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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 16 (692) 19 kwietnia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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Tel. (87) 520 44 46

V12405

PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,

GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V13505

K55403

V13304

Waldemar Rukść
... zdobył główną nagrodę za rysunek satyryczny na 

28. Finale Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Saty-
rycznych Bogatynia 2011. 

O Konkursie i nagrodzie olecczanina wewnątrz numeru.

W poświątecznym tygodniu MOSiR Olecko zaprasza 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rozgryw-
kach piłki nożnej ,,Dzikich drużyn”- Wiosna 2011, 
które odbędą się na Boisku ,,Orlik-2012”.
Harmonogram turnieju:
- kl. I-II SP - 26.04 (wtorek) - rozpoczęcie gier o godz. 
15.00,
- kl. III-IV SP - 27.04 (środa) - godz. 15.00,
- kl.V- VI SP - 28.04 (czwartek) - godz. 15.00,
- gimnazja - 29.04 (piątek) - godz. 15.00
   Każda drużyna powinna mieć ładną nazwę i podany 
skład osobowy.
Zapisy bezpośrednio przed zawodami.
 Najlepsze drużyny otrzymają puchary, a wszystkie 
pamiątkowe dyplomy.

WYPALANIE TRAW 
ZABIJA LUDZI, 
ZWIERZĘTA, 

ŚRODOWISKO. STOP! 
NIE WYPALAJ 
- NIE ZABIJAJ!

Ludziom przydałby się czasami dzień 
wolny od życie… 

św. Augustyn

K55601
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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:
• Maksymilian Abakanowicz
• Małgorzata Dobosz
• Beata Jurkiewicz
• Irena Pęksa
• Ewelina Noskowska
• Ewa Żukowska
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

V7509 V1
23
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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 

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

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

15 kwietnia o 12:42 Powia-
towe Stanowisko Kierowania w 
Olecku otrzymało zgłoszenie o 
pożarze domu jednorodzinnego w 
miejscowości Kowale Oleckie. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia 
stwierdzono, że pożarem objęta 
jest część więźby dachowej bu-
dynku jednorodzinnego wolnosto-
jącego. 

Pożar ugaszono wprowadza-
jąc jeden prąd wody na poddasze 
budynku, a drugi z drabiny bez-
pośrednio na palący się dach. W 
trakcie działań ewakuowano część 
mienia, któremu groziło zalanie. 
Podczas działań ratowniczo-gaśni-
czych zamknięto jeden pas drogi 
krajowej 65  i kierowano ruchem 
drogowym, który odbywał się wa-
hadłowo. Po ugaszeniu rozebrano 
części nadpalonej konstrukcji da-
chu. W akcji brali udział strażacy 
z Olecka i strażacy ochotnicy z 
Kowal Oleckich.

kpt. Tomasz Jagłowski KP 
PSP Olecko

Pożar w Kowalach Oleckich
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
V

67
10

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

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
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
15.00 - Rozgrywki Piłkarskie Dzikich Drużyn, (klasy I - II SP, 
boisko „Orlik” 
27 kwietnia (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
15.00 - Rozgrywki Piłkarskie Dzikich Drużyn, (klasy III - IV 
SP, boisko „Orlik”
28 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
mija termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu recytatorskiego 
poezji i prozy Czesława Miłosza, Biblioteka Pedagogiczna, 
ul. Armii Krajowej 30 (szczegóły TO 15/691, s. 5
15.00 - Rozgrywki Piłkarskie Dzikich Drużyn, (klasy V - VI 
SP, boisko „Orlik”
29 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13.00 - warsztaty „Pozyskiwanie środków na zadania statuto-
we” FRZO, plac Wolności 2
15.00 - Rozgrywki Piłkarskie Dzikich Drużyn, gimnazja, bo-
isko „Orlik”
17.00 - Zakochany wilczek - film, kino Mazur
19.00 - Ludzie Boga - film, kino Mazur
30 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
upływa termin płacenia podatku dochodowego
9.00 - warsztaty „Pozyskiwanie środków na zadania statuto-
we” FRZO, plac Wolności 2
15.00 - Czarni Olecko - Promień Mońki, mecz piłki nożnej III 
ligi, stadion MOSiR
17.00 - Zakochany wilczek - film, kino Mazur
19.00 - Ludzie Boga - film, kino Mazur
1 maja (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego na Otwarcie Sezonu, korty 
MOSiR
12.00 - Turniej koszykówki ulicznej, boisko Orlik przy SP1
2 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 37

V7110

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V14703

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

   V12505

K55302

K55202
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Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 1 lutego 2011 
r. rozpoczęła realizację projektu „Aktywność szansą na suk-
ces”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W 
związku z powyższym publikujemy wywiad z Panią Eweliną 
Nalewajko – osobą reprezentującą Fundację Rozwoju Ziemi 
Oleckiej, a jednocześnie koordynatorką projektu, która opo-
wiedziała nam, co wydarzyło się podczas realizacji projektu.

B. Marek Borawski: Proszę krótko scharakteryzować 
działania zrealizowane w ramach projektu.

Ewelina Nalewajko: Projekt skierowany był do osób 
bezrobotnych, zamieszkałych w  gminie Kowale Oleckie, a 
dokładniej we wsi Stożne. Z dniem 1 lutego rozpoczęła się 
rekrutacja uczestników do projektu pod nazwą „Aktywność 
szansą na sukces”. Osoby zainteresowane mogły zgłaszać się 
do Biura Projektu, które mieści się przy ul. Plac Wolności 1 
pokój nr 10 do dnia 25 lutego 2011 roku. Kwestionariusze 
zgłoszeniowe były dostępne na stronie internetowej www.
fundacja.olecko.pl oraz w Biurze Projektu. W ramach rekru-

Projekt „Aktywność szansą na sukces”                                                          
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

tacji zorganizowane zostało spotkanie organizacyjno- rekru-
tacyjne, które odbyło się 18 lutego w Świetlicy Wiejskiej w 
Stożnem. Podczas spotkania również zostały rozdane kwe-
stionariusze zgłoszeniowe. Po udanej rekrutacji mieszkań-
ców wsi Stożne mogliśmy przejść do realizacji warsztatów 
obejmujących projekt.

BMB: Jakie warsztaty odbyły się już w ramach projek-
tu?

EW: Od 4 marca do 30 marca trwały bezpłatne Warsztaty 
Psychologiczne, które poprowadziła Pani Ewa Urbanowicz- 
psycholog. Odbywały się one w formie spotkań grupowych i 
indywidualnych. Warsztaty grupowe miały na celu podniesie-
nie poziomu motywacji oraz techniki pozytywnego myślenia, 
natomiast celem warsztatów indywidualnych było zbadanie 
osobowości uczestników z uwzględnieniem barier psycholo-
gicznych. Następnie rozpoczęły się warsztaty aktywnego po-
szukiwania pracy, które będą trwały do końca kwietnia. Pro-
wadzone są one przez doradcę zawodowego Panią Barbarę 
Taraszkiewicz. Zakres tych zajęć obejmuje: autoprezentację, 
tworzenie profesjonalnych CV i listów motywacyjnych, tele-
pracę, informację zawodową. W trakcie warsztatów doradca 
zawodowy przeprowadzi badania preferencji i zainteresowań 
zawodowych.

BMB: Czy warsztaty cieszą się zainteresowaniem wśród 
uczestników?

EW: Tak. Z list obecności i przeprowadzonych badań wy-
nika, że warsztaty wzbudziły zainteresowanie wśród uczestni-
ków. Z ich opinii wynika, iż są zadowoleni z udziału w projek-
cie i z wielką chęcią uczestniczą w oferowanych im formach 
wsparcia.

BMB: Czy będą organizowane jeszcze jakieś warsztaty?
EW: Oczywiście, że tak. Kolejnym elementem wsparcia 

będzie szkolenie z zakresu obsługi 
komputera, prowadzone przez infor-
matyka. Ale na temat tego szkolenia 
wypowiem się po zakończonej reali-
zacji.

BMB: Dziękuję bardzo za roz-
mowę i życzę powodzenia w dalszej 
realizacji projektu.

8 kwietnia zostały wręczone nagrody wylosowanym kobie-
tom, które zgłosiły się na badanie cytologiczne w marcu b.r. do 
Centrum Medycznego - Zakładu Opieki Zdrowotnej „OLME-
DICA” w Olecku Sp. z o.o. 

Nagrodzona została: Sylwia Dangieło, Irena Danielewicz, 
Sylwia Kowalewska, Katarzyna Masalska, Jolanta Opa-
nowska.

8 marca 2011 r. w Dniu Kobiet na badanie cytologiczne 
zgłosiła się i nagrodę odebrały: Eugenia Gibner, Barbara Ka-
raś, Dorota Kruszniewska, Marianna  Laszkowska, Barba-
ra Łaskowska, Celina Mazurek, Barbara Sokół,  Inga To-
rebko, Jolanta Zalewska, Justyna Ziółkowska, 

 Fundatorem nagród kosmetycznych dla wyżej wymienio-
nych pań była firma SORAYA S.A. Każdego kolejnego miesią-
ca na badanie cytologiczne zgłasza się coraz więcej mieszkanek 
Powiatu Oleckiego. Przypominamy, że w ramach Populacyjne-
go Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy bezpłatna cyto-
logia wykonywana jest dla kobiet od 25 do 59 lat, z możliwo-
ścią powtarzania badania co 3 lata. 
Informacja: Halina E. Kasicka, www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

Nagrody dla kobiet wykonujących badania 
profilaktyczne

FUNDACJA ROZWOJU  
ZIEMI  OLECKIEJ

K55701
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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
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

16 maja
godz. 1600

B15503

K32503

Wolontariusze Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku włączyli się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności zorga-
nizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie w dniach 8 – 10 
kwietnia 2011 roku. Koordynatorem zbiórki na terenie Olec-
ka było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Olecka. Zebrano 
ogółem 759 kg produktów spożywczych, które zostaną prze-
znaczone na przygotowanie posiłków w świetlicy socjotera-
peutycznej TPD, Domu Dziecka oraz do świątecznych paczek 
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Olecka. 

 W Wielkanocnej Zbiórce Żywności brała również udział 
młodzież z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum dla Dorosłych oraz 
Domu Dziecka w Olecku.      wojeg

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Olecku informuje, że w dniach: 

28.04.2011r., 
29.04.2011r., 
02.05.2011r., urząd będzie czynny 

w godz. od 7:15 do 18:00, 
natomiast dnia 30.04.2011r. (sobota  
podatnicy będą obsługiwani w godz. 
od 9:00 do 13:00.

Wydłużone godziny pracy Urzędu 
w tych dniach umożliwią:

SZYBKI PIT NA WARMII I MAZURACH

- składanie zeznań podatkowych oraz uzyskanie informa-
cji związanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2010 r.,

- złożenie formularzy NIP i ich aktualizacja,
- fachową pomoc pracowników urzędu przy wypełnianiu zeznań.
Strona internetowa: www.szybkipit.onet.pl – tu znajdziesz 

aktualne formularze podatkowe, broszury informacyjne i inne 
informacje, które ułatwią Ci rozliczenie podatku za 2010 r. 

Nowy „GACEK”
Ukazał się nowy numer „Gacka’ czyli miesięcznika 

Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. 
Możemy się wiele dowiedzieć o siódmym już Przeglą-

dzie Pieśni Wielkopostnych, który odbył się 27 marca w 
tamtejszym domu kultury. Na pierwszej stronie miesięcznik 
zamieszcza informację o szóstym Konkursie Ortograficznym 
Dyktando 2011. 

Jest też informacja o zakupie wyposażenia do świetli-
cy wiejskiej w Sokółkach oraz o działalności społecznej 
mieszkańców Stożnego. Dowiadujemy się też o konkursie 
pt. „Maria Konopnicka dzieciom’ czyli recytowaniu prozy i 
poezji pisarki przez dzieci z gminy Kowale Oleckie.

Jest też opis obchodów Dnia Wiosny oraz artykuł o spo-
tkaniu przedszkolaków z książką. 

Miesięcznik „Gacek” robi się z numeru na numer coraz 
ciekawszy.     M
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Dnia 6 kwietnia 2011r. w Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku odbył się uroczysty apel 

1 maja 2011 roku - beatyfikacja Jana Pawła II

poświęcony Ojcu 
Świętemu Janowi 
Pawłowi II.

W związku ze 
zbliżającą się Beaty-
fikacją Sługi Boże-
go, uczniowie nasze-
go Gimnazjum, pod 
kierunkiem s. Ilony 
Murza przedstawili 
program przybliża-
jący świętość życia 

„Największego z Synów Polskiej Ziemi” Karola Wojtyły. 
Społeczność szkolna obejrzała również okolicznościową 
wystawę. 

Kim był dla nas Ojciec święty?
„Naśladując Jezusa stał się dla nas nadzieją, 
miłością, ojcem, autorytetem.
Papież, który nie znał granic,
nie dzielił ludzi na dobrych i złych,
Człowiek, który chciał być jak Chrystus, 
Chrystus XXI wieku”...

 Siostra Amabilis Wnuk

Przełom marca i kwietnia to początek wzmożonej aktywności 
kleszczy, która trwa do późnej jesieni (do października/listopada) 
każdego roku. Województwo warmińsko-mazurskie  jest terenem 
o dużej zachorowalności na choroby przenoszone przez kleszcze, 
czemu sprzyja wysoki procent zalesienia terenu, istnienie wielu 
ośrodków turystycznych na terenach zalesionych Warmii i Mazur, 
masowe zbieranie jagód oraz grzybów w okresie lata i jesieni. Przy-
padki zachorowań koncentrują się głównie w powiatach wschod-
nich województwa. 

Najczęstszymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze na 
człowieka jest borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Przed 
kleszczowym zapaleniem mózgu może nas uchronić szczepienie. 
Do tej pory nie wynaleziono szczepionki, która chroniłaby przed 
zachorowaniem na boreliozę. Kiedy należy się szczepić? Najlepiej 
przed okresem żerowania kleszcz (zimą lub wczesną wiosną). Już 
po przyjęciu dwóch dawek preparatu w dwutygodniowym lub mie-
sięcznym odstępie czasu uzyskujemy odporność przeciw KZM na 
cały najbliższy rok. Długotrwałą odporność uzyskuje się po trzeciej 
dawce szczepionki, którą należy przyjąć od  5 do 12 miesięcy po 
dawce drugiej. 

By ograniczyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze należy pamiętać 
o następujących zasadach: 

Noś ubranie ochronne podczas przebywania w siedliskach 
kleszczy (wysokie buty, długie spodnie, bluza z długim rękawem, 
nakrycie głowy). 

Unikaj siadania, leżenia na trawie i pod krzewami.
Stosuj środki odstraszające kleszcze.
Starannie oglądaj ubrania po wyjściu z miejsc, gdzie mogą wy-

stępować kleszcze.
Dokładnie przeglądaj powierzchnię ciała oraz ostrożnie usuwaj 

kleszcze ze skóry.
Gotuj niepasteryzowane mleko pochodzące od krów, kóz i owiec 

– może być ono źródłem zakażenia chorobami odkleszczowymi. 
Honorowy patronat nad Programem edukacyjnym zapobiegania 

chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka pt. „Kleszcz 
mały czy duży – nic dobrego nie wróży” realizowanym na terenie 
powiatu oleckiego sprawuje Starosta Olecki. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Pra-
cownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego zaprasza uczniów 
oraz nauczycieli do wzięcia udziału w programie EtnoLog – zalo-
guj się na ludowo! Głównym celem programu zachęcenie młodych 
mieszkańców wsi i miasteczek do zbadania i poznania kultury ludo-
wej – odkrycia na nowo tego, co do tej pory było dla nich codzienno-
ścią, a co jest skarbem ich kultury lokalnej. 

Trwająca edycja zaowocowała licznymi przygodami! Uczniowie 
odkrywali własną okolicę podczas unikalnej gry internetowej Etno-

Bingo oraz poznawali tajni-
ki badań podczas szkolnych 
spotkań z etnografami. Naj-
więcej emocji wzbudziło 
jednak EtnoShow – ogól-
nopolska prezentacja kultu-
ry ludowej w Państwowym 
Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie.  

Co jeszcze czeka na 

Ostatnie dni naboru młodych EtnoLogów! Uwaga! Kleszcze. 

tych, którzy przystąpią do programu? Już niedługo kolejne, wiosenne 
spotkania z etnografem, a na jesieni regionalne szkolenia, które przy-
bliżą nauczycielom metodykę prowadzenia projektów edukacyjnych 
poświęconych kulturze ludowej. Zgłoszenia do programu przyjmuje-
my do 17 kwietnia. Każdy nauczyciel, który się zarejestruje otrzyma 
od nas pakiet powitalny zawierający materiały pomocnicze, przykła-
dowe scenariusze lekcji oraz multimedia dotyczące etnografii. 

Wszystkie działania proponowane w ramach programu EtnoLog-
zaloguj się na ludowo! są bezpłatne. Formularz rejestracyjny, rela-
cje z poprzednich edycji programu, harmonogram działań, wieści ze 
szkół, etno-inspiracje oraz wiele innych znajdują się na naszej stronie 
internetowej http://www.ceo.org.pl/ etnolog

Projekty realizowane w ramach programu EtnoLog-zaloguj się 
na ludowo! spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu MEN z 
20.08.2010 roku. 

Program realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Wszelkich informacji dotyczących programu EtnoLog-zaloguj 
się na ludowo! udziela Małgorzata Kazubska, koordynatorka pro-
gramu, mailowo: malgorzata.kazubska@ceo.org.pl lub telefonicznie: 
22/ 825 05 50 wew. 110
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15 kwietnia w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowe-
go w Białymstoku z/s w Olecku odbyły się „VIII POWIATO-
WE TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJAL-
NYCH”.  

Celem targów było:
* zapoznanie gimnazjalistów klas III z ofertą edukacyjną 

szkół i warunkami rekrutacji do klas I na rok szkolny 2011/2012
* prezentacja pokazów multimedialnych z życia i dorobku 

edukacyjnego szkół
* udzielanie wsparcia w zakresie wyboru kierunku dalszej 

edukacji.
Pani dyrektor Barbara Taraszkiewicz wraz z  Prezesem Za-

kładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Zdzisławem 
Wilczko uroczyście powitała przybyłych gimnazjalistów , repre-
zentacje szkół oraz zaproszonych gości. 

Każda szkoła w oddzielnych salach dydaktycznych miała 
przygotowane stoisko, w której stworzyła swoisty klimat według 
dowolnej inwencji twórczej. w

Wszystkie uczestniczące w targach placówki publiczne i nie-

VIII TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
publiczne zaprezentowały swój dorobek edukacyjny w bardzo 
ciekawy i atrakcyjny sposób.

Po raz pierwszy w targach uczestniczyli pracownicy Porad-

ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku, którzy udzielili 
wsparcia doradcy zawodowego w zakresie wyboru kierunku 
dalszej edukacji. Można też było skorzystać z konsultacji in-
dywidualnych. 

Targi były też okazją sprzyjającą  do integracji naszych 

szkół średnich i gimnazjów.
Organizatorzy byli mile zaskoczeni zainteresowaniem tar-

gami, zarówno ze strony  szkół średnich, jak i też  gimnazja-
listów.

Kierujemy wyrazy podziękowania wszystkim dyrektorom 

oraz przedstawicielom szkół, którzy współuczestniczyli w or-
ganizacji targów.

Liczymy, iż tegoroczne targi edukacyjne w powiecie olec-
kim ułatwią gimnazjalistom wybór dalszej drogi edukacyjnej. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Olecku licznie wzięli udział w rekolekcjach wielko-
postnych, które miały miejsce w dniach od 3. do 6. kwietnia 
bieżącego roku. 

Rekolekcje w Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Przygotowu-
jąc się duchowo 
do głębszego 
przeżycia Świąt 
Wielkanocnych 
obejrzeli z uwagą 
inscenizację pt. 
„Wieniec ciernio-
wy” oraz sztukę 
pt. „Śladami Ojca 
Świętego Jana 
Pawła II”. Oba 
programy zostały 
przygotowane i 
wykonane głów-

nie przez uczniów z Koła Teatralnego działającego na terenie 
szkoły pod kierunkiem p. Teresy Szadkowskiej we współpracy 
z uczniami z kl. IVa pod opieką p. Bożeny Jeglińskiej.

„Kto uczynki dobre chętnie wykonuje, to ten Jezusowi z ran 
ciernie wyjmuje. Gdy ciernie ustąpią to i srogie rany, wnet wie-
niec Jezusa zmienią w różany” – to „anielskie” przesłanie insce-
nizacji, które na pewno dotarło do większości serc i umysłów 
dziecięcej publiczności, o czym świadczyły spontaniczne odpo-
wiedzi uczniów na pytania zadane w podsumowaniu programu. 

Celem sztuki teatralnej było przybliżenie dzieciom postaci 
Ojca Świętego, który wzrastał wśród nas, na naszej polskiej zie-

mi, aby żadnemu małemu Polakowi nie była ona obca. W rolę 
Karola Wojtyły w kolejnych etapach Jego życia wcielili się: Ka-
rol Jasiński (kl. IVb), Paweł Werla (kl. Vb) oraz Jakub Jasiń-
ski (kl. VIb). Nasi aktorzy wiernie odtworzyli okres wzrastania 
i życie przyszłego Papieża.

Przedstawiony program opracowany został na podstawie 
materiałów biograficznych, takich jak: „Jan Paweł II. Rodo-

wód” Józefa Szczypki, „Przekroczyć próg nadziei” oraz „Dar i 
tajemnica” Jana Pawła II, a także „Rozmowy z Janem Pawłem 
II” André Frossard’a. W poszczególnych scenach zawarto fakty 

z życia Wielkiego Polaka potwierdzone w Jego własnych wypowie-
dziach lub zapisane przez naocznych świadków. Sztuka spotkała się 
z „dojrzałym” wręcz odbiorem przez szkolną publiczność. Przeżycia 
słuchaczy wzmocnił Chór Szkolny pięknie wykonanymi utworami 
religijnymi.

Tok obu programów wiernie śledził nasz gość – proboszcz Parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Marian Salamon.
Po przedstawieniach uczniowie z podziałem na grupę młodszych 

(kl. I-III) i grupę starszych (kl. IV-VI) pod opieką kadry pedagogicz-
nej udawali się do kościoła na Liturgię Słowa Bożego i Mszę Świę-
tą.

Miejmy nadzieję, że dzięki rekolekcjom, które miały miejsce i w 
szkole i w kościele nasi uczniowie zostali dobrze przygotowani do 
przeżyć jakie niesie ze sobą zbliżające się Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

Renata Bogdan 
fot. Agnieszka Tomczyk-Żylińska



9
Tygodnik olecki 16/692 - r. 2011

to@borawski.pl
K55801



Tygodnik olecki 16/692 - r. 2011
10 to@borawski.pl

Literackie dywagacje 
Czy mamy jakieś dziedzictwo?

felieton
Waldemar Rukść otrzymał główną nagrodę za rysunek satyryczny 

na 28. Finale Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych 
Bogatynia 2011. O sukcesie Waldemara Rukścia  jest tym przyjemniej 
informować Szanownych Czytelników wiedząc, że dwie z nagrodzo-
nych prac były wcześniej zamieszczone w „Tygodniku Oleckim”. Ni-
żej publikujemy wszystkie trzy nagrodzone rysunki. 

Finał Turnieju odbył się 9 kwietnia br. Tytuł Króla Łgarzy 2011 

Olecczanin laureatem prestiżowego konkursu

Powyżej redakcja prezentuje nagrodzone rysunki

i nagrodę pieniężną w wysokości 7000 złotych oraz statuetkę Kozła, 
decyzją jury otrzymał Paweł Sadowski jako jednoosobowy „Sam 
Kabaret z Krakowa”. Drugie miejsce przypadło kabaretowi „Sakre-
ble” ze Zduńskiej Woli. Trzecie miejsce zajół kabaret „Kalasznikof” 
z Rybnika. Nagrodę publiczności  otrzymała Katarzyna Sobieszek z 

Wysokiej.
W ramach turnieju jury przy-

znało również nagrody na tekst i 
rysunek satyryczny. Tytuł Księ-
cia Łgarzy 2011 i statuetkę Złote-
go Kosy otrzymał Rafał Sikora. 
Wiceksięciem Łgarzy został Le-
szek Sokołowski.

Nagroda za rysunek satyrycz-
ny przypadła jak wspomnieliśmy 
wyżej – Waldemarowi Rukścio-
wi... o czym Redakcja ciesząc się 
bardzo z sukcesu Waldka infor-
muje Szanownych Czytelników 
„TO”.

Ps. Redakcja pragnie zauważyć, 
że w tak małym mieście jak Bogaty-
nia (wcześniej dotkliwie nawiedzo-

nym przez powódź) zdołano zorganizować wielką ogólnopolską imprezę, która 
przyciąga najlepszych kabareciarzy i rysowników z całej Polski. W Suwałkach 
mamy jedną z najbardziej znaczących nad Bałtykiem imprez bluesowych, w 
Węgorzewie występują najlepsze zespoły muzyki rockowej, w Ełku jest konkurs 
kabaretowy, Gołdap postawiła na poezję... A my? Mieliśmy „Fiestę Borealis” 
... ale zabrakło konsekwencji... mamy słynny niegdyś „Przystanek Olecko” ale 
to już nie ta idea i nie to znaczenie w Polsce... Może w gminie, powiecie albo w 
EGO jeszcze ujdzie... ale to już nie to... Potrzeba konsekwencji.

Jeszcze nie rozleniwiają nas letnie miesiące, ale jest już 
wiosna, która przypomina o ulotnościach i daje namiastkę 
urokliwych chwil na łonie natury, kiedy to mazurska ziemia 
wreszcie odmarza, a my możemy zdjąć ciepłe ubrania. Cieszy-
my się wtedy zielonością, wolnością, naturą. Wszystko to jest 
w jakiś sposób tu na Mazurach wciąż nam oczywiste. Czy tak 
jest na pewno? Hamsun pisząc „Błogosławieństwo ziemi” uka-
zał znój dnia codziennego dalekiej Północy, jak i jego radości. 
Ukazał świat, który przemija, chociaż poprzez pochwałę pro-
stego, surowego życia i powrotu do niego, może trwać. Czy ta 
skandynawska wizja może być także i naszym wzorcem? I czy 
my mamy jakieś dziedzictwo?

Co to jest dziedzictwo? Dziedzictwo narodowe, regionalne, 
kulturowe – brzmi to urzędowo i archiwizująco. Według tych 
schematów to są wartości, tradycje i obyczaje. Człowiek wciąż 
musi jakoś sobie świat układać, aby się w nim odnaleźć, ale czy 
aby na pewno tylko o takie dziedzictwo na Mazurach chodzi? 
Gdyby tak było, to przecież, otwierając się teraz na przeszłość, 
musielibyśmy zacząć pielęgnować także i obyczaje, które są 
dla nas zupełnie obce, obchodzić święta, które nie są naszymi 
świętami. Pielęgnując zaś to, co jest teraz naszą obyczajowo-
ścią tworzymy jedynie nowe dziedzictwo. Porządkujemy sche-
dę, zaznaczamy swoją obecność i jednocześnie alienujemy się 
od tych, co tutaj należą już do przeszłości. Nie zastanawiamy 
się nad tym zbytnio myśląc, że inaczej nie można, niemniej być 
może jest coś, co warto pielęgnować, jako prawdziwe dziedzic-
two, gdyż jest wspólne dla wszystkich.

Kiedy Knut Hamsun wydawał swoją powieść w 1917 roku 
Mazury miały z jego wyidealizowaną Skandynawią wiele 
wspólnego. Hamsun szybko otrzymał nagrodę Nobla (już w 
1920 roku) i zaczął następnie niebezpiecznie popadać w skraj-
ne poglądy, tak był zniesmaczony epoką industrializacji. W tym 
samym czasie na Mazurach rozpoczął się czas prosperity. Zwy-
ciężały powoli nieprzychylne otwarciu ideologie, ale ludzie 
wciąż jednak cieszyli się światem, za którym u siebie Hamsun 
już tylko tęsknił łącząc się z nimi przekonaniami. Czytając licz-
ne wspomnienia dawnych mieszkańców Mazur widzimy świat 
wyidealizowany, pełen harmonii i ładu, jak u Hamsuna. Łany 
zboża, zapach lata, rwące rzeki i jeziora pełne ryb. Wolność i 
swoboda na piaszczystych drogach, galop rozpędzonego konia, 
piknik, spacer po rozgrzanym rynku w niedzielne popołudnie. 
Ciężka praca, która uszczęśliwiała człowieka odciągając go od 
złego świata. Wiemy, że ten sielankowy obraz jest wynikiem 
utracenia dziecięcej krainy szczęśliwości, opuszczenia jej na 
zawsze. Wszystko to rozumiemy, lecz być może powinniśmy 
rozumieć jeszcze więcej, bo przecież i my mamy takie same 
tendencje do przedstawiania naszego życia na Mazurach, 
szczególnie, jeśli wspomnieniami wracamy do przeszłości. 

Nie ma sensu bronić teorii, że jest jakiś jedyny słuszny mo-
del życia, który uszczęśliwi człowieka. Świat postępu nie musi 
wnosić jedynie samych nieszczęść, tak, jak wtórne cofnięcie się 
do życia w zgodzie z naturą może być wielce groteskowe. Nie 
będziemy przecież żyć tutaj na Mazurach, jak dawni chłopi, 
bo szczerze wątpię, czy to się uda, jak i w tego sens, ale region 
Mazur tworzy nasze emocje, jak dawniej u prostego człowieka. 
Świadomość roli tego, co wokół, powinna łączyć nas również 
z czasami, kiedy jeszcze tutaj nie mieszkaliśmy. Już przecież 
Marion Dönhoff pisała, jak bardzo tęskni do tej mazurskiej at-
mosfery. Jej emocje są dziś dla nas całkowicie czytelne, gdyż 
czujemy taką samą nostalgię związaną z regionem. Wciąż jed-
nak jest jeszcze wiele „końców świata” na Mazurach i to jest 
nasz największy urok. Niezależnie od tego, kto i ile czasu tu-
taj mieszka lub mieszkał, teraz, czy wcześniej, będzie czuł, że 
wszystko wokół, mimo powtarzalności jest krótkotrwałe. Nim 
zdążymy się nacieszyć, już tego nie ma, ale pozostaje obiet-
nica, że za rok znów będziemy mieli chwile szczęśliwości i 
kojącej estetyki natury. Być może, więc niedosyt tworzący ide-
alistyczne wizje przeszłości to nasze największe dziedzictwo. 
Ponadczasowe dziedzictwo wspólnych sentymentów.

Ewa Kozłowska
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10 kwietnia w ubiegłą niedzielę w Ko-
ściele p.w. NMP Królowej Polski o 19.30 
rozpoczął się koncert pt. „Wokół smoleń-
skiej drogi”. Koncert wykonało Marek 
Gałązka Trio.

Obok lidera Marka Gałązki trio two-
rzą Mariusz Kawalec (sax) i Przemysław 
Bartoś (git. bas)

„Wokół smoleńskiej drogi”
fotoreportaż Józefa Kunickiego

Na Pograniczu Kultur i Narodów – Wielkanoc 2011
Piątek 15 kwietnia kulturalnie rozpoczął się w hotelu „Colos-
seum” . O 14.00 burmistrz Olecka Wacław Olszewski wraz z 
dyrektorką Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych  Beata 
Stypułkowską otworzyli konkurs Na Pograniczu Kultur i Na-
rodów – Wielkanoc 2011. Konkurs zorganizowały wspomniana 
wyżej szkoła ZSLiZ w Olecku oraz Lokalna Organizacja Tury-
styczna Ziemi Oleckiej. 
Konkurs ma na celu prezentację kultury i tradycji obchodów 
Świąt Wielkanocnych. Jako impreza towarzysząca wystąpiła 
Miejska Orkiestra Dęta. 
„Wiosenne pejzaże”
Tego samego dnia o 16.30 odbyła się integracyjna impreza ar-
tystyczna „Wiosenne pejzaże” zorganizowana przez Warsztaty 
terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełno-
sprawnych i Osób Wspierających przy WTZ Olecko. W trakcie 
imprezy uczestnicy Warsztatów pokazali spektakl teatralny oraz 
wystąpili z indywidualnymi pokazami artystycznymi. Gościn-
nie na scenie sali kina „Mazur” wystąpili również uczniowie 
Zespołu Szkół nr 4 z Siejnika. W holu kina  ulokowano nato-
miast wernisaż prac uczestników zajęć WTZ.
Marion Dönhoff „Nazwy, których nikt już nie wymienia”
O 17.00 w Oleckiej Izbie Historycznej rozpoczęło się „Spotka-
nie z książką”. Tematem była wydana przez „Borusię” autobio-
graficzna opowieść Marion Dönhoff „Nazwy, których nikt już 
nie wymienia”.
Ta przejmująca w swej treści, niezwykle poetycka książka prze-
nosi czytelnika w czasy ostatnich lat wielkiej wojny, gdzie pięk-
na jesień złoci pola spadającymi liśćmi, a gdzieś w Rosji „krew 

Kulturalnie przez tydzień znaczy tę samą ziemię i gdzie niebo te same nad nią”. Autorka 
opowiada o swej rodzinie, rodzinie Dönhoff’ów, w której byli 
m.in. polscy admirałowie Jagiellonów. Opisuje konną wypra-
wę od Olsztyna, poprzez południową granicę z ówczesną  Pol-
ską, brzegi jeziora Bełdany, Mikołajki, brzegi Śniardw, mijając 
od wschodu Niegocin, do Siedlisk, a potem przez Kirsajty do 
Sztynortu. Konna wycieczka rozpoczęta 27 września, a zakoń-
czona 1 października 1941 roku. Dzielna dziewczyna! 
Autorka przedstawia Mazury jako ostoję pierwotnego wspa-
niałego krajobrazu. Opisy są frapujące i żywe. Czytając widzę 
to wszystko co przemknęło mi przed oczyma wędrując przez 
jeszcze nie zniszczony krajobraz okolic. Krajobraz starych 
pierwotnych Mazur jeszcze jest. Ale czy na długo?
Koncert Graham’a Crawford’a w Klubie „CoolTura”
W czwartek 14 kwietnia wieczorem w „CoolTurze” wystąpił 
Graham Crawford. Był to koncert z autorskiego cyklu „Autor-
song”  Marka Gałązki. W tej serii artystycznych przekazów 
wystąpili już Jan Kondrak i Antoni Muracki. 
G. Crawford dysponuje mocnym ciekawie brzmiącym głosem. 
Jego utwory charakteryzuje też ciekawa aranżacja. Ważną 
częścią koncertu są zawsze tzw. didaskalia. Autor niezwykle 
ciekawie i szczerze opowiada o powstaniu każdego prezen-
towanego utworu. Artysta występuje na scenie dość rzadko i 
to naprawdę wyróżnienie dla Olecka, że przyjechał tutaj na 
zaproszenie Marka Gałązki i „CoolTury”.
Kino
W piątek w kinie „Mazur” o 17.00 rozpoczęła się projekcja fil-
mu Woody Allena „Poznasz przystojnego bruneta”, a o 19.00 
utytułowanego „Czarnego łabędzia”. Oba filmy niepowtarzal-
ne i warte obejrzenia. Może nie dorównują „Jak być królem” 
ale niektóre sceny zapierają dech w piersiach. Szczerze pole-
cam.     Opracował B. Marek Borawski
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do 

Kolumbii i Ekwadoru 2009dzień 2.
Smażone solone mrówki i parada równości (Kolumbia) 

(28 czerwca 2009)
Spało się dobrze, ale na takiej wysokości nie do końca 

głęboko. Bogota leży w centralnej części Kolumbii, w Kor-
dylierze Wschodniej w północnych Andach, na wysokości 
2640 m n.p.m. Czas względem Polski wynosi 10 godzin (do 
tyłu). Szczurów nie było. Woda pod prysznicem zimna. Na 
zewnątrz temperatura też nie wysoka, 14°C.

Bogota zaskoczyła mnie dzisiaj wielokrotnie. W oczy 
rzucają się bezdomni i biedni ludzie. Śpią na ulicach i chod-
nikach. Nikt się nimi nie interesuje. Bieda dookoła. Tylko 
niektóre ulice są odnowione, reszta wygląda bardzo źle. Od 
rana szukaliśmy w sklepach specjalnej wtyczki do gniazdka, 
bo nasze europejskie nie pasują. Poszukiwania były skutecz-
ne. Dostaliśmy je za 4 tys. peso. 

Przed południem wjechaliśmy kolejką szynową na wzgó-
rze Cerro de Monserrate (bilet 8 tys. peso). Na szczycie w 
Sanktuarium Jezusa Konającego przechowywana jest cudow-
na figurka Chrystusa (Chrystus Upadający pod Krzyżem). 
Stąd też rozciąga się przepiękny widok na siedmiomilionową 
Bogotę. Kiedy wjechaliśmy na wzgórze usłyszeliśmy „Bar-
kę” śpiewaną w języku hiszpańskim. Brzmiała pięknie. Jutro 
przypada uroczystość św. Piotra i Pawła, więc w kościołach 
jest mnóstwo wiernych. Święto jest obchodzone przez dwa 
dni. 95% Kolumbijczyków to katolicy. Od początku panowa-
nia hiszpańskiego Bogota była symbolem potęgi wiary kato-
lickiej. Z tego powodu szczyci się wieloma kościołami, z któ-
rych większość powstała w XVII i XVIII wieku. Z zewnątrz 

są one raczej surowe w 
wyglądzie, natomiast 
wewnątrz bogate w or-
namenty. Najciekaw-
sze są kościoły świę-
tego Franciszka z 1567 
r., świętego Ignacego, 
świętego Augustyna, 
świętej Klary z XVII 
w., katedra La Catedral 
Primada de Colombia 
na placu Bolivara oraz 
pałac San Carlos, bę-
dący rezydencją pre-
zydentów. Wszystko 
to dzisiaj widzieliśmy. 

Plac Bolivara ota-
cza wiele historycz-
nych budynków m.in. 
klasycystyczny Capi-

tolio Nacional (siedziba kongresu), Palaco de Justicia (Pałac 
Sprawiedliwości) i wielu policjantów. Stanowi on centrum 
Bogoty. Pośrodku placu nie mogło zabraknąć pomnika Boliva-
ra. Jego twórcą jest Pietro Tenerani, a sam pomnik pochodzi z 
1846 r. i jest najstarszym w mieście.

Simon Bolivar (1783-1830) był bohaterem walk o wyzwo-
lenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanów. Dążył do 
stworzenia federacji wszystkich państw pohiszpańskiej Amery-
ki Południowej. Udało mu się to tylko częściowo przez utwo-
rzenie w 1819 r. Federacji Wielkiej Kolumbii, grupującej Wene-
zuelę, Kolumbię, Ekwador i Panamę. Od początku, gdy został 
jej prezydentem piętrzyły się przed nim problemy odbudowy 
zniszczonych miast i zagospodarowania opustoszałych terenów 
rolniczych. Lecz największym problemem była panosząca się 
anarchia i samowola lokalnych władz. Trudności te popycha-
ły Bolivara do rządów autokratycznych i dyktatorskich, jakie 
zaczął stosować od 1828 r. Zraził sobie w ten sposób nawet 
przychylne mu dotąd kręgi społeczeństwa i najbardziej odda-
nych mu przyjaciół. W styczniu 1830 r. dokonany został nie-
udany pucz i zamach na jego życie. W ich następstwie w marcu 
przekazał urząd prezydenta na rzecz generała Caicedo. Wielka 
Kolumbia podzieliła się z powrotem na Wenezuelę, Ekwador i 
Kolumbię (z Panamą). Człowiek, który wyzwolił połowę kon-
tynentu Ameryki Południowej, „Wyzwoliciel” Simon Bolivar, 
chory nieuleczalnie na gruźlicę płuc, umarł w osamotnieniu w 
grudniu 1830 r.
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Będąc na placu Bolivara można natknąć się na ulicznych 
muzyków, artystów i kupić lokalne przysmaki u sprzedaw-
cy na straganie. Kuchnia kolumbijska jest bogata w smaki i 
kolory. Można tutaj dostać mrówki podawane w miodzie lub 
prażone, potrawki z jedwabnika, chrząszcze, szarańcze, koni-
ki polne, duszone motyle czy też hamburgery z mięsem gą-
sienic. Smażone mrówki w Kolumbii podawane są jako słona 
przekąska (mrówki żniwiarki), np. w kinie, zamiast popcornu. 
Spróbowaliśmy z Jackiem tego przysmaku (niewielkie opa-

kowanie za 1000 peso). Na ogół mrówki mają cytrynowy 
posmak, nasze były suche. 

Widzieliśmy też niecodzienny dla nas widok – uliczny 
hazard. Ich bohaterami, a raczej źródłem zarobku dla ich 
właściciela były świnki morskie. W półkolu ustawiane są do 
góry dnem plastikowe miski z wyciętymi otworami. Obsta-
wiający wskazują miski, do których, według nich powinny 
wejść świnki. Jeżeli te wejdą, wówczas wygrywają trochę 
peso. Można na tym stracić sporo pieniędzy, ponieważ na-
wet samo oglądanie takich scen wciąga. 

Późnym popołudniem plac Bolivara wypełnił się barw-
nym tłumem. Nie mogliśmy uwierzyć, że coś takiego może 
odbywać się w tym kraju. Oczywiście za zgodą władz. Jak 
się okazało była to parada równości. Występy artystów, 
pokaz mody, rewia, kolorowe chorągiewki. Ludzie się ob-
ściskiwali, całowali, pili alkohol, śpiewali i tańczyli. Warto 
zauważyć, że 63% mieszkańców Bogoty popiera równość 
małżeńską.

Wieczorem było już bardzo zimno i wiał silny wiatr. W 
drodze do hostelu zaszliśmy do kawiarenki internetowej. Za 
godzinę korzystania trzeba zapłacić 800 peso, a w hostelu 
aż 2000.

Jak informowaliśmy wcześniej czytelników Tygodnika Oleckie-
go, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we współpra-
cy z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną (lider) realizuje projekt 
„Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MA-
ZURY” na obszarze powiatów Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Au-
gustów i Sejny. Koncepcja tego przedsięwzięcia podobnie jak „Plat-
forma Współpracy EGO SA” skupia się na wspólnych działaniach 
podejmowanych na większym obszarze. O ile „Platforma Współpra-
cy EGO SA” zakłada przede wszystkim współpracę samorządów, o 
tyle „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-
MAZURY” skupia się na wzajemnej współpracy gospodarstw agro-
turystycznych, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, 
wypożyczalni sprzętu wodnego oraz innych podmiotów z branży 
turystycznej. 

W drodze do rozwoju turystyki musimy pokonać silną konkuren-
cję, dlatego tak ważne jest aby wymienione wyżej powiaty postrze-
gane były jako jeden obszar posiadający wspólną ofertę. Osiągnąć to 
można przede wszystkim poprzez współpracę obiektów świadczą-
cych usługi turystom (wymianę informacji) oraz wspólną promocję. 
Projekt zakłada wsparcie dla przedsiębiorców z branży turystycznej, 
osób bezrobotnych, studentów i absolwentów, drobnych wytwórców 
rękodzielników i rzemieślników, pracowników samorządowych oraz 
tych, którzy zainteresowani są zarabianiem pieniędzy poprzez tury-
stykę. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej wraz z Urzę-
dem Gminy w Świętajnie zaprosiła powyżej wymienione podmioty 
z Gminy Świętajno na Spotkanie Informacyjne które odbyło się 12 
kwietnia 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Sali konferencyjnej. 
W zebraniu udział wzięły osoby bezrobotne, członkowie ich rodzin, 
właściciele gospodarstw agroturystycznych, artyści – rękodzielnicy.

Spotkanie rozpoczęła pani wójt Janina Trus podkreślając zna-

czenie rozwoju turystyki dla gminy i jej mieszkańców. Odpowiedzi 
na zadawane z sali pytania udzielali: prezes SIRT pani Elżbieta 
Niedziejko, dyrektor Urzędu Pracy w Olecku pani Celina Gór-
ska, kierownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych Urzędu Skarbowego w Olecku pan Jan Gryglas. Do 
wspólnych działań zachęcał w swoim wystąpieniu wiceprezes LOT 
Ziemi Oleckiej pan Janusz Hendzel. Przekonywał zebranych jak 
ważną rolę spełnia wspólna promocja regionu, wydawanie folde-
rów, ulotek a także promocja na portalu internetowym. Ponadto 
uczestnicy spotkania zapoznali się z twórczością artystów ręko-
dzielników naszego powiatu przedstawioną w formie prezentacji.

Spotkania informacyjne na temat zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie dnia informacyjnego odbędą 
się w każdej gminie. Najbliższe, planowane jest dla mieszkańców 
Gminy Olecko 29 kwietnia o godzinie 10-tej w Sali Konferencyjne-
go Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na ul. Gołdapskiej 27 
w Olecku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. 

Danuta Cieślukowska
Konsultant ds. projektu Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury

Spotkanie w Świętajnie
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V12605

V1
00

07

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

03

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K54204

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9907

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  V16401

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V9907

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B15802

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V10606

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V11106

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V10107

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

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

8* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V11206

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V10906

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

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66

11

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1215

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V6910

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13204

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V6810

• 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

V6410

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16301

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54304

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V9917

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V11216

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V12425

* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660 V6530

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6520

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V10806

V8108

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16601

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16501

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B15902

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14805

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B16301

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15103

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

B15303

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55403

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B14606

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14107

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B15702

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16102

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55201

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B16002

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65118

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B14905

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16201

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13608

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V11006

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6720

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14113
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03   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1414

V7519
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
51

0

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7625

PROMOCJA 

w KE2

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V14413

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V6610

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
8

V14504

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V13314

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7120

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V12415

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B14206

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55403

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32602

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16321

* 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. L3243

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402c

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V6740

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B14007

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53405

* działkę budowlaną w Świętajnie koło Olecka, 913 
m.kw., tel. 509-154-347 K54603

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B13309

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43225

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53505

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16311

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53305

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B15602

* mieszkanie jednopokojowe 37 m.kw., umeblowa-
ne, tel. 604-456-732 K53904

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie 
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12705

* mieszkanie 61 m.kw. + garaż, Olecko, Środkowa, 
tel. 515-745-585 K55601

* mieszkanie 60,5 m.kw., ulica Kopernika, III piętro, 
tel. 500-579-729 K54702

* 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 V6730

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15203

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V6820

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1424

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104

* mieszkanie 2 pokoje, centrum, tel. 513-012-319 K55102

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 
604-557-693 V12315
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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

B15005

V14203

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Recepta babuni na kaszel i inne boleści
Potrzeba do niej jedno jajko, cukier i cynamon. 

Oddzielnie ucieramy żółto z cukrem do chwili, aż 
zbieleje. Dodajemy wtedy trochę cynamonu w prosz-
ku. 

Białko ubijamy oddzielnie aż zamieni się w śnieżną 
pianę. Wtedy łączymy je z żółtkiem.

Jest to naprawdę wielki przysmak, który chętnie zjedzą 
dzieci. Jest to jednocześnie bardzo dobry środek na kaszel 
i łagodzi również bóle brzucha czy jelit.  

PIELĘGNACJA RĄK
Jedną z najważniejszych czynności jest mycie rąk w 

ciepłej wodzie, która rozsze¬rza pory skóry i ułatwia ich 
oczyszczanie. Częste mycie rąk zimną wodą powoduje 
zgrubienie naskórka, jego wysuszenie i pękanie. Mydło do 
mycia rąk powinno być łagodne, obojętne lub przetłusz-
czone. Dla utrzymania elastyczności skóry konieczne jest 
smarowanie jej kremami do rak. Krem najlepiej wcierać w 
lekko wilgotne ręce po każdym myciu, a już koniecznie po 
myciu wieczorem i na noc.

Popękane, szorstkie ręce o zgrubianym naskórku wy-
magają dłuższej kuracji. Wydelikatniająco, wybielająco i 
zmiękczająco działa kilkuminutowe wymoczenie w ser-
watce, maślance, soku z kiszonej kapusty. 

Miejsca stwardniałe należy starannie oczyścić pumek-

sem i spłukać ciepłą wodą. Wydelikatniająco na ręce działa 
również woda odlana z gotowania ziemniaków.

Maseczka marchwiowa
Jedną dużą marchew, albo kilka mniejszych należy utrzeć 

na drobnej tarce. Utartą marchew zalewamy połową filiżanki 
mleka, mieszamy i odstawiamy na godzinę. Maseczkę na 10 
minut nakładamy na twarz i szyję. Zmywamy letnią wodą.

Co zrobić aby plecy były gładkie?
Należy przygotować maseczkę na plecy o następujący  

sposób: zmielić 5 łyżeczek płatków owsianych, zmieszać to z 
100 ml mleka i wlać do tego 5 kropel witaminy A. Powstanie 
gęsta papka, którą należy równomiernie rozprowadzić na ple-
cach. Po 15 minutach delikatnie ścieramy maseczkę myjką 
lub bawełnianym ręcznikiem. Plecy myjemy ciepłą wodą i 
suszymy ręcznikiem. 

Szorstkie pięty
Szorstkim piętom możemy pomóc stosując olejki do ką-

pieli lub do ciała. Kilka kropelek wlewamy do miski z ciepłą 
wodą i zanurzamy nogi na 10 minut. Możemy także użyć do 
pielęgnacji oliwę z oliwek. Po kilkuminutowym moczeniu 
stóp, pięty ścieramy pumeksem, suszymy i wcieramy olejek 
do ciała lub krem do stóp.

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

B15403

K55501
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Le-
ontyny, 
Adolfa, Alfa, Czecha, Czesława, Jerze-
go, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymo-
na, Tytusa, Wernera, Włodzimierza
20 kwietnia 
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, 
Blanki 
Czecha, Czesława, Florencjusza, Flo-
rentego, Lecha, Mariana, Nawoja, Szy-
mona, Teodora
21 kwietnia 
Drogomiły, Drogomiry, Konrady, San-
dry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bar-
tosza, Drogomiła, Drogomira, Feliksa, 
Jarosława, Konrada, Żelisława
22 kwietnia 
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida, 

Łukasza, Sotera, Strzeżyma, Strzeżymie-
rza, Strzeżymira, Teodora
23 kwietnia 
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty, 
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda, 
Gerwazego, Idziego, Idzisława, Jerzego, 
Wojciecha
24 kwietnia (Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Młodzieży)
Bony, Debory, Deotyny, Elżbiety, Fidelii, 
Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina, 
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego, 
Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia 
Elwiry, Erwiny, Estery, Jarosławy, Sła-
wy, Wiki
Dariusza, Jarosława, Kaliksta, Marka, 
Radociecha, Szczepana, Wasyla

Ty dzieciom na Wielkanoc odpuść 
wszystkie winy:
Że rozlały atrament, że zbiły słoiki –
Gdy tak smacznie śpią nocą,
Nie dziw, że we dnie psocą,
Że wciąż w ruchu są, jak małe li stecz-
ki brzeziny.

Konstanty I. Gałczyński

Na Tymona (19 IV) siej jęczmiona, byś 
do św. Katarzyny poobsiewał koniczy-
ny.
Na kwiecień lada z czego wianek sple-
ciesz.
Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę po 
zimie
Gdy Łukasza (22 IV) przybędzie, zie-
lono już wszędzie.
Ile razy przed Wojciechem (23 IV) za-
grzmią pola, tyle razy po Wojciechu 
zabieli się rola.
Deszcz na św. Marek (25 kwietni IV), 
to ziemia jak skwarek.
Kiedy Marek (25 IV) ciepłem darzy 
mróz ogrody jeszcze zwarzy.
Kiedy Marek (25 IV) przypieka – człek 
na ziąb ponarzeka.
Kiedy zleje nas Marek (25 IV), będzie 
ziemia jak skwarek.
Świętego Marka buchnie ciepło jak z 
garnka. 
Po Marku (25 IV), gdy słońce dogrze-
wa, zwykle potem ubolewa.

Gołąbki z farszem 
ziemniaczanym od Magdy
Jedna duża kapusta, kilogram ziemnia-
ków, ćwiartka kurczaka, pieprz, sól, 2 
jajka, kminek, 5 dag chudego boczku, 
średnia marchew, pietruszka, kawałek 
selera, jedna średnia cebula
Kapustę zagotowujemy tak jak na go-
łąbki. 
Ćwiartkę kurczaka gotujemy do mięk-
kości razem z marchwią, pietruszką i 
selerem. Bulion z gotowania zostawia-
my do gotowania gołąbków, a mięso i 
warzywa posiekane w drobne kawałki 
dodajemy do farszu z ziemniaków
Ziemniaki ucieramy. Boczek i cebulę 
kroimy w drobną kostkę. Boczek sma-
żymy na sucho aż puści tłuszcz i dopie-
ro wtedy wkładamy na patelnię cebulę, 
a gdy się zeszkli, razem z warzywami, 
mięsem kurczaka wkładamy do prze-
tartych ziemniaków i dokładnie mie-
szamy. Na koniec dodajemy kminek i 
jajka i znów dokładnie mieszamy.

Z liści i farszu formujemy gołąbki. Wkła-
damy je do gotującego się bulionu. Przez 
kilka chwil farsz będzie z nich uciekał 
lecz zaraz stężeje. Jeśli woda będzie się 
wygotowywać  należy ją uzupełnić.  Go-
tujemy do chwili aż kapusta zmięknie.

Obarzanki na zawołanie
1 serek homogenizowany waniliowy, 2 
żółtka, 1 łyżeczka cukru pudru, 1 płaska 
łyżeczka sody lub proszku do pieczenia, 
mąka (tyle by zrobić ciasto które da się 
rozwałkować)
Ze składników zmieszanych robimy cia-
sto, rozwałkowujemy i wykrajamy z nie-
go obwarzanki. Smażymy na rozgrzanym 
oleju na złocisty kolor. Przed podaniem 
posypujemy cukrem pudrem. 

Drink kolonialny
dwie części ginu, jedna część soku grejp-
frutowego, kilkanaście kropli maraschi-
no
Mieszamy wszystko w shakerze i przece-
dzamy do wysokich szklanek.

FOTOGRAFIA 
CIAŁA CHRYSTUSA

W Turynie spoczywa otoczony czcią ca-
łun - lniane prześcieradło, które jest jak-
by negatywową odbitką konturów ciała 
nagiego mężczyzny z ranami od gwoź-
dzi na rękach i nogach, ze 125 pręgami 
na plecach. Zaznaczają się nawet ślady 
ukłuć w klatkę piersiową i okaleczeń 
głowy koroną cierniową. Legenda głosi, 
że całunem tym owinął ciało Chrystusa 
przypadkowy świadek jego śmierci - Jó-
zef z Arymatei. 
Zagadką jest sposób powstania odbicia 
na płótnie. Naukowcy uważają, że mogła 
nastąpić reakcja chemiczna amoniakal-
nych wyziewów ciała z mirrą i aloesem, 
którymi nasycone było płótno.

Alfabet Morse’a
24 kwietnia 1844 roku amerykański 

wynalazca Samuel Morse, konstruktor 
telegrafu elektromagnetycznego, przeka-
zał pierwszy telegram przez próbną linię 
Waszyngtonu do Baltimore. 

Wydarzenie to rozpoczęło nową erę w 
technice przekazywania wiadomości.

Morese, który jednocześnie był uzna-
nym malarzem i w 1826 roku założył w 
Nowym Jorku „National Academy of  the 
Arts of Designe” stworzył do przekazywa-
nia wiadomości specjalny kod (kod More-
se’a), będący kombinacją kresek i kropek, 
transmitowanych do odbiorcy krótkimi i 
dłuższymi impulsami prądu. Był też auto-
rem pracy „History of Telegraphy”.

Sól
... przyspiesza ubijanie śmietany i bia-
łek na krem.

Porada 
W drugiej połowie kwietnia można nawo-
zić rośliny. Tylko z nawożeniem aktinidii 
warto się wstrzymać do początku maja.

Utracony geniusz
Psychologowie uważają, że każde 

niemowlę wykazuje umiejętności i chęć 
opanowania nowej wiedzy w stopniu, 
który by uznano za oznakę genialności 
u dziecka starszego. Osoba dorosła nie 
potrafi przyswoić sobie tylu nowych 
informacji, jak to czyni każde dziecko 
przed osiągnięciem piątego roku życia 
Umysł dziecka jest tak chłonny, że tyl-
ko czeka na bodziec pobudzający go 
do pracy. Rodzice rzadko potrafią wy-
korzystać tę niepowtarzalną sprawność 
dziecięcego mózgu. Błędem jest także 
niewłaściwa rozmowa z kilkulatkiem, w 
której rodzice mówią za wolno, spiesz-
czają wyrazy, unikają trudnych słów i 
nie chcą poruszać w rozmowie z dziec-
kiem poważniejszych tematów.

Mikołaj Kopernik
... został umieszczony na 19. miejscu na 
światowej liście 100 postaci, które miały 
największy wpływ na dzieje ludzkości.
Pierwszym piłkarzem
... który zdobywał bramki w każdym z 
sześciu meczy turnieju finałowego mi-
strzostw, był Francuz Just Fontaine w 
1958 roku.

Estragon
Świeże lub suszone liście estragonu słu-
żą do przyprawiania sałatek, surówek, 
marynat, kiszonych ogórków, a także do 
wszelkiego rodzaju pieczeni. 

Szczypta soli
... utrzymuje świeżość mleka.
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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.

14 kwietnia na obiektach MOSiR w Olecku odbyy się Mi-
strzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych kl. 
IV, V i VI szkół podstawowych.
Organizatorami zawodów były OTSS, POSS i MOSiR 
Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej.
Sędziowali również: Krzysztof Zaniewski, Zbigniew 
Polakowski, Krzysztof Dawidziuk, Dariusz Dźwilewski i 
Mirosław Mularczyk.
WYNIKI:
IV klasy:
1.Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk) 14,32
2.SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski) 14,37
3.SP Nr 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk) 14,51
4.Sokółki      14,55
5.SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) 15,02
V klasy:
1.Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk) 13,52
2.SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 14,07
3.SP Nr 3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski) 14,12
4.SP Nr 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk) 14,17
VI klasy:
1.SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) 12,59
2.Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk) 13,31
3.Sokółki      13,34
4.SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 14,12
Sztafety, które zajęły I m-ca otrzymały puchary, ufundo-
wane przez Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 130 zawodników i 
zawodniczek.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 
uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do 
klasy VI (są wolne miejsca). 

Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I

Klasa może liczyć maksymalnie 16 
uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Przyjmujemy także uczniów do klasy II i 
III (są wolne miejsca).

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na 
podstawie wyników egzaminów gimnazjal-
nych i wyników na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

Klasa może liczyć maksymalnie 16 
uczniów.

Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są 
wolne miejsca).
Nasze atuty: 
• szkoła istnieje od 1991 roku,
• wszystkie szkoły posiadają uprawnienia 
szkoły publicznej, 
• program nauki zgodny z wymaganiami 
MEN, 
• rozszerzony program nauki języka angiel-
skiego, 
• zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 
z wybranych przedmiotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera, 
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budo-
wane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 
• bardzo dobra współpraca z rodzicami.
Dodatkowych informacji udziela 
Sekretariat Szkoły  tel. 87 5202418

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkol-
ny 2011/2012 do następują-
cych typów szkół:

Wiadomości sportowe
W ostatnią niedzielę (17 kwietnia) w Ornecie rozegrano 

Finał Wojewódzkiego Turnieju WM LZS w tenisie stoło-
wym o Puchar TVP Olsztyn.

W zawodach tych uczestniczyła 5-osobowa reprezenta-
cja Olecka.

Nasi zawodnicy wypadli w tych zawodach całkiem 
dobrze. W klasyfikacji zespołowej Gmina Olecko zajęła wy-
sokie IV miejsce, ustępując jedynie znacznie liczniejszym 
reprezentacjom Gmin: Ostróda, Nidzica i Giżycko.

Oto lista imienna i miejsca zajęte przez zawodników z 
Olecka:

Joanna Łuszczyńska – II miejsce ,
Łukasz Delegacz – II miejsce,
Paulina Maciejewska – III miejsce,
Ewa Boguszewska – III miejsce,
Robert Karniej – IV miejsce.

   
Gratulujemy!!!

W sobotę 16 kwietnia w Kętrzynie rozegrano Mistrzo-
stwa Województwa W-M  Żaków i Młodzików w tenisie 
stołowym.

W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy z Olecka. 
Najlepiej zaprezentowała się najmłodsza w tym gronie 
Joanna Łuszzcyńska, która nie miała sobie równych i 

Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach 
przełajowych kl. IV, V i VI SP

wygrała zdecydowanie kategorię Żak i została mistrzynią 
Województwa.

Trochę poniżej oczekiwań wypadła, startująca w katego-
rii Młodzik Paulina Maciejewska, która zajęła III miejsce. 
Pozostali nasi zawodnicy t.j. Gabrysia Maciejewska zajęła 
miejsce 5-6, a Damian Fiedorowicz uplasował się w prze-
dziale 9-12.
   Gratulujemy!!! 

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej
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10 kwietnia w hali Zespołu Szkół Technicznych odbył 
się Półfinał Mistrzostw Województwa WMZ LZS w tenisie 
stołowym o Puchar TVP Olsztyn.

Organizatorami turnieju były: LZS i MOSiR Olecko, a 
sędzią głównym Dariusz Karniej.

WYNIKI:
Grupa I (dziewczęta rocznik 1998 i młodsze):
1.Paulina Maciejewska (Olecko)
2.Paulina Żukowska (Kalinowo)
3.Joanna Łuszczyńska (Olecko)
4.Patrycja Czajkowska (Sępopol)
Grupa I (chłopcy):
1.Tomasz Kotowski (Kalinowo)
2.Bartosz Cudnowski (Kalinowo)
3.Łukasz Norr (Wydminy)
4.Jakub Rożek (Kętrzyn)
Grupa II (dziewczęta rocznik 1997-96)
1.Ewa Boguszewska (Olecko)
2.Natalia Kisiel (Ełk)
3.Justyna Waraksa (Budry)
4.Paulina Czetyrbok (Wydminy)
Grupa II (chłopcy):
1.Piotr Ferenc (Giżycko)
2.Dawid Dost (Dźwierzuty)
3.Damian Kokocha (Węgorzewo)
4.Krzysztof Bojakowski  (Kętrzyn)
Grupa III (dziewczęta rocznik 1995-93):
1.Aleksandra Trochim (Giżycko)
2.Joanna Lewko (Budry)
3.Żaneta Narewska (Biała Piska)
4.Joanna Sowula (Giżycko)
Grupa III (chłopcy):
1.Tomasz Wójtowicz (Węgorzewo)
2.Konrad Bobryk (Kalinowo)
3.Piotr Bobrowski (Kętrzyn)

Półfinał Mistrzostw Województwa WMZ LZS w tenisie stołowym 
o Puchar TVP Olsztyn

4.Paweł Rogiński (Biała Piska)
Grupa IV (dziewczęta rocznik 1992-71):
1.Monika Jakubowska (Biała Piska)
2.Magda Gentek (Biała Piska)
3.Wioletta Zahorska (Srokowo)
4.Marta Narewska (Biała Piska)
Grupa IV (chłopcy):
1.Łukasz Delegacz (Olecko)
2.Robert Karniej (Olecko)
3.Piotr Szewczyk (Orzysz)
4.Wojciech Wojciechowski (Kętrzyn)
Grupa V (kobiety rocznik 1970-56):
1.Jolanta Gromotowicz (Srokowo)
2.Marzena Zahorska (Srokowo)
3.Małgorzata Hamadyk (Srokowo)
 4.Irena Omieczyńska (Srokowo)
Grupa V (mężczyźni):
1.Jacek Onufrowicz (Lidzbark Warmiński)
2.Dariusz Bartycha (Biskupiec)
3.Zbigniew Ratuszniak (Kętrzyn)
4.Zdzisław Śwircz (Giżycko) 
Grupa VI (kobiety rocznik 1955 i starsze):
1.Danuta Rososińska (Giżycko)
2.Krystyna Janik (Giżycko)
Grupa VI (mężczyźni):
1.Janusz Rososiński (Giżycko)
2.Janusz Jurczyk (Giżycko)
3.Piotr Szczepanik (Giżycko)
4.Leszek Król (Giżycko)

Wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz uzyskali awans do turnieju 
finałowego.

Ogółem w zawodach uczestniczyły 104 osoby.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:

Dariusz Karniej

Oleccy strażacy już zaczęli wyjeż-
dżać do pożarów traw wczoraj było ich 
6, a od początku kwietnia takich wy-
jazdów było na terenie powiatu 19.

Wypalanie traw jest u nas złą trady-
cją, z którą musza walczyć strażacy, po-
licjanci, służby leśne i obrońcy przyro-
dy. Dawniej wiosenne wypalanie traw 
uważano za zabieg rolniczy, jednak ze 
względu na zagrożenie pożarowe oraz 
niebezpieczny wpływ na przyrodę ten 
zabieg uznano za szkodliwy. Rolnik, 
który stosuje taką metodę, może stra-
cić dopłaty unijne, dlatego większość 
z nich zrezygnowała z wypalania nie-
użytków. Pożary przeniosły się do mia-
sta i okolic, skupiają się przy drogach, 
nasypach kolejowych, na nieużytkach. 
W Polsce wypalanie traw jest ustawo-
wo zakazane, osoby które to robią, mu-
szą liczyć się z konsekwencjami.

NIE WYPALAJ 
– NIE ZABIJAJ

WYPALANIE TRAW ZABIJA LUDZI, ZWIERZĘTA, 
ŚRODOWISKO. STOP! NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ!

Apelujemy
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PO KOKARDĘ

Wiosna? Święta?
Jaka wiosna? Jakie święta? Nie mam ochoty ani na 

jedno, ani na drugie. Po prostu. Zwyczajnie. 
Dopadła mnie i trzyma. 
No jak to co? Chandra! 
Czy znacie, drodzy moi, takie uczucie, kiedy obrywa-

cie za coś niesłusznie i jesteście o tym przekonani w stu 
procentach, że to nie wasza wina? Mnie to się przydarzyło 
w pracy w ostatnim tygodniu dwa razy. Cóż z tego, że po 
kilku dniach za pierwszą sprawę zostałam przeproszona, 
kiedy i tak swoje przeżyłam. Trzyma mnie aż do dzisiaj. I 
dlatego nie chcę żadnej wiosny, a tym bardziej świąt. Jak 
pomyślę o tym sprzątaniu, gotowaniu i całym zawirowa-
niu, to jeszcze bardziej pogrążam się w otchłani rozpa-
czy. 

A dzisiejszego ranka moja nastolatka obudziła się  peł-
na żalu i pretensji, że nie ma żadnej spódnicy, żadnej bluz-
ki i w ogóle nie ma co na siebie włożyć. Siedziała przed 
komodą, a łzy ciekły jak grochy. Kiedy zdesperowany oj-
ciec po kilkuminutowych pertraktacjach zapytał, dlaczego 
płacze, padło jedno słowo: „nie wiem”. Och, kobiety! Czy 
duże, czy trochę młodsze, to i tak z nimi problem. Współ-
czuję mężowi: trzy kobiety na głowie.

Najlepszym, bo osobiście sprawdzonym sposobem na 
moje chandry, czarne dni i ogólną niechęć do życia jest… 
sprzątanie. Zabieram się do okien, a potem wrócę do pi-
sania.

(myję, szoruję, itp.)
Od razu lepiej. Pomogło. Wiem, bo to niejednokrotnie 

sprawdzałam. Więcej światła wpada i jakby świat wesel-
szy, a ludzie lepsi. Kiedyś to nawet wywalałam swetry z 
szafy nawet te czyste i prałam ręcznie, żeby się zmęczyć. 
Ręce zajęte, to i głowa lżejsza od tych wydumanych pro-
blemów.

Teraz mogę przyznać, że z utęsknieniem czekam na 
prawdziwą wiosnę. Tak bardzo jestem spragniona zieleni i 
oznak budzącej się  do życia przyrody. 

Przed nami święta wielkanocne. Dla większości z nas 
będzie to czas rodzinnych spotkań. Czy jesteśmy jeszcze 
zdolni cieszyć się świąteczną atmosferą? Tak wiele pro-
blemów codziennego dnia odbiera nam radość. Problemy 
finansowe, niepewność jutra będąca pochodną sytuacji 
gospodarczej kraju. Myślę, że przyroda, która niebawem 

się obudzi do życia, jest zdolna wyzwolić w nas więcej 
optymizmu, tak bardzo potrzebnego dla mnie osobiście. 
Zbliżające się święta z jego religijnym przesłaniem zwy-
cięstwa dobra nad złem, mogą tchnąć w nas nową energię. 
Myślę, że warto do tych świąt przygotować się nie tylko od 
strony generalnych porządków i kulinarnej krzątaniny. Nie 
możemy zaniedbywać porządków duchowych. Rytm przy-
rody podpowiada nam, że po okresie beznadziei, szarości i 
bylejakości przychodzi czas nadziei i radości. I takim okre-
sem radości powinny być te święta. Czasami słuchając tych 
wszystkich wieści płynących z mediów ma się wrażenie, że 
świat zwariował i zatracił dalszy cel, że zmierza donikąd. 
Zawsze jest czas na pewne opamiętanie i refleksje nad sobą 
i sensem istnienia. Święta wielkanocne to doskonała okazja 
do takich remanentów. Przepraszam za może zbyt mentorski 
ton moich refleksji, ale to jeszcze końcówka tej chandry. 

Jak już okna czyste, to zabieram się z córkami za robienie 
palm. Ho, ho! Muszę się pochwalić, że w tamtym roku nasza 
palma została zauważona, doceniona i nagrodzona w naszej 
parafii. Najwięcej problemu sprawił nam kijek. Przetrząsnę-
łyśmy całą piwnicę w jego poszukiwaniu. A czego tam nie 
ma…?! Jak tylko dopadnie mnie następna chandra, to zejdę 
do piwnicy. Po sprzątnięciu całej, na pewno wszystko przej-
dzie. A w tym tygodniu czeka nas jeszcze malowanie jajek. 
Córki tego nie odpuszczają, a mnie też sprawia to ogromną 
frajdę. Ludzie biegają z zakupami, wszystkie trzepaki zajęte 
dywanami, a my spokojnie roztapiamy wosk, wbijamy szpi-
leczkę w ołówek i oddajemy się sztuce ludowej. 

Traktuję to nie jako sztukę, tylko okazję do spotkania, do 
rozmów, żartów i wspólnego przeżywania chwili. Ciekawe, 
czy to zapamiętają, czy zechcą kiedyś zrobić to ze swoimi 
dziećmi? Bo to, że chcą je mieć, to już wiem od dawna, zmie-
nia się tylko ich ilość i płeć. Pamiętam te wielkie sprzątania 
z mamą i pieczenia. Wszystko bolało, ale satysfakcja była 
wielka: cały dom pachniał świeżością, a goście zachwalali 
wypieki. Swoje dziewczynki teraz też wykorzystuję do po-
mocy, bo kiedyś będą musiały przejąć tę rolę, czy chcą, czy 
nie. Gadu, gadu, a jeszcze tyle pracy mnie czeka.

Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam, moi Czytel-
nicy, radości i optymizmu. Niech będzie to dla Was i Wa-
szych rodzin czas samych przyjemności i wzajemnego na-
ładowania do pokonywania wszelkich przeciwności. Więcej 
pogody ducha na te bardzo wiosenne i radosne święta!

Marusia


