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Zaznaczaj wzrost dzieci w dniu kolejnych 
urodzin na futrynie drwi kuchennych. Nie za-
maluj tego nigdy.

H. Jackson Brown, Jr.
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B46710

5. Jarmark Świąteczny, s. 10-11

zgubiono klucze
tel 601 - 152 - 454
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

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

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B4
98
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod 

adresem internetowym 
www.bibliografia.olecko.info 

można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” 
do „Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz 
przeanalizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydaw-
nictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opu-
blikowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opra-
cowany na podstawie przeanalizowanej literatury 
oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wy-
mienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w ja-
kiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione pu-
blikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i 
źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem 
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod 
hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej 
osobie informacje napisał w swoich książkach, arty-
kułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod 
hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby za-
mieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 
roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera tak-
że osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związa-
ne z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi dla mia-
sta, a nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą 
uzupełniać przysyłając informacje na adres 

to@borawski.pl 
lub listownie z podaniem numeru telefonu do 

kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefonicz-
nie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane 
do Bibliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsię-
wzięcia.
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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 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 .............................4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95 ........................4,75 zł
PB 98 ........................4,95 zł
LPG ...........................2,22 zł
Olej opałowy ..............3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

21 grudnia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 35
13.30 - posiedzenie komisji polityki prorodzinnej Rady 
Miejskiej, biuro Rady, Ratusz
17.00 - spotkanie  wigilijne burmistrza z  mieszkańcami, Ry-
nek placu Wolności
22 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
19.00 - Mecz III ligi piłki ręcznej MLKS Czarni Granit 
Olecko - TS Siemiatycze, hala Lega
23 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
24 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
25 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
26 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
27 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
28 grudnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.00 - Sesja rady Miejskiej, Ratusz
29 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
30 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
31 grudnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
1 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.00 - XVIII Noworoczny mecz piłki nożnej Czarni Olecko 
– Reszta Świata, stadion ze sztuczną murawą
2 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
3 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
4 stycznia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
6 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
7 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18.00 - Halowa Olecka Liga Amatorska (piłka nożna) - ko-
lejka V, hala Lega
8 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - II Olecka kąpiel dla Odważnych, plażamiejska, 
Skocznia
9 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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29 listopada od 13.42 jeden zastęp JRG PSP usuwały 
dym z pomieszczenia przy ulicy Gołdapskiej. 

informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
30 listopada od 7.14 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 

OSP Wieliczki w Cimochach zabezpieczały miejsce i usu-
wały skutki wypadku drogowego. Dachowanie samochodu 
dostawczego.

30 listopada od 7.39 jeden zastęp JRG PSP zabezpiecza-
ły w Dunajku miejsce oraz usuwały skutki kolizji drogowej. 
Zderzenie dwóch samochodów osobowych. 

1 grudnia od 17.38 jeden zastęp JRG PSP usuwał zady-
mienie z mieszkania przy ulicy Armii Krajowej. 

2 grudnia od 12.02 jeden zastęp JRG PSP w Cichym usu-
wał konar drzewa pochylony nad budynkiem mieszkalnym.

3 grudnia od 11.26 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał na 
Rynku placu Wolności imprezę mikołajkową.

3 grudnia od 19.25 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei 
Wojska Polskiego pożar sadzy w kominie budynku miesz-
kalnego.

5 grudnia od 23.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

6 grudnia od 19.30 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

5 grudnia od 23.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

8 grudnia od 15.29 jedne zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski usuwały w Kijewie wodę z zalanej drogi powiatowej. 

8 grudnia od 17.40 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kleszczewo gasiły w Kleszczewie pożar sadzy w kominie 
budynku mieszkalnego.

8 grudnia od 19.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie ga-
sił w Kowalach Oleckich pożar sadzy w kominie budynku 
mieszkalnego.

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:
• Lidia Andruszko

• Irena Gontar
• Mikołaj Krostowski

• Andrzej Reichert (Zwoleń)
• Alina Szyszko (Ełk)

• Anna Tomasik
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, 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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Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Wigilia z mieszkańcami
W środę 21 grudnia odbędzie się spotkanie wigilijne 

burmistrza z mieszkańcami. 
Rozpocznie się o godzinie 17.00 na Placu Wolności 

i będzie mu towarzyszyła świąteczna oprawa muzyczna: 
koncert kolęd w wykonaniu Chóru Oleckie Echo. 

Podczas Wigilii mieszkańcy będą mogli przełamać się 
opłatkiem, skosztować dwunastu tradycyjnych, świątecz-
nych potraw, a wspólną wigilijną wieczerzę pobłogosławią 
księża. Dla najmłodszych Mikołaje przekażą symboliczne 
prezenty.

Zapraszamy wszystkich do spotkania przy tym wyjąt-
kowym, plenerowym wigilijnym  stole.

Przed nami jedne z najważniejszych świąt w tradycji 
katolickiej, Święta Bożego Narodzenia. Wigilia z miesz-
kańcami, to jedno z działań mających na celu wprowa-
dzenie w naszym mieście atmosfery świątecznej radości i 
oczekiwania.

info UM

Konkurs na prowadzenie 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych
Ruszył konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań pu-

blicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz or-
ganizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowa-
dzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w 
Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkur-
sowym na stronie internetowej miasta.

nwesletter UM

Jednej nocy dwa razy ukradł 
i dwa razy został złapany

Policjanci Wydziału Prewencji oleckiej komendy jednej 
nocy zatrzymali dwukrotnie tego samego sprawcę kradzieży. 
Mężczyzna na jednej ze stacji paliw ukradł płyny do spryski-
waczy. Za pierwszy  razem zauważyli go policjanci patrolu-
jący ulice miasta zaś za drugim funkcjonariusze będący po 
służbie.  

18 grudnia przed godz. 4:00 policjanci prewencji patrolu-
jący ulice miasta zauważyli młodego mężczyznę niosącego 
płyny do spryskiwaczy. Na widok radiowozu 26-latek zmie-
nił kierunek marszu co wzbudziło podejrzenie funkcjona-
riuszy. Podczas podjętych czynności mundurowi ustalili, że 
Patryk B. ukradł płyny na jeden z oleckich stacji paliw.  W 
związku z tym zwrócili zatrzymany towar pracownikom sta-
cji, a 26-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 
500 zł. 

Niestety Patryk B. nie przejął się otrzymanym mandatem. 
Niespełna po dwóch godzinach, tym razem policjanci będący 
po służbie zauważyli, że mężczyzna znów niesie płyny do 
spryskiwaczy. Patryk B. ponownie został zatrzymany i przy-
znał się do kradzieży.

Teraz 26-latek za ten czyn odpowie przed sądem.  
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel

21 stycznia 
koncert 

Janusza Laskowskiego
godz. 17:00, sala kina „Mazur” 

Janusz LASKOWSKI karierę piosenkarską rozpoczął w 
latach 60-tych. 

Znany jest jako wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego 
piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna. 

Na Jego koncerty przychodzą przedstawiciele kilku po-
koleń, wszyscy bawią się razem z Artystą śpiewając takie 
przeboje jak: „Beata z Albatrosa” ... „Żółty jesieny liść” ... 

czy słynny przebój „Kolorowe jarmarki”, za które na Festi-
walu Polskiej Piosenki w Opolu w 1977r. otrzymał nagro-
dę Dziennikarzy oraz nagrodę Publiczności. 

Ciągle rozwijając swój talent - stworzył dalsze przebo-
je: „Na opolskim rynku” ... „Wszystko chłopcy jest O’K’” 
... „Śnił mi się rodzinny dom” ... „Świat nie wierzy łzom”, 
które przez wiele miesięcy gościły na telewizyjnych listach 
przebojów i w ludzkich sercach. Za swoje osiągnięcia arty-
styczne otrzymał Złotą i Platynową płytę. 
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Tak sobie pomyślałem, ze co 
tu komentować rzeczywistość... 
„Jaki jest koń, każdy widzi”.

Za to w Olecku w ciągu jed-
nego tygodnia aż dwie imprezy 
godne zaznaczenia. Pierwsza, to 
czwartkowy „Czar Bożego Na-
rodzenia” z przeuroczym spekta-
klem „Dziewczynka z zapałkami”. 
Spektakl zrealizowany po ame-

rykańsku i happy end’em. Co roku olecka „Jedynka” 
zadziwia i naprawdę sprawia, że magia świąt zaczyna 
działać.

Poza tym „Czar Bożego Narodzenia” to impreza 
charytatywna. W tym roku nie chodziło o paczki dla 
najbiedniejszych dzieci. Zbierano pieniądze na leczenia 
dziecka. I olecczanie, jak zawsze, byli hojni. 

Czasami podczas takich akcji aż serce człowiekowi 
rośnie i z dumy i ze szczęścia, że takich ludzi ma wokół 
siebie. I czasami wzruszenie ruszy wilgoć w oku. 

Jednak ta Polska to kraj dobrych ludzi. Tylko przy-
wódcy mącą nam w głowach i szczują przeciw sobie.

Tak więc i aukcja i spektakl były udane. I znowu 
za rok spotkamy się na nowym przedsięwzięciu Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. 

W ogóle, to Olecko słynie z udanych akcji charyta-
tywnych. Sztandarowa, to Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku pierwszy raz (co było tradycją 
od dłuższego już czasu) nie wydano znaczka pocztowe-
go z tej okazji i nie transmituje się w Programie I TV 
Narodowej. Szczęście, że imprezę przejęła TVN. 

Ja zawsze kupowałem na aukcji kalendarz ścienny 
WOŚP. I coś tam jeszcze licytowałem na aukcji. Teraz 
mam apel do sympatyków Orkiestry. Zróbmy wszyst-

ko, żeby w tym roku znowu padł rekord finansowy. Po-
każmy wspólnie, że cenimy wielkie inicjatywy i ceni-
my ludzi prawych i oddanych społeczeństwu.

Zapewne niejeden zwolennik PiS był leczony przy 
pomocy zakupionych dzięki Orkiestrze narzędzi lekar-
skich. Niejeden był ratowany sprzętem pochodzącym 
w WOŚP. Myślę, że nawet ci którzy najbardziej na 
Owsiaka plują byli leczeni za te aucyjne pieniądze.

Znam jednego hajtera, któremu przy wycinaniu 
woreczka żółciowego użyto aż trzech narzędzi podaro-
wanych szpitalowi przez Owisiaka. Ale dalej odsądza 
Orkiestrę od czci i wiary. 

Drugim wydarzeniem był niedzielny V Jarmark 
Olecki jarmark Świąteczny. Jak doliczyć Wielkanocny 
Jarmark, to ten był dziesiąty, Jubileuszowy. Wymyślo-
ny i stworzony przez Lokalną Organizację Turystyczną 
Ziemi Oleckiej, a ściślej przez dwie panie: Marię W. 
Dzinisiewicz i Wiolettę Żukowską. 

Od trzeciego z kolei Jarmarku współtworzy go Re-
gionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”, a w or-
ganizację minionego włączył się wreszcie Ratusz. I to 
jest wspaniałe!

Tworząc coś razem tworzy się więcej, szerzej ogar-
nia i wznosi się ponad poziomy. Trochę to patetyczne 
ale oddaje sens współpracy. 

To tak jak z członkostwem w Unii. Razem możemy 
więcej. Obok, tylko możemy przetrwać. Poza Unią, to 
katastrofa. 

Obecny rząd robi wszystko aby samorządność oraz 
Unię nam zohydzić. Z jednej strony kasę bierze całymi 
garściami, a z drugiej tłumaczy, że Unia to zło wcielo-
ne. To gender, cykliści, feministki i uchodźcy. Przede 
wszystkim zaś, że to bezbożnicy. Że Unia nas zniewoli, 
wynarodowi i odciągnie od wiary. 

W zamian daje nam państwo super narodowe oraz 
propaguje kościół ojca Rydzyka. Zapominając o Józe-
fie Tischnerze. Nie mówiąc już o naukach Jana Pawła 
II, który jednoczył Polaków, a nie ich dzielił. Na pewno 
nigdy też ś.p papieżowi  przez myśl by nie przeszło, 
żeby dzielić nas na lepszy i gorszy sort. 

A to właśnie dzięki Unii i członkostwu w NATO na-
sza ojczyzna jest bezpieczna, jak do tej pory. Chyba, 
ze nasz minister obrony narodowej wyśle w końcu te 
klucze szybowców ze zmilitaryzowanych aeroklubów 
na Moskwę. Albo nasze oddziały pospolitego ruszenia 
przekroczą granice rosyjską. 

Kto go tam wie?
Ale... idą Święta. Niech Pokój Boży zapanuje przy-

najmniej w nas. W ten jeden wigilijny wieczór niech 
ustaną waśnie i spory. Niech zabrzmi kolęda i ucichnie 
zgiełk polityki. Niech to będzie naprawdę „Cicha noc”, 
bez zgiełku zbędnych słów, pełna miłości ciepła i wy-
rozumiałości. 

Niech chociaż przez chwilę bądźmy niepodzielni i 
razem...

Życzę wszystkim Czytelnikom, zdrowia, pogody 
ducha, szczęśliwych najbliższych, miłości, tylko do-
brych wieści, wyrozumiałości i  braku kłopotów finan-
sowych.

Niech Gwiazdka zaświeci Wam jak najjaśniej i niech 
św. Mikołaj przyniesie wam moc prezentów i niech to 
będzie tak, że to dowód, że każdy o Was pamięta. 

Wesołych, pogodnych i rodzinnych świąt życzy
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Betlejemskie Światło Pokoju
W tym roku światełko do Olecka przywędruje 21 grud-

nia, gdzie na Rynku placu Wolności o 17.00 zostanie przeka-
zane przez harcerzy mieszkańcom naszego miasta. W prze-
kazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju brały udział dwie 
druhny: Alicja Dembińska i Wiktoria Sertel. 

W tym roku również w przekazaniu Światła do szwedz-
kiej Karlskrony i duńskiego Nexo na wyspie Bornholm bę-
dzie akcent olecki. Dyrektor Stoczni Delphia Yachts Grze-
gorz Studziżba jest kapitanem jachtowym oraz Harcerzem 
Rzeczypospolitej. Prowadzi w chwilach wolnych od pracy 
zawodowej jachty turystyczne i szkoleniowe w Centrum 
Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego

Właśnie pod jego komendą popłynie przez Bałtyk z har-
cerzami z całej polski flagowy jacht „Zawisza Czarny”.  

Wcześniej, w ubiegłym tygodniu 
„Zawisza” ze Światłem pod kapita-
nem Waldemarem Mieczkowskim 
popłynął na Litwę. 

Betlejemskie Światło Pokoju 
zorganizowano po raz pierwszy w 
1986 roku w austriackim Linz. Miało 
ono charakter bożonarodzeniowych 
działań charytatywnych. Akcja nosiła wtedy inną nazwę: 
„Światło w ciemności”. Była propagowana szeroko przez 
tamtejsze radio i telewizję (ORF). Rok później patronat 
nad akcją objęli skauci austriaccy. 

Teraz każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani 
przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem. Następnie światełko transportowane jest 
do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W stoli-
cy Austrii ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas 
której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i 
przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów 
europejskich. 

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejem-
skie Światło Pokoju od 1991. Tradycją jest, że ZHP otrzy-
muje Światło od słowackich skautów. Przekazywanie 
Światła odbywa się naprzemiennie: raz na Słowacji raz w 
Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do 
Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś. Na zachód do Niemiec 
oraz na północ do Danii i do Szwecji.

Opracował Bogusław M. Borawski
Zdj. arch. ZHP i CWM ZHP

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Lider w EGO” 
ogłosiło nabory wniosków o dofinansowanie w ramach 

poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie LGD “Li-
der w EGO”

Termin składania wniosków: 12.12.2016 – 28.12.2016 
w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 15.00 Ostateczny termin składania wniosków upływa 
28.12.2016 o godz. 12.00.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzie-
lają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Lider w EGO”: Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1-3, tel.: 
87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl
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100 000 zł 
od Kulczyk Foundation: zostały tylko 
trzy tygodnie, by wziąć udział w kon-

kursie
Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minu-

tach tego roku! Bo Konkurs Grantowy Kulczyk Founda-
tion kończy się o północy ostatniego dnia roku. – Chcemy 
wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie 
analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta 
Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foun-
dation – Obserwujemy właśnie. jak powstają inwestycje, 
których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządo-
wym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, in-
stytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. 
W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 
000 zł otrzymały cztery organizacje: „Cukierkowo – Fun-
dacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z Warszawy (na 
projekt „Cukierkowo – przedszkole dla dzieci z cukrzy-
cą”), Fundacja Innowacji Społecznej z Gdańska (na pro-
jekt „Kantyna – miejsce pracy na start”), Międzynarodowa 
Organizacja Soroptimist International I Klub w Gdańsku 
(na projekt „Pokój rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci ma-
tek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu”) oraz 

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa z Kudowy 
Zdroju (na projekt „Przez naukę do rozwoju – wsparcie dzia-
łań edukacyjnych na wiejskich terenach Burundi”).

– W Fundacji opieramy się na przeświadczeniu, że to 
właśnie infrastruktura jest gwarantem tego, że uruchamia się 
machina społecznych zmian – tłumaczy Marta Schmude-Ol-
czak. W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foun-
dation przeznaczy łącznie kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy 
projekt można uzyskać  kwotę maksymalnie 25 000 zł. Nie-
bawem poznamy zatem nie mniej niż czterech zwycięzców 
kolejnej edycji konkursu grantowego.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edy-
cje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięz-
ców drugiej tegorocznej edycji poznamy 15 lutego 2017 r.

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?

Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastruk-
turze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.
pdf

Przeczytać dokładnie REGULAMIN:
http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-

-konkursu-grantowego_2016.pdf
Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i 

wypełnić go: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63338/
kf_formularz-final.doc

Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co 
trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://
www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.

Karpiowe Marszałka Sejmu 
z ul. Wiejskiej

W grudniu, nie wiem, czy rano czy po popołudniu, pan 
Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, przyznał 5. wicemar-
szałkom premie po 13 169 złotych. „Za trud prowadzenia 
obrad Sejmu w ciężkich warunkach”.

Istotnie trudno się haruje w budynku bez kantów. W su-
mie z budżetu prysnęło 65 845 złotych. Zapewne ta wiado-
mość nikomu nie stanie jak ość w gardle. To kolejny dowód, 
że nie jest aż tak źle z tą sprawiedliwością. 

Wystarczy, że moc truchleje w kolędzie. Że Anioła też 
diabli biorą, więc czasami skrzydłem zatupie. Mamy tele-
wizję z trwałą (inaczej ondulacja) i radyjko jak z piernika. 

Być posłem, to już nie jest powód do dumy. O czym 
przekonał się pewien Polak mały. Kiedyś nauczycielka za-
pytała ucznia, kim jest z zawodu jego tata? Dzieciak odpo-
wiedział po długim wahaniu, że politykiem. I cała klasa go 
obśmiała. Gdyby nie pani nauczycielka, która powiedziała, 
żeby przestali, bo ma nieszczęśliwego tatusia, zapewne by-
łoby po lekcji. 

Nie chcę tu wypisywać tego, że po takim wysmakowa-
nym karpiowym od pana marszałka dla pozostałych posłów 
i senatorów czeka „ucho od śledzia”. 

A może ciężko pracujący politycy powinni wziąć coś 
na odsapkę i ruszyć w teren. Serio. Przypomnę, że drzewiej 
tak bywało: „Jak tak do naszej szlachty, a zwłaszcza do po-
spolitaków, poseł przyjedzie, to zaraz gadu-gadu, o zdrowie 
jejmości i dziatek się spytają i gorzałki się z nimi napiją.” 
(Henryk Sienkiewicz, Potop)

 Czesław Mirosław Szczepaniak 

„Nie daj szansy AIDS”
Jak co roku w ramach obchodów Światowego Dnia 

AIDS w dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Zespo-
łu Szkół w Olecku zorganizowany został XV Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS „Nie Daj Szansy AIDS”. 
W teście wiedzy na temat HIV/AIDS udział wzięło 21 
uczniów z 8 szkół gimnazjalnych powiatu oleckiego.

Komisja konkur-
sowa składająca się 
z przedstawicielek 
oleckiej stacji sanitar-
nej w Olecku i medy-
cyny szkolnej NZOZ 
„ S Z K O L - M E D ” 
przyznała 3 nagrody główne oraz 7 wyróżnień. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w kon-
kursie oraz drobne nagrody pocieszenia.

Za najlepszą znajomość zagadnień dotyczących m.in. 
patogeneza zakażeń HIV, dróg i przebiegu zakażenia, form 
bezpiecznych kontaktów z osobami zakażonymi oraz za-
chowań ryzykownych miejscem pierwszym uhonorowana 
została Gabriela Jeglińska z Gimnazjum nr 2 w Olecku, 
drugim Karolina Fedeńczuk z Zespołu Szkół w Babkach 
Oleckich, zaś trzecim Krzysztof Zduniak z Zespołu Szkół 
w Babkach Oleckich. 

Wyróżnienia otrzymali:
• Zofia Jasina z Gimnazjum w Świętajnie
• Izabela Krzymińska z Zespołu Szkół w Sokółkach

• Krystian Różański z Gimnazjum w Kowalach Oleckich
• Klaudia Łożyńska z Gimnazjum w Świętajnie
• Bianka Dąbek z Gimnazjum nr 2 w Olecku
• Jan Ogonowski z Zespołu Szkół STO w Olecku
• Karolina Szeraszewicz z Zespołu Szkół w Sokółkach

Karolina Kozielska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku 



Tygodnik Olecki 51/986 - r. 2016
to@borawski.pl8 Felieton

Życzenia
Coraz chudsze kalendarze, to znak, że Stary 

Rok się zwija, a Nowy Rok szykuje się, żeby 
wejść z nową nadzieją. Zamiast kolumnowego 
felietonu, który gościł przez tyle tygodni, tym ra-

zem krótko, bo czas nagli. Ikonografią do tekstu jest bombka, 
jaką przed laty wydmuchali dmuchacze z zakładu „Silvera-
do”, producent szklanych ozdób choinkowych w Józefowie 
pod Warszawą, ul. Henryka Sienkiewicza 15. 

Zdjęcie wykonała moja żona Graszka, która przed laty 
zorganizowała ursynowskim 
dzieciom szkolną wycieczkę do 
szklanej krainy baśni, gdzie moż-
na wejść, pod warunkiem, że za-
chowamy ostrożność, a tupet zo-
stawimy za drzwiami. Fotografię 
przygotował, czyli obrobił kom-
puterowo, nasz syn Paweł Piotr. 

Przy okazji przesyłam życze-
nia zdrowia i szczęścia, węzełek 
pomyślności, zawiązany w kokar-
dę, bo można być zdrowym i nie 
mieć szczęścia, jak ci na „Titani-
cu”. 

W tym miejscu, gdzie zwy-
kło się stawiać pointę, chciałbym 
przypomnieć pewną epistolarną 
historię. 

Juliusz Słowacki w liście do 
matki, pisanym 30 listopada 1844 
roku w Paryżu, składa takie oto 
życzenia: 

„List ten przyjdzie zapewne na wiliją – udrzyj kawałek 
papieru, na którym usta moje kładę, tu w dole na prawym 
rożku, i niech ten papier będzie opłatkiem. Prawdziwie! żem 
go ucałował i posyłam.” 

Dziecięca siła perswazji
Oto przykład z grudnia 2014 roku. Stasio Feliks, mój 

wnuczek, urodzony 2 października 2009 roku, z grupy star-
szaków, z przedszkola na warszawskim Powiślu, pojechał do 
wujków z warszawskiej Woli. Z Zuzią, uczennicą II klasy, 
urodzoną 15 stycznia 2007 roku. 

Witają ich rozbawieni wujaszkowie, w koszulach nie za-
piętych na ostatni guzik, i słodkie ciocie, i inni, co rozpiesz-
czają. Stasio rozbiera się z kurteczki. I robi się cisza, bo wnu-
czek jest w koszuli z krótkim rękawkiem i pod krawacikiem. 
Jak ktoś, kto przyszedł w gości. 

I nagle starszyzna bierze nogi za pas i znika. Z szafy 
szybko wyciągają krawaty. W pośpiechu wiążą węzły proste. 
Po dłuższej chwili powracają do wigilijnego stołu. Wszyscy 
jak jeden zapięci i pod krawatem. 

Patrzą na Stasia, który ich doprowadził do porządku. 
Dzięki niemu płeć brzydka zaczęła się równo poprawiać. 
Żeby nie było byle jak. 

Fart
To sprzyjająca okoliczność, na którą się czeka. Każdy z 

nas po cichu liczy, żeby mieć szczęście, aby go nie omijała 
pomyślność, powodzenie, etc. Fart to taki niespodziewany 
prezent od ślepego losu (sic!). Bonus, co nas wybawia od 
kłopotów i dodaje otuchy.

Życzenia, co więcej ważą
Kilka lat temu, przed świętami, zadzwoniłem z życzenia-

mi do pani dr Anny Gadowskiej, internistki, która miała pie-
czę nad pracownikami Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. 

Pogodna pani doktor zapytała mnie o wagę. Odpowie-
działem, że około 50 kilogramów, spadam na wadze, jak 
szczupak. Po dłuższej chwili usłyszałem: „Panie Czesławie, 
zwykłam życzyć pacjentom, żeby schudli, ale po raz pierw-

szy w swojej karierze lekarskiej, życzę pacjentowi, żeby 
Pan przytył 2-3 kilogramy”. 

Ćmiły
Pamiętam jak na choince ćmiły świeczki. Maleńkie i 

długie jak papieroski, cieniaski. Słabo się paliły, migotały, 
błyszczały niewyraźnie. Trzeba było uważać, żeby ich pro-
myczek nie zajął gałązek choinki. 

Kiedy zapalano świeczki, to proszono dzieci, żeby pil-
nowały drzewa. Strzegliśmy żywych światełek jak źrenicy 

w oku. Świeczki wypalały się i za 
jakiś czas były słabo widoczne. W 
końcu tak się przyćmiewały, że po-
zostawał po nich na gałązce sope-
lek stearyny. 

Choinka z dzieciństwa, w któ-
rej zasnęły świąteczne wspomnie-
nia, nie gaśnie w nas, dopokąd ży-
jemy. 

Apel świąteczny
W „Dużym Formacie magazyn 

reporterów” dodatku Gazety Wy-
borczej” opublikowano reportaż  
Ewy Kalety pt. „Każdy chce żyć, 
mamo”. 

W teście zamieszczono apel: 
„Mam na imię Ola, jestem opie-
kunką w domu pomocy społecz-
nej. Mam apel. Jeśliby się dało 
za pośrednictwem gazety go opu-
blikować, to byłabym wdzięczna: 

«Mamy! Nieważne, jak długo się nie odzywałyście. Jak 
dawno was tu nie było. Przyjedźcie, zadzwońcie, przyślij-
cie skromną paczkę. Nikt was nie będzie oceniał.»”

Przyzwoitość nakazuje, żeby prośbę Oli powtórzyć, bo 
apel jest dobitny, wyraźny, bez osłonek. Czyli expressis 
verbis. Do adresatów dorzuciłbym jeszcze ojców, ciocie, 
wujków, stryjenki, stryjków oraz babcie i dziadków oraz 
sąsiadów.

Choinka z Biblioteki UWM
Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie znajduje się na terenie kampusu Kortowo II. Jest 
to budynek tzw. „inteligentny”. Z okazji świąt pracownicy 
potrafią mile zaskoczyć. 

W 2011 roku wykonali choinkę z książek. To była 
pierwsza tego typu choinka w Polsce i druga na świecie. 
Na „drzewko” wykorzystano 1600 woluminów, które mia-
ły 2, 5 metra wysokości. Pomysł na tę choinkę wyszedł od 
pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych. 

W 2012 roku z szuflad katalogowych wybudowali cho-
inkę. To była pierwsza choinka szufladowa na świecie. 

W 2016 roku stworzono choinkę z 1600 wycofanych 
z obiegu kart bibliotecznych, użyto 100 m drutu i 150 m 
żyłki wędkarskiej, oraz 1600 spinaczy. To wszystko zamo-
cowano na 21 obręczach z metalu. Choinka „katalogowa” 
pnie się na wysokość 3,5 m.  Jak się podejdzie bliżej, to 
można zobaczyć wycofane z obiegu karty katalogowe z Bi-
blioteki Głównej Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 

Przypomnę, że karty wypisywano ręcznie, a potem wy-
stukiwano na maszynie do pisania. Fiszki układano w pół-
ki, według alfabetu. 

Z czułością o tym piszę, bo utrzymać porządek, to jest 
ciężka praca. Choinka stoi na I piętrze Biblioteki UWM, 
pod kopułą. Wieczorami jest podświetlana. Za dnia i w 
nocy wygląda tak, jak nie z tej Ziemi, więc nie sposób się 
zatrzymać. 

Wow! 

Czesław Mirosław Szczepaniak
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Urząd Skarbowy informuje:
Nowy obowiązek dla małych 
i średnich przedsiębiorców
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poin-

formować, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsię-
biorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcz-
nego 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 swobo-
dzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i roz-
miar 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 wypeł-
nianie 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 rów-
nież 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 informacyj-
nej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach 
Ministerstwa Finansów: link http://www.mf.gov.pl/docu-
ments/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT(2).pdf.

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów 
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473
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Szanowni Państwo,
Informuję, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzą-
dowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację za-
dań Samorządu Województwa w roku 2017 w następujących 
zakresach:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
2) rozwój kultury fizycznej
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
6) rozwój turystyki
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiej-

skich
8) pomoc społeczna
9) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 

oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
10) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności oby-

watelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmiń-

sko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
12) integracja środowisk kombatanckich
13) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

LINK DO OGŁOSZENIA:
http://bip2.warmia.mazury.pl/kategoria/48/organizacje-

-pozarzadowe-otwarte-konkursy-ofert.html

Terminy składania ofert: do 29 grudnia 2016 (na wybrane 
zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej“); do 13 stycznia 
2017 (wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z za-
kresu rozwoju kultury fizycznej); do 31 stycznia 2017 (pozo-
stałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej).

Spotkania informacyjne odbędą się w Elblągu (3 stycznia 
2017 r., godz. 15 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim 
- ul. Stary Rynek 25) i Olsztynie (4 stycznia 2017 r., godz. 
14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 - 
sala 420, III piętro). Dla składających oferty do 29 grudnia 
– spotkanie w Olsztynie (godz. 14 w WM Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208)“.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku 
Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Ma-
riusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

z poważaniem

Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi

KRUS
Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów 

decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń eme-
rytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów de-
cydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emery-
talno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu po-
wodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wy-
noszą odpowiednio: 

•  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 
2.838 zł 60 gr.,

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące 

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komu-
nikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr.).

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przy-
chodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniej-
szaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 
zł 40 gr.,

• 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.
 Więcej w informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emery-

tury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez 
emeryta/rencistę dostępnych na stronie www.krus.gov.pl
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Ho, ho, ho! - wołał Mikołaj 
na V Oleckim Jarmarku Świą-
tecznym

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” i Lo-
kalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej zorgani-
zowali tegoroczny V Jarmark Świąteczny. 18 grudnia na 
oleckim Rynku stanęły namioty i 32 stoiska. Sprzedawano 
różnorodne wyroby rękodzielnicze, ozdoby świąteczne, re-
gionalne ciasta, chleb i wędliny, domowe przetwory. 

Basia Ołów pod gościnnym namiotem serwowała w 
„Zimowej kawiarence” herbatę imbirową, wspaniałe cia-
sta i ciasteczka. Miód i produkty pszczelarskie cieszyły 
się ogromnym wzięciem. Chwalono gofry Oleckiej Rady 
Młodzieżowej. Chętnie kupowano suszony kwiat lipowy, 
liście malin, konfitury, sok z czarnego bzu. Z litewskiego 
stoiska kupowane były tradycyjne wędliny, pasztety i pach-
nące ciemne chleby. 

Góra choinek i jemioły przywiezione przez Nadleśnic-
two Olecko zniknęła bardzo szybko. Nie zabrakło też ryb, 
pierogów, słodkich orzechów i pięknych piernikowych 
chatek. Dla wszystkich przybyłych na Jarmark LOT Zie-
mi Oleckiej przygotował loterię świąteczną z nagrodami: 
zabawki, bombki, świece, pierniki, domowy chleb, książki 
„Dzieje Olecka” przekazane przez Urząd Miejski w Olec-
ku, wejściówki na pływalnię „Lega” i na wybrane imprezy 
ROK „Mazury Garbate” oraz świerki podarowane przez 
Nadleśnictwo Olecko. Maciej Bartoszewicz Firma Best 
podarował piękną reklamę na jubileuszowy V Olecki Jar-
mark Świąteczny.

Organizatorzy przeprowadzili trzy konkursy: na potra-
wę wigilijną, na najdłuższy łańcuch na choinkę i na najcie-
kawiej ozdobione stoisko. 

W konkursie kulinarnym przyznano równorzędne dwa 
pierwsze miejsca: sałatce śledziowej z marchewką przygo-
towanej przez Elę Stokłosę z Wronek oraz sałatce - śledź 
pod pierzyną zgłoszonej przez Domy im. Janusza Korcza-
ka. Najdłuższy łańcuch wykonały Kinga i Karolina Jan-
kowskie, a I miejsce za najciekawiej i najładniej przygoto-
wane stoisko Komisja przyznała Dorocie Gwiazdowskiej 
z Gąsek.

Nie zabrakło Mikołaja -  ho, ho, ho! - który rozdał wiel-
ki worek słodyczy najmłodszym uczestnikom Jarmarku. W 
koncercie kolęd wystąpili: Studio wokalne ROK „MG”, 
Oleckie Echo, Świętowiacy, Wieliczanie i Sedranianki. 

Niezawodnie Jarmark wspierali: Państwowa Szko-
ła Muzyczna im. Ignacego J. Paderewskiego, strażacy z 
Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, funkcjonariuszki 
i funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji, którzy 
propagowali uczestnictwo obywatelskie w „Krajowej Ma-
pie Zagrożeń Bezpieczeństwa”( www.policja.pl )

Wszystkim Uczestnikom Jarmarku oraz Mieszkańcom 
powiatu oleckiego organizatorzy życzą pięknych, zdro-
wych, serdecznych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadcho-
dzącym Nowym Roku jak najwięcej wzajemnej życzliwo-
ści i uśmiechu!

W imieniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Ziemi Oleckiej

Maria Dzienisiewicz i Wioletta Żukowska
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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          V23103

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V19909

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B49204

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22504

V2
29

04

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V22704

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02943

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20907

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V20238

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
23

80
1

* Honda Civic Sport 1,4B, 2005, 115 000 km, 15 900 
złotych, tel. 501-514-614 V23612

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B48706

* Opel Corsa 1,2B, 2002, 144 000 km, 7900 złotych, tel. 
501-514-614 V23602

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L99604

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49503

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L99703

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48905

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50302

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23003

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

B48106

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L99802

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47607

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22604

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B49703

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49403

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B49104

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B49902

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20228

V
23

40
2

• 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

V20508

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19809

L9
99

01
B

48
30
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02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
00

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22106

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V23911

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, dermatolog, MEDYCYNA 
ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
23

61
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22215

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49603

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L99505

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B50501

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50202

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V20248

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K23710a

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120t

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B50401

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K23810a

* dom bliźniak, Olecko, ul. Prusa, 385 000 złotych, tel. 
501-514-614 V23632 

* dom, Jaśki, 490 000 złotych, tel. 501-514-614 V23622

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B48406

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B49304

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23209

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23309

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B48206

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50601

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B4900

* 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 V20218

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 

KUPIĘ

V
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na miejscu, tel. 602-293-333 V20518

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B50002

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19819

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095 

V
07

11
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Wystawa dotycząca 
historii regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych 
„Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą histo-
rii regionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa 
domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez 
mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem 
na tych terenach przed II wojną światowa i po niej

Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy 
Placu Zamkowym 2, 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest dostępna na 

terenie województwa warmińsko–mazurskiego od września 
br. Wystarczy wejść na stronę internetową Komendy Powia-
towej Policji w Olecku i kliknąć baner z logo mapy. W ten 
sposób każdy obywatel może zgłosić nurtujący go problem 
dotyczący bezpieczeństwa. O tym właśnie informowali funk-
cjonariusze, którzy w centrum Olecka, podczas 
świątecznego jar-
marku promowali 
założenia Krajowej 
Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

W niedziel-
ne przedpołudnie 
oleccy policjanci, 
podczas jarmar-
ku świątecznego, 
który odbywał się 
w centrum miasta 
promowali ideę i 
założenia Krajowej 
Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 
Na terenie naszego 
województwa jest 
ona dostępna od września br. Przez ten czas olecka policja 
otrzymała ponad 120 sygnałów od obywateli, którzy zgłosili 
swój problem. Zgłoszenia dotyczą najczęściej: nieprawidło-
wego parkowania, przekraczania dopuszczalnej prędkości 
czy spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

Przypomnijmy, że każdy obywatel ma możliwość sko-
rzystania z tej mapy i poinformowania Policji o nurtującym 
go problemie mającym wpływ na poczucie jego bezpieczeń-
stwa. 

Wystarczy tylko wejść na stronę Komendy Powiatowej 
Policji w Olecku i kliknąć baner z logo Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa znajdujący się po prawej stronie.  
Dalsza obsługa jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna. Na po-
czątku należy zapoznać się z regulaminem. W razie potrzeby 
można skorzystać z załączonej tam instrukcji obsługi.

Później trzeba dokładnie wybrać miejsce, gdzie docho-
dzi do naruszenia prawa. Potem jeszcze tylko wybranie 
odpowiedniej kategorii zgłoszenia, np.: akty wandalizmu, 
grupowanie się młodzieży, czy wiele innych możliwości do 
wyboru. Na zakończenie należy zaznaczyć datę i godzinę 
zdarzenia, które ułatwi funkcjonariuszom monitorowanie 

zjawiska.
Pamiętajmy, że takie zgłoszenie nie jest interwencją. W 

przypadku konieczności natychmiastowej pomocy ze stro-
ny Policji należy dzwonić pod numer telefonu 112 lub 997.

Każde zgłoszenie naniesione na mapę zagrożeń jest 
weryfikowane przez Policję. W przypadku potwierdzenia 
takiej informacji podjęte zostaną działania mające na celu 
wyeliminowanie uciążliwego dla mieszkańców zjawiska.

Zapraszamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

zeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  
Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

21 grudnia 
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny, 
Tomisławy
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana, 
Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomisława
22 grudnia (Pierwszy 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, 
Oliwii, 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, Przy-
bysławy, 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

Ranek to najgorsza chwila – 
zawsze łączy się z chwilowym 
lękiem, że śpiący odpłynął gdzieś 
nocą i cos innego zajęło jego 
miejsce. 

Terry Pratchett, Wyprawa cza-
rownic

Portret jako dzieło sztuki pojawił 
się dość późno w stosunku do 
innych przedstawień. Nieliczne 
przykłady w sztuce archaicznej 
można policzyć dosłownie na 
palcach jednej ręki.  Tak napraw-
dę historia portretu liczy się od 
okresu klasycznego sztuki grec-
kiej, a apogeum osiąga w okresie 
hellenistycznym. I to już chyba 
cała historia, bo potem wszystkie 
osiągnięcia w tej dziedzinie twór-
czości z technicznego punktu wi-
dzenia można tylko porównywać 
do okresu klasycznego Greków.
... Dobra polityka to dotrzymywa-
nie obietnic, stwarzanie stałych 
więzi. Niektórzy politycy propo-
nują obywatelom stabilny zwią-
zek, a niektórzy proponują tylko 
burzliwy romans. Wielu zdradza. 
Szczególnie po akcie wyborczym. 
Prawo i Sprawiedliwość przezywa 
dziś noc poślubną ze społeczeń-
stwem. A jak wiadomo miłość 
trwa trzy lata... 

Sławomir Sierakowski, Miłość i 
rewolucja, 2108

wszystkie dziedziny wiedzy mogą 
zmieścić się w obrębie historii. 

Philip Bagby, Kultura i historia

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 zie-
lone odłogi.

Komu święta, to święta, a brzuch 
zawsze o głodzie pamięta.

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

Babka ziemniaczana 
po kurpiowsku

kilogram ziemniaków, 30 dag wędzonego 
boczku, cebula, 2 jajka, 2 czubate łyżki 
mąki, dwa ząbki czosnku, sól, pieprz

Ziemniaki obieramy, płuczemy. Ce-
bulę obieramy i ścieramy wraz z ziem-
niakami na tarce o drobnych oczkach lub 
w mikserze. 

Boczek kroimy w niewielką kostkę, 
wrzucamy na patelnię i smażymy około 
5 minut po czym go studzimy. 

Do ziemniaków z cebulą wbijamy 
jajka, dodajemy przesmażony boczek 
wraz z wytopionym tłuszczem i wsypu-
jemy mąkę. Dokładnie mieszamy.

Przyprawiamy do smaku rozciśnięty 
czosnkiem, solą i pieprzem.

Masę ziemniaczaną wlewamy do na-
tłuszczonej formy. Pieczemy w tempera-
turze 180°C do momentu zą powierzch-
nia babki będzie wyraźnie zarumieniona. 
Trwa to około 50 minut. 

Podajemy z surówką z kapusty.

Galaretka z nóżek 
po mazursku

2 nóżki wieprzowe, golonka wieprzowa, 
pół kg wołowej pręgi, włoszczyzna, 3 
ząbki czosnku, pieprz ziarnisty, ziele 
angielskie, liść laurowy, dwa suszone 
grzyby, natka pietruszki, jajko na twardo

Mięso razem z grzybami wkładamy do 
garnka, zalewamy zimna wodą i gotujemy 
godzinę. Po tym czasie wkładamy do garn-
ka jarzyny i gotujemy wszystko na małym 
ogniu jeszcze godzinę. Gdy zbyt mocno 
gotujemy należy koniecznie uzupełniać 
wywar wodą tak, aby po zakończeniu go-
towania zostało jego trzy szklanki. 

Gdy mięso będzie miękkie obieramy 
je z kości, kroimy w kostkę, wywar zaś 
przecedzamy. 

Na dnie opłukanej zimna wodą sa-
laterki układamy marchewkę, jajko i 
zieleninę. Na tym kładziemy mięso i 
całość zalewamy stygnącym wywarem. 
Tak przygotowane pozastawiamy do 
stężenia.

Drink truskawkowy
3 lub 4 kulki lodów truskawkowych 

wkładamy do wysokiej szklanki. Wle-
wamy sok z ¼ cytryny oraz dodajemy 
½ plasterka ananasa z puszki lub kilka 
wiśni. Ostrożnie zalewamy bardzo zim-
na colą.

Dorsze 
a la homar po polsku

2 średnie wędzone dorsze, 2 marchew-
ki, szklanka majonezu, sok z cytryny, 1 
cytryna, gałązki natki pietruszki

Dorsze obieramy ze skóry, usuwa-
my z nich ości i dzielimy na kawałki.

Marchewkę myjemy, obieramy i 
jeszcze raz płuczemy, a potem ścieramy 
na tarce z małymi otworami. Mieszamy 
ją z kawałkami dorsza i zalewamy ma-
jonezem. Dodajemy do smaku sok z cy-
tryny. Przybieramy cytryną podzieloną 
na cząstki i gałązkami natki pietruszki.

Bulion ziemniaczany 
z kurkami

25 dag kurek, 25 dag ziemniaków, duża 
cebula, 2 szklanki bulionu, 10 dag 
śmietany, 2 łyżki cherry, łyżka masła, 
pieprz, sól, łyżeczka sosu sojowego, 
łyżeczka posiekanej natki pietruszki
Umyte i oczyszczone kurki wrzuca-
my do rondla z roztopionym masłem, 
podsmażamy i wyjmujemy. Ziemniaki 
i cebulę kroimy w kostkę, podsmaża-
my na maśle, na którym smażyły się 
kurki. Wlewamy bulion i dusimy pod 

przykryciem do miękkości. Ziemnia-
ki miksujemy i dodajemy śmietanę i 
cherry, doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem i sosem sojowym. Do zupy 
wrzucamy kurki i natkę pietruszki. 
Zupę podajemy ze świeżą bagietką.
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Ruiny dworu w Cierzpiętach
Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Cierzpięty

Cierzpięty. Niewielka wieś położona nad jeziorem Bu-
wełno w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Znajdują się tu-
taj ruiny zespołu dworsko-folwarczno-parkowego z podwó-
rzem gospodarczym i pozostałościami drzewostanu. 

Dach naczółkowy – dach dwuspadowy z dodatkowymi, 
niewielkimi, trójkątnymi połaciami (zwanymi naczółka-
mi) umieszczonymi ukośnie w górnej części ścian szczy-
towych 
Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części 
środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od funda-
mentów po dach, stanowiący jego organiczną część

Zabudowania ustawione są w kształcie czworoboku. Par-
terowy dwór pochodzi z II połowy XIX w. i jest założony na 
rzucie wydłużonego prostokąta, przykryty dachem naczółko-
wym. Na osi elewacji obustronny ryzalit zwieńczony trójkąt-
nym naczółkiem, a od frontu – ganek z balustradą. 

W skład zespołu wchodziło: dwór, dwie obory, spichlerz-
-stajnia, kuźnia, park. Obecnie obiekt jest zdewastowany i 
przeznaczony do rozbiórki.

W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 października 2016 r. w 
Cierzpiętach byli i ruiny dworu widzieli: Cezary Lasota, 
Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50701

29
grudnia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wypadek
 

Dwie osoby poszkodowane w wypadku 
drogowym, do którego doszło w miejscowo-
ści Kowale Oleckie. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że kierujący fordem nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu 
osobnym renault w wyniku czego doszło do 
zderzenia. Obaj kierujący zostali przetranspor-
towani do szpitala. 

Do wypadku doszło 19 grudnia po godzinie 
9:00 w Kowalach Oleckich. Funkcjonariusze 
pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie usta-
lili, że 32-letni obywatel Łotwy, wyjeżdżając 

z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu kierującemu osobowym 
renault w wyniku czego doszło do zderzenia 
pojazdów. 

W wyniku zdarzenia mieszkaniec Gołda-
pi doznała ogólnych potłuczeń ciała i został 
przetransportowany do szpitala w Ełku zaś 
kierujący fordem z urazem głowy został prze-
wieziony do szpitala w Olecku. 

Badanie alkomatem wykazało, że obaj kie-
rujący byli trzeźwi. 

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni do-
kładne okoliczności zdarzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Z najmłodszymi 
o bezpieczeństwie

Dzielnicowa z oleckiej komendy odwiedziła przed-
szkolaków z przedszkola „Krasnal” w Olecku. Tematem 
wizyty było oczywiście bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie dotrzeć do 
przedszkola oraz dlaczego powinny nosić odblaski. 

Wczoraj dzielnicowa oleckiej komendy odwiedziła 
przedszkolaków z Przedszkola z Oddziałami Integra-
cyjnymi Krasnal w Olecku. Policjantka omówiła z naj-
młodszymi bezpieczne zachowanie na drodze. Przypo-
mniała o zachowaniu ostrożności i rozglądaniu się przed 
wejściem na jezdnię. Wytłumaczyła również jak ważne 

jest noszenie odblasków  po 
zmierzchu, informują jed-
nocześnie jaką rolę pełnią te 
świecące elementy. 

Aby przedszkolaki 
utrwaliły sobie przekazane 
wiadomości wszystkie dzie-
ci otrzymały odblaski.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna 

Sznel
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Rusza konkurs plastyczny w ramach kampanii
„WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało 
kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich  pn. 
„Wspólnie dla bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest 
promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowbo-
ardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązują-
cych na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Mię-
dzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Projekt będzie prowadzony pod dwoma hasłami, ad-
resowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Od-
powiedzialni na stoku” oraz dla dzieci – „Stok nie jest dla 
bałwanów”. Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski 
Związek Narciarski, oraz Stowarzyszenie Instruktorów i 
Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Pol-
ska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Za-
rząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP. 

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace konkursowe oraz wypełnione karty zgłoszenia podpisane 
przez opiekuna prawnego można nadsyłać w terminie do  
20 lutego 2017 r. na adres: Komenda Główna Policji - Biuro 
Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.  

 

KONKURS  
PLASTYCZNY „Stok nie jest  

dla bałwanów” 


 

Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu 
Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 
(FIS). 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką 
rysunkową, malarską lub przy użyciu programów 
komputerowych. 

 W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź 
później. 
 

 

Do wygrania atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.  

 
Regulamin oraz karta 
zgłoszenia znajdują się 
na stronie internetowej 
www.policja.pl. 
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młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizo-
wany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. W konkursie 
mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
do 20 lutego 2017 r. pracy pla-
stycznej w formacie od A-5 do 
A-3, wykonanej dowolną tech-
niką rysunkową, malarską lub 
przy użyciu programów kom-
puterowych oraz wypełnionej 
karty zgłoszenia podpisanej 
przez opiekuna prawnego na 
adres: Komenda Główna Policji 
- Biuro Prewencji, ul. Puławska 
148/150, 02-514 Warszawa.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 28 lutego 2017 r., 
jury przyzna nagrody rzeczowe, 
które zostaną wręczone podczas 

ogólnopolskiego finału konkursu.
Regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na 

stronie internetowej www.policja.pl.

Polsko–rosyjska 
wymiana młodzieży

Zespół Szkół Technicznych w Olecku i Rolniczo – Prze-
mysłowy College z Gusieva (Obwód Kaliningradzki) z wiel-
kim sukcesem realizowali projekt „Polsko – Rosyjska Wy-
miana Młodzieży 2016”. Tematem projektu była „Historia 
Polski i Rosji w malarstwie obu krajów”.

Projekt miał na celu otworzyć nowe ścieżki kulturowe, 
stworzyć możliwość współpracy miedzy szkołami oraz na-
wiązania nowych kontaktów między młodzieżą obu krajów.

Uczestnicy w ramach projektu poznali historię Polski i 
Rosji przedstawioną w malarstwie historycznym tych państw. 

Podczas wizyty w Rosji młodzież polska zwiedziła histo-
ryczne i kulturowe zabytki Sankt – Petersburga. Wieczorny 
spacer po Nevskim Prospekcie i Placu Pałacowym dostarczył 
wielu niezapomnianych wrażeń. Natomiast zwiedzanie Er-
mitażu, dawnej rezydencji carów, oraz Muzeum Figur Wo-
skowych pozwoliło odkryć bogactwo i oryginalność malar-
stwa rosyjskiego i wielu innych arcydzieł sztuki. W drodze 
powrotnej do Gusieva uczestnicy projektu zwiedzili również 
Kaliningrad i słynną łódź podwodną „B – 413”.

W ramach rewizyty w Polsce uczestnicy wspólnie poje-
chali do Krakowa, gdzie zwiedzili Wawel, uczestniczyli w 
specjalnie przygotowanej dla nich lekcji muzealnej w Ga-
lerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz poko-
nała ok. 800 schodów spacerując korytarzami Kopalni Soli 
w Wieliczce. Po powrocie do Olecka grupa rosyjska wzięła 
udział w grze terenowej „Biegi z Klio” corocznie organizo-
wanej w Zespole Szkół Technicznych, poznając przy tym 
historię i atrakcje turystyczne miasta.

Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem wśród 
młodzieży polskiej i rosyjskiej, pozwolił im głębiej poznać 
kulturę i zwyczaje swoich sąsiadów. Miłym zaskoczeniem 
dla grupy rosyjskiej był fakt, iż tak dużo młodych ludzi w 
Polsce zna język rosyjski.

Ciepła, miła atmosfera panująca podczas obu wizyt 
sprawiła, iż projekt na długo zostanie w pamięci wśród 
uczestników i opiekunów projektu zarówno z Polski, jak 
i z Rosji.

Z rosyjskiej strony w projekcie udział wzięli nauczy-
ciele z college’u: I. A. Mihailova, V.V. Zaiceva, T. A. Ily-
ashova, M.S. Gorbachova. Z polskiej strony – Marta Go-
gacz i Agnieszka Truchan.

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę 

oraz chronić przed nią innych 
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, 
ponadto: 
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu 

i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do 

rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztwo-
rem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają 
możliwości częstego mycia rąk, 

• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skoń-
czyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie 
zostaną skażone wirusem, 

• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebne-
go dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia, 

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi po-
dróżnymi, 

 

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wy-
stąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, 
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia 
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

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

• unikaj masowych 
zgromadzeń, 

• zadbaj, aby również 
twoje dziecko przestrze-
gało powyższych zale-
ceń. 
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Uwaga! 
Zwierzęta na drodze

W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo - 
nocnej zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost 
pod nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w 
wyniku uderzenia w łosia, sarnę lub dzika najczęściej 
kończą jazdę w rowach lub na przydrożnych drzewach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól 
uprawnych. Należy także nie lekceważyć znaku drogo-
wego „Uwaga dzikie zwierzęta”. Takie znaki ustawione 
są w miejscach, gdzie takie zagrożenia często występują. 

Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, 
powinniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wy-
przedzać zwierzęcia, kiedy już znajduje się na drodze. 
Dajmy mu spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze jest 
nieobliczalne i może wbiec nam prosto pod koła pojazdu 
lub wskoczyć na maskę. Pamiętajmy, że zwierzęta kopyt-
ne najczęściej żyją w stadzie, więc jak jedno przebiegnie 
nam przed maską zaraz zanim może pojawić się następ-
ne. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Jeszcze jedno zdjęcie dotyczące Jubileuszu Szkoły Muzycznej I st im. Jana Paderewskiego
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Wigilijna opowieść

Było to dawno temu, a może wcale nie tak dawno. 
W pewnej wsi w pewien grudniowy dzień już od 

samego ranka zwierzęta zaczęły gadać ludzkim gło-
sem. Pierwszy przemówił pies. Narzekał na swoje 
pieskie życie i na to, że wiecznie burczy mu w brzu-
chu. Koń zarżał basem do ludzi pod lasem, że włączy 
się do zabawy, jeśli dadzą mu trochę obroku. Krowa 
wyznała, że chciałaby być czysta i fioletowa, jak ta 
z reklamy. Kotu zaś przyśnił się rzeka pełna mleka. 
Wszyscy orzekli zgodnie, że nie chcą już żyć na wsi. 

Uradzili więc przy obiedzie, że rzucą to wszyst-
ko i pójdą do miasta, by zacząć życie od początku. 
Bardzo się bały po cichu, ale głośno dodawały sobie 
otuch, że sobie poradzą. 

Wystroiły się w swoje odświętne ubrania i ruszyły 
w drogę na poszukiwanie nowego szczęścia.

Kiedy tak szły, zaczepiła je wrona i powiedzia-
ła, że chętnie też pójdzie z nimi, bo ma ochotę na 
dobre, markowe piwo, od którego głowa się kiwa. 
Zwierzęta nie miały nic przeciwko temu, bo z góry 
widać więcej, więc uznały, że taki kompan podró-
ży im się przyda. Po drodze przyłączył się do nich 
wieprz. Miał smutne oczy i stwierdził, że potańczy 
sobie w mieście, rozerwie się zamiast kwiczeć cią-
gle w chlewie. Kaczka nie chciała być gorsza i też 
podreptała za nimi. Pociągało ją disko, które słyszała 
pewnej niedzieli. 

- Zabawię się za wszystkie czasy! – krzyknęła. 
Nawet to cielę, które ogonem miele, wyruszyło w 
drogę, by w mieście spróbować prawdziwych raryta-
sów, o których na wsi nawet nie słyszeli. 

Wreszcie po długiej wędrówce wszystkie zwie-
rzęta stanęły przed znakiem, który oznaczał początek 
miasta. U wrót miasta nikt ich nie witał serdecznie, 

jak to jest w zwyczaju w każdej wiejskiej chacie. 
Pukały to do jednych, to do drugich i kolejnych 
drzwi, bo chciały zapytać uprzejmie o drogę. Nikt 
im jednak nie chciał otworzyć. Krzyczeli tylko 
przez drzwi, że to święta i niech sobie idą, skąd 
przyszli. Dziwiły się zwierzęta, że w mieście nie 
ma zwyczaju zapraszania w wigilię strudzonych 
wędrowców, jak to było w zwyczaju wiejskim. 
Chciały wejść do przydrożnego baru, by łyknąć 
choć kropelkę wody, bo były nader zmęczone tą 
wędrówką, ale szatniarz wykrzywiał znacząco usta 
i zatykał nos. Odechciało się też im zabawy w sty-
lu disco, to tak tam wszystko huczało, że bały się 
wchodzić do środka. 

Błąkały się więc ulicami miasta, o którym tyle 
słyszały od gospodarza i gospodyni, i nadziwić się 
nie mogły, że tutaj tak brudno, ciągły hałas, smród, 
tyle niebezpiecznych ulic i pędzących samocho-
dów, a ludzie tacy nieufni i niemili. Nikt nie miał 
odwagi niczego powiedzieć głośno, ale każde z 
osobna czuło to samo; zapragnęły jak najprędzej 
wrócić na wieś.

- Nic tu po nas – zaszczekał smętnie pies. – Czu-
ję się tutaj nieswojo – zaryczała krowa.

- Wracajmy do siebie – zakończył dyskusję 
koń. 

Och, jak spieszyły się zwierzątka do domu. Na-
wet kaczka przyspieszała kroku. Bały się, że nie 
zdążą na wigilię, a takiej przykrości nie chciały 
zrobić gospodarzowi. Ledwie stanęły na swoich 
miejscach, drzwi obory otworzyły się. To babcia 
przyszła do nich z opłatkiem i wiązką siana spod 
obrusa. Tak, jak co roku. Tym razem zabrała też ze 
sobą wnuczęta. Zwierzęta były tak szczęśliwe (i 
zmęczone), że już nie miały siły na gadanie, choć 
widziały, jak maluchy bacznie je obserwują i nasłu-
chują. Tej nocy nic już do siebie nie powiedziały, 
bo były wielce zawstydzone.
 

Marusia


