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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 17 (693) 26 kwietnia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 17
(693)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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Tel. (87) 520 44 46

V12406

PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,

GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V13506

K55404

V13305

  Dzieci witają Święta Wielkanocne

Ludzie nigdy nie nauczą się od kogoś. 
Wolą docierać do prawdy samodzielnie.

Paulo Coelho
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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:
• Leon Bartnicki
• Igor Cichanowicz
• Elżbieta Dębska
• Wojciech Karbowski
• Stanisław Szymański
• Leonard Zagórski
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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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 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

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

14 marca o 6.02 dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Cichy usuwały skutki 
kolizji drogowej w Golubkach.
14 marca o 6.52 jeden zastęp JRG PSP 
wypompowywał wodę z zalanej piwnicy 
Szkoły Podstawowej nr 3 (ulica Kolejo-
we).
14 marca o 7.51 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał skutki kolizji drogowej w Doli-
wach. Samochód osobowy w rowie.
14 marca o 11.08 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał lądowanie śmigłowca ra-
towniczego na lądowisku przy szpitalu.
14 marca o 16.43 jeden zastęp JRG PSP 
wypompowywał wodę z zalanej piwni-
cy budynku mieszkalnego w Babkach 
Oleckich.
16 marca o 1.29 jeden zastęp JRG PSP 
przy ulicy Cichej sprawdzał doniesienie 
o wydobywającym się gazie z instalacji 
samochodowej.
16 marca o 15.17 jeden zastęp JRG PSP 
przy ulicy Partyzantów gasił pożar śmie-

ci w śmietniku kontenerowym.
16 marca o 15.47 jeden zastęp OSP 
Świętajno gasił pożar suchej trawy w 
Świętajnie.
19 marca o 8.56 dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Szczecinki usuwały w 
Szczecinkach drzewo niebezpiecznie 
pochylone nad budynkiem mieszkalnym. 
19 marca o 10.26 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Norach drzewo niebezpiecznie 
pochylone nad budynkiem mieszkalnym. 
20 marca o 19.46 jeden zastęp JRG 
PSP przy ulicy Kasprowicza gasił pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.
20 marca o 22.20 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał uszkodzony ogranicznik 
pod wiaduktem przy ulicy Ełckiej.
21 marca o 4.17 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał w Sedrankach skutki kolizji 
drogowej. Samochód osobowy w rowie.
21 marca o 8.25 dwa zastępy JRG PSP 
wypompowywały wodę z zalanej piwni-
cy budynku przy ulicy Park. 
22 marca o 9.28 jeden zastęp JRG PSP 
przy ulicy 1 Maja gasił pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym.
22 marca o 19.09 jeden zastęp JRG PSP 
przy ulicy Zielonej gasił pożar śmieci w 

śmietniku kontenerowym.
23 marca o 10.10 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Stożnem drzewo niebezpiecz-
nie pochylone nad budynkiem szkoły.
23 marca o 11.41 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w okolicach Kukowa pożar suchej 
trawy.
23 marca o 12.22 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w okolicach Kukowa pożar suchej 
trawy.
24 marca o 8.58 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Dunajku drzewo niebezpiecz-
nie pochylone nad budynkiem szkoły.
24 marca o 9.50 jeden zastęp JRG PSP 
interweniował przy ulicy Kościuszki. 
Zgłoszenie, że przebywa tam agresyw-
ny pies. Psa nie znaleziono.
24 marca o 15.26 jeden zastęp JRG 
PSP przy ulicy Partyzantów gasił pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.
24 marca o 20.44 jeden zastęp JRG PSP 
sprzątał po kolizji drogowej jezdnię w 
Sedrankach. 
24 marca o 22.24 jeden zastęp JRG PSP 
przy ulicy Zyndrama gasił pożar śmieci 
w śmietniku kontenerowym.

starszy sekcyjny Katarzyna Jeglińska

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
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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)

St
a-

ły
m

 k
li

en
to

m
 

w
y
d
aj

em
y
 

k
ar

ty
 r

ab
a-

to
w
e!

• 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

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”
18.00 - wieczór autorski „Dwugłos”, Grażyna Dobreńko, B. 
Marek Borawski, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajo-
wej 30
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
16.00 - Gratka dla nastolatka, finał - sala kina Mazur
19.00 - Nocny Turniej Tenisa Ziemnego w grach podwójnych, 
korty MOSiR
3 maja (wtorek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Rocznicy Konstytu-
cji 3 Maja, korty MOSiR
16.00 - koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, plac Wolności
18.00 -uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w koście-
le pw. NMP KP z udziałem J.E. Księdza Biskupa Jerzego 
Mazura
Po mszy delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci: w 
kruchcie kościelnej, pod krzyżem misyjnym, pomnikiem 
papieża Jana Pawła II oraz pod Pomnikiem Wdzięczności
18.30 - koncert charytatywny, Klub CoolTura
4 maja (środa)
apteka dyżurna: Kolejowa 15

V17301

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

   V12506

Uprzejmie przypominamy iż 29.04.2011 upływa termin 
oddawania prac na
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFICZNO - FO-
TOGRAFICZNY „POLSKIE SZLAKI WODNE”
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia do pobra-
nia na stronie:
http://www.mdk.wroclaw.pl/pol/Regulaminy-i-
protokoly-konkursow/Polskie-szlaki-wodne-II-ogolno-
polski-konkurs-graficzno-fotograficzny-regulamin-w-
raz-z-karta-zgloszeniowa
Zachęcamy do udziału!
-- 
Dział Organizacji Imprez
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Mło-
dzieży”
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
tel. +48 71 343 88 56 wew. 122 lub 101
www.mdk.wroclaw.pl

3 maja - koncert charytatywny

godz. 18.30, Klub CoolTura

Zapraszamy na koncert charytatywny 
z udziałem mocnej ekipy z naszego 
miasta z pomocą łódzkiej kapeli z 

olecczanką na czele, Kind Off.
Zagrają:

Grupa Improwizacyjna(Olecko)
Bozon Higgsa (Olecko)
Niewymierni (Olecko)

Kind Off (Łódź/Olecko)
Koncert ma na celu pomoc potrzebu-

jącej rodzinie.
Wstęp: 10zł

(ilość miejsc ograniczona
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Kara nawet 2 lat pozbawienia wolności grozi 57-letni miesz-
kańcowi gminy Świętajno Mężczyzna został zatrzymany na 
gorącym uczynku podczas ściągania sieci rybackiej na je-
ziorze Dobki.  

Do zdarzenia doszło w sobotę 16 kwietnia około godziny 
8.00. Funkcjonariusze straży rybackiej powiadomili dyżur-
nego oleckiej komendy o zatrzymaniu kłusownika na jezio-
rze Dobki. 

Okazał się nim 57-letni Wacław G. mieszkaniec gminy 
Świętajno. Mężczyzna nie będąc uprawniony do rybactwa 
dokonywał nielegalnego połowu ryb za pomocą sieci. 

Podejrzany tłumaczył, że sieć nie jest jego własnością 
lecz ja znalazł. Policjanci i strażnicy podczas przeszukania 
budynków gospodarczych zatrzymanego znaleźli kolejne 
sieci, pęczki oraz kuszę. W konsekwencji Wacławowi G . 
przedstawiono zarzut  nielegalnego połowu ryb za co grozi 
kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Odpowie za nielegalny połów ryb

17 kwietnia policjanci czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników meczu piłkarskiego, rozegranego na stadionie 
miejskim w Olecku. Trzecioligowe derby pomiędzy drużyna-
mi „Czarnych” Olecko i „Mazurem” Ełk mimo pół tysięcznej 
liczbie kibiców, przebiegły spokojnie.

Blisko pół tysiąca kibiców zasiadło w niedzielne popołu-
dnie  na trybunach oleckiego stadionu aby obejrzeć piłkarskie 
derby Mazur. Nie zabrakło także kibiców gości, którzy w po-
nad 60-osobowym składzie pojawili się, aby dopingować swo-
ją drużynę. Nad bezpieczeństwem kibiców oraz prawidłowym 
przebiegiem meczu, czuwali oleccy policjanci. Dobra współ-
praca funkcjonariuszy i organizatorów skutkowała tym, że 
mecz przebiegł w spokojnej atmosferze. 

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Policjanci zabezpieczali 
trzecioligowe derby

Kolejna Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbędzie się 28 
kwietnia (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między-
sesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działa-
niach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących Rad 
Osiedli dotyczące projektów uchwał. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”,
 b) podziału Sołectwa Dobki,
 c) uchwalenia statutu Sołectwa Dobki,
 d) uchwalenia statutu Sołectwa Giże,
 e) nadania nazw ulic w mieście Olecko,
 f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Olecku,
 h) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko 
spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzy-
mania grobów i cmentarzy wojennych,
 i) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
9.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Sesja Rady Miejskiej VII Sesja Rady Powiatu w Olecku odbędzie się w dniu  28 
kwietnia 2011 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferen-
cyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, 
przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o 
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski 
radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Oleckim. 
Ocena funkcjonowania Powiatowego  Urzędu Pracy w Olec-
ku. 
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wystąpienia Powiatu Oleckiego ze Sto-
warzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi 
Oleckiej”;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011.

10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad.        

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

Sesja Rady Powiatu

Kraina EGO na Mazurach
„Kraina EGO na Mazurach”, „Szlaki Krainy EGO”, 

„Agroturystyka, gastronomia i noclegi” oraz komplet pocztó-
wek to materiały informacyjno-promocyjne wydane w ramach 
projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”, realizo-
wanego przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez 
dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego. 

W wydawnictwach tych można znaleźć w szczególności 
informacje o:

najciekawszych miejscach, „spotkaniach z przyrodą” oraz 
szlakach turystycznych – „Kraina EGO na Mazurach” i „Szla-
ki Krainy EGO”, 

gdzie zjeść i przenocować, odwiedzając region EGO, tj. 
dane teleadresowe obiektów gastronomicznych, noclegowych 
i agroturystycznych – „Agroturystyka, gastronomia i nocle-
gi”.

Z kolei pocztówki ukazują walory przyrodnicze, kulturo-

we i turystyczne trzech mazurskich  powiatów – ełckiego, goł-
dapskiego i oleckiego.

Zapraszamy na www.egoturystyka.pl, gdzie znajduje się 
wiele ciekawych informacji o regionie EGO. Zachęcamy rów-
nież do odwiedzenia naszej malowniczej Krainy. 

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl
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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

K32504

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. 

W sobotę 16 kwietnia w Olecku na ul. Kolejowej doszło 
do kolizji drogowej z udziałem 6 pojazdów. 

42-letnia kierująca toyotą nie zachowała bezpiecznej odle-
głości od pojazdu poprzedzającego i najechała na tył nissana. 
Następnie aby uniknąć skutków uderzenia gwałtownie skrę-
ciła w prawą stronę i uderzyła w cztery  auta zaparkowanych 
na parkingu. 

Pechowa kierująca została ukarana mandatem karnym w 
wysokości 450 złotych oraz otrzymała 6 punktów karnych.

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

42-letnia kierująca 
uszkodziła 5 pojazdów

Dnia 28 kwietnia 2011 r.  o godz. 17.00 Warmińsko-
Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w 
Olecku zaprasza na wieczór  autorski pt. „Dwugłos”. Bę-
dzie to spotkanie z  Grażyną Dobreńko  i z  Bogusławem 
Markiem Borawskim.

Grażyna Dobreńko, poetka, tłumaczka,  urodziła się w 
Olecku, mieszka i tworzy w Krakowie, utrzymuje sta-
ły kontakt ze środowiskiem twórczym Ziemi Oleckiej.  
W „Dwugłosie” weźmie udział także Bogusław Marek 
Borawski, który między innymi  z Grażyną Dobreńko 
współtworzył w latach 1978-1979 olecką grupę poetyc-
ką „Legary”.

Zaproszenie
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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

Uwaga! Kleszcze. 

11 kwietnia 2011 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku oraz Zespołu Szkół w Judzikach 
wzięli udział w lekcji przeprowadzonej przez p. Marka Świeć, 
pracownika Białowieskiego Parku Narodowego. Lekcja odby-
ła się w ramach stałej współpracy naszych szkół z Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Tematem zajęć było środowisko przyrodnicze Puszczy Bia-
łowieskiej, ochrona żyjących tam gatunków roślin i zwierząt 
oraz wydarzenia historyczne tej części Polski. Przedstawione 
informacje były bardzo interesujące.  

Białowieski Park Narodowy w oleckich szkołach

Za początki istnienia Białowieskiego Parku Narodowe-
go przyjmuje się rok 1921, kiedy utworzono leśnictwo „Re-
zerwat”. W roku 1932 leśnictwo zostało przekształcone w 
„Park Narodowy w Białowieży”.  Po zakończeniu II wojny 
światowej od 1947 roku funkcjonuje  jako Białowieski Park 
Narodowy. Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co sta-
nowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną 
ścisłą znajduje się 5725,75 ha, pod ochroną czynną 4438,20 
ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,32 
ha. Wokół Parku została utworzona strefa ochronna – otulina, 
która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 
ha. W skład parku wchodzą 3 jednostki administracyjne: Ob-
ręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna i Ośrodek 
Hodowli Żubrów. 

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany 
fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las 
naturalny o charakterze pierwotnym. Charakteryzuje się dużą 
różnorodnością biologiczną. W Parku występuje, m.in.: ok. 800 
gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin 
zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 
gatunki porostów. Stwierdzono istnienie ponad 8 tys. gatun-
ków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 
52 gatunki ssaków, 12 gatunków płazów i 7 gatunków gadów 
(z czego rzadko spotykane żółwie błotne). Stare, pierwotne 
drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają 
się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i 
obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. 

Na obszarze BPN  znajduje się Dąb Jagiełły, który jest naj-
słynniejszym z dębów Puszczy Białowieskiej. Pod nim miał 
rzekomo przesiadywać Władysław Jagiełło podczas polowań 

zorganizowanych przed wyprawą grunwaldzką. Drzewo zostało 
zwalone przez wichurę. Obecnie można oglądać jego rozkładają-
cy się pień. Jednym z ciekawszych miejsc w Białowieży jest Park 
Pałacowy o powierzchni ok. 50 ha. Został założony na przełomie 
XIX i XX wieku w otoczeniu wznoszonego w latach 1889 – 1894 
pałacu carskiego. Na terenie parku w stylu angielskim  mieści się, 
m.in. najstarszy budynek w Białowieży  – drewniany dworek z 
1845 r. oraz najstarszy zabytek w Białowieży – obelisk z piaskow-
ca, upamiętniający polowanie króla Augusta III Sasa w 1752 r. W 
przeszłości Puszcza Białowieska była ulubionym miejscem łowów 

carów Rosji.  Podczas I wojny światowej nastąpił 
wielki rabunek Puszczy, podczas którego wycięto 
kilkanaście tysięcy hektarów lasu i zdziesiątkowano 
stada zwierzyny. 

Symbolem Białowieskiego Parku Narodowego  
jest żubr, których obecnie w Puszczy Białowieskiej 
żyje około 750, z czego ok. 440 osobników należy do 
Polski. Są one potężnymi                i niebezpiecznymi 
zwierzętami. 

Przez teren BPN przebiega granica Polski z Bia-
łorusią, która jest  pilnie nadzorowana przez Straż 
Graniczną. Warto wspomnieć, iż po stronie białoru-
skiej puszczy lubi wypoczywać prezydent Białorusi 
Aleksander  Łukaszenka.

Dzięki spotkaniu z pracownikiem Białowieskiego 
Parku Narodowego zdobyliśmy wiele cennych infor-

macji. Podziwiamy trud i wysiłek wszystkich osób, dzięki którym,  
w bieżącym roku możemy obchodzić  90-lecie funkcjonowania 
Białowieskiego Parku Narodowego. 

Z Olecka do Białowieży jest tylko 220 km. Zachęcamy wszyst-
kich do zobaczenia tego miejsca.

Magdalena Ampulska, klasa IB  Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
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W dniu 11 kwietnia 2011 r. z inicjatywy Starosty Oleckiego 
– Andrzeja Stanisława Kisiela oraz Podsekretarza Stanu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej – Zbigniewa Włodkowskiego od-
była się konferencja nt. „Modernizacji systemu kształcenia”. 

W konferencji udział wzięli: przedstawiciele MEN w nastę-
pującym składzie: 

- Zbigniew Włodkowski - Podsekretarz Stanu Minister-
stwa Edukacji Narodowej,

- Czesława Kunkiewicz-Waligóra – doradca finansowy 
MEN,

- Emilia Wojdyła – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN,

- Regina Tołkowicz – doradca Ministra,
oraz
- Józef Krajewski – Rektor Wszechnicy Mazurskiej w 

Olecku,
- Michał Jodko – Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Dosko-

Powiat Olecki gościł przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej

nalenia Nauczycieli z/s w Ełku,
- przedstawiciele władz samorządowych 

powiatu oleckiego i gołdapskiego,
- dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i pla-

cówek z terenu powiatu oleckiego i gołdap-
skiego,

- przedstawiciele związków zawodowych 
nauczycieli,

- nauczyciele.
Konferencja rozpoczęła się spotkaniem 

doradcy Ministra MEN z młodzieżą matu-
ralną z obu powiatów, w której uczestniczyli 
również przedstawiciele Politechniki Biało-
stockiej i Rektor Wszechnicy Mazurskiej w 
Olecku, celem promocji kierunków kształce-
nia na studiach I i II stopnia. 

Następnie w auli Wszechnicy Mazurskiej 
w Olecku Starosta Olecki i Starosta Gołdapski 

otworzyli konferencję nt. „Moderni-
zacji systemu kształcenia”, na której 
poruszane były tematy związane z: 
nowymi regulacjami prawnymi w 
obszarze kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
finansowaniem nowych rozwiązań 
oświatowych oraz zasygnalizowane 
zostały zmiany w ustawie o systemie 
oświaty.

W przerwie konferencji Podse-
kretarz Stanu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w towarzystwie gospo-
darza Starosty Oleckiego Andrzeja 
Kisiela zwiedził Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Głuchych 
im. św. Filipa Smaldone w Olecku. 

Minister pochwalił dyrektora 
placówki Artura Sobolew-
skiego za gospodarność, este-
tykę oraz zachwycił się nowo 
powstałą Izbą Pamięci doty-
czącą historii placówki. 

Minister przekazał dzie-
ciom pakiet edukacyjny 
„Sowy Polski” oraz inne po-
moce dydaktyczne. Natomiast 
młodzież placówki wręczyła 
Ministrowi na pamiątkę wła-
snoręcznie wykonane prace. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku  oraz uczniowie Gim-
nazjum w Świętajnie  zostali zwycięzcami szkolnych elimi-
nacji Warmińsko- Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Zwycięskie szkoły obroniły zgodnie 
tytuły zdobyte przed rokiem  i będą reprezentowały powiat 
olecki na szczeblu wojewódzkim konkursu w Nidzicy.

Powiatowy finał konkursu wiedzy o ruchu drogowym rozstrzygnięty

 20 kwietnia w Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik prze-
prowadzono powiatowe eliminacje Warmińsko – Mazurskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Sędziami głównymi zawodów 
byli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. 

Do turnieju przystąpiło kilkudziesięciu  uczniów. Każda 

szkoła wystawiła 3 osobową reprezentacje. Wspaniała słonecz-
na pogoda i wysoka frekwencja sprzyjały atmosferze turnieju. 
Pod czujnym okiem policjantów, nauczycieli i ratowników me-
dycznych  młodzież zdawała testy pisemne.   Ponadto uczestnicy   
pokonywali rowerem  specjalny   tor sprawnościowy, jeździli po 
rowerowym miasteczku i udzielali pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

Za każdą z tych konkurencji otrzymywali punkty. Po za-
kończeniu części teoretycznej i praktycznej drużynowymi zwy-
cięzcami okazali się uczniowie  ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Olecku   i Gimnazjum w Świętjanie. Zwycięskim szkołom gra-
tulujemy tym bardziej, że obronili pierwsze miejsca wywalczone 
w roku ubiegłym.

W najbliższy majowy weekend MOSiR Olecko organizuje 
następujące imprezy sportowe:
1. 30.04.2011r.(sobota) o godz. 11.00  Mecz piłki nożnej 
juniorów młodszych Czarni Olecko - Mrągovia Mrągowo.
Wstęp wolny.
2. 30.04.2011r. o godz. 15.00 Mecz piłki nożnej o Mistrzostwo 
III Ligi
MLKS Czarni Olecko - Promień Mońki.
Wstęp - 5 zł.
3. 01.05.2011r.(niedziela) o godz.12.00  Boisko Orlik 2012, 
przy SP Nr 1 w Olecku - Otwarty Turniej koszykówki ulicz-
nej.
Drużyny 3-osobowe + rezerwa. Wpisowe od drużyny - 20zł.
Dla najlepszych przewidziane puchary i dyplomy.l
4. 01.05.2011r. o godz. 19.00 Korty Miejskie - Otwarty Tur-
niej Tenisa z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w grze podwój-
nej.
Wpisowe od pary - 20zł.
Dla najlepszych puchary i dyplomy.
5. 03.05.2011r. (wtorek) o godz. 19.00 Otwarty Turniej Tenisa 
w grze pojedyńczej z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Wpisowe - 15 zł.
Dla zwycięzcy - puchar i dyplom.
 Zapraszamy wszystkich chętnych !!!
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14 kwietnia 2011r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Olecku odbył się VII Powiatowy Kon-
kurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla 
uczniów z klas drugich. 

Swoje „ortograficzne siły” zmierzyli 
reprezentanci siedmiu szkół: Szkoły Pod-
stawowej w Wieliczkach, Szkoły Podsta-
wowej w Gąskach, Szkoły Podstawowej 
w Stożnem, Szkoły Podstawowej w Bab-
kach Oleckich, Szkoły Podstawowej nr 
4 w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Olecku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Olecku.

Uczestnicy konkursu tradycyjnie mu-
sieli napisać trudne dyktando oraz rozwią-
zać test ortograficzny. Łatwo nie było, ale 

VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

ambitna postawa konkursowiczów pozwoliła 
osiągnąć wysokie wyniki. Tegorocznymi Mi-
strzyniami Ortografii zostały egzekwo Lena 
Filon (SP 1 Olecko) oraz Emilia Czajewska 
(SP 4 Olecko). II miejsce zdobyła Weronika 
Masłowska 

(SP Wieliczki), III – Kinga Lenarczyk (SP 
1 Olecko), IV – równorzędnie: Elwira Gu-
danowska (SP Gąski), Natalia Drażba (SP 
Wieliczki) i Natalia Romaś (SP 1 Olecko), a 
V miejsce zajęli chłopcy: Olaf Sujata (SP 3 
Olecko) oraz Daniel Aniszkiewicz (SP Gą-
ski).

Po ortograficznych zmaganiach uczestni-
cy konkursu zostali podjęci przez gospodarzy 
słodkim poczęstunkiem. Czas oczekiwania na 
wyniki wypełniono zabawami integracyjnymi.

Z rąk p. Dyrektor Eligii Bańkowskiej laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy za zajęte miejsca i 
nagrody książkowe. Pozostali uczniowie otrzymali 
dyplomy uczestnictwa w konkursie. Wszyscy na-
tomiast zostali nagrodzeni zestawami upominków. 
Wielkanocne zajączki, które podczas konkursu 
„podpowiadały” jednym mniej, innym więcej powę-
drowały również z dziećmi. Nie zabrakło szczerych 
gratulacji. Panie, które wyposażyły swoich uczniów 
w bagaż wiedzy ortograficznej i przygotowały do 
konkursu otrzymały podziękowania.

Konkurs przebiegł zgodnie z założeniami, w 
wiosennej wręcz przedświątecznej atmosferze. Jako 
organizatorki konkursu (Renata Bogdan, Małgo-
rzata Szafrankowska, Teresa Grzymkowska, 
Maria Ewko przy wsparciu szanownej Dyrekcji 
szkoły: p. Eligii Bańkowskiej i p. Ewy Łapszys) 
mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu i opieku-
jący się nimi Panie będą mile wspominać pobyt w 
naszej placówce.

tekst: Renata Bogdan
Fot. Ewa Łapszys 

i Małgorzata Szafrankowska 
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Wywiad z redaktor naczelną „Naszego Nikifora” Justyną Bobryc-
ką (JB) i zastępcą redaktora naczelnego Błażejem Monkiewiczem 
(BM) przeprowadził B. Marek Borawski BMB. 
BMB – Wydając miesięcznik „Nasz Nikifor”, zrobiliście kawał do-
brej dziennikarskiej roboty. Czy trudno było go stworzyć? Czy po-
wstawał w bólach?
Justyna Bobrycka – Nie, nie powstawał w bólach. Było tak, że ktoś 
rzucił pomysł: piszemy gazetę. Zebraliśmy grono chętnych, którzy 
chcieliby coś sensownego napisać, podzielić się tym z innymi. Oko-
ło dwóch tygodni później zebraliśmy podstawowy materiał do re-
dakcji „Naszego Nikifora”. Z tych tekstów powstało pismo...
BMB – ... pismo, które stworzyliście, jest miesięcznikiem kultural-
nym i to na bardzo dobrym poziomie...  
JB - ... właśnie taki miesięcznik mieliśmy zamiar stworzyć. Nie 
chcieliśmy, aby to była taka zwykła gazetka szkolna...
Błażej Monkiewicz – Chcieliśmy, aby była wartościowa. Chcieli-
śmy pokazać nasze pasje dotyczące kultury i o nich opowiedzieć.
BMB – Każdy artykuł w „Naszym Nikiforze” dotyczy innej dziedzi-
ny sztuki czy wiedzy.  Ty, Błażeju, rozpocząłeś w pierwszym nume-
rze pisma cykl o historii gitary.
BM – Tak. Będzie to cykl bardzo długi.
BMB – Więc jesteś zdeterminowany, by pismo wychodziło jak naj-
dłużej?
BM – Tak. Naturalnie.
JB – Takie mamy plany.
BMB – Skąd u ciebie taka znajomość historii tego instrumentu?
BM – Pasjonuje się muzyką samą w sobie, w każdym jej aspekcie. 
Z tego wynikła moja pasja do gry na tym instrumencie. Sama zaś 
historia gitary klasycznej jest tematem niszowym. Większość ludzi, 
których spotykam, gitarę kojarzy z zastosowaniem raczej amator-
skim. Mój artykuł miał na celu propagowanie tego instrumentu w 
innym wydaniu.
BMB – Czy słuchasz współczesnej muzyki np. hip-hopu? 
BM – Zdarza mi się?
BMB – Pytam poważnie. Jaka muzyka ze współczesnej rozrywko-
wej jest tobie najbliższa?
BM – Bardzo rozmaita, ciężko to streścić. Staram się być w miarę 
otwarty na różne rzeczy. Wyróżniłbym m.in. rock progresywny z lat 
60., 70. ubiegłego wieku…
BMB – To jakby nie twój wiek?
BM – Dlatego też szczypta wszystkiego...
BMB - ... a gdybyś teraz musiał napisać recenzję z koncertu punko-
wego... dałbyś radę...?
BM – Ciężko mi stwierdzić... Mógłbym spróbować. Jestem słucha-
czem wybrednym.
BMB – Dlaczego nazwaliście pismo „Nasz Nikifor”?
JB – To była postać, która szczególnie nas zainteresowała ze wzglę-
du na siłę i upór z jaką tworzył swoją sztukę. Za siłę, która pozwoliła 
mu przejść przez wszystkie przeciwności losu. Przecież ograniczała 
go ułomność, bieda, wojna...
BMB – W jaki sposób przekłada się to na nazwę pisma?
BM – Ta postać nas łączy. 
JB – Postać Nikifora pokazuje, że nie potrzebne są studia aby być 
artystą. Nie trzeba dyplomów, żeby stworzyć dzieło. Chcieliśmy 
wydaniem tego pisma udowodnić, że my, uczniowie, możemy też 
tworzyć i powiedzieć coś od siebie. Chcieliśmy udowodnić, że po-
trafimy i będziemy dalej formułować opowieści o naszych pasjach 
i dążeniach. 
Przede wszystkim chcieliśmy zbudować pismo na poziomie, które 
w nasze życie wniesie trochę więcej. Chcemy pokazać siebie innym 
po prostu pisząc. 
BMB – Macie kłopoty z wydaniem pisma. Część nakładu jest już 
wydrukowana...
JB – „Naszego Nikifora” można już czytać w internecie. Co do wy-
dania papierowego, wiąże się to z kosztami... 
BMB – Czyli potrzeba wam sponsorów?
JB – Przydaliby się. 
BMB – Czy macie pomysł na następne wydanie?
JB – Przede wszystkim mamy nadzieję, że się ukaże. Liczymy na 
to, że pisząc, zachęcimy innych do poznawania kultury. Chcemy 
pokazać, że w życiu każdego potrzebna jest choćby chwilka, która 
zostanie przeznaczona muzyce, literaturze, malarstwu... Pomysłów 
mamy mnóstwo.
BMB – Dziękuję za rozmowę.

„Nasz  Nikifor” wywiad z redakcją
W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego za-
częło się ukazywać pismo artystyczno-kulturalne prowadzone 
przez uczniów „Nasz Nikifor”. dzisiaj publikujemy wywiad z 
redakcją, a na s. 11 i 12 „TO” publikujemy w całości wywiad, 
który zamieścił „Nasz Nikifor”.

W ramach zadań dodatko-
wych projektu „Wirtual-
ny przewodnik po krainie 
EGO” CONCEPT INTER-
MEDIA wykonała dziewięć 
trójwymiarowych obiektów 
znajdujących się na terenie 
powiatu ełckiego, gołdap-

Kraina EGO 
w 3D

skiego i oleckiego. Zostały one zamieszczone w zakładce 
„Kraina EGO 3D” portalu www.egoturystyka.pl. Ponadto na 
stronę została dodana litewska wersja językowa. 
Zachęcamy do obejrzenia następujących obiektów: 
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Ełku,
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Grabniku,

Wieża Ciśnień w Ełku, 
Wieża Ciśnień w Gołdapi, 
Kościół pod wezwaniem św. 
Antoniego Padewskiego w 
Baniach Mazurskich,
Grobowiec w Zakałczu 
Wielkim,
Kościół pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Olecku, 
dawna siedziba Starostwa 
Powiatowego w Olecku,
budynek dawnego Ratusza 
w Olecku.
Natomiast w ramach działań 
kolejnego projektu „egotury-
styka.pl – produkt turystycz-
ny Krainy EGO” powstały 
między innymi nowe za-
kładki „EGO podróże”, „EGO aktywnie”, gdzie opisane 
są propozycje spacerów po Ełku, Gołdapi i Olecku oraz 
jednodniowe wycieczki po trzech mazurskich powiatach 
EGO. Obecnie są tłumaczone poszczególne treści portalu 
na język litewski. W drugim kwartale br. zostanie zorgani-
zowane przez przedstawicieli samorządów powiatowych 
K r a i n y 
EGO se-
minarium 
branżowe 
– gastro-
nomia w 
Gołdapi.
Z a p r a -
s z a m y 
na www.
egotury-
styka.pl Anna Turowska www.powiat.olecko.pl
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Co sprawiło, że zainteresowała się Pani kulturą?
Kultura towarzyszy mi od zawsze. Podobno już jako mała 
dziewczynka darłam każdą książkę.
Jaki tytuł nosiła pierwsza książka, jaką Pani Profesor prze-
czytała?
Pierwszą dużą książką, którą przeczytałam samodzielnie był 
„Pan Tadeusz”. Było to w czwartej klasie szkoły podstawo-
wej.
Jaki jest Pani ulubiony pisarz?
Nie mam jednego ulubionego pisarza, ale książkę owszem. 
Jest nią „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa. 
Niektóre utwory literackie wywierają na nas wpływ, czasem 
nas zmieniają. Czy ta książka należy do tego rodzaju dzieł? 
Dlaczego?
Tak, czytałam tę powieść jeszcze w czasach studenckich, w 
okresie PRL-u, a więc w innej rzeczywistości. To jest utwór, 
który pokazał mi zmagania człowieka z systemem. Uświado-
mił, że w ludzkim życiu jest coś więcej niż obowiązki i co-
dzienność, że istnieje jeszcze sfera metafizyczna. Poza tym 
bardzo podobał mi się w tej książce i podoba się nadal sposób 
jej napisania, styl, bardzo piękny język, kompozycja, ciekawa 
narracja, bohaterowie, którzy sami w sobie są fascynujący oraz 
powiązania z literaturą, na przykład z „Faustem” Goethego. 
Kreacja którego z bohaterów zaciekawiła Pani najbardziej?
Chyba Piłata, tak, Poncjusza Piłata.
Czy był pisarz, którym szczególnie fascynowała się Pani w 
czasach licealnych?
W czasach licealnych nie fascynowałam się jednym pisarzem, 
bardzo lubiłam literaturę dotycząca okresu wojny i okupacji. 
To był taki czas, kiedy była szeroko popularyzowana i to mnie 
fascynowało. Poza tym tacy typowi młodzieżowi autorzy jak 
Stachura, Wojaczek, Bursa. Taka literatura, przez którą prze-
chodzi każdy młody człowiek niezależnie od czasów, w jakich 
żyje. 
Jaką książkę poleciłaby Pani osobie, która chciałaby zacząć 
swoją przygodę z literaturą, ale nie wie od czego zacząć?
Najpierw trzeba porozmawiać z daną osobą, aby mniej więcej 
określić jej zainteresowania. Są tacy, których zaciekawi litera-
tura fantastyczna: fantasy lub science fiction, innych wciągnie 
kryminał, komuś spodoba się romans, a jeszcze ktoś będzie 
zainteresowany wyłącznie literaturą faktu. Nie ma jednego 
klucza, który wszystkich otworzyłby na literaturę. 
Nie ma takiego uniwersalnego dzieła?  
Nie, ponieważ wszystko zależy od charakteru człowieka, na 
przykład komuś spodoba się „Cień wiatru” Zafona. Piękna 
książka, interesująca, warta przeczytania, ale znajda się też 
tacy, którzy czytając będą się nudzić i nie doczytają jej do koń-
ca. Niektórzy będą zafascynowani „Pożegnaniem z Afryką” 
Karen Blixen, z pięknym pierwszym zdaniem „Miałam farmę 
w Afryce”. Jest to powieść niesamowita, ale nie do każdego 
trafi. Ktoś wsiąknie w świat kryminałów, na przykład Agaty 
Christie, a ktoś inny będzie czytał wyłącznie horrory. Myślę, 
że najważniejsze jest podsuwanie różnorodnych opowieści jak 
najmłodszym dzieciom, czyli po prostu czytanie bajek, ale nie 
tylko. Potem można zapoznawać dzieci z innymi książkami. 
Ważne jest to, aby zapoznawać z odmiennymi rodzajami lite-
ratury, pokazać możliwość wyboru. Nie można powiedzieć, że 
jest jedna książka, która zafascynuje każdy typ człowieka. 
Oprócz tego są utwory, do których trzeba dorosnąć, tak jak wła-
śnie „Mistrz i Małgorzata”. Jest taka powieść Igora Newerlego 
„Wzgórza błękitnego snu”, z którą zmierzałam się trzy razy, bo 
mnie nudziła, ale w końcu zaczęłam ją czytać w odpowiednim 
momencie i odłożyłam dopiero po przeczytaniu.
Na pewno warto poświęcić czas na klasykę, bo jest ona pod-
stawą. Bardzo ważne są dziewiętnastowieczne powieści, które 
są dosyć długie, ale jest tak, ponieważ w tamtym okresie lu-
dzie mieli dużo czasu. Czytali je w odcinkach, to stanowiło 

Magna Persona
wywiad z panią profesor Szczubełek

dla nich rozrywkę, Dzisiaj ogląda się seriale, tak samo wtedy 
czytano „Nad Niemnem” i „Lalkę”, wszystkie te wielkie po-
wieści, ponieważ ukazywały się one w odcinkach, a ludzie 
z fascynacją i ciekawością czekali na to, jaki będzie dalszy 
ciąg przygód bohaterów. Mieli dużą cierpliwość. Trylogia 
Sienkiewicza ukazywała się przez wiele lat. Współcześnie 
jesteśmy przyzwyczajeni do szybszego życia, ale również 
oczekujemy czegoś innego od literatury: szybkiej akcji i czę-
stych jej zwrotów, tak jak to ma miejsce w wielu filmach. 
Lubimy teksty postmodernistyczne, hybrydy, natomiast ta-
kich klasycznych powieści obyczajowych, społecznych już 
dzisiaj się nie czytuje, ale myślę, że one są naprawdę dobrą 
podstawą do tego, żeby później odróżniać dobrą literaturę od 
złej. I nie ważne są tutaj nazwiska, ani tematy, ale właśnie 
sposób napisania. 
Dlaczego wybrała Pani studia humanistyczne, polonisty-
kę?
Chyba dlatego, że lubiłam czytać. To jest moja pasja, trwa-
jąca od wielu lat, nieprzemijająca. Nadal lubię czytać i to 
się nie zmienia. Uważam, że hasło „Książka jest najlepszym 
przyjacielem człowieka” jest absolutnie prawdziwe.
A inne dziedziny sztuki? Jacy polscy artyści są Pani naj-
bliżsi? 
Podoba mi się twórczość Wyspiańskiego, przede wszystkim 
witrażowa - bardzo interesująca i dopracowana, oprócz tego 
grafika, za czasów kiedy pracował jako redaktor „Życia” i 
odpowiadał za stronę artystyczną. Lubię styl secesyjny, 
zdobienia, winiety. Przemawiają do mnie niektóre obrazy 
Kaczkowskiego, bo są dosyć smutne. Trudno wymienić mi 
jednego artystę. Czasem jest to jeden element. Wolę rzeczy 
smutne, podobnie jest z muzyką.
Przejdźmy do muzyki. Jacy kompozytorzy, wykonawcy po-
ruszyli Panią Profesor najbardziej? 
Uwielbiam arię Cavaradossiego z opery Tosca G. Pucciniego 
„Gwiazdy świecą”. Jest po prostu przepiękna. Zdarza mi się 
słuchać Stinga. Lubię też muzykę etniczną, na przykład Pe-
tru Guelfucciego, Korsykanina, niesamowitego wykonawcę. 
Oprócz tego Preisner.
Jakiej płyty słuchała Pani ostatnio?
„Noc, cisza i marzenia” Preisnera.
Może jest twórca, artysta, który Panią Profesor drażni?
Właściwie nie, może mi się jedynie coś nie podobać, albo 
mogę być zszokowana, ale na przykład na malarstwie się nie 
znam, więc kiedy widzę jakiś obraz, który do mnie nie prze-
mawia, którego nie rozumiem, zostawiam go i nie próbuję 
zrozumieć. Sztuki plastyczne to nie jest to, co uwielbiam. Na-
tomiast uważam, że jeśli jest to prowokacja celowa, mająca 
wywołać jakiś efekt, to jestem „za”. Byleby nie przekraczać 
granicy dobrego smaku i wolności drugiej osoby. Najbardziej 
irytująca jest ludzka głupota. 
Jaki rodzaj sztuk wizualnych zajmuje Panią szczególnie? 
Wydaje mi się, że film. A ściślej ich elementy, jakieś drobne 
smaczki. Czasami są to zdjęcia, czasem jakaś scena, na przy-
kład w „Gladiatorze” początek, walka wojska rzymskiego z 
Germanami. Może to być temat muzyczny, albo, tak jak to 
ma miejsce w „Dolinie Issy”, pojedynczy obrazek przedsta-
wiający pejzaż. Raczej są to konkretne fragmenty, niż cały 
film.
Czy woli Pani Profesor klasyczne, czy awangardowe podej-
ście do sztuki?
Klasyczne, jestem jak Herbert: lubię to, co rozumiem.
Jaki malarz, niekoniecznie Polak, jest dla Pani Profesor 
najważniejszy?
Jest to grupa prerafaelitów. W ich pracach znajduje się dużo 
nawiązań do cyklu arturiańskiego. Jest to malarstwo, które 
mi bardzo odpowiada.
Czyli przemawiają do Pani artyści akademiccy? 
Właściwie tak, chociaż cenię też impresjonizm. Byłam na tej 
słynnej wystawie impresjonistów w Warszawie. Ponad pół 
dnia stałam w kolejce na ogromnym mrozie, aby dostać się 
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do Muzeum Narodowego i zobaczyć pracę tych wielkich ma-
larzy. Było warto. 
Co Pani Profesor myśli o sztuce orientalnej? 
Za bardzo kojarzy mi się z zapachami orientalnymi, których 
nie znoszę, bo są ciężkie, odpychające i wywołują ból głowy. 
Podoba mi się haiku, chociaż bardziej w wydaniu europej-
skim, na przykład utwory Miłosza oraz elementy graficzne: 
żurawie, lotosy. Mimo wszystko wolę jednak sztukę europej-
ską.
Czy malarstwo bądź rzeźba mogą być dobrym zobrazowa-
niem literatury? Jeżeli tak, czy mogłaby Pani podać przykład 
takiego dzieła? 
Są związki między literaturą i malarstwem. Klasycznym przy-
kładem jest motyw Ikara w obrazie Breughla, czy w opowiada-
niu Iwaszkiewicza lub wierszu Brylla. Jednak wydaje mi się, 
że jest to skierowane do różnej grupy odbiorców. Są ludzie, 
których nazywamy wzrokowcami, słuchowcami, są tacy, do 
których przemawia filmowe połączenie obu zmysłów. Ważne, 
żeby nie było wtórności. Mówi się, że dobra książka to zły 
film i odwrotnie, na podstawie złej książki powstają świetne 
filmy. Przykładem może być „Ziemia obiecana”. Książka jest 
rzeczywiście dosyć słaba, natomiast jej adaptacja autorstwa 
Wajdy rzuca na kolana. 
 A co Pani sądzi o stanie dzisiejszej kultury?
Współczesna kultura jest po prostu inna, cały czas się rozwija. 
Uważam, że za bardzo idziemy w stronę kultury masowej. 
Media pełnią tutaj niezbyt pozytywną rolę. Jednak jest to wy-
bór każdego człowieka. Niewątpliwie najłatwiej jest sięgnąć 
do kultury masowej, bo ona nas otacza z każdej strony i jeżeli 
chcemy czegoś więcej to trzeba okazać jakiś wysiłek, a ludzie 
są z natury leniwi. Podsumowując ta nasza kultura jest inna, 
niektóre jej elementy mogą się nam podobać, inne nie. Jed-
nak jestem zdania, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie, a 
pozostają przecież jeszcze klasycy, do których zawsze można 
wrócić.
Czy zauważa Pani jakichś genialnych twórców nam współ-
czesnych?
Genialnych raczej nie. Jest to nadinterpretacja. Mianem ge-
niusza określa się kogoś, kto rzeczywiście jest aż tak wybitny, 
że jego twórczość rzuca na kolana. W naszym świecie, gdzie 
bardziej liczą się firmy fonograficzne, producenci filmowi, 
wydawnictwa, które tak naprawdę tworzą rynek, określenie 
geniusza i zestawienie z geniuszem jakim był Leonardo Da 
Vinci wydaje mi się trochę na wyrost. Owszem, istnieją in-
teresujące zjawiska, czy też osoby, na przykład Katarzyna 
Kozyra, która jest niesamowitym plastykiem, ma wspaniały 
warsztat zarówno rzeźbiarski, jak i filmowy, bo jest taką ar-
tystką poruszająca się pomiędzy różnymi dziedzinami. Do-
szukamy się również sporego grona dobrze zapowiadających 
się pisarzy, wchodzących na rynek, chociaż niekoniecznie, na 
przykład Olga Tokarczuk, którą można zaliczyć do pisarek 
na wysokim poziomie. Jest to kwestia odkrywania i tego, co 
komu odpowiada. Jak to mawiali starożytni Rzymianie „O 
gustach i kolorach się nie dyskutuje”. To samo tyczy się sztu-
ki i genialnych twórców. Myślę, że bardzo ciekawe są prace 
bardzo młodych artystów, którzy studiują na akademii sztuk 
pięknych. Urządzają wystawy swoich dzieł: niektóre fascynu-
ją, a niektóre pozostają niezrozumiałe.
Niektórzy twierdzą, że nie mają czasu na dobrą literaturę, 
czy wizytę w teatrze. Czy naprawdę jesteśmy aż tak zapraco-
wani, czy to tylko zasłanianie naszego lenistwa? 
Typowa wymówka. Jeżeli wiemy, że czegoś nie robimy, uwa-
żamy się winni z tego powodu, to wtedy pojawia się wymów-
ka, że nie mamy na to czasu. Na książkę zawsze można zna-
leźć chwilę. Dużo czasu tracimy na przekonywaniu kogoś o 
tym, że nie mamy czasu, niż na przykład sięgnąć po powieść. 
Wszystko zależy od indywidualnych wyborów i priorytetów, 
czyli co jest dla danej osoby najważniejsze. To jest tak samo 
jak wybór między pracą a spędzaniem czasu z rodziną. Moż-
na to wszystko tak ułożyć, aby dla każdej sfery znaleźć czas. 
Wystarczy chociażby przeczytanie przed snem jednej strony i 
jest to już jakiś kontakt z kulturą. 
Czy (a jeśli tak, to dlaczego) kultura pomaga nam w codzien-
nym życiu?

Najprościej mówiąc bez kultury człowiek byłby nadal jaski-
niowcem, barbarzyńcą, nie wyszedłby prawdopodobnie z jaskiń, 
a może nie zszedłby z drzewa. Kultura sprawia, że człowiek tak 
naprawdę, w pełni staje się człowiekiem. Oprócz tego wskazuje 
na to, co ludzkie, pokazuje pewne wzorce postępowania, ide-
ały, do których należałoby dążyć. Często mówi się, że są one 
nieżyciowe - nieprawda. To, co najważniejsze jest uniwersalne, 
zawsze aktualne. Tak jak dekalog, który już od tylu lat pokazuje 
nam jak żyć. Bez kultury świat byłby miejscem nie dla ludzi, ale 
robotów, obszarem mechanizacji, antyutopią. Takie wyobraże-
nia ukazuje nam literatura i nie zachęcają one do tego, aby żyć 
w takim miejscu. 
Co sądzi Pani o popularnej literaturze młodzieżowej?
Nie mam nic przeciwko. Jeżeli zachęca młodych ludzi do czyta-
nia, to jestem „za”. Ważne, żeby w ogóle czytać. Niektóre utwo-
ry są stworzone wyłącznie pieniędzy, ale zdarzają się również 
całkiem ciekawe pomysły. Ważne, aby zacząć. Istnieje wtedy 
szansa, że przejdzie się na kolejny etap, do kolejnego rodzaju 
literatury. Jeżeli człowiek za młodu zacznie czytać, prawdopo-
dobnie zostanie to w nim aż do późnych lat.  Najgorzej, jeżeli 
omijamy książki.
Jakie czasopisma warto czytać?
W chwili obecnej, jeżeli chodzi o czasopisma, to jest rynek tak 
podzielony, że to musiałaby być określona kategoria, czyli dla 
kogo i dotyczące jakiej tematyki. Na pewno warto czytać, albo 
przynajmniej przeglądać najpopularniejsze tygodniki, takie jak 
„Polityka”, „Wprost” , zaglądać do „Gazety Wyborczej”, ale to 
już pod kątem matury, bo z tych czasopism najczęściej czerpane 
są teksty do testów maturalnych.  
A czasopismo dla miłośników kultury?
Najlepsza była „Literatura” i „Literatura na świecie”, a na obec-
ną chwilę myślę, że taką rolę pełni Internet. Tam można znaleźć 
wszystko, czego potrzebujemy, a w takim małym mieście, gdzie 
nie mamy dużych, dobrze wyposażonych salonów prasowych 
dużo materiałów do nas nie dociera. Polecam „Film” jako mie-
sięcznik o tematyce filmowej, który utrzymuje się na rynku od 
bardzo dawna, jest dobrej jakości. Oprócz tego pokazuje filmy 
z różnych stron, znajdziemy tam zestawienia dzieł oraz kulisy 
ich powstawania. 
Czy jakiś nurt filozoficzny jest dla Pani szczególnie ważny? 
Tak, bardzo bliski jest mi stoicyzm, ale nie tylko. Niewątpliwie 
ze stoicyzmu najbardziej odpowiada mi zachowanie wewnętrz-
nej równowagi, ale podoba mi się również horacjanizm, czyli 
mieszanka stoicyzmu, epikureizmu i arystotelizmu. Popieram 
także niektóre poglądy egzystencjalistów, dotyczące na przy-
kład  odpowiedzialności człowieka za swoje czyny, Najważniej-
szy jest jednak stoicyzm i to co się z nim wiąże, czyli wewnętrz-
ny umiar, spokój, opanowanie, zachowanie niezłomności. Nie 
zawsze się to udaje, ale starożytni filozofowie mieli bardzo wy-
sokie wymagania.
Warto czytać dzieła filozoficzne. One wskazują nam drogę 
jaką powinniśmy kroczyć i na co zwracać uwagę pośród ota-
czającego nas świata. Można sięgać do źródeł  formie bardziej 
przystępnej, jak na przykład ma to miejsce w „Świecie Zofii”, a 
potem można sięgać już do dzieł napisanych bardziej skompli-
kowanym językiem. 
To mnie kompletnie nie interesuje. Uważam, że jest to strata 
czasu. Żadna gra wideo, chociaż próbowałam, nie zdołała mnie 
zaciekawić. Nudzi mnie ten rodzaj rozrywki. To nie jest świat, 
który mi odpowiada, więc nie mogę tego oceniać. 
Czy pokusi się Pani o diagnozę kierunku, w którym zmierza 
dzisiejsza kultura?
Myślę, że będą się rozwijać te rzeczy, które związane są z In-
ternetem i nowymi sposobami komunikacji. Podobają mi się na 
przykład czytniki książek. Wspaniała rzecz, można zabrać ją na 
urlop pozbywając się tym samym ciężkiej torby pełnej książek, 
która przy transporcie lotniczym jest wykluczona.
A co stanie się z papierowymi wersjami?
Uważam, że te czytniki nie wyprą tradycyjnych książek, ale 
dzięki nim mogę zabrać ze sobą kilka pozycji i w wolnej chwi-
li mogę bez problemu zajrzeć do ulubionych utworów. Zapach 
ksiązki, możliwość jej dotknięcia i bardzo dobra oprawa gra-
ficzna są to zalety, które nie pozwolą odejść od literatury czyta-
nej w tej papierowej wersji.
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Powiat olecki to obszar, na którym 
wskutek burzliwych wydarzeń dzie-
jowych ścierają się różne tradycje, 
wyznania i kultury. O tym, że w sercu 
„Mazur Garbatych” ogniskuje się kul-
tura polska, warmińska, mazurska, li-
tewska, a także romska, rosyjska oraz 
ukraińska mógł przekonać się każdy, 
kto 14 kwietnia przybył do Hotelu Co-
losseum. To właśnie tu, dzięki uprzej-
mości właścicieli obiektu, odbyła się 
druga edycja konkursu Na pograniczu 
Warmii i Mazur – „Wielkanoc 2011” 
zorganizowanego przez Zespół Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku 

Rozstrzygnięcie konkursu 
Na pograniczu Warmii i Mazur 

– „Wielkanoc 2011”
przy współpracy z Lokalną Organiza-
cją Turystyczną Ziemi Oleckiej. W re-
alizację przedsięwzięcia mającego na 
celu promocję zdrowej żywności oraz 
lokalnych zwyczajów wielkanocnych 
finansowo włączyli się również Leszek 
Stypułkowski, firma Margos Mar-
ka Essela, Hurtownia Impuls Teresy 
i Marka Papków, Bożena i Tadeusz 
Witkowscy, Szkoła Języków Obcych 
„Perfect”, Elżbieta i Piotr Kot, Jerzy 
Miliszewski, Hotel Colosseum, Kry-
styna i Krzysztof Baluta, Katarzyna i 
Jerzy Openchowscy, a także Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Olecku. 

Fot. archiwum
ZSLiZ

Zmaganiom kilkudziesięciu uczestników walczących o 
zwycięstwo w kategorii Najładniejszy stół wielkanocny i Naj-
smaczniejsza potrawa wielkanocna  przyglądali się liczni goście. 
Hotelową salę swoją obecnością zaszczycił między innymi Wa-
cław Olszewski burmistrz Olecka, Urszula Nejfert Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powia-
towego w Olecku, Jerzy Skorupski przedstawiciel Spółdzielni 
Mleczarskiej w Olecku. Nie zabrakło też nauczycieli i uczniów z 
Technikum Nr 1 i I Liceum Profilowanego kibicujących swoim 
koleżankom i kolegom.  

Po degustacji konkursowych potraw oraz obejrzeniu mi-
strzowsko ozdobionych stołów nadszedł czas na ustalenie przez 
jury w składzie Urszula Nejfert, Beata Stypułkowska, Sylwia 
Stypułkowska, Urszula Nartowicz, komu w tej edycji przysłu-
guje miano zwycięzcy. Chwilę oczekiwania na werdykt umilił 
gościom i zniecierpliwionym zawodnikom przygotowany przez 
uczennice ZSLiZ interaktywny wykład promujący zdrową żyw-
ność oraz występ zaprzyjaźnionej z ZSLiZ Orkiestry Miejskiej. 
Artyści pod batutą Weroniki Kordowskiej zagrali największe 
przeboje współczesnej muzyki popularnej, między innymi utwór 
zatytułowany Mexicana, Tequila oraz nieobcą każdemu Polako-
wi pieśń pod tytułem Hej sokoły.  Koncert w 
myśl znanego porzekadła złagodził pomiędzy 
uczestnikami konkursu nastrój rywalizacji i 
rozładował sięgające zenitu emocje.

 Po części artystycznej komisja sędziow-
ska ogłosiła, że w kategorii na Najsmaczniej-
szą potrawę wielkanocną bezkonkurencyjna 
była Daniela Metelska prezentująca kulki 
jajeczne. Drugie miejsce zajęła babka kryzy-
sowa wykonana przez Krystianę Kowalską. 
Trzecią nagrodą uhonorowano paschę przygo-
towaną przez panią Teresę Piotrowską. Do-
datkowe wyróżnienie przyznano Marcinowi 
Malinowskiemu za żurek wiejski, bez którego 
nikt z pewnością nie wyobraża sobie wielka-
nocnego śniadania.

Mistrzyniami w ozdabianiu stołów wielkanocnych zostały 
Adrianna Kawala i Julita Danilewicz. Tuż za reprezentantkami 
technikum hotelarskiego znalazła się Katarzyna Jabłońska oraz 
jej klasowa koleżanka Justyna Nowak. Trzecie miejsce komisja 
zgodnie przyznała tegorocznym maturzystkom z Technikum Nr 1 – 
Sylwii Kossakowskiej i Sandrze Andruszkiewicz. Jury wyróżniło 
również stół Pauliny Zachar i Magdaleny Słowikowskiej, uczen-
nic ZSLiZ reprezentujących drugą klasę liceum profilowanego o 
specjalności policyjno-pożarniczej.

Najwięcej emocji wywołała nagroda publiczności, którą w ka-
tegorii Najsmaczniejsza potrawa wielkanocna  przyznano Seba-
stianowi Witusikowi i Emilii Rejszel. W kategorii na Najładniej-
szy stół wielkanocny obserwatorzy w tajnym głosowaniu wyłonili 
ekspozycję Adrianny Kawali i Julity Danilewicz. 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody zakupione ze środków 
pozyskanych od sponsorów przez Sylwię Stypułkowską oraz przy 
udziale wkładu zdobytego przez Magdalenę Borys, Urszulę Nar-
towicz i Przemysława Michniewicza w wyniku konkursu ekolo-
gicznego ogłoszonego przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne. 

Tryumfująca w kategorii Najsmaczniejsza potrawa wielkanoc-
na Daniela Metelska o swojej wygranej powiedziała: 

„- Nigdy nie spodziewałam się, że miłość do gotowania może 
nieść za sobą aż tak miłe skutki. Wywalczona nagroda z pewnością 
zmobilizuje mnie do nowych poszukiwań na gruncie kulinarnym. 
Mam nadzieję, że w następnym konkursie ponownie miło zaskoczę 
zarówno publiczność, jaki i jury”.

Uroczystość zamknęła Beata Stypułkowska dyrektor Zespo-
łu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, która zachęciła 
wszystkich do pielęgnowania regionalnej tradycji, ponieważ – jak 
sama przyznała – „Trwałość miejscowej kultury jest kwintesencją 
»Naszej Małej Ojczyzny«”. Ponadto pomysłodawczyni wydarzenia 
zaprosiła miłośników sztuki kulinarnej i miejscowych zwyczajów 
świątecznych do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu, któ-
ry tym razem będzie realizowany w duchu Bożego Narodzenia.

Przemysław Michniewicz



Tygodnik olecki 17/693 - r. 2011
14 to@borawski.pl

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V12606

V1
00

08

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

04

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K54205

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9908

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  V16402

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V9908

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B15803

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V10607

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V11107

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V10108

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

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

9* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V11207

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V10907

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

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66

12

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1216

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V17401

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13205

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17601

• 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

V17101

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16302

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54305

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V9918

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V11217

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V12426

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18031

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18011

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18021

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V10807

V8109

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16602

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16502

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B15903

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14806

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B16302

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15104

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   
B16601

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55404

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B14607

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14108

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B15703

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16103

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55203

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B16003

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65119

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B14906

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16202

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16501

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V11007

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17511

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14114
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04   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! V1415

V7520
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

01

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7626

PROMOCJA 

w KE2

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V14414

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17201

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
9

V14505

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V13315

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17311

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V12416

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B14207

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55404

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32603

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16322

* 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. L3244

* szukam mieszkania, tel. 518-572-612 K55901

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402d

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V17531

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B14008

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406

* działkę budowlaną w Świętajnie koło Olecka, 913 
m.kw., tel. 509-154-347 K54604

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B13310

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43226

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16312

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B15603

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie 
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12706

* mieszkanie 61 m.kw. + garaż, Olecko, Środkowa, tel. 
515-745-585 K55602

* mieszkanie 60,5 m.kw., ulica Kopernika, III piętro, 
tel. 500-579-729 K54703

* 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 V17521

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15204

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17111

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1425

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104a

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 
604-557-693 V12316
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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

B15006

V14204

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Żucie gumy
Ciągłe żucie gumy nie jest w dobrym tonie, ale 

tuż po jedzeniu zalecane przez stomatologów. Guma 
(bez cukru) pobudza bowiem wydzielanie śliny, która 
wymywa tzw. przestrzenie międzyzębowe i zamienia 

odczyn pH w jamie ustnej na bardziej zasadowy. Żujmy 
więc gumę, ale po posiłkach, przez 15 do 20 minut.

Naturaliści o „gorączce”
Dawne poglądy o dobroczynnym wpływie podwyższo-

nej temperatury ciała obecnie są ponownie doceniane. Stąd 
warto przypomnieć opinie stawnego naturalisty F.E. Bilza. 
Przed kilkudziesięciu laty pisał on na ten temat: 

„Gorączka w prawdziwym znaczeniu nie jest chorobą, 
lecz dążnością do wyleczenia, ponieważ ustrój wskutek 
swej siły leczniczej wysilania czyni, aby zarodki chorobo-
we, które się do ciała dostały lub w nim rozwinęły, wyrzu-
cić Z tego powodu winno się gorączkę z radością powitać, 
nie przytłumiając jej przez nadmierne zimne leczenie (cho-
dzi o okłady), a tym mniej trujące lekarstwa, lecz regulując 
ją i wspierając”.

Prażone płatki jęczmienne
Na suchą patelnię sypie się płatki jęczmienne i trzyma 

się stale na ogniu przez 20-30 minut. Płatki winny się lekko 
zabarwić na kolor żółto-brązowy. Dłuższe porażenie nie jest 
wskazane bo traci się witaminy. Następnie płatki się zsypu-
je do słoika i używa w razie potrzeby podobnie jak tz. wia-
nych. 

Można sporządzać z nich wzmacniające potrawy typu 
musli dodając mleka, jogurtu, orzechów, rodzynek, miodu, 
albo surowych owoców. Można też jadać płatki tylko z mle-
kiem. Najlepiej żeby był to posiłek poranny ale  może być to 
też dodatek do posiłku złożony z kilaku łyżek.

Żeby działanie maseczek było skuteczniejsze 
... warto jadać jak najwięcej surówek i owoców. Warto 

wiedzieć, że marchew jest jedynym warzywem, które w mia-
rę przechowywania nie traci cennych związków.  Przechowy-
wania dłużej marchew zawiera więcej karotenu czyli prowi-
taminy A niż młode warzywo.

Pielęgnacja zniszczonych dłoni i paznokci
Kilka kropelek olejku do kąpieli wlewamy do miski z lek-

ko podgrzaną wodą. Moczymy w niej ręce przez 5 minut, a po 
wysuszeniu wcieramy pozostałą oliwkę zamiast kremu. Taka 
kąpiel dodaje delikatności naszym dłoniom, a także zmiękcza 
skórkę przy paznokciach, co ułatwi nam manicure.

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

B15404

K55502
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

26 kwietnia (Dzień transportowca i 
drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, Ma-
rzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, Klau-
diusza, Kleta, Marcela, Marcelego, 
Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia 
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teo-
fili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bożebora, Ka-
stora, Piotra, Sergiusza, Teodora, Teofi-
la, Żywisława
28 kwietnia - Światowy Dzień Pamię-
ci Ofiar Wypadków przy Pracy
Bogny, Ludmiły, Ludomiły, Ludy, Ma-
rii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogusława, Ludwika, Marka, 
Pawła, Piotra, Przybyczesta, Witalisa, 
Żywisława
29 kwietnia (Światowy Dzień Miast 
Bliźniaczych) 

Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity, 
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jaku-
ba, Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia 
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy, Do-
naty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, 
Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata, Filome-
na, Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, 
Piusa
1 maja (Święto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jere-
miego, Józefa, Lubomierza, Lubomira, 
Romana
2 maja (Dzień Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Lon-
giny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Atana-
zego, Borysa, Częstowoja, Eugeniusza, 
Longina, Walentego, Waltera, Witomie-
rza, Witymira, Zygmunta

... okrutny jak artysta, który musi być 
apodyktycznym władcą całego swoje-
go czasu, bez żadnych względów dla 
innych, dla ich potrzeb, smutków, ich 
wołania o pomoc. ...   Carlos Fuentes
Artysta jest rzecznikiem swego cza-
su; jest bardziej uczulony, aniżeli 
większość jego współczesnych, na 
to wszystko, co zachodzi w relacjach 
między człowiekiem a absolutem... 
              Peter Meyer
Artysta może tylko wtedy prawdziwie 
odczuwać, kiedy nie ucieka do samot-
ności, kiedy wiedzie naturalny żywot 
człowieka.               Lew Tołstoj

Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi, 
błogosławieństwo polom przynosi.
Z kwietniem ciepłym, idzie maj chłod-
ny.
Na pierwszy maj szron obiecuje dobry 
plon.
Jeśli pierwszy maj płacze będą chude 
klacze.
Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał 
ten maj.
Obfitość zbóż przynoszą, ptactwa 
skąpość – grzmoty, lecz gospodarz z 
robactwem ma dość roboty. (Powyż-
szy prognostyk staropolski znajduje w 
pełni potwierdzenie w bogatej tradycji 
ludowej, która grzmoty, chłody majo-
we uznawała za dobrą prognozę dla 
urodzajów w polu i sadzie).

Karmazyn po hawajsku
4 filety karmazyna (po 20 dag każdy), 20 
dag ryżu (dzikiego i długoziarnistego), 
40 dag samych różyczek z brokułów, sól, 
cukier, sok z cytryny, 3 łyżki oleju, pusz-
ka mango (ok. 425 ml), jedna posiekana 
cebula, 2-3 łyżki mleka kokosowego (z 
puszki), 3 łyżki wiórków kokosowych
Ryż gotujemy 20 minut. Po 12 minutach 
wkładamy do niego brokuły.
Rybę skrapiamy sokiem z cytryny i sma-
żymy. Przyprawiamy solą i pieprzem. 
Mango z puszki dzielimy na dwie czę-
ści. Jedną część plasterków miksujemy, 
a pozostałe kroimy na kawałki. Cebulę 
smażymy. Dodajemy do niej sporządzo-
ny wcześniej przecier i 100 ml soku z 
mango. Po zagotowaniu zdejmujemy 
sos z ognia i dodajemy do niego pokro-
jone w kawałki mango i mleko kokoso-
we. Przyprawiamy. 
Rybę podajemy z sosem i ryżem i posy-
pujemy wiórkami kokosowymi.

Zupa fasolowa 
po meksykańsku

Jedna szklanka kolorowej fasoli, pół 
szklanki utartego sera cheddar, ząbek 
czosnku, jedna cebula, łyżeczka przy-
prawy chili, łyżeczka oregano, łyżeczka 
soli
Fasolę moczymy co najmniej 24 godzi-
ny przed gotowaniem. Tak przygotowa-
na zalewamy świeżą wodą, dodajemy 
soli, chili, oregano, posiekany czosnek 
i posiekaną cebulę. Całość zagotowuje-
my.
Po zagotowaniu trzymamy jeszcze dwie 
godziny na małym ogniu aż do zmięk-
nięcia fasoli.
Zupę przecieramy przez sito lub miksu-
jemy. Do masy wlewamy mieszając tyle 
gorącej wody aby powstała zupa krem. 

Dodajemy ser, podgrzewamy do chwili 
aż ser się rozpuści i wtedy zupę podaje-
my gorącą z grzankami.

Wątróbka cielęca z piwem
75 dag wątróbki cielęcej, pół kilogra-
ma cebuli, 10 dag masła, 250 ml jasne-
go piwa, 5 łyżek gęstej śmietany, sól, 
pieprz, natka pietruszki, odrobina świe-
żego tymianku i estragonu, litr mleka
Wątróbkę myjemy i na 15 minut mo-
czymy w mleku.
Po namoczeniu wyjmujemy , suszymy, 
odcinamy błony i kroimy na drobne ka-
wałki.
Cebulę drobno siekamy.
Wątróbkę smażymy 5 minut na poło-
wie stopionego masła często mieszając. 
Po przesmażeniu solimy. Przed końcem 
smażenia posypujemy wątróbkę natką 
pietruszki z tymiankiem i estragonem i 
dolewamy połowę piwa.
W innym naczyniu smażymy cebulę 
posypaną pieprzem i solą. Drugą po-
łowę piwa wlewamy do cebuli i dopra-
wiamy śmietaną.
Zawartość obu naczyń łączymy na du-
żym talerzu.

Czekolada po mazursku
Szklanka cukru, pół szklanki mleka, cu-
kier waniliowy, pół kostki masła, 4 łyżki 
kakao, dwie szklanki mleka w proszku
Cukier, cukier waniliowy i mleko gotu-
jemy. Po zagotowaniu dodajemy masło 
i dokładnie mieszamy. 
Teraz dodajemy mleko w proszku. W 
trakcie dodawania należy stale mieszać 
aby nie powstały grudki. Najlepiej mle-
ko w proszku sypać przez drobne sitko. 
Na koniec dodajemy kakao ciągle mie-
szając.
Całość czynność od chwil zagotowania 
się mleka nie powinna trwać więcej niż 
15 minut. 

Masę wylewamy na opłukany zimną 
wodą półmisek i zostawiamy do osty-
gnięcia.
Czekoladę kroimy na kostki.
Jeżeli zamiast mleka dodamy śmietanki 
i mniej kakao, to otrzymamy czekoladę 
śmietankową.
Jeżeli dodamy więcej kakao, to otrzyma-
my czekoladę gorzką. Gorzka czekolada  
może być z orzechami lub rodzynkami.

Grog z rumem
Pół litra wody, 5 goździków, laska cyna-
monu, 10 dag soku cytrynowego, 4 łyżki 
cukru, 20 dag podgrzanego rumu, 4 pla-
stry cytryny
Do wody wkładamy goździki i laskę cy-
namonu. Gotujemy aż do wrzenia. Wtedy 
wlewamy sok z cytryny. Mieszamy. Do 
ogrzanej szklanki wsypać porcję cukru i 
wlać porcję rumu. Następnie uzupełnić 
gorącą wodą z przyprawami. Do każdej 
szklanki włożyć plaster cytryny.

Mycie kryształów
Zabrudzone kryształy myjemy w cie-
płej wodzie i dość miękką , namydlo-
ną szczotką. Płuczemy je w roztworze 
letniej wody z amoniakiem. Na 2 litry 
wody bierzemy 2 łyżeczki amoniaku. 
Potem jednak kryształy należy jeszcze 
wypłukać w zimnej wodzie zabarwionej 
ultramaryną. Po tych zabiegach krysz-
tały należy wytrzeć do sucha flanelową 
szmatką. 
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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.

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:„Pogody, słońca, radości,

w niedzielę dużo gości,
w poniedziałek dużo wody
-to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
Świąt wesołych oraz zdrowych”.
„Święta, święta, biją dzwony…”- słowami  takiej piosen-

ki  grupa Motylki powitała całą społeczność przedszkola na 
spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych. 

We wtorek 19 kwietnia dzieci z przedszkola  obejrzały 
montaż słowno–muzyczny w wykonaniu starszaków wpro-
wadzający nas w uroczysty nastrój świąteczny.  

Dzieci  wystąpiły w barwnych strojach, w których domi-
nowały kolory żółty i pomarańczowy. Z dużym zaangażowa-
niem odgrywały swoje role. 

Następnie p. dyrektor M. Puchalska zwróciła się do dzieci 
oraz całej społeczności przedszkola z życzeniami świątecz-
nymi, życząc wszystkim wesołych świąt, radości, miłości 
oraz bogatego zajączka na którego dzieci bardzo czekały.  
To życzenie za chwilę się spełniło ponieważ dzieci odwie-
dził prawdziwy, wielkanocny zajączek przynosząc im kosze 
pełne łakoci. Wytworzyła się radosna, świąteczna atmosfera.  
Dzieci podziękowały zajączkowi i zaprosiły go na następny 
rok. Wychowawczynie zaprosiły wszystkich na kiermasz 
ozdób świątecznych, który będzie w następnych dniach. 
Dzieci obejrzały stół odświętnie przystrojony. Przedszkolaki 
poznały wielkanocne zwyczaje i teraz tylko na Święta czekać 
pozostaje.                              Zofia Sadłowska

Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostanie Zdzisła-
wowi Bereśniewiczowi wręczony „Medal Zasłużony dla Olec-
ka”.

Burmistrz Wacław Olszewski powiedział, że „Inicjaty-
wę taką zgłosiła do mnie grupa osób: Krzysztof Wierzbiński, 
Eliza Ptaszyńska, Stefan Czajkowski oraz Karol Sobczak. Ja 
natomiast z uzasadnieniem tego wniosku wystąpiłem do Rady 
Miejskiej i na Sesji 28 kwietnia Rada podejmie uchwałę w tej 
sprawie”. (m)

Medal zasłużony dla Olecka
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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

Oto wyniki Eliminacji Powiatowych do Turnieju Coca-
Coli w kategorii dziewcząt gimnazjalnych.

Organizatorami zawodów był MOSiR Olecko, a sędzią 
głównym Dariusz Karniej.

WYNIKI:
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Świętajno 1:0
Gim. Świętajno - Gim. Babki Oleckie 3:0
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Babki Oleckie 3:0

Eliminacje Powiatowe do Turnieju Coca-Coli

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogo-
wego, do którego doszło wczoraj na trasie Babki Oleckie  – 
Judziki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hondą  
nie dostosował prędkości pojazdu do panujących  warunków 
w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne 
drzewo.

Dwie osoby ranne w wypadku drogowym Do zdarzenia do-
szło 21 kwietnia ok. 
14.50 na terenie gmi-
ny Olecko. 

Dyspozytor pogo-
towia ratunkowego 
powiadomił dyżurne-
go oleckiej komendy 
o wypadku na trasie 
Babki Oleckie – Ju-
dziki. Natychmiast na miejsce skierowano policjantów z  
drogówki . Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia 
wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym mar-
ki Honda  19-letni Patryk C. jechał w kierunku miejscowo-
ści Babki Oleckie . Na łuku drogi  nie dostosował prędkości 
do panujących warunków drogowych. Następnie zjechał na 
pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i bokiem samo-
chodu uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia kierowca tra-
fił do szpitala w Olecku gdzie pozostał na obserwacji. Był 
trzeźwy. Pasażer nieprzytomny z wielonarządowymi obra-
żeniami śmigłowcem został przetransportowany do szpitala 
w Suwałkach. Teraz policjanci przeprowadzą dochodzenie 
mające wyjaśnić przyczynę i okoliczności tego wypadku.

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1.Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Kamil Szarnecki) 
 6 pkt 4:0
2.Gim. Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 
 3 pkt 3:1
3.Gim. Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski)
 0 pkt 0:6
Do dalszego etapu rozgrywek awansowała drużyna 

Gim. Nr 2 Olecko.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodniczek.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 

Dariusz Karniej
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Sześćdziesiąt osiem lat temu 19 kwietnia wśród odizolowanego od reszty 
świata żydowskiego społeczeństwa zamkniętego w warszawskim getcie zapadła 
decyzja o rozpoczęciu działań wojennych przeciwko niemieckim oprawcom. Po-
wstańcy pod dowództwem Mordechaja Anielewicza i Marka Edelmana wystąpili 
w obronie własnej godności, wiary, honoru i nadziei.

Od 2000 r. na mocy deklaracji przyjętej przez zgromadzonych w Krakowie 
europejskich ministrów edukacji państw członkowskich Rady Europy początek 
wybuchu powstania obchodzony jest jako „Dzień Pamięci” tragicznych wyda-
rzeń, które rozegrały się w Warszawie wiosną 1943 r. 

Ofiarną walkę oraz heroiczną śmierć kilkudziesięciu tysięcy Żydów godnie 
uczczono w czasie uroczystego apelu zorganizowanego przez Krystynę Balutę 
i Przemysława Michniewicza, nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku. Każdy, kto 19 kwietnia przybył do sali Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Lokalnych przy ZSLiZ, mógł obejrzeć niezwykle sugestywny, czę-
sto wzruszający i szokujący film przygotowany przez Natalię Putrę i Agnieszkę 
Tomaszewską, tegoroczne maturzystki. Upamiętniającej wydarzenie ekranizacji 
skomponowanej z fotografii, wypowiedzi przywódców walki oraz fragmentów 
filmu Romana Polańskiego Pianista towarzyszyła przejmująca muzyka Włady-
sława Szpilmana. 

Wszyscy, którzy postanowili uczcić te smutne dla Żydów oraz Polaków wy-
darzenie, mieli dodatkową chwilę na refleksję podczas odczytania wręczonego 
przez Kamilę Domalewską i Paulinę Jagiełko Kadiszu, tekstu żydowskiej modli-

Upamiętnienie ofiar powstania w getcie warszawskim 
w  Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

twy odmawianej w rocznicę śmierci. 
Uroczystość zamknęły przejmujące słowa na temat 

życia Marka Edelmana, zmarłego przed trzema laty przy-
wódcy powstania: „Kiedy się dobrze zna śmierć, to ma się 
większą odpowiedzialność za życie. Każda, najmniejsza 
nawet szansa życia staje się bardzo ważna”.

 Przemysław Michniewicz


