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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 15 (691) 12 kwietnia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 15
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MAJSTER
M.Pie tra szew ski
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Tel. (87) 520 44 46

V12404

Budowa obwodnicy jest tematem fotoreportażu Bolesława Słomkowskiego. Zdjęcia prezentujemy na kilku stronach wewnątrz „Tygodnika”.

PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,

GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

IV Memoriał im. I.Jasieluna i F.Pietrołaja w tenisie 
stołowym oraz z eliminacje do Gratki dla Nastolatka 
- wewnątrz numeru

14.04.2011r (czwartek) o godz. 9.00 na obiektach MOSiR
odbędą się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w sztafeto-
wych biegach przełajowych dla szkół podstawowych.
 Organizatorami są: MOSiR, OTSS i POSS

Najgorszym naszym grzechem nie jest 
nienawiść, ale obojętność, 
bo jest nieludzka. 

George Bernard Shaw

V13504

K55402

V13303
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Adam Ambrożewski
• Nina Centkiewicz
• Stanisława Konopka
• Jerzy Makal
• Joanna Romańska
• Stanisław Szymański
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

ul. Zielona 37
czynna:  poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

kom.
502-200-024

• BETON TOWAROWY
• STAL ZBROJENIOWA
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• WŁASNY TRANSPORT

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Choinki cięte ze świerka srebrnego.

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Uwaga
premierę spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przełożono 
z 27 marca na 27 MAJA!!!!

11 marca o 21.22 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy Kasprowicza pożar śmie-
ci w śmietniku kontenerowym.

12 marca o 5.31 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Wieliczki usuwały w 
Kleszczewie skutki kolizji drogowej.

14 marca o 6.02 jeden zastęp JRG PSP 
gasił oraz  jeden OSP Ciche zabezpiecza-
ły miejsce wypadku drogowego. Samo-
zapalenie się mężczyzny w samochodzie 
i wskutek tego samochód uderza w drze-
wo. Usuwanie skutków wypadku przez 
straż.

14 marca o 6.52 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał przy ulicy Kolejowej wodę z zala-
nych piwnic Szkoły Podstawowej nr 3.

14 marca o 7.51 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Doliwach skutki kolizji drogo-
wej.

14 marca o 11.08 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał na lotnisku przyszpitalnym 
lądowanie śmigłowca ratowniczego. 

 Informacji udzielił starszy sekcyjny 
Piotr Gabruś

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Bystrym koło Giżycka na nowych opiekunów cały 
czas czekają bezdomne zwierzęta. Do schroniska w 
Bystrym trafiają także psy z Gminy Olecko. Pieski 
mają zapewnioną tam fachową opiekę oraz wikt, ale 
wszystkie tak naprawdę marzą o jednym: aby znaleźć 
nowy dom i kochającego pana. Jeśli uznacie Państwo, 
że potraficie stworzyć psu odpowiednie warunki oraz 
pokochać go całym sercem, zgłoście się do schroni-
ska w Bystrym i wybierzcie swojego pupila, który 
odwdzięczy się Wam miłością i przywiązaniem.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjmowany do 
naszego „stada” czworonóg żyje nawet kilkanaście lat 
i przywiązuje się do nas tak, jak my do niego. Porzu-
cenie go jest dla niego, jak dla wszystkich stadnie ży-
jących zwierząt, tragicznym, silnie stresującym prze-
życiem. Dlatego przed adopcją trzeba upewnić się, że 
każdy członek rodziny godzi się na to i liczyć siły na 
zamiary – okrucieństwem jest odebranie danej skrzyw-
dzonemu, bezdomnemu psu  nadziei na normalne ży-
cie i dom tylko dlatego, „że się przeliczyliśmy”! 

„Przygarniając jednego psa nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla tego 
jednego psa”.

Poza niezaprzeczalną przyjemnością jaką jest obco-
wanie z najlepszym przyjacielem człowieka, posiadanie 
zwierzaka to głównie obowiązki: należy zapewnić mu 
odpowiednie pożywienie, opiekę weterynaryjną, zadbać 
o jego higienę (odrobaczanie, szczepienia, zabezpiecze-
nie przed insektami) swój czas i towarzystwo, odpo-
wiednią porcję ruchu (spacery, zabawy). Ważną sprawą 
jest możliwość zapewnienia zwierzęciu opieki na czas 
urlopu. Należy zatem obiektywnie ocenić swój i innych 
domowników zapał do opieki nad zwierzakiem, a także 
przeanalizować sprawę od strony finansowej. Aby adop-
tować psa trzeba: mieć ukończone 18 lat, posiadać ze 
sobą dowód osobisty, wziąć ze sobą obrożę i smycz oraz 
podpisać umowę adopcyjną wyrażając zgodę na warunki 
w niej zawarte. 

W sprawie adopcji zwierząt należy kontaktować się 
bezpośrednio ze Schroniskiem dla bezdomnych psów 
w Bystrym koło Giżycka od poniedziałku do soboty w 
godz. 8:00-18:00, w niedzielę i święta od godz. 10:00 
do 13:00. 

Telefon: 087 428 45 33 lub 0 609 693 457

W czwartek, 7 kwietnia Burmistrz 
Wacław Olszewski gościł z roboczą wi-
zytą w Gusiewie. Głównym tematem 
spotkania z szefem tamtejszego rejonu 
było wspólne pisanie wniosków o dofi-
nansowanie działań w ramach programu 
Litwa – Polska – Rosja. 

Poprzedni nabór do programu skoń-
czył się w grudniu 2010 roku. Wtedy to 
gmina Olecko złożyła wniosek o dofi-
nansowanie budowy wodociągu i kana-
lizacji z Olecka do Kukowa. Partnerem 
była wtedy litewska Kozłoruda, i rosyjski 
Gusiew. Wnioski partnerów dotyczyły 
również budowy wodociągów. Wspólny 
projekt przeszedł wstępną ocenę i teraz 
gminy czekają na ocenę merytoryczną. 
Procedurę prowadzi ministerstwo rozwo-
ju regionalnego. Decyzja prawdopodob-
nie zapadnie do końca maja tego roku.

Na konkurs ten samorządy złożyły 
do ministerstwa około 200 wniosków, z 
których połowa została ze względów me-
rytorycznych odrzucona. 

Wizyta w Gusiewie dotyczyła reali-
zacji dalszych wspólnych inwestycji w 

Wspólny projekt ramach jedynego obecnie funkcjonującego 
programu Litwa – Polska – Rosja. 

„Gusiew jest zainteresowany składaniem 
wspólnych wniosków w zakresie kultury” 
– powiedział po spotkaniu Burmistrz – „My 
chcielibyśmy aplikować jeszcze w tym roku 
wniosek o remont i przebudowę Teatru AGT 
oraz adaptację i zagospodarowania placu na 
zapleczu tego budynku pomiędzy placem 
Wolności, a ulicą Partyzantów. W ramach tego 
samego projektu Gusiew chce wyremonto-
wać salę widowiskową w szkole muzycznej. 
Kozłoruda również wyraziła chęć wspólnego 
działania. Tak więc na przełomie czerwca i 
lipca tego roku uda się nam złożyć wspólny 
wniosek.

Oprócz tego uzupełniamy projekt tech-
niczny na budowę ścieżki rowerowej i pieszej 
do ulicy Czerwonego Krzyża, nasypem daw-
nej kolejki wąskotorowej do ulicy Gołdap-
skiej. Jest to jakby uzupełnienie komunikacji 
rowerowej doprowadzającej do Wiewiórczej 
Ścieżki. Budową podobnej ścieżki rowerowej 
są zainteresowani Rosjanie i Litwini. Tak więc 
w chwili obecnej przygotowujemy się do tych 
inwestycji, które byłyby realizowane w prze-
ciągu 2012 roku” – stwierdził Burmistrz w. 
Olszewski.

Opracował B. Marek Borawski 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5,02 z³
Pb95 .........................5,03 z³
PB98 .........................5,12 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,59 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka Izba 
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - wy-
stawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie - wystawa 
malarstwa  Agaty Prosińskiej

• wystawa prac wychowanków Domu Dziecka - hol kina 
„Mazur”

12 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
17.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
13 kwietnia (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
17.00 - Jan Paweł II. Szukałem Was... - film, kino Mazur
14 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych (szkoły podstawowe, chłopcy), obiekty MOSiR
14.00 - Na Pograniczu Kultur i Narodów (konkurs „Tradycje 
Wielkanocne”, ZSLiZ oraz LOT Olecko, Hotel Colosseum, 
ul. Gołdapska
16.30 - Wiosenne pejzaże, WTZ Olecko, sala kina „Mazur”
19.00 - Koncert Graham,a Crawford’a - Klub CoolTura, ul. 
Partyzantów
15 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
17.00 - Poznasz przystojnego bruneta - film, kino Mazur
19.00 - Czarny łabędź - film, kino Mazur
16 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Poznasz przystojnego bruneta - film, kino Mazur
18.00 - Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra, sala 
widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
19.00 - Czarny łabędź - film, kino Mazur
17 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
15.00 - Czarni Olecko - Mazur Ełk, mecz piłki nożnej III ligi, 
stadion MOSiR
17.00 - Poznasz przystojnego bruneta - film, kino Mazur
19.00 - Czarny łabędź - film, kino Mazur
18 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
19 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
Turniej Piłki Nożnej Coca-Coli, eliminacje gminne, MOSiR
20 kwietnia (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
21 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
22 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
23 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna: Składowa 6
15.00 - Czarni Olecko - Warmia Grajewo, mecz piłki nożnej 
III ligi, stadion MOSiR
24 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 37
25 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
26 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15

V7109

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V14702

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

   V12504

K55301

K55201
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Budowa obwodnicy, fot. Bolesław Słomkowski
Obecnie funkcjonariusze KPP w 

Olecku poszukujemy 69 osób, w tym li-
stem gończym 26 osób, nakazem dopro-
wadzenia 8 osób, do ustalenia miejsca 
pobytu 30 osób oraz  5 osób, które uznano  
za  zaginione. 

Ktokolwiek zna lub może przyczynić się do ustalenia miej-
sca pobytu poszukiwanego, proszony jest o kontakt osobisty lub 
telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Olecku  lub naj-
bliższą jednostką Policji - tel. 997. 

Wszelkie informacje dotyczące osób poszukiwanych można 
też przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres email: 

policja.oleck@olecko.policja.gov.pl
W przypadku przyczynienia się do ustalenia miejsca poby-

tu oraz zatrzymania osoby poszukiwanej bądź ustalenia osoby 
zaginionej, możliwe będzie wypłacenie stosownego wynagro-
dzenia. Zapewniamy również zachowanie w tajemnicy danych 
osoby informującej. 

Lista osób poszukiwanych listami gończymi wraz z ich wi-
zerunkiem znajduje się na stronie KPP Olecko http:

//www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/kppo-
lecko  w zakładce „ poszukiwania „   

Komunikat

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku przypomi-
na, że już od trzech lat podatnik ma prawo odliczyć 
od dochodu darowizny przekazane na cele krwiodaw-
stwa. 
Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew, 

jak również osocze lub inne składniki krwi. Należy 
jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekro-
czyć 6% dochodu.

Wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa obliczamy mno-
żąc ilość oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł. 
(tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za 
pobraną krew).
W celu skorzystania z ulgi darowizna w formie oddania krwi musi być 

przekazana na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi. 
Krwiodawca powinien mieć dokument, z którego wynika wartość prze-

kazanej w postaci krwi darowizny. Oprócz tego, wymagane jest również 
oświadczenie o przyjęciu darowanej krwi przez stację krwiodawstwa. Oby-
dwa dokumenty wystawia dana jednostka publiczna służby krwi.
Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym PIT (należy w nim ująć 

kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane po-
zwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i 
adres).
Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wyka-

zuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowa-
nego. W praktyce nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczymy od dochodu, 
czy jak w przypadku ryczałtowców od przychodu. Ważne, by tej samej ulgi 
nie odliczyć dwukrotnie.

Około godziny 8 rano 7 kwietnia rok, przed miejscowością 
Borawskie doszło do zderzenia czołowego samochodów 
osobowych Audi A6 i Renault Thalia. W wyniku zderzenia 
poszkodowana została kierująca pojazdem Ranault, której 
zespół pogotowia ratunkowego udzielił pomocy medycznej, 
a następnie odtransportował do szpitala w Olecku. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia i uprzątnęli jezdnię z części 

karoserii i płynów eksploatacyjnych z rozbitych samochodów. 
W działaniach ratowniczych brali udział strażacy z Olecka i z 
Szczecinek, Policja oraz Pogotowie Ratunkowe.

zdj. archiwum PSP

Dom Kultury w Gołdapi ma przyjemność zaprosić do udziału w 
„TRANSMISJI”, festiwalu, którego jednym z celów jest promocja pol-
skiej niekomercyjnej sceny rockowej.

Jesteśmy świadomi istnienia olbrzymiego, twórczego potencjału 
jaki tkwi w muzykach działających na terenie naszego kraju. Poprzez 
organizację festiwalu, pragniemy uczestniczyć w procesie odradzania 
się popularności muzyki rockowej i wnieść wkład w rozwój artystycz-
ny jego uczestników. 

W dobie przesytu „plastikową” muzyczną rzeczywistością, impreza 
jest prezentacją rocka, jako niesamowitej, emocjonalnej formy wyrazu, 
do której uprawiania oraz odbioru nie jest potrzebna żadna „toksyczna” 
stymulacja. Uważamy, iż muzyka sama w sobie jest „odlotem”!

Wszystkie znaki na niebie wskazują, iż mamy dobre czasy dla „ży-
wego grania”, a więc panie i panowie:

Do wioseł! 
Regulamin festiwalu i formularz zgłoszeniowy w załącznikach

START FESTIWALU 27.08.2011
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 01.08.2011
Regulamin festiwalu i formularz zgłoszeniowy w załącznikach 
strona internetowa: http://www.kultura.mazury.pl/imprezy/
rt/2011.html
Dom Kulturyul. Krótka 2
19 - 500 Gołdap
tel. (0-87) 615-08-03
fax (0-87) 615-34-93
koordynator festiwalu - Sebastian Krepsztul
e-mail: transmisja@poczta.onet.eu
Na kopercie proszę dopisać: „TRANSMISJA”

WYPADEK

„TRANSMISJA”ULGA DLA HONOROWYCH 
KRWIODAWCÓW
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukow-
ską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

11 
kwietnia

godz. 1600

B15502

K32502

zaprasza serdecznie  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego wraz z opieku-
nami do wzięcia udziału w  konkursie w związku  z setną rocznicą 
urodzin Czesława Miłosza.
KONKURS RECYTATORSKIPOEZJI I PROZY CZESŁAWA MIŁOSZA

„Bo więcej waży jedna dobra strofa
Niż ciężar wielu pracowitych stronic.”

Czesław Miłosz „Traktat poetycki”
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:  Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Peda-
gogicznej w Olecku 
II. CELE KONKURSU:
• upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza,
• propagowanie piękna poezji,
• doskonalenie umiejętności recytatorskich.
III. ZASADY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNIC-
TWA:
• konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 
IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu Olecka i 
powiatu oleckiego,
• każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie  3  osoby,
• uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  przygotowują  do 
recytacji wiersz lub jego fragment, 
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowują   do recytacji 
wiersz, fragment wiersza lub fragment prozy,
• czas recytacji do 5 minut,
• zgłoszenie do udziału w konkursie  należy dostarczyć (lub 
przesłać)  do 28 kwietnia 2011 r. na adres: Warmińsko-Mazurska 
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko  z 
dopiskiem konkurs recytatorski  lub e-mail: olecko@wmbp.olsztyn.pl,
• konkurs odbędzie się  12.05.2011 r.  w czytelni Biblioteki 
Pedagogicznej w Olecku o godz. 11.00.
IV. KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY:
• jury powołane przez organizatora dokona oceny prezenta-
cji według następujących kryteriów: 
 dobór repertuaru, 
 interpretacja utworu, 
 kultura słowa, 
 ogólny wyraz  artystyczny,
• wyniki zostaną ogłoszone po prezentacji wszystkich utwo-
rów i dokonaniu oceny przez jury,
• laureaci otrzymają nagrody książkowe, natomiast wszyscy  
uczestnicy  - pamiątkowe dyplomy.
V. UWAGI KOŃCOWE:
• organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu 
konkursu oraz   ostatecznej interpretacji regulaminu,
• przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie recytator-
skim jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 
regulaminu.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. 
Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Filia w Olecku
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W miniony czwartek, 7 kwietnia odbył się ogólnopolski dzień przedsiębior-
czości. Ów dzień jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych 
ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 

Uczniowie przez udział w programie mogą zweryfikować swoją wyobraźnię 
o wymarzonym zawodzie, a także pozyskać informacje o kwalifikacjach czy 
wykształceniu. Zakłady pracy bardzo chętnie przyjmowały podopiecznych i 
udzielały odpowiedzi na wszystkie pytania. Warto dodać, że Liceum Ogólno-
kształcące to jedyna szkoła w Olecku, która wyraziła chęć uczestnictwa w tym 
dniu.                    Łukasz Krynicki

Dzień przedsiębiorczości w LO !

Na zdjęciach: 
Klaudia Gajewska i Łukasz Krynicki w 
Przedszkolu „Smyk”.

Olecko, 29.03.2011r.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku 
we współpracy z Lokalną Organizacją 
Turystyczną Ziemi Oleckiej 

Na Pograniczu 
Kultur i Narodów- Konkurs 

„Wielkanoc 2011”

ma przyjemność zaprosić Państwa do 
udziału w konkursie 
Na Pograniczu Kultur i Narodów- Kon-

kurs „Wielkanoc 2011”

Zawody odbędą się 14 kwietnia 2011r. o godz. 1400 
w Hotelu Colosseum. Konkurs ma na celu prezentację 
kultury i tradycji Świąt Wielkanocy. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch katego-
riach:

  Najładniejszy stół wielkanocny
  Najlepsza potrawa wielkanocna

Serdecznie zachęcamy do przedstawienia treści tego 
listu uczniom, stowarzyszeniom i osobom prowadzącym 
gospodarstwa agroturystyczne. 

Wierzymy, że udział w takim konkursie będzie dla 
nich niezapomnianym przeżyciem i stworzy możliwość 
wymiany doświadczeń kulinarnych. Jednocześnie za-
pewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby konkurs 
spełnił oczekiwania i pozostał inspirującym doświadcze-
niem na przyszłość. 

Zgłoszenia prosimy kierować na formularzu 
zgłoszeniowym do dnia 13 kwietnia 2011r.

  pocztą na adres:
o Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
o ul. Gołdapska 29
o 19-400 Olecko
  osobiście do sekretariatu szkoły,
  lub na e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdu-
ją się na www.zsliz.olecko.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie
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Jury w składzie:
1. Elżbieta Sobolewska – przewodnicząca, nauczyciel 

muzyki
2. Radosław Skrodzki – starszy instruktor ds. muzyki
3. Jadwiga Malinowska – instruktor ds. muzyki
stwierdziła, że w eliminacjach do finału XV edycji 

konkursu piosenki „Gratka dla nastolatka” uczestniczyło 36 
podmiotów wykonawczych. 

Decyzją Jury do następnego etapu zostają zakwalifiko-
wani:

Lista wykonawców zakwalifikowanych do 
finału XV edycji konkursu piosenki „Gratka dla 
nastolatka”

Kategoria klas I - IV
1. Urszula Głowacka, „Cud w szafie”,SP 3 

Olecko, klasa IV
2. Jakub Miszkiel, „Przyjaciel wie”, SP 3 

Olecko, klasa I
3. Dariusz Świączkowski, „Długość dźwięku 

samotności”, SP 3 Olecko, klasa IV
4. Rafał Gajdek, „Zakazany owoc”, SP Gą-

ski, klasa II
5. Aleksandra Openchowska, „A ja wolę 

moją mamę”, SP 1 Olecko, klasa III
6. Emilia Naruszewicz, „Dziecko swoje pra-

wa ma”, SP 4 Olecko, klasa III

Kategoria klas V - VI oraz I - II Gimna-
zjum

1. Dominika Zagacka, „Nie zakocham się w 
tobie”, Gim. Babki Ol., klasa I

2. Agnieszka Łazarska, „Odcienie”, SP 4 
Olecko, klasa VI

3. Julia Kozłowska, „Do przodu żyć”, SP 4 

Protokół jury z przesłuchań eli-
minacji do finału 

XV edycji 
konkursu piosenki 

„Gratka dla nastolatka” 
Olecko, dnia 5 kwietnia 2011

Olecko, klasa V
4. Sara Stankiewicz, „Nie odgadniesz 

mnie”, Gim. 2 Olecko, klasa I
5. Ilona Waszczuk, „Szukaj mnie”, Gim. 2 

Olecko, klasa I

Kategoria klas III Gimnazjum oraz szko-
ły średnie

1. Klaudia Świacka, „Im więcej ciebie”, 
Gim. Świętajno 

2. Paweł Kopiczko, „Volver – Volverenos”, 
LO Olecko, klasa III

3. Marta Ulikowska, „Oczy szeroko za-
mknięte”, LO Olecko, klasa I

4. Marcin Misiewicz, „Trzy życzenia”, ZST 
Olecko

5. Karolina Milewska, „Grande valse bril-
lante”, Gim. Wieliczki, klasa II
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ZAPROSZENIE

Dyrekcja Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Białymstoku z/s w Olecku serdecznie zaprasza 
gimnazjalistów klas III  wraz z wychowawcami oraz 
rodziców 
i inne zainteresowane osoby na 

VIII Powiatowe Targi Edukacyjne 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

 15 KWIETNIA  2011r. od godziny 9.00 do 14.00

W programie targów przewidziano: 
zapoznanie zainteresowanych ofertą edukacyjną szkół i 

warunkami rekrutacji do klas I na rok szkolny 2011/2012,
prezentację pokazów multimedialnych z życia i dorob-

ku edukacyjnego szkół,
udzielanie wsparcia w zakresie wyboru kierunku dal-

szej edukacji

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA!  
ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY NASZEJ PLACÓW-

KI:
Technikum ZDZ w Białymstoku z/s w Olecko, ul. Armii 
Krajowej 22a; ww.zdz.bialystok.pl; e-mail: olecko@zdz.
bialystok.pl; kontakt tel. 87 5202635

Dyrektor szkoły
mgr Barbara Taraszkiewicz

Wysłanie deklaracji podatkowej 
przez Internet jest najprostszym i naj-
szybszym sposobem złożenia zeznania 
rocznego. Możesz to zrobić bez wy-
chodzenia z domu lub z dowolnego, 
najwygodniejszego dla ciebie miejsca.

W formie elektronicznej bez uży-
cia podpisu elektronicznego weryfiko-
wanego za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu możesz składać 
następujące deklaracje podatkowe: 

„Przebudzony o 3.55 po-
łykam słowa,/Jak ptak owoce 
tarniny […]” – tym fragmen-

Oko w oko z poezją. 
Uczennice ZSLiZ na spotkaniu autorskim 
z Wojciechem Kassem

PIT PRZEZ INTERNET

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-
19A za 2010 r. oraz wniosek PIT-16 w 2011 r.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku 
PIT-16 musisz:

-posiadać dostęp do Internetu,
-przygotować dane takie jak: NIP, imię i nazwisko, PESEL, 

data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 
2009 r. — zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

Dalej wystarczy 5 kroków:
1) wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki 

Do pobrania aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz właści-
wy formularz z zakładki Formularze,

2) wypełnij formularz,
3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu 

rocznym za 2009r.,
4) wyślij dokument,
5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). 

Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu 
poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skar-
bowym.

Uwaga!
Zeznania PIT-36 i PIT-37 możesz wysłać drogą elektroniczną 

bez podpisu kwalifikowanego:
• indywidualnie,
• wspólnie z małżonkiem,
• w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących 

dzieci.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz sko-

rzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” zamiesz-
czonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a 
twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbo-
wego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te 
formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.
pl.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektro-
nicznej:

-oszczędność czasu,
-niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
-łatwość wypełnienia,
-bezpieczeństwo przesyłanych danych,
-gwarancja poprawności składanej deklaracji,
-szybszy zwrot nadpłaty,
-ochrona środowiska,
-otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodze-

nia z domu.

tem z wiersza „Pieśń od-
dechu mojej żony” Woj-
ciech Kass – eseista, 
animator kultury i poeta 
– 30 marca w suwalskim 
Muzeum im. Marii Ko-
nopnickiej rozpoczął 
swój wieczór autorski. 
Celem spotkania była 
promocja najnowszego 
tomiku wierszy pisarza 
zatytułowanego „41”. 

Dzięki staraniom Pana Przemysława Michniewi-
cza, nauczyciela języka polskiego i historii, w wydarze-
niu mogła uczestniczyć grupa uczennic z Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku. Młodzież poznała 
autorskie interpretacje najcenniejszych – zdaniem artysty 
– pieśni, które są owocem jego dwuletniej pracy. Ponadto 
pisarz zdradził zwykle trzymane przez każdego poetę w 

K
54

80
1
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wielkiej tajemnicy okoliczności powstawania poszcze-
gólnych tekstów. Jak okazało się, były to często sytuacje 
śmieszne, ale nierzadko smutne, kontrowersyjne i bardzo 
intymne. 

Na koniec spotkania poeta podzielił się z zebranymi 
własnymi rozmyślaniami na temat wiedzy i wiary. To 
było powodem burzliwej dyskusji pomiędzy uczennicami 
ZSLiZ w czasie ich powrotnej drogi do domu. 

Grupa z Olecka dzięki uprzejmości muzealników 
zapoznała się też z cyklem obrazów Wiesława Szumiń-
skiego, suwalskiego malarza, które stanowią ilustracje do 
wydanego przez artystę własnym sumptem poematu Cze-
sława Miłosza pod tytułem Orfeusz i Eurydyka.

Spotkanie zakończył pomysłodawca i organizator 
wydarzenia Pan Zbigniew Fałtynowicz, kierownik Mu-
zeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, który zachę-
cił wszystkich do indywidualnych rozmów z – jak sam 
słusznie zauważył – „polskim poetą otwartym na każdego 
człowieka”. 

Justyna Sierzputowska

Dojazd: Olecko - Ełk - Wiśniowo Ełckie - Kopijki - Woź-
nawieś - Grzędy (tutaj, na parkingu trzeba zostawić samochód) 
zajmuje godzinę. 

Czerwone Bagno jest ewenementem przyrodniczym na 
skalę europejską. Stanowi rezerwat położony w Basenie Środ-
kowym Kotliny Biebrzańskiej na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Wejście na jego obszar kosztuje 5 zł (w sezonie; 
na początku kwietnia nie pobierano opłaty). Czerwone Bagno 
jest  obszarem ochrony ścisłej BPN o powierzchni 2569 ha. 
Stanowi naturalną ostoję rzadkich zwierząt: łosia, rysia, wilka, 
orlika grubodziobego, żurawia, puchacza, cietrzewia, dzięcioła 
białogrzbietego. Rezerwat słynie z koncentrycznie ułożonych 
kompleksów torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, 
które należą do najmniej zniekształconych w Polsce i stano-
wią m.in. siedlisko brzozy niskiej, rosiczki i skalnicy torfowi-
skowej. Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, 
wysokim stopniem naturalności  i obecnością wielu rzadkich 

Andrzej Malinowski (LOT Ziemi Oleckiej), z cyklu: Warto zobaczyć …
Rezerwat Czerwone Bagno w Biebrzańskim Parku Narodowym

gatunków, takich jak storczyki, rosiczki czy widłaki. Występu-
ją tutaj także wały wydmowe zwane grzędami i grądami, które 
osiągają wysokość ponad 120 m n.p.m. Obszar Czerwonego 
Bagna zajmują rozległe turzycowiska, bagienny bór sosnowy 
z domieszką świerka i brzeziny oraz grąd, łęg i ols. 

Biebrzański Park Narodowy jest największym w Europie 
obszarem torfowo-bagiennym, największym skupiskiem ptac-
twa błotnego i największą ostoją łosi.  

Warto przejść ścieżką „Czerwone Bagno”. Znajduje się ona 
w odległości 4,3 km od leśniczówki Grzędy. Ścieżka prowadzi 
drewnianą kładką i dociera do platformy widokowej u granic 
Czerwonego Bagna.  Obszar Ochrony Ścisłej „Czerwone Ba-
gno” nie jest udostępniany turystycznie. Wiosną bagna pokry-
wają się trawami, które jesienią przybierają czerwony odcień 
– stąd się wzięła nazwa tego miejsca. 

Tutejsze bagna i lasy wielokrotnie udzielały schronienia 
uczestnikom powstań narodowych i walk partyzanckich. W 

1943 roku Niemcy spacyfikowali wieś Grzędy, a w czerwcu 
1944 r. nastąpiła koncentracja oddziałów partyzanckich w ra-
mach przygotowań do „Akcji Burza”.

Warto zobaczyć i poznać to miejsce, zwłaszcza, że kryje 
ono w sobie wiele tajemnic, nie tylko przyrodniczych. 

W słoneczną i ciepłą niedzielę 3 kwietnia 2011 r. częścią 
szlaku czerwonego i zielonego oraz szlakiem niebieskim i 
czarnym, pokonując 35 km i podziwiając bogactwo przyrod-
nicze rezerwatu szli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar zachowany w sta-
nie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje 
i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska 
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyro-
dy nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościa-
mi przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 
krajobrazowymi.
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Literackie dywagacje 
Czy jesteśmy mieszczanami?

felieton

7 kwietnia w ubiegły czwartek Olecka Izba Historyczna gości-
ła dr Marka Góryńskiego  dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w 
Olecku, który wygłosił wykład pt. Przesiedlenia Niemców z powiatu 
oleckiego w latach 1945 – 1950.  

Dr Marek Góryński jest historykiem zajmującym się polską histo-
rią wojskowości XX wieku. Praca doktorska, którą obronił w Insty-
tucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku była 
wynikiem jego badań nad  funkcjonowaniem granicy polsko-niemiec-
kiej na odcinku Prus Wschodnich w latach 1928-1939, (promotor - 
prof. dr hab. Adam Dobroński). Zajmował się także, między innymi, 
polskimi formacjami wojskowymi w czasie I wojny światowej i dzie-
jami osadnictwa na Ziemi Oleckiej po II wojnie światowej.

Wynikiem zainteresowania dziejami Olecka po drugiej wojnie 
światowej były badania nad trudnymi losami dawnych mieszkańców 
Prus Wschodnich, którzy pozostali wbrew wyrokom aliantów.                                                                      

OIH

Przesiedlenia Niemców z powiatu oleckiego 
w latach 1945 – 1950

8 kwietnia odbyła się Ratuszu narada robocza dotycząca sys-
temu w jakim będą budowane trzy gminne bloki mieszkaniowe. 
Gmina posiadaj już projekt techniczny, a Krajowy Fundusz Miesz-
kalnictwa,  z którego miała być finansowana budowa został zlikwi-
dowany. 

„Wszystkie działania związane z udzielaniem kredytów miał 
przejąć Bank Gospodarstwa Krajowego jednak z powodu braku 
środków bank ten nie udziela kredytów. W chwili obecnej rozwa-
żamy więc różne formy sfinansowania budowy tych bloków. Roz-
ważamy m.in. możliwość wzięcia kredytu komercyjnego przez TBS 
lub też jeżeli będą chętni powołamy konsorcjum publiczo-prywat-
ne, gdzie stroną byłaby np. jakaś firma budowlana i spółka TBS. 
Musimy działać szybko bo pozwolenie na budowę kończy się we 
wrześniu tego roku. 

Myślę, że mamy szansę zrealizować tę budowę. W chwili obec-
nej jest około czterystu podań do TBS” – ma nadzieję na pomyślne 
zakończenie przedsięwzięcia Burmistrz. 

Opracował B. Marek Borawski

Budowa gminnych bloków mieszkaniowych

Oleccy mieszczanie z początków miasta to byli prości 
rolnicy. Jeśli któryś nie znał się na koniach, krowach oraz 
wszelkich uprawach to był raczej pośmiewiskiem dla innych 
i na pewno nie był w ich oczach pełnoprawnym mieszczani-
nem. Dziś definicja „mieszczanin” nie łączy nas już z upra-
wą ziemi, chociaż ta wciąż jest obecna w życiu miasta. Wy-
starczy przyjrzeć się teraz, w okresie wiosennym, ile osób 
pielęgnuje swoje ogródki. Jakie są aktualnie nasze związki z 
ziemią i czy jesteśmy mieszczanami?

Według słownika, mieszczanin „to obywatel miasta czyli 
osoba wolna i podlegająca prawu miejskiemu”. Tak było za-
wsze i tutaj lecz z małym wyjątkiem: codzienność regulował 
podobnie jak w innych miastach wilkierz, a poza tym tak-
że zajęcia typowo wiejskie. S. Lenz czy też F. Skowronnek 
opisując mazurskie życie wiele miejsca poświęcają pracy na 
roli, która wyznaczała rytm życia. F. Skowronnek używa na-
wet pejoratywnego określenia „mieszczuchy” dla tych, któ-
rzy nie mieli pojęcia dajmy na to o koniach, chociaż nie róż-
niło go od nich pochodzenie, lecz jedynie posiadana wiedza 
praktyczna. Pomimo, iż F. Skowronnek, gdy spisywał swoje 
spostrzeżenia, kształtował również swój światopogląd nie-
przychylny Innemu, to warto na jego przykładzie przyjrzeć 
się, jak wtedy także i w historii naszego miasta dochodzi do 
pewnego paradoksu: z jednej strony ludność tu mieszkająca 
dostosowała się do słownikowej definicji „mieszczanina”, z 
drugiej zaś, zupełnie od niej odbiegała. Nie chcąc być miesz-
czuchami, nie miała nic przeciwko, aby być mieszczanami. 
Być może kryło się za tym coś więcej, gdyż od początku 
powstania miasta ludzie w nim mieszkający byli zawieszeni 
pomiędzy dwoma definicjami oznaczającymi przecież jedno 
i to samo.

Jeśli więc byliśmy tu kiedyś mieszczanami, lecz o silnym 
związku z ziemią, to poniekąd nie byliśmy mieszczuchami, 
chociaż przecież i do mieszczuchów nam nie było daleko. 
Według źródeł („Dzieje Olecka 1560-2010”): „Mieszczanie 
oleccy żyli głównie z uprawy przydzielonej im ziemi (siali 
żyto, owies, jęczmień, rzadziej pszenicę, groch). [...] W mie-
ście hodowano drób, trzodę, konie i rogaciznę. Zwierzęta 
hodowlane wypasano na miejskiej łące, a konie na specjal-
nie wydzielonym pastwisku (Rossgarten). Tylko nieliczni 
mieszkańcy trudnili się rzemiosłem i handlem. Na parce-
lach, oprócz domów, znajdowały się budynki gospodarcze: 
szopy, stajnie, stodoły. Mieszkańcy Margrabowej posiadali 
też przydomowe ogródki warzywne oraz sady, dodatkowo 
na gruntach za miastem uprawiali warzywa”. Tak więc, za-
nim wykształciły się prężnie działające rzemieślnicze cechy, 
które były zaczątkiem inaczej już postrzeganego mieszczań-
stwa, to sialiśmy, oraliśmy i zbieraliśmy mozolnie owoce na-
szej pracy jednocześnie po raz kolejny plątając nasze losy.

Jak wiadomo, w późniejszym czasie mieszczaństwo 
przekształciło się w burżuazję i dziś niekoniecznie jest sy-
nonimem mieszkańca miasta, w międzyczasie także wyod-
rębniła się grupa drobnomieszczaństwa. Definicje te brzmią 
przestarzale, chociaż realnie zaświadczają o podziale spo-
łeczeństwa i doskonale wpasowują się w historię naszego 
miasta, gdy podda się ją analizie. Niewątpliwie pomimo, 
że przez wieki ludność napływała bezustannie do Olecka, a 
kultury się przenikały, wciąż z nadejściem sezonu mozolnie 
uprawiamy nasze ogródki i jest to może także ekwiwalentem 
czegoś utraconego na rzecz miejskiego, wygodnego życia. 
Kontakt z naturą lub, parafrazując Kandyda Woltera, być 
może drzemie w nas świadomość, że trzeba uprawiać swój 
ogródek i robimy to na swój sposób. Gdy jesteśmy bliżej zie-
mi to jesteśmy mieszczanami jak dawniej, żyjąc spokojnie, z 
dala od zgiełku świata. Gdy ogrodem jest nasz wewnętrzny 
potencjał, być może stajemy się mieszczuchami. Możliwe, 
że wciąż najlepiej jest łączyć w sobie te dwie definicje i my 
to po prostu wiemy.

Ewa Kozłowska
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Dnia 1-go kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku odbyła się II Olimpiado-Ortografiada. Imprezę zor-
ganizował Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86. Celem 
olimpiady było zintegrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w ucze-
niu się oraz doskonalenie umiejętności ortograficznych i sprawnościowych, a 
także motywacja do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
specjalistycznych.

III Olimpiado-Ortografiada

Oficjalnego otwarcia dokonały 
panie: Elżbieta Domasik, (dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Olecku) oraz Eligia 
Bańkowska (dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza 
w Olecku). 

Prowadząca imprezę – pani 
Małgorzata Szafrankowska za-
poznała uczestników z regulami-
nem oraz przebiegiem olimpiady.

Po prezentacji plastyczno-słow-
nej swoich szkół (Szkoła Podstawo-
wa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, 
Zespół Szkół w Babkach Oleckich, 
Zespół Szkół w Judzikach, Szko-
ła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Olecku, Szkoła 
Podstawowa w Wieliczkach, Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkie-
wicza w Olecku) sześcioosobowe 
zespoły ruszyły „do boju”.

Uczniowie dzielnie zmagali się 
z konkurencjami ortograficznymi 
i sportowymi. Zawodnicy musieli 
wykazać się znajomością zasad pi-
sowni trudnych wyrazów oraz do-
brą kondycją fizyczną. Na szczęście 
przygotowane zadania nie sprawiły 
im większych trudności. 

Po zakończonych konkuren-
cjach uczestnicy imprezy popisali 
się niesamowitą pomysłowością 
we wspólnej zabawie integracyjnej 
– projektując wiosenne stroje.

Olimpiado-Ortografiada prze-
biegała w miłej i wesołej atmos-
ferze. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni medalami i dyplomami 
oraz drobnymi upominkami, po 
czym udali się na zasłużony słodki 
poczęstunek.

Aleksandra Czarnecka, 
Agnieszka Tomczyk-Żylińska

Fot. Agnieszka 
Tomczyk-Żylińska
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do 

Kolumbii i Ekwadoru 2009dzień 2.
Zwyczajna Ameryka (Francja/USA/Kolumbia) (27 czerwca 2009)

Bogota
Trudno było zasnąć w hałaśliwym Paryżu. Po przyjeź-

dzie na lotnisko i odprawie o 10.40 wylecieliśmy do Atlanty. 
Uwzględniając zmianę czasu, o 13.40 byliśmy na lotnisku w 
USA. 

Spotkanie z urzędnikiem imigracyjnym, złożenie od-
cisków palców, wykonanie fotografii, kilka słów rozmowy 
trwało około dwóch minut. Następnie trzeba było zatrzymać 
się przy ruchomej taśmie, na której były bagaże, odnaleźć 
swój i przekazać go pracownikowi obsługi, który przerzuca 
je w odpowiednie miejsce, czyli na kolejną taśmę; później 
przejść kontrolę bezpieczeństwa i … być wolnym. 

Na razie Ameryka nie zrobiła na mnie większego wraże-
nia. Lotnisko zwyczajne, ludzie zabiegani, trochę biednie.

W związku z tym, że nie zdążyliśmy wczoraj na samolot 
do Atlanty, dzisiejszy lot z tego miasta był uzależniony od 
wolnych miejsc. Jak się okazało dostaliśmy z Jackiem miej-
sca w klasie biznes. Cieszyłem się z takiego obrotu sprawy, 
ponieważ pierwszy raz będę lecieć w innej klasie niż ekono-
miczna. 

Nie byłem jednak zachwycony, ponieważ do jedzenia 
podano prawie żywy stek, gotowaną marchew i serwowano 
alkohole (nie piję). W dodatku gość, który siedział przy mnie 
non stop pił, a stewardessa była brzydka. 

Odlot był opóźniony o 50 minut. 
W Bogocie, stolicy Kolumbii byliśmy o 21.30 po prawie 

pięciu godzinach lotu. 
Odprawa szybka, ale dało się wyczuć, że to już inny 

świat, nawet inna rzeczywistość. Urzędnik imigracyjny dzi-
wił się, co będę robić przez dwa miesiące w tym kraju, nawet 
dociekał, jednak w końcu dał pozwolenie na 60 dni pobytu. 
Nim zdążyłem schować paszport, kolejny mundurowy kazał 
mi podnieść do góry ręce i przeszukał. 

W bardzo malutkim i wąskim pomieszczeniu przylotów 
wymieniłem 55 dolarów (112 tys. peso/COP). Zamiast pod-
pisu na wydanym dokumencie transakcji musiałem złożyć … 
odcisk wskazującego palca prawej ręki. Przy samym wyjściu 

z lotniska znajduje się postój taksówek (żółte) i okienko, w 
którym można wykupić przejazd. O tej godzinie był to dla nas 
jedyny i dostępny środek lokomocji. Opłaciliśmy transport do 
hostelu Platypus w centrum miasta - 20 tys. peso, które wyglą-
dało na bezludne. Gdzieniegdzie świeciły przydrożne latarnie i 
panowała tajemnicza cisza. A to przecież stolica kraju! Taksów-
karz podwiózł nas pod sam hostel. Mieliśmy zrobioną rezerwa-
cję na dwa noclegi (10 dolarów od osoby za noc). Na powitanie 
dostaliśmy za darmo po butelce piwa Auguila (kosztuje 200 
peso - 1,60 zł). Jacek wypił swoje i moje.  

Zamieszkaliśmy w bardzo zimnym pokoju, w którym stały 
tylko dwa łóżka i dwie szafki nocne. Pościel ciężka od wilgoci, 
lekko zatęchła. Na ścianach plakaty; podłoga drewniana skrzy-
piąca; kuchnia i łazienka byle jakie. Ściany sprawiają wrażenie 
niedokończonych. Między pokojami, kuchnią i łazienką patio, 
czyli gołe niebo nad nami. Wszystko tutaj jakby przedkolum-
bijskie. Ciekawe czy będą szczury?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkur-
sie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej pt. „Moje miejsce, moja historia”, na najcie-
kawszy pomysł na projekt, w którym przy pomocy 
środków teatralnych, filmowych lub fotograficznych 
młodzież opisze swoją miejscowość i jej historię. Do 4 
maja 2011 należy przesłać opis planowanego projektu 
korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: 
http://www.ceo.org.pl/portal/b_kulthurra_zgloszenie_
do_programu

Z nadesłanych na konkurs projektów wybierzemy 
15. 

Zwycięskie grupy otrzymają szczególne wsparcie w 
postaci:

1. Dwudniowych warsztatów twórczych dla mło-
dzieży (jesień 2011).

Przyjadą do was artyści, specjaliści z wybranych 
przez was dziedzin. Nauczą was p. nietypowych tech-
nik robienia zdjęć, obsługi kamery, prostego montażu, 
organizacji widowiska narracyjnego.

2. Trzydniowych warsztatów w Warszawie dla na-
uczycieli, opiekunów projektu (jesień 2011).

Na których spotkacie się ze specjalistami w dzie-

dzinie edukacji artystycznej, będziecie mieli okazję po-
szerzenia własnego warsztatu pracy, podniesienia kwali-
fikacji, zapoznania się z innowacyjnymi metodami pracy 
twórczej.

3. Książek, DVD, materiałów pomocniczych. 
Konkurs „Moje miejsce, moja historia” organizowany 

jest w ramach programu „Kulthurra! Zajęcia artystyczne 
w szkołach”, który otrzymał dofinansowanie z MKiDN. 
Więcej o programie: http://www.ceo.org.pl/portal/b_kul-
thurra_doc?docId=50006

Prosimy o upowszechnienie informacji o konkursie 
wśród zainteresowanej młodzieży. Jeżeli będą Państwo 
zainteresowani umieszczeniem informacji na stronie in-
ternetowej Państwa placówki, chętnie prześlę zredago-
waną informację uzupełnioną elementami graficznymi, 
gotową do umieszczenia na stronie.

Wspólnie możemy więcej zrobić dla kultury.
Pozdrawiam serdecznie i czekam na kontakt.

Anna Mirska – Czerwińska 
(e-mail: anna.mirska-czerwinska@ceo.org.pl )

Koordynator programów kulturalnych
Projekt „Kulthurra! Działania artystyczne w szkołach”

Centrum Edukacji Obywatelskiej

„Moje miejsce, moja historia”
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 Święto Wiosny spędziłam w 
Parku im. M. Babura na festynie, 
gdzie prezentowało się wiele na-
rodowości mieszkających w Tasz-
kencie: Uzbecy, Gruzini, Ormia-
nie, Tadżycy, Kirgizi, Kazachowie, 
Azerowie, Koreańczycy, Tatarzy, 
Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, 
Niemcy, Żydzi, Polacy i wiele in-
nych. W samym Taszkencie miesz-
ka ponad sto różnych narodowości, 
a większość z nich posiada własne 
centrum kultury. 

Polskie stoisko przygotowało 
Stowarzyszenie Świetlica Polska. 
Były tam stroje krakowskie, ciasto 
podobne do mazurka oraz kruche z 
dżemem, nazywane „pleśniakiem”. 
Wszystkie stoiska odwiedzili 
przedstawiciele rządu Uzbekista-
nu, a także ambasadorowie i osoby 
delegowane przez ambasady, ma-
jące swoje placówki w Taszkencie. 
Właśnie rozpoczęła się misja nowo 
mianowanego Ambasadora Rzecz-
pospolitej Polskiej w Uzbekistanie 
– Mariana Przeździeckiego. Jego 
obecność była bardzo miłą niespo-
dzianką dla młodzieży polonijnej 

Nawruz - Święto Wiosny w Taszkencie
Nadejście wiosny w Uzbekistanie jest świętem państwowym. Na ulicach 

Taszkentu, budynkach i w parkach zawieszane są kolorowe dekoracje, ży-
czenia pomyślności, pokoju i szczęścia. Ludzie na ulicach pozdrawiają się, 
gotują wspólnie sumalak, spotykają się na festynach i koncertach.

występującej w wiosennym, wielo-
kulturowym koncercie.        

Sposób prezentacji wielu ze-
społów, różnorodność, organizacja 
stoisk, ład i zachowanie porządku 
przez cały dzień, było dla mnie jako 
uczestnika i obserwatora imponują-
ce. Szczególnie mile było widzieć 
duży udział rodzin w świątecznym 
festynie. Uzbecy nie są powszech-
nie bogatymi ludźmi, niewielu 

stać na wózki dla dzieci. Maluchy 
noszone są przez obojga rodziców 
na rękach, a te dzieci, które potrafią 
chodzić, dzielnie maszerują obok 
rodziców. Dzieci swobodnie biegają 
wszędzie, nie ma tego powszech-
nego „europejskiego” strachu, że 
zaraz wpadnie do stawu, ktoś mu 
zrobi krzywdę, a każdy plac zabaw 
jest z napisem „zabawa na wyłączną 
odpowiedzialność rodziców i opie-
kunów”. U nas musi być wszystko 
bardzo drogie, z atestem itp., bo jak 
dziecko spadnie z drabinki, to będzie 
wina tego, kto tę drabinkę postawił.

Przyjście wiosny - Nawruz jest 
bardzo ważnym świętem dla Uzbe-
ków, bardzo rodzinnym. Przeddzień 
nadejścia wiosny w wielu miejscach 
– może być wspólnie na osiedlach i 
machaliach (dzielnice parterowych 
domów) i w każdym domu uzbec-
kim –przyrządza się sumalak.  Gotu-
je się go przez całą noc: są to kiełki 
pszenicy z pierwszymi liśćmi z nie-
wielką ilością wody, można dodać 
trochę cukru i szczyptę soli. Trudno 
określić, co przypomina w smaku, 
nie spotkałam się u nas z podobnym 

smakiem. Jest to dość gęsta, jed-
nolita masa o brązowej barwie, 
trochę słodkawa, ale niewiele. 
Łączy się z tym wzruszająca 
legenda, że pewna zrozpaczona 
matka nie miała czym nakarmić 
swoje dzieci. Wyszła w step i 
jedynie znalazła tam pierwsze 
wschodzące trawy. Nazbierała 
ich pełen kazan (żeliwne naczy-
nie z krągłym dnem do przy-
rządzania wschodnich potraw), 

zalała wodą  i płacząc zaczęła go-
tować na ognisku. Usnęła, a rano 
okazało się to bardzo przyjemną w 
smaku i pożywną potrawą. Jej ra-
dość była ogromna. 

Sumalak jest bardzo różny, 
wszystko zależy od upodobań osób, 
które go przygotowu-
ją. Na osiedlach są-
siedzi obdarowują się 
nim wzajemnie. Z je-

dzeniem tej potra-
wy wiąże się jesz-
cze jeden zwyczaj. 
Kto w przeciągu 
doby spróbuje su-
malaku z siedmiu 
różnych kazanów, 
tego szczęście nie 
opuści go przez 
cały rok. 

tekst i fot. Maria 
W. Dzienisiewicz 

Ambasador M. Przeździecki 
i młodzież polonijną

Jaskółki i kwiaty na ulicach Taszkientu

Kirgiskie księżniczki

Lepioszki na uzbeckim stoisku

Na przyjęciu w jurcie

Piękne OrmiankiUśmiechy uzbeckich dziewcząt

Zespół z niemieckiego centrum kulturalnego
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V12604

V1
00

06

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
41

02

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K54203

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9906

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V5710

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V9906

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B15801

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V10605

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V11105

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V10106

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V8
60

7* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V11205

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V10905

• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

Zapraszamy od godz. 1000 V5
61

0

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1214

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V6909

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13203

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V6809

• 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

V6409

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1413

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V5510

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54303

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V9916

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V11215

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V12424

* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660 V6529

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6519

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V10805

V8107

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Klub „CoolTura”

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B15901

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14804

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B14505

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15102

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   
B15302

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55402

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B14605

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14106

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B15701

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16101

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B16001

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65117

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B14904

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B13707

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13607

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V11005

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6719

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14112

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V13313

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7119

V5620
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V1
40

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

V7518
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
50

9

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7624

PROMOCJA 

w KE2

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V14412

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V6609

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
53

00
7

V14503

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V12414

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B14205

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55402

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32601

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 
V65530

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. 

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402b

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V6739

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B14006

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53404

* działkę budowlaną w Świętajnie koło Olecka, 913 
m.kw., tel. 509-154-347 K54602

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B13308

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43224

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53504

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V5520

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53304

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B15601

* mieszkanie jednopokojowe 37 m.kw., umeblowa-
ne, tel. 604-456-732 K53903

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie 
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12704

* mieszkanie 60,5 m.kw., ulica Kopernika, III piętro, 
tel. 500-579-729 K54701

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V6729

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15202

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V6819

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1423

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54103

* mieszkanie 2 pokoje, centrum, tel. 513-012-319 K55101

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 
604-557-693 V12314
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, 
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, 
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B15004

V14202

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Poprawianie urody po pięćdziesiątce
Nie lubimy rozstawać się z ulubioną barwą szmin-

ki, w perfumerii niezmiennie jako wzór pokazujemy 
ten sam kolor różu i pudru, bywa, że już dwadzieścia 
lat farbujemy włosy na ciemny brąz i strzyżemy się tak 

samo, nie dopuszczając myśli o zmianie. A tymczasem my 
dziś i dwadzieścia lat temu, to jednak inne my!

Dlatego, aby wyglądać młodziej i korzystniej złagodźmy 
kolorystykę makijażu i malujmy się korzystając z powięk-
szającego lusterka. Brwi nie mogą być zbyt ciemne, po-
madka do ust jaskrawa (najlepsza – w gamie beżu), róż zbyt 
wyrazisty. Cienie na powiekach mają być ledwo widoczne i 
już nie perłowe. Warto też przekonać się, czy nie będziemy 
wyglądać lepiej w jaśniejszym, niż od lat używamy, kolorze 
włosów.

Odprężenie dla zdrowia
Proste i łatwe poranne ćwiczenie odprężające trwa 5 do 

10 minut. Po nim będziemy dosłownie naładowani energią 
umysłową i fizyczną uzyskamy jednocześnie łatwość myśle-
nia. Zdaniem naturalistów, dobrze jest wykonywać je rów-
nież wieczorem przed snem. Uspokaja ono nerwy, uwalnia 
od skurczów, bezsenności i innego typu niedomagań. Prak-
tykując je systematycznie uwalniamy się od napięć mięśnio-

wych, których nie sposób uniknąć w ciągu dnia. Ćwiczyć nale-
ży zawsze, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie.

Ułożyć się na wznak. Rozluźnić całkowicie mięśnie i od-
prężyć umysł. Leżeć tak przez minutę normalnie oddychając 
Następnie wyciągnąć ręce przed siebie, unieść lekko nogi. Na-
piąć, naprężyć wszystkie mięśnie dosyć silnie. W takiej pozycji 
pozostać około dziesięciu sekund (licząc do dziesięciu). Z kolei 
rozluźnić wszystkie mięśnie i leżeć w pełnym odprężeniu około 
jednej minuty (licząc do sześćdziesięciu). Głęboko oddychać. 
Powtórzyć ćwiczenie kilka razy. Można samemu regulować 
czas naprężenia i odprężenia. Niemniej rozluźnienie powinno 
zawsze trwać dłużej.

Oddech i zdrowie
Najczęściej oddychamy źle i wykorzystujemy zaledwie w 

połowie swoje płuca. Ma to bardzo niekorzystne konsekwencje 
zdrowotne, szczególnie jesienią i zimą, gdy z reguły mniej się 
ruszamy i przebywamy na świeżym powietrzu, sporo natomiast 
czasu wysiadujemy w słabo przewietrzanych pomieszczeniach 
Brak z kolei prawidłowej wentylacji płuc obniża znacznie 
sprawność organizmu i pogarsza samopoczucie. Złe oddycha-
nie bywa też przyczyną szybciej pojawiającego się zmęczenia, 
bólów mięśni, pleców i brzucha, bólów głowy. Wzrasta również 
skłonność do katarów, nieżytów górnych dróg oddechowych.

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE
SERWIS BIURO RACHUNKOWE

 


mobilny internet w Orange

B15402

K52110
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

12 kwietnia
Herty, Lubosławy, Saby, Wiktoryny, 
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, Ju-
liusza, Konstantego, Lubosława, Ludo-
sława, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia 
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Mał-
gorzaty, Przemysławy
Artemona, Denisa, Długomiła, Jana, 
Justyna, Marcina, Przemysława
14 kwietnia 
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julian-
ny, Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Lu-
dwiny, Marii, Marty, Martyny, Walerii, 
Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna, 
Krzysztofa, Lamberta, Maksyma, Ty-
burcego, Tyburcjusza, Walerego, Wa-

leriana
15 kwietnia (Światowy Dzień Komba-
tanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmiły, Ludwiny, 
Odetty, Olimpii, Wacławy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leoni-
da, Modesta, Teodora, Tytusa, Wacława, 
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia 
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, 
Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, 
Erwina, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, 
Urbana
17 kwietnia 
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, 
Jakuba, Krosisława, Patrycego, Roberta, 
Rudolfa, Stefana, Szymona

Cóż jednak odpowiem tym, co z nie-
zmiernej troski o to, bym nie zaznał 
głodu, radzą mi, abym zdobywał chleb? 
Zaiste, nie wiem tego! Wiem jeno, jaki 
by mi respons dali, gdybym ich o ka-
wałek chleba poprosił: „Idź poszukać 
go w bajkach”. A jednak mnóstwo 
wielkich poetów w swoich baśniach i 
opowieściach większe bogactwo zna-
lazło niż ludzie możni w swych skar-
bach. I niemało było takich, co idąc za 
tymi baśniami, do rozkwitu wiek swój 
przywiedli, podczas gdy chciwość zgu-
biła wielu pragnących zdobyć więcej 
chleba, niźli im trzeba było. 

Boccaccio

Kiedy mokre role, nie chodź z płu-
giem w pole.
Tradycja ludowa i staropolska po-
wszechnie uważały grzmoty, burze 
kwietniowe za prognozę urodzajne-
go roku. Podobnie kwietniowe śniegi 
dawać miały zdrowie trawie i zwie-
rzętom. 
Ciepła deszcze w kwiecień rokują 
pogodną jesień.
Kwiecień, gdy deszczem plecie, 
mniej wystroi w kwiecie.
Kwiecień kiedy jest suchy nie daje 
rolnikowi otuchy.
Kwiecień, gdy suchy – nie daje otu-
chy.
Kwiecień – plecień bo przeplata, tro-
chę zimy, trochę lata.
Suchy marzec, maj zaś chłodny, 
kwiecień mokry, rok niegłodny.

Karasie na maśle 
po miastowemu

Krasie, przetopione masło, mąka krup-
czatka, sól, pieprz, tymianek
Masło należy co najmniej kilka godzin 
wcześniej przetopić, tak by ostygło i za-
stygło. 
Karasie sprawiamy, odcinamy głowy, 
płetwy i ogony. Tak przygotowane my-
jemy kilkakrotnie, a następnie dokładnie 
obtaczamy w mące zmieszanej z odro-
biną suszonego tymianku oraz pieprzu. 
Spory kawał masła kładziemy na roz-
grzana patelnię, a gdy się roztopi i jest 
bardzo gorące wkładamy opruszone 
mąką karasie. Smażenie należy uznać za 
zakończone, gdy skórka ryby jest żółta 
i sucha. Wtedy układamy je na sitku by 
masło spłynęło. Przekładamy na wy-
grzany wcześniej półmisek, każdą rybę 
oddzielnie soląc. Podajemy z plaster-
kiem cytryny.

Bułeczki z wiśniami
6 bułek, 50 dag drylowanych wiśni (lub 
konfitur), 200 ml wody, 3 łyżki cukru, pół 
szklanki mleka, pół szklanki śmietany, 3 
jajka, 2 łyżki masła
Wodę gotujemy z 2 łyżkami cukru, gdy 
wrze wkładamy do niej wiśnie i gotuje-
my jeszcze pięć minut. 
Bułki kroimy w plastry.
Teraz przygotowujemy „panierkę”: mie-
szamy mleko, jajka, śmietanę i łyżeczkę 

cukru. Do masy wkładamy bułki i odsta-
wiamy na 5 minut, aby nasiąkły.
Na dużej patelni rozgrzewamy masło i 
obsmażamy bułki na złoty kolor. Po wy-
jęciu na wierzchu układamy osączone 
wiśnie i wykładamy bułki na półmisek. 
Podajemy do gorącej kawy. 

Surówka ze szczypiorku
2 pęczki szczypiorku, 2 jajka ugotowane 
na twardo, pół szklanki śmietany, łyżka 
majonezu, sól do smaku
Szczypiorek dokładnie myjemy, odsą-
czamy wodę i kroimy na kawałki o dłu-
gości około 3 cm. Jajka drobno siekamy 
i wraz ze śmietaną i majonezem dodaje-
my do zieleniny. Doprawiamy do smaku 
solą. Podajemy jako przystawkę.
Makaron zapiekany na słodko

50 dag makaronu nitki, 6 dag masła, 5 
dag orzechów włoskich, sól, 3 łyżki mio-
du pszczelego, łyżka oleju
Makaron gotujemy w lekko osolonej 
wodzie, do której wlewamy łyżkę oleju 
by się nie skleił. Odcedzamy.
Żaroodporne naczynie smarujemy ma-
słem. Makaron układamy warstwami 
każdą oddzielając zmielonymi orzecha-
mi. Z wierzchu polewamy zapiekankę 
miodem i kładziemy grudki masła. Pie-
czemy 30 minut w średnio nagrzanym 
piekarniku. Danie wykładamy na półmi-
sek. Podajemy na ciepło.

Udane baby
Przestrzeganie kilku dobrych rad 

gwarantuje udany wypiek bab. I tak:
1. Baby lubią ciepłe pomieszczenia, 

co sprawia, że ciasto dobrze rośnie.
2. Baby strasznie nie lubią przecią-

gów, bo te je oziębiają.
3. Ciasto musi być starannie wyro-

bione, więc należy je bić zawzięcie, tak 
by było „błyszczące”, gładkie i odstawa-
ło od donicy i ręki.

4. Użyte do wyrobu bab półprodukty: 
mąka, cukier, drożdże, masło powinny 
być stosunkowo ciepłe.

5. Przygotowując rozczyn, należy 
drożdże rozprowadzać w lekko ogrza-
nym, letnim mleku. Potem dodać mąki.

6. Do wypieków przystępować, gdy 
ciasto zwiększy swą objętość dwukrotnie.

7. Formy przeznaczone do pieczenia 
muszą być wysmarowane tłuszczem dwa 
razy.

8. Piec baby należy w dobrze nagrza-
nym piekarniku, ale nie w wysokiej tem-
peraturze,  czyli  raczej  na mniejszym 
ogniu.

9. Ciasto jest dobrze wypieczone, jeżeli 
kijek lub metalowy drut do robienia swe-
trów, włożony do ciasta po wyjęciu jest su-
chy, a brzegi baby odstają od donicy.

Owe dobre rady odnoszą się również 
do wypieku innych ciast drożdżowych, w 
tym drożdżowych grubych placków z kru-
szonką.

Sól
... dodaje smaku kawie i herbacie.

Pierwszy „gol” główką 
... zdobył 13 lipca 1930 roku Ameryka-
nin Bert Patenaude podczas meczu USA 
– Belgia (3:0), w 89 minucie meczu usta-
lając wynik spotkania.

Gałka muszkatołowa
Służy do przyrządzania pasztetów, far-
szów, mas mięsnych i rybnych, potraw z 
jaj, serów, past, delikatnych sosów, nie-
słodkich ciast drożdżowych, kruchych i 
francuskich.

Ryż 
... będzie sypki, jeżeli ugotujemy go w 
następujący sposób: garnek z wodą nale-
ży postawić na ogniu. Gdy woda zacznie 
wrzeć, wsypać potrzebną ilość ryżu, 
zmniejszyć płomień i gotować ryż, cią-
gle mieszając. Gdy ziarenka ryżu są na 
tyle miękkie, że można je rozgnieść w 
palcach, przełożyć ryż na sito, przelać 
zimną wodą i dokładnie odcedzić.

Cynamon
Stosujemy go do ciast, deserów z ryżu, 
manny, twarogu, owoców, napojów, 
grzanego wina i piwa.
Stosuje się go również do wszelkiego ro-
dzaju marynat na słodko.
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Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w  
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce 
sportowej.

3 kwietnia w hali sportowej Liceum Ogołnokształcącego 
im. Jana Kochanowskiego rozegrana została II Runda Eli-
minacji do Mistrzostw Województwa LZS w piłce siatkowej 
mężczyzn.

Organizatorami imprezy były: MOSiR, LZS i LO w Olec-
ku. Sędzią głównym Wojciech Pilichowski.
Półfinały:
Węgorzewo - Wydminy 2:0 (25:15, 25:14)
Olecko - Srokowo 2:0 (25:17, 25:20)
Mecz o III m-ce:
Srokowo - Wydminy 2:0 (25:23, 25:22)
Finał:
Węgorzewo - Olecko 2:0 (25:20, 25:17)
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1.Węgorzewo  
2.Olecko
3.Srokowo
4.Wydminy

Zwycięski zespół otrzymał puchar, ufundowany przez 
Dyrektora MOSiR w Olecku, pana Andrzeja Kamińskiego. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ogó-
łem w zawodach uczestniczyło 26 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

7 kwietnia w hali Zespołu Szkół Technicznych został roze-
grany Półfinał Mistrzostw Województwa WMZ LZS w halo-
wej piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych.
Organizatorami imprezy były: MOSiR i ZST Olecko. Sę-
dziami głównymi Dariusz Karniej i Paweł Astapczyk.
WYNIKI:
Grupa A:
Wieliczki - Reszel 2:1
Resze - Orzysz  0:0
Wieliczki - Orzysz 1:1
Grupa B:
Gim. 2 Olecko - Karolewo 0:0
Karolewo - Chełchy 6:0
Gim. 2 Olecko - Chełchy 2:0
Półfinały:
Karolewo - Orzysz 5:1
Gim. 2 Olecko - Wieliczki :2 (rzuty karne 2:1)
Mecz o III m-ce:
Orzysz - Wieliczki 3:0
Mecz finałowy:
Karolewo - Gim. 2 Olecko 2:2 (rzuty karne 2:0)
Oto kolejność końcowa:
1.Karolewo (opiekun Jarosław Wanago)
2.Gim. 2 Olecko (opiekun Adam Wyszyński)
3.Orzysz (opiekun Teresa Bałdyga)
4.Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)
5.Reszel (opiekun Mariusz Jałoszewski)
6.Chełchy (opiekun Tomasz Bartnik)
Dwie pierwsze drużyny awansowały do Finału.  Zwycięski 
zespół otrzymał puchar, a wszystkie pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 60 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

II Runda Eliminacji do Mistrzostw Wojewódz-
twa LZS w piłce siatkowej mężczyzn

Półfinał Mistrzostw Województwa 
WMZ LZS w halowej piłce nożnej

Łódź była gospodarzem eliminacji do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim.

Olecko reprezentowali Zawodnicy „HIDORI” Olecko.
Pięcioosobowa ekipa walczyła o prawo startu w finale. 

Awans uzyskiwało po ośmiu zawodników w każdej kategorii 
wagowej. W tej sytuacji należało wygrać przeciętnie po trzy 
walki w systemie pucharowym, aby zapewnić sobie awans.

Bez problemu awans wywalczyła Justyna Miszczak /
Gimnazjum 1/, która zajęła 3 miejsce w kategorii do 44kg. Re-
prezentantka Kadry Polski w Półfinale uległa przez wskazanie 
sędziów /po 3 rundach i rundzie dodatkowej był remis 11:11/ 
zawodniczce z Ciechanowa, która triumfowała w tej kategorii.

Również 3 miejsce zajęła Zuzanna Murawska /SP1/ w ka-
tegorii do 55 kg. W półfinale uległa zawodniczce z Puław.

Awans też wywalczył Sebastian Milcarz w kategorii plus 
68 kg zajmując miejsce 5.

Niestety ta sztuka nie udała się Karolinie Barszczewskiej /
SP3/ i Maurycemu Miszczak /SP4/. Oboje przegrali walki da-
jące bezpośredni awans.

Udany start na eliminacji 
do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży – 

dwa złota
W niedzielę 20 marca rozegrana została I eliminacja do 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Na starcie stanęło 160 za-
wodników w kategorii dzieci 10l i młodzi oraz młodzików 11-
12 lat oraz juniorów 13-14. Oprócz zawodników z Polski brała 
tez udział reprezentacja z Witebska na Białorusi.

Olecki klub ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku repre-
zentowali podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak. W związ-
ku ze zbliżającą się eliminacją do Mistrzostw Polski nie wszy-
scy mogli brać udział w zawodach ze względu na obawę przed 
kontuzjami.

Doskonale spisali się: Patrycja Barszczewska /SP 1/ , któ-
ra w debiucie na zawodach zdobyła złoty medal w kategorii 
do 35 kg młodziczek oraz Sebastian Milcarz /SP Wieliczki/, 
który zdobył także złoto w kategorii plus 68 kg juniorów.

Najbliżej medalu była Karolina Barszczewska /SP1/ w ka-
tegorii technik specjalnych dzieci – zajęła 4 miejsce.

Pozostali zawodnicy: Julek Stromacki i Łukasz Bartnicki 
/obaj SP4/zajęli miejsca poza 1 dziesiątką.

Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Taekwondo Olimpijskim
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prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.

Dzisiaj prezentujemy już ostatnią z fotografi laureatów konkursu fotograficznego 
„Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika. Jest to fotografia Mikołaja Głębockiego pt. „Jaskrawe barwy jesieni”.

„Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”

9 kwietnia w hali Zespołu Szkół Technicznych został rozegrany 
IV Memoriał im. I.Jasieluna i F.Pietrołaja w tenisie stołowym. Orga-
nizatorami były: OTSS, MOSiR, MLKS Czarni Olecko i ZST Olecko. 
Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Osoby niepełnosprawne dziewczęta(dziewczęta):
1.Ewelina Piszczak
2.Anna Zielińska
3.Dominika Piotrowska
początkujący:
1.Radosław Pałęga
2.Jacek Suchocki
3.Paweł Jędra
średnio zaawansowani:
1.Tomasz Kiczka
2.Antoni Szerszeń
3.Krzysztof Duchnowski
zaawansowani:
1.Łukasz Piszczek
2.Dawid Duchnowski
3.Paweł Łoś
dziewczęta kl. I-IV SP:
1.Paulina Chmielewska (Eurocenter Suchowola)
2.Ewelina Lipska (Eurocenter Suchowola)
3.Dominika Górecka (LUKS Lidzbark Warmiński)
4.Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko)
5-6.Urtie Venciute i Milda Staraityte (obie Vilkaviskis – Litwa)
chłopcy kl. I-IV SP:
1.Jakub Domysławski (UKS Ratusz Giżycko)
2.Jakub Wysocki (Krasnopol)
3.Kamil Bagan (Krasnopol)
4.Łukasz Wilgocki (UKS Orły Gawliki Wielkie)
5-6.Michał Wierzbicki (Krasnopol) i Piotr Aksinowicz (Słobódka)
dziewczęta kl. V-VI SP:
1.Paulina Żukowska (UKS Żak Pisanica)
2.Paulina Maciejewska (MLKS Czarni Olecko)
3.Karolina Budenas (MOSiR Grajewo)
4.Ewelina Sakowicz (Eurocenter Suchowola)
5-6.Marika Kondracka (UKS Żak Pisanica) i Maja Mańkiewicz 

IV Memoriał im. I.Jasieluna i F.Pietrołaja w tenisie stołowym

(LUKS Lidzbark Warmiński
chłopcy kl. V-VI SP:
1.Tomasz Kotowski (UKS Żak Pisanica)
2.Bartosz Cudnowski (UKS Żak Pisanica)
3.Marcin Przygodzki (Białystok)
4.Łukasz Norr (UKS Orły Gawliki Wielkie)
5-6.Paweł Chmielewski (Słobódka) i Jakub Ma-
ciorowski (Białystok)
dziewczęta gimnazja:
1.Aleksandra Trochim (UKS Ratusz Giżycko)
2.Karolina Budenas (MOSiR Grajewo)
3.Karolina Tamasaityte (Vilkaviskis- Litwa)
4.Natalia Kisiel (UKS Żak Pisanica)
5-6.Ewa Boguszewska (MLKS Czarni Olecko) i 
Urszula Aksinowicz (Słobódka)
chłopcy gimnazja:
1.Krzysztof Włóczko (MOSiR Grajewo)
2.Povitas Simanaitis (Vikaviskis- Litwa)
3.Tomasz Kotowski (UKS Żak Pisanica)
4.Konrad Bobryk (UKS Żak Pisanica)
5-6.Piotr Ferenc (UKS Ratusz Giżycko) i Zbi-
gniew Ćwikliński (OSIR Suwałki)
 dziewczęta szkoły średnie:
1.Aleksandra Trochim (UKS Ratusz Giżycko)
 2.Evelina Kurtinaityte (Vikaviskis- Litwa)
 3.Karolina Tamasaityte (Vikaviskis- Litwa)
4.Alina Grajko (MLKS Czarni Olecko)
5.Patrycja Chmara (LZS Szypliszki)
chłopcy szkoły średnie:

1.Povitas Simanaitis (Vilkaviskis- Litwa)
2.Audrius Kairys (Vilkaviskis – Litwa)
3.Krzysztof Włóczko (MOSiR Grajewo)
4.Rafał Marczykowski (MOSiR Grajewo)
5-6.Konrad Bobryk (UKS Żak Pisanica) i Piotr Ferenc (UKS 
Ratusz Giżycko)
Open:
1.Douvidas Skaburkis (Vilkaviskis – Litwa)
2.Arturas Rybakas (Vikaviskis – Litwa)
3.Audrius Kairys (Vikaviskis – Litwa)
4.Łukasz Delegacz (MLKS Czarni Olecko)
5-6.Robert Karniej i Marcin Chlebus (obaj MLKS Czarni Olecko)
powyżej 50 lat:
1.Janusz Orłów (OSIR Suwałki)
2.Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
3.Wiesław Laskowski (Grajewo)
4.Tadeusz Pietrołaj (Olecko)
5-6.Jerzy Żukowski (Sokółka) i Jan Nawrot (Olecko)
powyżej 60 lat:
1.Edmund Mackiewicz (Sokółka)
2.Józef Polakowski (Olecko)
3.Stanisław Fiedorczuk (Mońki)
Pierwszych trzech zawodników, w każdej kategorii otrzymało puchary, 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez Oleckie To-
warzystwo Sportu Szkolnego.
Nagrodzono również statuetkami i nagrodami rzeczowymi w kategoriach:
najmłodszy zawodnik – Lepa Mozuraityte (Vikaviskis – Litwa) – niespełna 
7 lat,
najstarszy zawodnik – Stanisław Fiedorczuk (Mońki) – 75 lat,
najlepszy Olecczanin – Łukasz Delegacz .
Nagrody najlepszym wręczali m.in. Senator R.P. - Marek Konopka, Bur-
mistrz Olecka -Wacław Olszewski, Przewodniczący i V-ce Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Olecku -Karol Sobczak i Romuald Wojnowski, Radni 
– Jan Grzyb i Krzysztof Kempisty
oraz Dyrektor MOSiR w Olecku – Andrzej Kamiński.
  Ogółem w zawodach uczestniczyło 257 zawodników z Polski i Litwy, w 
tym 18 osób niepełnosprawnych.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: Dariusz Karniej



Tygodnik olecki 15/691 - r. 2011
20 to@borawski.pl

W
al

de
m

ar
a 

Ru
kś

ci
a

PO KOKARDĘ

Tatuaże

Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu 
realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Ma-
cicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety w wieku 
od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3 lata. Na 
terenie Powiatu Oleckiego przeprowadzane są bezpłatne ba-
dania m. in. w Centrum Medycznym - Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z o.o., ul Gołdapska 1, 
które są finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Powiat Olecki dla każdej kobiety, która zgłosi się na bada-
nie cytologiczne w ramach w/w programu do Poradni Gineko-
logiczno - Położniczej w szpitalu przygotował prezent kosme-
tyczny. Dodatkowo każda pacjentka, która wykona cytologię 
będzie mogła wziąć udział w losowaniu nagród. Planujemy, iż 
każdego miesiąca nagrodzimy 5 kobiet.

Jednocześnie informuję, że Powiat Olecki zajmuje pierw-
sze miejsce pod względem zgłaszalności kobiet na badania 
cytologiczne w Polsce.

Spośród 2 927 kobiet zakwalifikowanych w naszym po-
wiecie do badania w 2010 r., na cytologię zgłosiło się 43,74% 
kobiet.

Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Nagrody dla kobiet 
wykonujących badania 

cytologiczne

Czy można mieć wychowania po kokardę? Ja twierdzę, 
że każdego dnia. Życie gotuje nam tyle niespodzianek i wąt-
pliwości podczas wychowania dzieci, że sama często nie 
wiem, co wybrać, jak postąpić, jak doradzić.   

Od kilku lat obserwuję wśród młodych ludzi modę na ta-
tuaże. Może jestem staroświecka, ale moda ta nie przekonuje 
mnie. Sama nie chciałabym być tak okraszona, ani ktoś z mo-
ich bliskich. Moje uprzedzenia wynikają stąd, że  tatuowanie 
kojarzy mi się głównie ze światem przestępczym. Dawniej 
taka „artystyczna” twórczość kwitła głównie w zakładach 
karnych. Latem na plaży można było zobaczyć pewnych pa-
nów z dumą obnoszących na swoim ciele niemalże cały swój 
życiorys.

Jedne były robione nieporadną ręką, inne zaś to „małe 
arcydzieła”. Kilka razy widziałam wytatuowaną na plecach 
Matkę Boską Częstochowską. Czułam się lekko zaszokowa-
na i nie rozumiałam, jakie było tego przesłanie. Czy to swo-
isty kult, czy też przejaw obrazoburstwa i prowokacji.  

W tym miejscu słyszę już komentarz ze strony niejednego 
młodego człowieka. Tatuaże to nie tylko świat przestępczy, 
ale przede wszystkim kultura egzotycznych ludów Oceanii 
i Pacyfiku. 

Rzeczywiście technika wykonywania ich i wzornictwo 
wyraźnie się poprawiły. Funkcjonują specjalistyczne salony 
tatuażu artystycznego również w Suwałkach, gdzie za spore 
pieniądze można sobie „upiększyć” ciało. Popularyzacji tej 
mody, jak to bywa ostatnimi czasy, ważną rolę odegrała te-
lewizja.  

Zaczyna się niewinnie od kalkomanii dla dzieci w pacz-
kach z chipsami. Skoro gwiazdy rocka, modelki, sportowcy 
upiększają w ten sposób swoje ciało, dlaczego nie ja? Moda 
na szokowanie otoczenia pcha wielu do zrobienia już  nie tyl-
ko do zrobienia drobnego wzorku, ale pokrycia kolorowym 
tatuażem znacznych powierzchni ciała. Dotyczy to nie tylko 
płci męskiej, ale coraz częściej w ten sposób upiększają się 
również dziewczęta. 

Chciałabym zobaczyć te panie za przykładowo dwadzie-
ścia lat dumnie paradujące po plaży. No cóż, siła mody i chęć 
wyróżnienia się z tłumu za wszelką cenę to swoisty znak na-
szych czasów. 

I sama nie wiem, jak zareagowałabym, gdyby któraś z 
moich córek chciała zrobić sobie tatuaż. Ba! Dobrze będzie, 

jeśli jeszcze mnie o tym uprzedzą. 
Pewnie nie ma idealnego rozwiązania, bo cokolwiek zrobię, 

to i tak będzie nie tak. Jeśli pozwolę po próbach tłumaczenia, 
to złamię swoją zasadę. Jeśli nie pozwolę, to ograniczę ich wol-
ność i prawo do decydowania o sobie. I tak dalej, i tak dalej...

Dzień za dniem dopadają mnie wątpliwości... Co robić, żeby 
dziecko nie płakało przez własną matkę. A przecież, choćby nie 
wiem, jakbyśmy się starały, to i tak ono będzie płakało. 

I nigdy nie wiadomo, które cechy pójdą w niepamięć, prze-
miną z wiatrem, a które będą roztrząsane niemal każdego dnia. 
I pewnie coś w tym jest, aczkolwiek na początku tej drogi za-
wsze mamy nadzieję, że nam się uda. 

Nie byłam wyjątkiem. Z tatuażem czy bez i tak są najwięk-
szym, nieogarniętym i najukochańszym skarbem, podwójnym 
skarbem.

Marusia


