez młodych
artystów oceniało jury w
składzie: Zofia Szczubełek, Krystyna Karczewska oraz Agnieszka Makarewicz.
Wykonawcy najpiękniejszych interpretacji
zdobyli tytuł Mistrza
Pięknego
Czytania,
otrzymali nagrody książkowe – dzieła Henryka
Sienkiewicza oraz pamiątkowe dyplomy.
Laureatami zostali:
w kategorii klas
czwartych – Zuzanna Wróblewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku,
w kategorii klas piątych – Adrianna Sulżycka ze
Szkoły Podstawowej w Wieliczkach,
w kategorii klas szóstych – Zofia Kozłowska ze Szkoły
Podstawowej w Wieliczkach,
w kategorii klas pierwszych gimnazjum – Agnieszka
Majewska z Zespołu Szkół w Olecku.
Przyznano także następujące wyróżnienia:
wśród czwartoklasistów – Zuzanna Jurewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku, Maciej Karniej ze Szkoły
Podstawowej w Wieliczkach, Marek Zaniewski z Zespołu
Szkół w Judzikach;
wśród piątoklasistów – Filip Krawczyk z Zespołu
Szkół w Olecku, Magda Kumkowska-Leonarczyk ze
Społecznej Szkoły Podstawowej w Olecku, Jakub Kacper
Topolski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku, Diana
Wojnowska z Zespołu Szkół w Babkach Oleckich;
wśród uczniów klas szóstych – Filip Bartoszewicz ze
Szkoły Podstawowej w Gąskach, Jakub Mackun z Zespołu Szkół w Olecku, Natalia Rant ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Olecku, Hubert Wiński z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olecku;
wśród gimnazjalistów – Julia Chmielewska z Zespołu
Szkół w Babkach Oleckich.
Intencją organizatorów przedsięwzięcia – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – było
przyczynienie się do popularyzacji twórczości oraz idei
zawartych w dziełach Patrona, oddanie należnego hołdu
Wielkiemu Polakowi w Roku Henryka Sienkiewicza.
Agnieszka Tomczyk-Żylińska

to@borawski.pl

Kalendarz imion
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy, Lili
Agatona, Ambrożego, Marcina, Nimomysła, Polikarpa, Siemirada, Sobiesława, Teodora
8 grudnia (Niepokalane Poczęcie
NMP)
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii,
Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klemensa,
Klementa, Makarego, Romaryka,
Rozmaryna, Światosława, Światozara,
Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny,
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii,
Wiesławy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza, Joachima, Leokadiusza, Wiesława
10 grudnia (Światowy Dzień Ochrony Praw Człowieka)(Światowy
Dzień Praw Zwierząt)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty,
Marii, Radzisławy
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Brajana, Daniela, Dawida, Eulaliusza,

Eustachego, Eustachiusza, Grzegorza,
Mirona
11 grudnia (Światowy Dzień Astmy)
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela, Stefana, Waldemara, Wojmierza,
Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry,
Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gościsława, Kaliksta,
Konrada, Konstantego, Łazarza, Przemysława, Suliwoja
13 grudnia (Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego)
Dalidy, Edeltrudy, Elżbiety, Julii, Lidy,
Lucjany, Lucji, Łucji, Otylii, Roksany,
Włodzisławy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
Włodzimierza, Włodzisława, Wyszomira
14 grudnia
Alfredy, Dory, Flory, Liwii, Zoriki,
Zoriny
Alfreda, Arseniusza, Gorzysława,
Izydora, Jana, Pawła, Sławobora,
Spirydiona, Spirydona, Wenancjusza,
Wenecjusza

Nasz przepis
Kotleciki rybne
ze szczypiorkiem

Wrzucamy krewetki, posiekany czosnek
i bazylię. Smażymy 5 minut. Po tym
czasie dodajemy omułki, ocet winny i
80 dag filetów z dorsza bez skóry, 2
kurkumę. Doprawiamy solą i pieprzem.
jajka, pęczek szczypiorku, 4 łyżki maki, Mieszamy.
2 łyżki bułki tartej, olej, 4 łyżki śmietaMakaron gotujemy al dente w osolony 18%, łyżeczka koperku, sól, pieprz nej wodzie z dodatkiem łyżki oliwy. Odzioła po ćwierć łyżeczki: kolendra,
cedzamy.
bazylia, tymianek, nasiona kopru,
Wykładamy na półmisek. Na wierzch
lubczyk (mieszamy i ucieramy razem w wrzucamy zawartość patelni i nie miemoździerzu)
szając podajemy.
Mięso mielimy. Dodajemy jajka,
posiekany szczypiorek, mąkę oraz
Sosy do makaronu
zioła. Całość mieszamy razem aż uzy- Najsłynniejsze sosy do makaronu wywoskamy jednolitą masę. Wstawiamy na dzą się z kuchni włoskiej.
godzinę do lodówki aby się przegryzło. Boloński z mielonego mięsa i pomidoZ masy formujemy kotleciki i każ- rów.
dy obtaczamy w tartej bułce.
Carbonara na bazie śmietany z boczNa patelni rozgrzewamy olej. Ko- kiem.
tleciki smażymy z dwóch stron na zło- Arrabiata pikantna z chili.
cistobrązowo.
Sosy te najlepiej smakują z makaronem
Śmietanę łączymy z koperkiem. spagetti lub tagliatelle.
Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Czarne wstążki
Kotleciki podajemy polane sosem
Czarny makaron powstaje po zabarśmietanowo-koperkowym.
wieniu ciasta sepią z mątwy lub czasami
z kalmarów.
Makaron
Barwnik jest czarny jak węgiel i dość
gęsty. Ma słono-słodki, lekko rybny
z owocami morza
smak.
Porcja omułków, makaron, oliwa,
Z tego względu do czarnego makaroczosnek, bazylia, porcja krewetek, ocet nu najlepiej pasują sosy rybne, np. z tuńwinny, kurkuma, sól, pieprz
czyka w oleju, kaparów i dobrej oliwy.
Zagotowujemy wodę. Można do
Można też używać ostrego sosu poniej dodać kostkę rosołową. Omułki midorowego z kawałkami chorizo.
wrzucamy do wrzątku i gotujemy do
chwili aż się otworzą. Wyjmujemy i
Kuropatwy w kapuście
odcedzamy.
2
duże
kuropatwy, 20 dag białej kiełOliwę rozgrzewamy na patelni.
basy, 30 dag surowego boczku, 4 dag
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Cytaty na ten tydzień
Iść w otchłań – Piekła? Nieba?
To nam wszystko jedno,
Byle tam, w Niewiadomej, znaleźć coś nowego.
Charles Baudelaire,
Kwiaty zła
... Świata nie należy ani zdobywać, ani się o niego targować,
ani go zwyciężać, ani kupować,
otwiera się on bowiem przed
nami sam, chociaż stopniowo i
zawsze tylko fragmentarycznie.
Oskar Jan Tauschinsky,
Autobiografia
... nie to, co się zdarzyło, lecz to,
co się zobaczyło, kształtuje nas i
zmienia.
Marion Dönhoff, Nazwy, których nikt już nie wymienia
Pożądamy zawsze czegoś więcej,
czegoś, czego, może nawet nie
potrafimy wymyślić, ale czego
nasza wyobraźnia i nasze zmysły
szukają, wymagają, co wyobrażają sobie, nawet nie pojmując, co
to takiego.
Carlos Fuentes,
W to wierzę

PRZYS£OWIA
Jeżeli cały grudzień suchy i mroźny, to całe lato będzie suche i upalne.
Na święty Ambroży (7 grudnia)
poprawią się mrozy.
Gdy nierychło liść opada zima
ostra bywa rada.
Gdy tęga zima nastanie w pierwotka Adwentu osiemnaście tygodni nie
spocznie ani momentu.
Od Łucji (13 grudnia) licz 12 dni.
A w jakim po sobie toku słonko we
dnie, pod noc gwiazdy, światłem tuż
po sobie lśni, takim będzie miesiąc
każdy, w nadchodzącym tobie roku.
Zima czas ziemi na spoczynek
dany.
Święta Łucja (13 grudnia) dnia
przykróca.
Jeśli w grudniu często dmucha, to
w marcu i kwietniu plucha.
Dobra zima, dobre lato.
Suchy grudzień, sucha wiosna i suche lato.
masła, kg kapusty włoskiej, 2 marchewki, cebula, sól, pieprz
Umytą i obraną z wierzchnich liści
kapustę dzielimy na 8 części. Obgotowujemy ją przez 10 minut i odsączamy.
Plastry boczku smażymy na chrupko, a powstałym tłuszczem obrumieniamy ze wszystkich stron kuropatwy.
Dodajemy kapustę, biała kiełbasę i
pokrojone w plasterki marchewki i cebulę.
Dusimy razem na małym ogniu pod
przykryciem około 2 godzin.
Przed podaniem kiełbasę kroimy w
plastry.
Danie podajmy z ziemniakami z
wody.
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Andrzej Malinowski
Andrzej Malinowski
Warto zobaczyć …

Trakt pielgrzymkowy
z Reszla do Świętej Lipki

Trasa: Olecko - Banie Mazurskie - Reszel

Drogą o długości około 6 km z Reszla do Sanktuarium
Maryjnego w Świętej Lipce od XVI wieku szli pątnicy w „łosierach”. Po hołdzie pruskim trakt łączył katolicką Warmię z
protestanckimi Mazurami.
W latach 1733-1735 po obu stronach traktu wybudowano z cegły i otynkowano 15 barokowych kapliczek różańcowych. Od frontu w korpusie każdej kapliczki znajduje się
średnio głęboka nisza, w której umieszczona jest płaskorzeźba obrazująca jedną ze stacji drogi krzyżowej.
Frontony wszystkich kapliczek wyposażono w pilastry.
Każda kapliczka zakończona jest trójstopniowym gzymsem,
a całość przykryta dachówką ceramiczną tzw. esówką. Kapliczki zwieńczone są żelaznymi krzyżami z chorągiewkami
wykonanymi pierwotnie przez kowala Jana Schwartza z

Reszla. Większość z chorągiewek nie dotrwała do naszych
czasów, zastąpiono je nowymi. Wzdłuż alei rosną lipy. Kapliczki i lipy są wpisane do rejestru zabytków.
W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. Traktem pielgrzymkowym jechali: Cezary Lasota i Andrzej
Malinowski.

Hołd pruski – odbył się 10.04.1525 r. po wcześniejszym zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem w dniu 8 kwietnia
1525 r. W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo Pruskie.
Łosiera – w gwarze warmińskiej - pielgrzymka. Prawdopodobnie nazwę swą bierze od słowa ofiara. Polscy Warmiacy często chodzili na łosiery do Gietrzwałdu, Bartąga,
na kiermas (czyli odpust Opatrzności Bożej), do Klewek
na św. Rocha, do Świętej Lipki. Przed objawieniami w
Gietrzwałdzie (1877) mieszkańcy Warmii pielgrzymowali
do Łąk Bratiańskich pod Nowym Miastem.
Pilaster – lokalne pogrubienie ściany w formie płaskiego filara ustawionego przy ścianie, nieznacznie występującego przed lico ściany. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też dekoracyjną (rozczłonkowuje ścianę). Może
stanowić część obramienia otworów okiennych, drzwiowych lub bramnych.
Gzyms – element architektoniczny w postaci poziomej
listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację
budynku przed ściekającą wodą deszczową. Nierzadko pełni też funkcję ozdobną.

to@borawski.pl

Gwinea Bissau,
Malediwy i Sri Lanka
- spotkanie
z Andrzejem Malinowskim

Gwinea Bissau, Malediwy i Sri Lanka - to jedne z najmniejszych i najbiedniejszych krajów świata, państwa tak
zwanego globalnego Południa, ale też niewątpliwe jedne z

najpiękniejszych zakątków na ziemi pod względem unikatowych krajobrazów i bogatej przyrody.
Uroki tych miejsc można było odkrywać 25 listopada na
kolejnym spotkaniu z Andrzejem Malinowskim w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.
Tegoroczne seminarium naszego gościa odbyło się w ramach cyklu działań na rzecz edukacji globalnej. Zdjęcia prezentowane na slajdach stanowiły tło dla ciekawych opowieści
i historii, na temat miejscowych zwyczajów i podróży lokalnymi środkami komunikacji. Przedstawiały one m.in.: wspaniałą przyrodę, lazurowe plaże, ale też spotkania z miejscowymi ludźmi i lokalne tradycje, czyli odmienność kulturową,
która jest zawsze ważną częścią tych spotkań. Wraz z pamiątkami z podróży będzie je można obejrzeć do końca grudnia
2016 r na wystawie pt. Gwinea Bissau, Malediwy i Sri Lanka.
Tradycyjnie już, spotkanie było również okazją do skosztowania regionalnych potraw, które jak co roku, zostały przygotowane przez współpracowników Andrzeja Malinowskiego
– nauczycieli z Zespołu Szkół w Judzikach.
Seminaria wpisały się do stałego kalendarza imprez bi-
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blioteki i zawsze czekamy na nie w coraz liczniejszym gronie z niecierpliwością,
Pasja podróżowania Andrzeja Malinowskiego skupia
się na obcowaniu z naturą, spotkaniu i dialogu z drugim
człowiekiem oraz poszukiwaniu nowych wrażeń. Wpisuje
się także w misję edukacji globalnej, którą propaguje zarówno prywatnie jako podróżnik, jak też zawodowo, jako
nauczyciel.
W tym roku ze spotkaniem z Andrzejem Malinowskim
połączona została również wystawa, na którą składały się
zdjęcia, prace plastyczne uczniów
oraz informacje o działaniach
szkół w Tygodniu Edukacji Globalnej, który odbył się w dniach
od 14 do 20 listopada. Placówki
te biorą udział w ogólnopolskim
projekcie Edukacja Globalna.
Na wystawie swoje działania
zaprezentowały: Szkoła Podstawowa w Pogorzeli pow. gołdapski, Zespół Szkół w Judzikach
oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku.
Składamy serdeczne podziękowania Andrzejowi Malinowskiemu za kolejne wyjątkowe
spotkanie oraz jego współpracownikom, wszystkim zaangażowanym nauczycielom i konsultantom z Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku,
a także wszystkim uczestnikom
spotkania i zapraszamy na kolejne
- czyli już za rok!
Agnieszka Makarewicz

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B48604

Rozpoczęcie
kursu

29
grudniagodz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Warmia i Mazury pływają
3 grudnia na pływalni Lega został rozegrany Cykl Warmia i
Mazury pływają - Olecko i okolice pływają
Organizatorem zawodów był MOSiR Olecko
Patronat regionalny: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
Patronat lokalny: Burmistrz Olecka Wacław Olszewski
Kategoria Panie 1-6 lat dystans 15 m
1. Maja Wasilewska
00:16:58
2. Lena Czaplejewicz
00:20:52
3. Nadia Maciejczyk
00:33:44
Kategoria Panowie 1-6 lat dystans 15 m
1. Filip Żurawlew		
00:15:98
2. Wiktor Czarniecki		
00:17:79
3. Janusz Niedziejko-Ziółkowski 00:33:59
Michał Szatkowski
DNF
Kategoria Panie 7-9 lat dystans 25 m
1. Amelia Gajewska
00:21:87
2. Nina Szyłkiewicz
00:23:31
3. Nina Radomska
00:23:35
4. Martyna Kaszkiel
00:23:61
5. Julia Chorąży 00:23:93
6. Alicja Romanowska
00:26:01
7. Nikola Wiktoria Drobiszewska 00:26:32
8. Gabriela Rutkowska
00:28:94
9. Malwina Muszyńska 00:30:22
10, Karolina Niedziejko 00:36:83
11. Nikola Omilian
00:38:00
12. Zuzanna Wasilewska 00:41:22

10. Karolina Kopycka
00:19:66
11. Malwina Parchimowicz00:21:84
12. Justyna Racis		
00:24:17
13. Natalia Kopeć
00:29:76
Maja Lenkiewicz
DQ
Kategoria Panowie 10-12 lat dystans 25 m
1. Antoni Witkowski
00:15:51
2. Filip Szmyt
00:15:86
3. Hubert Modzelewski 00:16:28
4. Tomasz Kaszkiel
00:17:15
5. Eryk Czaplejewicz
00:18:43
6. Kamil Gryko		
00:18:72
7. Igor Wieloch		
00:19:00
8. Maksymilian Gałkowski00:19:02
9. Rafał Życzkowski
00:19:59
10. Janusz Krajewski
00:20:91
11. Kacper Sawicki
00:22:73
12. Michał Matyjewicz 00:22:99
13. Wiktor Radomski
00:24:78
14. Kacper Truchel
00:25:51
15. Daniel Dobaj		
00:27:62
16. Patryk Sawicki
00:28:77
17. Kacper Tylman
00:30:38
Kategoria Panie 13-14 lat dystans 50 m
1. Zuzanna Kieczeń
00:53:48
Kategoria Panowie 13-14 lat dystans 50 m
1. Paweł Masalski
00:28:20
2. Dawid Mitin		
00:31:11

Kategoria Panowie 7-9 lat dystans 25 m
1. Adrian Malinowski
00:18:67
2. Michał Stankiewicz
00:21:21
3. Aleksander Maciejczyk 00:21:40
4. Piotr Witkowski
00:23:45
5. Michał Tyczkowski
00:24:99
6. Cyprian Jórczyk
00:26:50
7. Hubert Jurewicz
00:27:08
8. Dominik Tylman
00:27:28
9. Bartosz Gierak 00:30:04
10. Igor Dąbrowski
00:30:54
11. Kacper Pietrzyk
00:30:54
12. Kuba Wieloch
00:41:07
13. Emanuel Gajda
00:42:43
14. Filip Kopeć 00:44:48

Kategoria Panie 15-16 lat dystans 50 m
1. Aleksandra Kaszkiel
00:31:36
2. Anna Omilian		
00:36:85

Kategoria Panie
1. Rebeka Kasprzak
2. Maja Bagieńska
3. Ola Rudzińska		
4. Anna Kramkowska
5. Ewa Łapucka		
6. Ada Adamska		
7. Daria Machnacz
8. Daria Dźwilewska
9. Aleksandra Molas

Kategoria Panowie 40-49 lat dystans 50 m
1. Adam Łapucki		
00:35:84

10-12 lat dystans 25 m
00:15:17
00:15:49
00:15:71
00:16:06
00:16:70
00:18:02
00:18:12
00:19:03
00:19:63

Kategoria Panowie 17-19 lat dystans 50 m
1. Marcin Nawrocki
00:40:95
Kategoria Panowie 30-39 lat dystans 50 m
1. Michał Maciejczyk
00:28:34
2. Ireneusz Malinowski 00:32:21
3. Tomasz Wieloch
00:40:74
4. Andrzej Jankowski
00:48:31
Kategoria Panie 40-49 lat dystans 50 m
1. Joanna Kaszkiel
00:54:10

1

Kategoria Panowie 60+ lat dystans 50 m
Ryszard Zabolewicz
00:40:80

W zawodach wzięło udział 77 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Powiatowy Zjazd
Ochotniczych
Straży Pożarnych

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP został ponownie wybrany
Druh Stanisław Ciechanowicz. Zjazd oddziału powiatowego, który jest zwoływany przez zarząd co 5 lat, odbył się 30
listopada w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Olecku.

Piłka siatkowa

29 listopada na hali Lega zostały rozegrane Mistrzostw
Rejonu VI W-M SZS w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych
Sędziowali: Krystyna Stasiak, Jerzy Wrzyszcz, Robert
Markowski, Paweł Maksimowicz.
Opiekę medyczną sprawował Paweł Zdanio.
W zawodach wystartowały: I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Ełku, II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Grano systemem „każdy z każdym” na dwóch boiskach
równolegle.
WYNIKI:
II LO Giżycko – I LO Ełk 0:2
(21:25, 18:25)
LO Gołdap – I LO Olecko 1:2
(11:25, 25:23, 8:15)
II LO Giżycko – LO Gołdap 2:1 (17:25, 25:15, 15:9)
I LO Ełk – I LO Olecko 2:0
(25:16, 25:18)
II LO Giżycko – I LO Olecko 2:1 (25:27, 30:28, 16:14)
I LO Ełk – LO Gołdap
2:0
(25:22, 25:17)
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I LO Ełk		
6 pkt.
II LO Giżycko 5 pkt.
I LO Olecko
4 pkt.
LO Gołdap
3 pkt.

Składy drużyn:
I LO Ełk: Konrad Budukiewicz, Jakub Karpowicz, Szymon Malinowski, Mateusz Tokarzewski, Paweł Sternik,
Oskar Wyłucki, Arkadiusz Bielecki, Maciej Gąsiorowski
(opiekun Maciej Kosiorek).
II LO Giżycko: Jakub Zalewski, Krystian Zambrowski,
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Podczas zjazdu podsumowano ostatnią kadencję zarządu, przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
Głównym punktem zjazdu były wybory nowego składu
zarządu i komisji rewizyjnej. Wyboru dokonali delegaci wybrani na zjazdach oddziałów gminnych. Skład nowego prezydium przedstawia się następująco:
Prezes – Stanisław Ciechanowicz;
Wiceprezesi – Tomasz Kosobudzki i Wiesław Świtaj;
Sekretarz – Renata Andrzejewska;
Skarbnik – Jerzy Gołembiewski;
Członek prezydium – Jan Mróz
W zjeździe uczestniczyli: Grzegorz Matczyński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Olsztynie, Władysław Świeczkowski – Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Olsztynie, Jerzy Kunicki – Członek Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, ustępujący
zarząd, delegaci i przedstawiciele do zarządu ze zjazdów
gminnych oraz zaproszeni goście blisko związani z ochroną
przeciwpożarową powiatu oleckiego.
st.kpt. Tomasz Jagłowski
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
Olaf Oleksy, Kamil Pietruczuk, Kacper Duszyński, Wojciech
Piotrowski, Dawid Kuszczuk (opiekun Edward Maksym).
I LO Olecko: Jędrzej Olszewski, Kamil Gryglas, Kamil Januszczyk, Mateusz Żenda, Hubert Brogowski,
Kacper Stemplewski, Jakub Jasiński, Przemysław Tomczyk (opiekun Wojciech Pilichowski).
LO Gołdap: Jakub Rozumowski, Michał Sznurkowski,
Radosław Ulewicz, Marcin Gawza, Daniel Żbikowski, Piotr
Gołubowicz, Artur Szczep (opiekun Bogusław Jejer).
MoPm

Mistrzostwa Europy Wschodniej
w Siatkówce Kobiet U-17
w Olecku
Od 15 do 18 grudnia br. w Olecku na hali Lega (ul.Park1)
rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy Wschodniej w
Siatkówce Kobiet (U-17) .
W rywalizacji sportowej wezmą udział zawodniczki z 9
krajów, tj. Estonii, Litwy, Rosji, Polski, Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy, Litwy i Bułgarii, które walczyć będą o
mistrzostwo.
Eliminacje odbędą się w dniach 15-16 grudnia br. zaś
mecze rozgrywane będą w godzinach: 12,00, 14.30, 17.00
i 19.30.
Półfinały rozegrane zostaną 17 grudnia br. w godzinach
17.30 i 19.30. Mecz o trzecie miejsce rozpocznie się 18
grudnia o godz. 12.30 zaś finał o godz. 14.00.
Warto wspomnieć, że bilet wstępu na 1 mecz kosztuje 5 zł
zaś karnet na wszystkie mecze tylko 20 zł

V22403

Zorganizowane grupy szkole będą mogły zobaczyć mecze
nieodpłatnie.
Sprzedaż biletów prowadzona będzie w dniach rozgrywania meczy w hali Lega.
Więcej informacji na temat mistrzostw w Olecku- Andrzej
Kamiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olecku, tel. 87 520 20 48.
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Podarunki, prezenty,
upominki
No i jak? Znaleźliście wczoraj coś w bucie lub
skarpecie? Nieee? To trzeba było wypastować te buty i
wywiesić (czystą) skarpetę w widocznym miejscu.
Czekolada którą znalazłam w bucie, była pyszna.
I święty wiedział, co robi, bo ja nigdy nie odmawiam
słodyczy.
Legendarny Mikołaj żył w mieście Mira (obecna
Turcja). Był biskupem, pochodził z zamożnej rodziny.
Całe życie pomagał ludziom. Biednemu ojcu wrzucił
przez kominek trzy sakiewki z pieniędzmi jako posag
dla trzech córek. Swój majątek rozdał biednym, został
stracony 6 grudnia. Dlatego na pamiątkę jego śmierci,
rankiem Mikołaj rozdaje grzecznym dzieciom prezenty, a niegrzecznym – rózgi.
Po latach ważniejsze stały się prezenty rozdawane
„pod choinkę”, w czasie Wigilii.
Wizerunek staruszka ubranego w czerwony
płaszcz, z długą, białą brodą w czerwonej czapce z
pomponem, przetrwał aż do dzisiaj. Utrwalił go koncern Coca-Cola wykorzystując go w swoich reklamach.
Mikołaj we Francji to Pere Noel, w Norwegii –
Julemand, we Włoszech – babo Natele, a w Rosji Died
Moroz.
Jakkolwiek by go nazwać, wywołuje silne czucia
u dzieci od 6 grudnia do 6 stycznia (w niektórych krajach). Do tego jeszcze fruwające sanie z reniferami i
świętym – i szczęście w oczach dzieci gotowe! Jest
tajemniczy i ma magiczną moc – zdąży do każdego z
prezentem.
Na „Małego Mikołaja”, czyli 6 grudnia tzw. mikołajki, święty miał przynosić tylko słodycze, ale sytuacja
się zmieniła. Dzieci często dostają maskotki, książki.
Ciągają też w szkole losy i robią sobie nawzajem prezenty.
Na „prawdziwego” św. Mikołaja polskie dzieci
czekają 24 grudnia. Po wspólnej wieczerzy, dzieci w
napięciu czekają na prezenty. Rodzice już od miesię-

cy zastanawiają się, czym zadowolić swoje pociechy.
Prezenty są coraz bardziej wyszukane i coraz droższe.
Pomagają też w tym rodzicom reklamy, które atakują
nas już od połowy listopada.
Święta Bożego Narodzenia coraz częściej kojarzą się i dzieciom i dorosłym z prezentami, a nie tylko spotkaniem rodziny. Wystarczy wejść na dowolną
stronę internetową pod hasłem „prezenty bożonarodzeniowe”,
a wyskakuje cały szereg propozycji: dla niego,
dla niej, dla dziecka, dla starszych… Setki, tysiące
podpowiedzi, czym zadowolić rodzinę i znajomych,
przyjaciół, teściów i kogo tylko chcemy.
Często niektórzy, by nie czuć się gorszym, biorą
kredyt, który spłacają przez kolejne pół roku. A specjaliści od prezentów przekonują nas, że ważny jest
nie tylko prezent, ale i opakowanie.
Jak to jest w polskich domach?
Bardzo różnie. Na pewno obdarowywanie się
prezentami na Boże Narodzenie jest mocno podkręcane przez reklamy. Wydaje się niektórym, że nie
może być świąt bez prezentów. W niektórych rodzinach prezenty dostają tylko dzieci, w innych wszyscy,
choćby był to tylko drobiazg. Tak czy inaczej, jeśli
zapraszamy rodzinę na Wigilię, to czujemy się w obowiązku kupić coś każdemu.
Czy jest to obowiązek?
Oczywiście, że nie, ale chcemy, zachować tradycję. Niestety, drogo to nas kosztuje. Upolować fajny prezent, taki z pomysłem, dopasowany do osoby,
wymaga nie lada zabiegów i czasu, a tego ciągle nam
mało, więc kupujemy to, co reklamują.
Dawać, czy nie?
Jeśli tak, to komu i za ile?
Wszystko zależy od zasobności portfela, niekoniecznie od chęci gospodarza. Im jednak jesteśmy
starsi, tym częściej doświadczamy tego, że otrzymywanie prezentów jest przyjemne, ale bardziej czujemy się szczęśliwi i spełnieni, gdy je dajemy.
Zobaczyć tę iskrę radości w oku obdarowanego
– bezcenne.
Marusia

