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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 33 (709) 17 sierpnia 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 33
(709)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B

Tel. (87) 520 44 46

V32502

V32902

K56907

V29205

V33501

 SZAFKI ŁAZIENKOWE

            UMYWALKI

                    10% RABAT

  ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Szczęście jest darem, który zdobywa się 
pracą nad sobą. 

Jozeph Fohat

Olecka Izba Historyczna ser-
decznie zaprasza 18 sierpnia (czwartek) o godzinie 17,00 
na spotkanie pt. Piękno przeszłe dokonane.  Zabytki Prus 
Wschodnich, który wygłosi Jan Przypkowski z Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
c.d. na s. 19
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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:
• Marek Kowalski
• Łucja Kozłowska 
• Edyta Piszczek 
• Mikołaj Ponkowski
• Zofia Turowicz 
• Michał Żarnecki 
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ 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

V28206 V3
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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 

13 lipca o 12.58 jeden zastęp 
JRG PSP oraz jeden OSP Kowale 
Oleckie usuwały z jedni w Ko-
walach Oleckich plamę oleju.
13 lipca o 17.30 jeden zastęp 
OSP Wieliczki usuwał w Małym 
Olecku gniazdo os z budynku 
mieszkalnego.
13 lipca o 17.43 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał na osiedlu Lesk 
gniazdo os z altanki ogrodowej.
13 lipca o 19.00 jeden zastęp 
OSP Lenarty usuwał w Lenartach 
gniazdo os z budynku mieszkal-
nego.
13 lipca o 19.41 jeden zastęp 
OSP Mazury usuwał w Jurkach 
gniazdo szerszeni z budynku 
mieszkalnego.
13 lipca o 20.11 jeden zastęp OSP 
Gąski usuwał w Zabielniegniaz-
do os z budynku mieszkalnego.
14 lipca o 8.50 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał przy ulicy Zamko-
wej drzewo niebezpiecznie po-
chylone nad budynkiem szkoły.
14 lipca o 23.20 jeden zastęp OSP 
Kowale Oleckie interweniował w 
Pogorzelu, gdzie byk poturbował 
mężczyznę.
14 lipca o 17.00 jeden zastęp 
OSP Lenarty usuwał w Lenar-
tach gniazdo szerszeni z budynku 

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
Jeszcze nigdy w tak krótkim czasie tyle imprez na terenie po-

wiatu (podkreślam POWIATU) oleckiego nie miało miejsca.
Już w czwartek 11 sierpnia w holu kina „Mazur” otwarto wy-

stawę „Las w obiektywie”, zaś w piątek 12 sierpnia cyklem wy-
kładów na temat rycerstwa rozpoczął się „Jarmark średniowiecz-
ny”. 

W sobotę rano (13 sierpnia) na przystani LOK rozpoczęły się 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków, a o 19.00 w Giżach 
goście z całego powiatu zjechali się na coroczną zabawę ludową.

W niedzielę słonko zaciekawiło się i wreszcie rozwiało chmu-
ry najpierw przypatrując się wyścigowi kolarskiemu Gwiazdy Mazurskiej, który ruszając 
z Olecka zawadził nawet o Kowale. O 10.00 rozpoczął się XIII Turniej Tenisowy Tygo-
dnika Oleckiego, godzinę później Turniej Siatkówki Plażowej i wreszcie na Rynku placu 
Wolności Regionalne Święto Mleka trwające aż do późnego wieczora.

O 13.00 w Sokółkach rozpoczął się konkurs, w którym zadano pytanie: „Czy twój pies 
czuje się jak Europejczyk?” 

Tego dnia wieczorem powiało w Olecku Wielką Europą. W auli Szkoły Muzycznej 
im. Jana Paderewskiego odbył się recital fortepianowy Aleksandra Kozarenki. Pedagog, 
wirtuoz i kompozytor zaprezentował muzykę ukraińską. Bisował dwa razy.

Artysta przyjechał do nas dzięki zaproszeniu profesora Jerzego Stankiewicza, z któ-
rym się przyjaźni. Wielki wkład w zorganizowanie koncertu miały również panie Eliza 
Ptaszyńska (szefowa Oleckiej Izby Historycznej) oraz Elżbieta Rzepecka (dyrektorka 
Szkoły Muzycznej). 

Następnego dnia czyli w świąteczny poniedziałek, rozpoczęły się pochodem przez 
miasto główne imprezy Jarmarku Średniowiecznego. W międzyczasie w Ratuszu pod-
pisano umowę partnerską z litewskim miastem Kozłowa Ruda. Ostatnich bawiących się 
olecczan wygonił o drugiej w nocy do domu rzęsisty deszcz. 

Trzema słowami można określić, to co się 
działo: to był tydzień!

B. Marek Borawski

mieszkalnego.
15 lipca o 13.56 jeden 
zastęp JRG PSP za-
bezpieczał lądowanie 
śmigłowca ratowni-
czego na lądowisku 
przyszpitalnym.
15 lipca o 18.26 jeden 
zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał w Ko-
walach Oleckich skut-
ki kolizji drogowej. 
(zderzenie Audi i VW 
Passat).

16 lipca o 9.11 jeden zastęp JRG PSP przy 
ulicy Kolejowej naprawiał naderwana rynnę 
na budynku Starostwa.
16 lipca o 13.36 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał przy ulicy Ludowej gniazdo szerszeni z 
garażu.
16 lipca o 13.49 jeden zastęp OSP Wieliczki 
usuwał w Wieliczkach gniazdo os z altanki 
ogrodowej.

Informacji udzieliła starsza sekcyjna 
Katarzyna Jeglińska
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
V2

70
07

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.07 z³
Pb95 .........................5.22 z³
PB98 .........................5,44 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,50 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

• Muzeum Ziemi Ojczystej (wystawa) – Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa malarstwa i rzeźby Wiesława Szumińskiego, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

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

• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece 
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30

17 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18.00 - Pokazy Ratownictwa Wodnego WOPR, plaża miejska 
: ślubowanie ratowników, akcje ratownicze, filmy i prezenta-
cje, kareoke, konkursy i zabawy dla dzieci
18 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - akcję poboru krwi (szczegóły wewnątrz numeru)
17.00 - Piękno przeszłe dokonane.  Zabytki Prus Wschod-
nich, wykład Jana Przypkowskiego, Olecka Izba Historycz-
na, plac Wolności 1a, I piętro
19 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
17.00 - Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, film, kino 
„Mazur”
19.00 - Niebo nad Saharą - film, kino „Mazur”
20 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - wycieczka rowerowa trasą nad jezioro Garbas – 
przygranicznymi ścieżkami do „Bobrowych żeremi” 
zorganizowana przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, 
s.13)
17.00 -  Czarni Olecko - Orzeł Kolno , mecz piłki nożnej
17.00 - Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, film, kino 
„Mazur”
19.00 - Niebo nad Saharą -  film, kino „Mazur”
21 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
17.00 - Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, film, kino 
„Mazur”
19.00 - Niebo nad Saharą - film, kino „Mazur”
22 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 35
23 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna: Składowa 6
24 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
25 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
26 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
17.00 - Kubuś i przyjaciele, film, kino „Mazur”
19.00 - Naznaczony , film, kino „Mazur”
27 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
17.00 - Olimpia 2004 Elbląg - Czarni Olecko, mecz piłki noż-
nej
17.00 - Kubuś i przyjaciele, film, kino „Mazur”
19.00 - Naznaczony , film, kino „Mazur”
28 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
17.00 - Kubuś i przyjaciele, film, kino „Mazur”
19.00 - Naznaczony , film, kino „Mazur”
29 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
30 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 35
31 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6

V26807

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

V32802

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku 

informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły 
w życie przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców  (Dz. U. Nr 106, 
poz. 662)

W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się 
o świadczenia rodzinne i świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego, zamiast obecnie wyma-
ganych zaświadczeń mogą składać oświadcze-
nia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań. Składający oświadczenie zobo-
wiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje poucze-
nie organu o odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań.

Wakacyjna zmiana godzin  pracy Filii  
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 

Pedagogicznej w Olecku
Informuję,  że podczas wakacji, tj. od 24 czerwca do 31 sierpnia 
2011 r. Biblioteka Pedagogiczna   będzie czynna  od poniedziałku 
do piątku w godz. 800 - 1500,  w soboty  -nieczynna. 

Elżbieta Rowińska Kierownik Filii WMBP w Olecku

Do 30 września 2011r. do Warmińsko – Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (10-575 Olsztyn, Al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 7/9) organizacje społeczne działa-
jące na rzecz praw pacjenta mogą zgłaszać kandydatów na 
członków do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o 
zdarzeniach medycznych. Kandydaci na członków powinni 
spełniać wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych .... (Dz. z 2011r. Nr 113 poz. 660). 

Sporządziła: Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl 

Komisja do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych
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Finanse poszkodowanym rolnikom
Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 lipca 2011 r. do 29 
sierpnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy fi-
nansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych 
oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

O pomoc może ubiegać się producent rolny, w gospodarstwie 
którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły szkody spowodowane 
przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunię-
cie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub 
przymrozki wiosenne w wysokości: 

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z 
3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda albo z 3 
lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła 
szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji 
w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnych, zwierzętach go-
spodarskich lub rybach;

oraz
b) nie mniej niż 10.000,- zł w budynkach, budowlach, ma-

Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” oraz Dom Kultury w Gołdapi zapraszają na 7 edycję festiwalu 
TRANSMISJA 2011, który odbędzie się w Gołdapi 27.08 w godzinach 17.00  do około 1 w nocy.

LISTA ZESPOŁÓW KONKURSOWYCH
ALKOHOLIC DISASTER – Ełk

COŚ – Gołdap
KILLOFF – Gdynia

MANIPULATION - Gołdap
MOJRA – Giżycko

OTHERMIND – Choroszcz
SIN HEAD – Gołdap

PRODLEF - Sochaczew
TAURUS – Poznań

WICKED SIDE – Białystok
GOŚCINNIE: BOMBSHELTER (laureat ostatniej edycji) 

GWIAZDA FESTIWALU: JELONEK

NAGRODY
I   Miejsce - 2000 zł
II  Miejsce - 1500 zł
III Miejsce - 1000 zł

Nagroda publiczności - 500 zł
JURY

Sebastian Krepsztul 
– organizator DK Gołdap
Sławomir Sokołowski 
– Metal Hammer Radia 

Białystok
Robert Wiśniewski 

– basista zespołu Prafuria, 
Legrys Studio

PROWADZENIE
Roman Bodnar 
– TVP Olsztyn

Impreza dofinansowana 
przez Gminę Gołdap 
Organizator: Towarzystwo 
Aktywności Społecznej 
„Mazury Garbate”,
                     Dom Kultury 
w Gołdapi. Wstęp 10 zł

szynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach 
lub plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt 
gospodarskich.

Szkody muszą być oszacowane przez komisję powołaną przez 
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 września 2010 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku działania klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 169, poz. 1141; Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 719).

Formularz wniosku z instrukcją wypełniania i wzorami załącz-
ników do wniosku znajdują się stronie Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl w zakładce WDRA-
ŻANE PROGRAMY PROW 2007-2013 → Przywracanie poten-
cjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych (...) – nabór 2011 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl opracowała 
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decy-
duje 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 decy-
duje 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 gimnazjalnych 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 angielskiego, 
• zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przed-
miotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera, 
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane 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 szkolny 
2011/2012 do następujących 
typów szkół:

Nowe przepisy ruchu drogowego wprowadziły wiele 
ułatwień dla rowerzystów. Jednak nie zezwalają na jazdę 
po chodniku w każdym przypadku. Nowelizacja, której 
przepisy obowiązują od 21 maja 2011 roku pozwalają na 
jazdę po chodniku rowerem gdy warunki pogodowe będą 
zagrażały bezpieczeństwu rowerzysty. Prawo pozwala na 
skorzystanie z chodnika, gdy będzie padał śnieg, ulewny 
deszcz czy na jezdni będzie gołoledź lub będzie wiał silny 
wiatr. Ponadto korzystanie z chodnika lub drogi dla pie-
szych przez kierującego rowerem jest również wyjątkowo 
dozwolone gdy:

- opiekuję się on osobą w wieku do lat 10 kierującą 
rowerem

- szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch po-
jazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h 
, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla 
rowerów

Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi 
dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować 
szczególna ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Nowe przepisy określają, że rowerzysta może wy-
przedzać z prawej strony samochody, które wolno jadą w 
korku. Nowelizacja dopuszcza także możliwość jazdy ro-
werów obok siebie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie 
utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo 
nie spowoduje zagrożenia na drodze.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zabronio-
na jest jazda rowerem po przejściu dla pieszych.

asp. Tomasz Jegliński KPP Olecko

Zmiany w kodeksie drogowym 
dotyczące rowerzystów 

Szybka i odważna reakcja właściciela 
posesji przyczyniła się do zatrzymania 

dwóch sprawców kradzieży
Oleccy policjanci błyskawicznie zareagowali na zgło-

szenie jednego z mieszkańców, który na własnej posesji za-
uważył dwóch mężczyzn  wynoszących metalowe konstruk-
cje. Sprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Teraz za 
popełnione przestępstwo będą odpowiadać przed sądem. 
Grozi im kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia sobotę około godziny 
14.20 na ulicy Targowej. Oficer dyżurny oleckiej jednostki 
otrzymał zgłoszenie o kradzieży  od właściciela prywatnej 
posesji. Zgłaszający do chwili przyjazdu policjantów przy-
trzymał nieproszonych gości.  Na miejscu funkcjonariusze 
zatrzymali Jerzego C. oraz Mikołaja B. 

Sprawcy są dobrze znani oleckim kryminalnym, nie po-
siadają stałego miejsca zameldowania. Policjanci ustalili, 
że część skradzionych przedmiotów zanieśli i sprzedali w 
punkcie skupu złomu. Obaj zatrzymani nie kwestionowali 
swojej winy. W sumie usłyszeli dwa zarzuty - usiłowania 
kradzieży oraz  kradzieży metalowych elementów  na łączną 
wartości blisko tysiąca złotych .

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym za kradzież 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Olsztyna organizuje 18 sierpnia 2011r. akcję poboru krwi. 
Pobór odbędzie się od godz. 9.00 do 12.30 w AMBULAN-
SIE na parkingu przy markecie KAUFLAND w Olecku.  
Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać 
honorowymi dawcami. 

Chcesz podarować komuś życie, zgłoś się i oddaj krew! 
Sporządziła: Halina E. Kasicka  

www.powiat.olecko.pl 

Centrum krwiodawstwa 
oczekuje na dawców

V28805
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

5 
września

godz. 1600

B22203

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską 
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

Do 29 sierpnia Warmińsko – Mazurski Oddział 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 
Olsztyn) przyjmuje wnioski o dofinansowanie zaku-
pu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu 
elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach programu „Komputer dla Home-
ra 2010”. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak 
również formularze wraz z załącznikami niezbędne do 
wypełnienia w celu aplikowania do programu dostęp-
ne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w 
Oddziałach PFRON.

Sporządziła: Halina E. Kasicka www.pfron.org.pl 

„Komputer dla Homera 2010”

Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status 
serologiczny.

Namów na test partnera.
Nie bójcie się rozmawiać o Waszej przeszłości sek-

sualnej.
Unikaj ryzykownych zachowań, bo HIV i AIDS może 

dotyczyć także Ciebie.
Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Zrób test 

na HIV” realizowana w 2011 i 2012 roku jest kontynu-
acją dotychczasowych działań, wzmocnieniem kampanii 
„Wiedza ratuje życie” z przełomu 2010 i 2011 roku. Jest 
przede wszystkim dla tych, którzy podejmują ryzykow-
ne zachowania seksualne, dla wszystkich, którzy powin-
ni odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy w moim życiu 
zdarzyło się coś, co mogło mnie narazić na zakażenie?”. 
Poprzez kampanię promujemy badania w kierunku HIV. 
Wiedza o zakażeniu ma znaczny wpływ na jakość na-
szego życia: pozwala na lepszą kontrolę swojego stanu 
zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera lub 
partnerów.

Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik 
testu dzisiaj, nie chroni przed zakażeniem HIV w przy-
szłości. Uchronić może nas tylko nasze bezpieczniejsze 
zachowanie.

Odbiorcami kampanii są osoby:
• dorosłe (18-39 lat i starsze) 
• aktywne seksualnie 
• odpowiedzialne za zdrowie własne i partnera – wy-

konanie testu na HIV jest jednym z dowodów tej odpo-
wiedzialności.

Kampania ma charakter multimedialny. Wykorzysta-
na jest reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, interne-
towa, ulotki, kalendarze, pakiety edukacyjne z wklejoną 
prezerwatywą i inne materiały promocyjne.

Więcej o kampanii można przeczytać pod adresem http://
www.aids.gov.pl/kampanie/2011/.

Badanie w kierunku HIV można wykonać anonimowo i 
bezpłatnie 

w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na tere-
nie całego kraju.

Punkty to miejsca, w których klient może też liczyć na po-
radę doradcy. Doradca poinformuje klienta o przebiegu testu, 
interpretacji wyniku, oszacuje ryzyko zakażenia oraz co naj-
ważniejsze – ustali wraz z klientem, czy jest to dobry moment 

na wykonanie testu. Doradca będzie również towarzyszył 
podczas otrzymania wyniku, aby wyjaśnić jego znaczenie, roz-
wiać wszelkie wątpliwości, a w przypadku wyniku dodatniego 
wesprzeć i wskazać dalsze możliwości. Doradca powie, czy za-
chowania klienta były/są ryzykowne i omówi z nim inne, które 
będą bezpieczniejsze i zmniejszą ryzyko zakażenia HIV i inny-
mi chorobami. Rozmowa z doradcą, podobnie 

jak testowanie, jest w PKD anonimowa i bezpłatna. 
W województwie warmińsko-mazurskim badanie w kierun-

ku HIV 
można wykonać w PKD w Ełku i Olsztynie.

PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej  
Szpitala Wojskowego w Ełku
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 
CZYNNY:   PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI od 1600 do 

1730
tel.(087) 621 98 79

PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
w kierunku HIV w Olsztynie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, pokój 15 (parter) 
CZYNNY:    WTORKI I CZWARTKI od 1500 do 1800 
tel.(089) 524 83 59 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Centrum Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży

ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, tel. (071) 34-388-56 tel./fax 34-
388-57, e-mail: mdkkopernik1@wp.pl
CELE:
-prezentacja zjawiska ”ikona popkultury”
-zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania pewnych postaci w 
świadomości współczesnych pokoleń
-przybliżenie postaci ze świata nauki, szeroko rozumianej sztu-
ki (sztuki plastyczne, muzyka, literatura, teatr, film itd.), polityki, 
sportu, czyli postaci, które wywarły wpływ na losy ludzkości, a 
ich twarz stała się powszechnie rozpoznawalna
-inspirowanie do doskonalenia umiejętności warsztatowych w 
dziedzinie portretu
-zachęcanie do poszukiwań twórczych
UCZESTNICY:
kategorie wiekowe:
I gr.   10-13 lat
II gr.  14-17 lat
III gr. 18-25 lat
WARUNKI KONKURSU:
Techniki: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, 
temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, łą-
czenie technik, także formy przestrzenne
Format: maksymalnie 70x100 dla prac płaskich i 40x40 cm dla 
form przestrzennych.
Ilość prac: jedna placówka może przesłać maksymalnie 15 prac.
Opis prac: czytelnie (imię, nazwisko, nazwa placówki, wiek 
uczestnika, adres, numer telefonu, imię, nazwisko nauczyciela in-
struktora), dodatkowo prosimy o dołączenie listy zbiorczej prac.
Prosimy nie oprawiać i rolować prac.
Termin: termin nadsyłania prac do 15.09.2011r. na adres:
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, ul. Kołłątaja 
20, 50-007 Wrocław
Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki. Wpłaty na 
konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20, 
50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław  89 10205242 0000 
2202 0018 7526 tytułem: „IKONY POPKULTURY”
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie 
wystawy pokonkursowej, planowane jest w połowie października, 
dokładna informacja będzie podana na stronie: www.mdk.wroc-
law.pl
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem.

XIII Turniej Tygodnika Oleckiego

zwycięzca i zwyciężony w kategorii  open XII Turnieju Tygodnika Oleckiego: 
Tomasz Tertel z Ełku      i Andrzej Karniej  oraz
           główny sędzia zawodów Andrzej Bomber

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która od-
będzie się w dniu 24 sierpnia 2011 r. (środa) 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 międzysesyj-
nym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach po-
dejmowanych 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) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
piwnicy na rzecz najemcy;
c) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku 
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszka-
łym na terenie gminy Olecko;
d) wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 
Olecko ul. Tunelowa 17;
e)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w zakresie terenów oznaczonych 
symbolami 5U/MN, 10MN i 9KDw położonych przy ulicy Zamo-
stowej, 13MN położonego przy ulicy Rzeźnickiej i 5MW położo-
nego przy ulicy Gołdapskiej w Olecku;
f) zmieniającej uchwałę nr XXXIV/314/09 Rady Miejskiej w Olec-
ku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Olecko;
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu;
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na 
lata 2011-2022;
i)  zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego;
j)  zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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W świąteczny poniedziałek o 12.30 w ratuszu rozpoczę-
ła się uroczystość pod[pisania umowy partnerskiej po-
między Kozłową Rudą (Litwa) i Oleckiem. Oba miasta 
reprezentowali Mer Vytautas Kanevicius i Burmistrz 
Wacław Olszewski. 
Wśród zaproszonych na uroczystość były delegacje z in-
nych zaprzyjaźnionych z Oleckiem miast z Rosji, Litwy 
i Estonii. Zebranych powitał Burmistrz Wacław Olszew-
ski. Zaznaczył on, że pomimo tego, że współpraca z Ko-
złową Rudą trwa już kilka lat, to do tej pory miasta nie 
podpisały jeszcze oficjalnego porozumienia. Wymienił 
wspólne inwestycje oraz przeczytał tekst porozumienia. 
Jako drugi wystąpił Mer Vytautas Kanevicius W swoim 
wystąpieniu podkreślił owocną współpracę, a na koniec 
przeczytał treść porozumienia w języku litewskim. W 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Przypisani Północy” oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczy-
li termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honoro-
wego tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy‘2011.  
 
Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można 
dostarczać na adres:  
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,  
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisa-
ni Północy” 

  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3,  
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z 
członków Zarządu Stowarzyszenia  lub Komisji Rewizyj-
nej.  
 
Zgłoszenie musi zawierać:  
- imię i nazwisko kandydata,  
- jego adres i telefon lub e-mail,  
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie 
format kartki A4,  
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające 
kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być 
także kserokopie tych materiałów.  
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2011 r.   
 
Regulamin Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy”:  

„Pasjonat Przypisanych Północy 2011”
I. Kandydatami do nagrody mogą 

być osoby działające na terenie Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się 
szeroko pojętą animacją środowiska spo-
łecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, 
ekologii, turystyki, działań społecznych.  

II. Osoby wchodzące w skład Kapitu-
ły nie mogą kandydować do nagrody.  

III. Liczba zgłaszanych kandydatów 
jest nieograniczona.  
I

V. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzysze-
nia Kulturalnego „Przypisani Północy”, osoby nagrodzone 
honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” oraz 
członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.  

V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.  

VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie 
żyjącym.  

VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Ka-
pitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego. 

Maria W. Dzienisiewicz

Umowa partnerska
Olecko - Kozłowa Ruda

wystąpieniu podkreślił wspólną historię obu narodów: 
zwycięstwo pod Grunwaldem, stworzenie silnego pań-
stwa, uchwalenie pierwszej w Europie demokratycznej 
konstytucji. 
Dla podkreślenia wagi uroczystości odegrano hymny na-
rodowe obu krajów.
Następnie odbyła się krótka konferencja prasowa. Na 
pytanie „Tygodnika Oleckiego” skierowane do Mera 
Kozłowej Rudy: Czy wg Pana porozumienie pomiędzy 
naszymi miastami przyczyni się do tego, że przyjaźń za-
panuje również pomiędzy naszymi rządami? 
Odpowiedział po polsku:  –  Stosunki  pomiędzy Olec-
kiem, a Kozłową Rudą są bardzo dobre, i myślę, że będą 
coraz lesze. Stosunki pomiędzy państwami zależą od 
polityków, a nie od narodu... ale politycy się zmieniają, 
a naród zostaje... (za wypowiedź dostał rzęsiste brawa).
Uroczystość zakończyło wzniesienie toastu lampką 
szampana. 

Opracował B. Marek Borawski
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14 sierpnia w Sokółkach odbył się konkurs, którego 
tematem było sprawdzenie wśród dzieci wiedzy o zwie-
rzętach domowych oraz o prawach tych zwierząt. 

W konkursie uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci z So-
kółek i okolic. 

PIES EUROPEJCZYK 
O prawa zwierząt w Sokółkach

Organizatorzy dziękują 
sponsorom za 

ufundowanie nagród, 
mieszkańcom Zawad 

Oleckich za wzięcie 
udziału w składce, 

a dzieciom 
oraz starszym 

mieszkańcom Sokółek 
i okolic za 

liczne przybycie.

 Głównym 
celem była po-
prawa bytu psów 
niejednokrotnie 
przez całe swoje 
życie przywiąza-
nych łańcuchem 
do budy. 
Dzieci wyka-
zały się wiel-
ką wiedzą na 
temat i Unii 
i swoich mi-
lus ińsk ich . 
Nagrody w 
k o n k u r s i e 
ufundowali 
s p o n s o r z y 
oraz orga-
n i z a t o r z y , 
którzy się po 

prostu na nie złożyli. 
Dzieci przyszły na konkurs całymi rodzinami tak 

więc każda z rodzin dostała obrożę. Każde z uczestni-
czących w konkursie dzieci otrzymało jakiś upominek 
oraz paczkę karmy oraz konserwę dla swego psa.

Oto lista zwycięzców:
1. Natalia Witkowska (Żydy)
2. Maria Dobruch (Sokółki)
3. Weronika Maciejewska (Stożne)
4. Małgorzata Adamczyk (Żydy) i Kamila Domo-

racka (Sokółki) 
5. Klaudia Biskierska (Żydy)
6. Igor Maciejewski (Stożne)
Organizatorami konkursu, składki i zebrania darów 

od sponsorów są mieszkańcy Zawad Oleckich: Alicja 
Gniazdowska, Małgorzata Janik, Agnieszka Mali-
nowska, Anna i Robert Maluchnik.
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Mazurskie Święto Mleka
fot. Józef Kunicki
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Jarmark średniowieczny
fot. Józef Kunicki
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009

dzień 12.
U Indian Guajira

 (Kolumbia, 7 lipca 2009)

Pobudka o godz. 6.30, później śniadanie w hotelu (omlet, kawa; 
5 tys. peso), spotkanie z Niemką i wyjazd samochodem do miejsco-
wości Uribria. 

Po drodze zatrzymała nas policja. Skontrolowano nasze pasz-
porty i dowód osobisty, który pokazała Niemka, oczywiście pytano 
o cel podróży. Rozmowa raczej przyjazna, chociaż stanowcza. 

W Uribrii z ledwością zapakowaliśmy się do samochodu-bla-
szaka. Było w nim pełno ludzi i jeszcze dosiadało. Wszystkie baga-
że podróżnych umieszczane były na dachu. A ludzie wieźli wszyst-
ko, od rzeczy mniej przydatnych do niezbędnych. Był taki ścisk, że 
jak już ktoś wybrał pozycję do siedzenia, to w takiej pozostał. 

Jechaliśmy tak trzy godziny po piaszczystej, kurzącej się dro-
dze. Strasznie trzęsło. Ludzie w zasadzie nic nie mówili. Byli to 

Indianie. Jedna z Indianek trzymała na ręce córkę – niemowlaka 
i karmiła ją piersią. Nie wstydziła się. Na mojej ręce spoczywała 
głowa dziecka. Dla mnie widok niecodzienny. Po drodze Indianie 
wysiadali i robiło się trochę luźniej. 

Krajobraz pustynny. Niskie kłujące akacje i kaktusy. 
W końcu po pokonaniu 180 km licząc od Riohacha dojechaliśmy 

do celu naszej dzisiejszej podróży – Cabo de la Vela (w tłumacze-
niu: przylądek żagla). Nazwa miejscowości adekwatna do zastanej 
pogody, czyli upał i bardzo silny wiatr. W chatach krytych strzechą 
i skromnych murowanych domach mieszka 1500 Indian Guajira. 
Osada położona jest nad samym brzegiem Morza Karaibskiego. 

Dostaliśmy jeden pokój z łazienką (oddzielone od siebie kotarą). 
W kranie nie ma wody. Jest przynoszona przez właściciela domu 

wiadrami z morza. Żeby wziąć prysznic trzeba polewać się wodą z 
kubka. 

Pomimo, że w pokoju są trzy łóżka to nie będziemy na nich spać, 
ponieważ wybraliśmy tańszy wariant (10 tys. peso) i ciekawszy – spa-
nie na zewnątrz w hamakach. Niemka od razu pobiegła do jednego z 
nich, wybrała najlepszy i rzuciła się do niego, jakby pierwszy raz w 
życiu widziała hamak. Zresztą jest mało rozmowna i chyba nie potrze-
buje towarzystwa. My z Jackiem poszliśmy szukać czegoś do jedze-
nia. W jednej z chat zamówiliśmy oczywiście kurczaka. Dostaliśmy 
też sałatkę cebulową. Jedzenie dość smaczne. Pomijam warunki, w 
jakich było przygotowane. 

Po godz. 15. poszliśmy na okoliczne wzgórza porośnięte kępa-
mi ostrych krzewów i kaktusami, z których miejscowi budują ścia-
ny domów i ogrodzenia. Doszliśmy do miejscowej latarni morskiej, 
najprostszej w wykonaniu jaką kiedykolwiek widziałem. Po trzech 
godzinach zrobiło się już ciemno, więc musieliśmy wracać, idąc w 
kierunku świateł. 

Indianie Guajira nie mają lekkiego życia, chociażby z tego po-
wodu, że prąd muszą pozyskiwać dzięki agregatom, a wodę do picia 
przywozić z odległych miejsc. Na półwyspie funkcjonuje kolej, ale 
tylko towarowa. Przewożony jest nią węgiel z miejscowej kopalni 
odkrywkowej. Obszar półwyspu jest najbardziej suchym miejscem w 
Kolumbii. 

Na plaży widziałem zdechłego rekina i mnóstwo nurkujących pe-
likanów. 

Ciekawe, jak będzie wyglądała noc w hamaku kilka metrów od 
morza?

Na trasie Uribria-Cabo de la Vela. 
Oni wysiedli z samochodu Półwysep Guajira i przylądek Gallinas

Uribria. Mój transport na Przylądek Gallinas

Na przylądku Gallinas
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ZGŁOŚ SIĘ DO NAS 
– POZNAJ SWOJE PRAWA ZA DARMO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Li-
der w EGO” , Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i 
Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiat Olec-
ki zapraszają mieszkańców powiatu oleckiego do 
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywa-
telskich. 

Porady skierowane są głównie do osób znajdują-
cych się na życiowym rozdrożu, osób które z przy-
czyn finansowych nie mogły skorzystać z pomocy 
prawnika czy doradcy. 

W naszym Biurze Porad Obywatelskich i Praw-
nych oraz Terenowych Punktach Porad Prawnych i 
Obywatelskich radcy prawni, adwokaci oraz doradcy 
obywatelscy służą Państwu bezpłatną pomocą w in-
terpretacji obowiązującego prawa. Pomogą zredago-
wać pismo prawne, wniosek, odwołanie, czy też inne 
pismo urzędowe. Doradzą w sprawach trudnych, ży-
ciowych, w sytuacji, która Państwu wydaje się bez 
wyjścia. 

Dołącz do usatysfakcjonowanej grupy osób ko-
rzystających z naszego doradztwa!

W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych 
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem 
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub 
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Praw-
nych w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13. Znajdzie-
cie nas Państwo również na portalu internetowym 
www.akademia.olecko.pl. 

ZAPRASZAMY

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

V33002

Od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2011r. Warmińsko – Ma-
zurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 
Olsztyn przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach 
programu „Pegaz 2010” w następujących obszarach:

Obszar A – pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do samochodu, 

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem 
umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z 
rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu, 

Obszar E – pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyska-
niu prawa jazdy kategorii B. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak rów-
nież formularze wraz z załącznikami niezbędne do wy-
pełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są 
na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach 
PFRON.

Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.pfron.org.pl 

PEGAZ 2010

Czesław Mirosław Szczepaniak 
SŁOWO DAJĘ

Życie jest naprawdę za krótkie, żeby długo rozpamiętywać 
porażki i klęski.
*
Otwarte niebo jak pacierz.
*
Ciągle się uczę zrozumieć to, że do szczęście potrzebne jest 
nieszczęście.
*
Dziś byle głośny knociarz mieni się za filozofa, a nieudacz-
nik za artystę. 
*
Tęcza – ostatni ratunek pogody, kołczan promieni nad świa-
tem.
*
Wiatr to ciszy szaleniec.
*
Kiedy słyszę pusty śmiech, to myślę o tych, co we łzach 
stoją i nikt do nich na odsiecz nie pędzi.
*
W hałas czasami wchodzę, dobrze podrasowany ciszą.
*
Kiedy Cyganów widzę, to im życzę, żeby  wydłubali duszę 
ze skrzypiec i wygrali los  na harmonii.
*
Boję się tylko socrealizmu religijnego, napełniają mnie 
wstydem pełni wiary przekupnie.
*
Lubię jesienią deptać liście, które deszcz przykleja do chod-
nika jak znaczki.
*
Las zmieszany od ptaków.
*
W sianie strachu łąka dyszy.
*
Uśmiech się nigdy nie starzeje.
*
O tych, co są na świeczniku, najwięcej wiedzą knoty
*
Nie tylko pusty kłos trzyma głowę wysoko.
*
Trawa jest wielka, bo bosa.
*
O słodyczy mówią ci, co się zachłysnęli goryczą.

*
Ci, którzy mają wyślizgane klamki i progi, na wrogów 
powinni liczyć. 
*
Wiem, że nic nie wiem i to mnie trzyma za rękę tak mocno, 
jak  słomka mydlaną bańkę.
*
Patykiem wiatru piszę na ziemi nieba poruszenia.
*
Moje sny, w których jawa szeroko otwiera oczy.
*
Na jawie sen dyszy.   
*
Poeta to taki nieudany prorok, który zachrypł nad rzeką 
albo nad pustką i nie może ochłonąć.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V32702

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
48

10

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K57901

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29904

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  V26208

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V29704

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B23101

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30803

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V31103

US£UGI
* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V29604

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2
94

05

V2
95

04

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V31303

KARAOKE w Pub Piwnica
 każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V31003

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem: 
(87) 523-03-03

• imprezy urodzinowe i komunijne

V26118
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1232

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V27207

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33601

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V27407

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V26308

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32532

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58001

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29714

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V31313

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V32522

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B22004

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26927

* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70402

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26917

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31203

V29105

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V26108

Nowy zakład w Olecku
* aranżacja, wykonanie oraz serwis całoroczny terenów 
zielonych
* wykonywanie wnętrz z marmuru, granitu, kamienia natu-
ralnego, terakoty

firma z tradycją - 25 lat w Niemczech
Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255
w tym roku posiadamy jeszcze wolne terminy

K58101

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B23301

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20308

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B23501

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B21704

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B22503

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K32207

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B21106

* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57007

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21205

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B21305

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B22303

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B22702

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55715

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B21804

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B22104

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B22403

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 V27307

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27027

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24820

* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki, 
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30903
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V2
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10   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V26707

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1431

V28216
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V2
69

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V25409

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V28815

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V26607

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
30

00
5

Nie opalajmy samo-
chodów na plażach.
Zróbmy miejsce dla 

ludzi.

V33401

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33511

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26817

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V32512

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B21405

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55407

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B22802

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26328

* 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. B22603

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27037

* fryzjerkę damsko - męską zatrudnię, tel. 663-407-003 
K57504

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21505

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B23201

* działka budowlana, Świętajno, tel. 509-154-347 K57603

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406n

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B21006

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55616

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506n

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26318

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306n

* mieszkanie 67 m.kw., do remontu, cena do negocja-
cji, Kowale Oleckie, tel. 660-259-912 K57802

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* odkurzacz piorący ROBOCLEAN wielofunkcyjny 
(firanki, dywany, tapicerka samochodowa), stan bardzo 
dobry, tel. 510-677-245 V31323

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27017

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V26717

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1441

* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5 
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamiesz-
kania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57306

* lokal do wynajęcia, działalność gospodarcza, Olec-
ko, Kolejowa, 56 m.kw., tel. 664-722-091 K57703

* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K57702
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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

B22902

V29005

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Na wątrobę i nerki
Czarne porzeczki powinny znaleźć się w diecie 

osób cierpiących z powodu dolegliwości wątroby, 
nerek i moczowodów. Przy czym w dolegliwościach 
wątroby lepiej pijać soki. Jeżeli jadamy owoce suro-

we trzeba je zawsze dokładnie i wolno żuć. W wymienio-
nych dolegliwościach warto pijać codziennie, zwłaszcza 
latem, gdy owoce są świeże, po szklance soku dziennie, 
najlepiej w dwu trzech porcjach, pół godziny po posiłkach. 
Kuracja winna trwać co najmniej 3 tygodnie. Po kilkudnio-
wej przerwie można powtórzyć.

Czarne porzeczki
Witaminy znajdujące się w porzeczkach wpływają ko-

rzystnie na elastyczność naczyń krwionośnych, wzmac-
niają mięsień sercowy, zapobiegają wczesnemu rozwojo-
wi miażdżycy. Dlatego owoce i przetwory zaleca się przy 
chorobach krwi, serca i naczyń, nadciśnieniu i podagrze, 
również braku apetytu, awitaminozach, osłabieniu fizycz-
nym i nerwowym, biegunkach. Porzeczki czarne  polecane  
są dla  kobiet w ciąży, bowiem łagodzą dolegliwości tego 
stanu i zmniejszają ryzyko poronienia. Najprostsza kura-
cja w tych dolegliwościach polega na codziennym piciu 

około pół szklanki soku, najlepiej w dwóch, trzech porcjach 
dziennie

Rady antystresowe
Współcześni psychoterapeuci opracowują różne, ujęte w 

punktach rady antystresowe, mające nam ułatwić pokonywa-
nie trudności dnia codziennego. Dzięki nim możemy mniej 
obciążać organizmy, unikać przemęczenia. Ich przestrzega-
nie przydaje się każdemu, ale wręcz nieodzowne jest gdy 
czujemy się nie najlepiej lub jesteśmy chorzy. Wtedy bo-
wiem spokój, ograniczenie niepokojów, ułatwia wyzdrowie-
nie. Również przeprowadzając jakiekolwiek ziołowe kuracje 
naturalne warto pamiętać, by towarzyszył im brak napięć. 
Skutki zabiegów są wtedy znacznie szybciej widoczne i od-
czuwane.

Ziarna słonecznika 
... mogą być traktowane jako lek wspomagający przy 

problemach trądzikowych. Osoby starsze powinny go 
jeść, jeśli są zagrożone cukrzycą, miażdżycą lub reuma-
tyzmem. Pestki słonecznika zawierają sporo białka, błon-
nika, witaminy A, E i B, a także potas, fosfor, magnez, 
żelazo i cynk.

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

B23002

K58608
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joan-
ny, Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty, 
Marii Magdaleny, Żanny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Julia-
na, Mirona, Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogusławy, 
Bronisławy, Heleny, Ilony, Iwony, Kla-
ry, Leny, Neli
Agapita, Bogusława, Bolesława, Bro-
nisława, Bronisza, Ludwika, Włodzi-
mierza
19 sierpnia
Bolesławy, Emili, Emilii, Konstancji, 
Ludwiki, Ludwiny, Racławy
Bolesława, Jana, Juliana, Juliusza, Lu-
dwika, Mariana, Piotra, Racława
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, 

Sobiesława, Stefana, Wszeciecha
21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki, 
Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwi-
na, Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, 
Franciszka, Jana, Mięcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemisławy, Hipolity, Marii, Reginy, 
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipoli-
ta, Jana, Mariusza, Radomiła, Sieciesła-
wa, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Lubomiry, Miły, Poli, Róży, Wa-
lerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira, 
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika, 
Laurentego, Sulidara, Waleriana, Wik-
tora, Zacheusza

Tacy są bogowie! Odpowiedzią, 
która musi wystarczyć! Bo jest jedze-
nie, które trzeba schwytać, dzieci, któ-
re trzeba urodzić, życie, które trzeba 
przeżyć, nie ma więc czasu na wielkie, 
skomplikowane, niepokojące odpo-
wiedzi! Prosimy o proste odpowiedzi, 
byśmy nie musieli myśleć, bo jeśli 
zaczniemy myśleć, możemy znaleźć 
odpowiedzi, które nie psują do takiego 
świata, jakim chcielibyśmy, żeby był. 

Terry Pratchett
Gdy szczęścia dla mnie nie masz 

już, -
Więc dobrze, ból mi w darze złóż! 

Lou Andreas-Salomé
Piękno ogranicz kanon, brzydota 

jest nieskończona. 
Umberto Eco

Z jaka pogodą Jacek (17 sierpnia) przy-
bywa taka jesień bywa.
Jeśli na Jacka (17 sierpnia) nie panuje 
plucha, to pewnie zima będzie sucha.
W sierpniu mgły w górach – pewne 
wody, a mgły w dolinach – pewne po-
gody.
W sierpniu mgła na górach Mroźne 
Gody, gdy mgły na dolinach, dla po-
gody.
W sierpniu ubywa gorąca.
Od głodowych cierpień najlepsze le-
karstwo – sierpień.
Mgła opada, będzie pogoda, mgła w 
górę idzie, będzie deszcz.

Tort migdałowy 
z pumpernikla

16 żółtek, 12 białek, 40 dag cukru, 40 
dag zmielonych migdałów, 8 dag cze-
kolady, 10 dag ususzonego pumperni-
kla, drobno pokrojona sparzona skórka 
pomarańczy, otarta skórka z cytryny, 
cynamon, mielone goździki
na polewę: 10 dag czekolady, 25 dag 
cukru
Żółtka ucieramy z cukrem. Gdy już są 
utarte dodajemy migdały, startą cze-
koladę, stary ususzony pumpernikiel, 
skórkę pomarańczową i cytrynową, cy-
namon i goździki. Wszystko dokładnie 
mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy 
ubitą na sztywno pianę z białek i de-
likatnie ale dokładnie ponownie mie-
szamy. 
Ciasto przelewamy do tortownicy i pie-
czemy około godziny w lekko nagrza-
nym piekarniku. 
Tort oblewamy polewą składającą się 
z rozpuszczonej w 5 łyżkach gorącej 
wody czekolady i cukru.

Kotlety schabowe z ryżem
kilogram schabu (wszelkie rodzaje 
mięs), 8 dag masła, 1 dag mąki, 12 dag 
ryżu, pół litra rosołu, 20 dag pomido-
rów, 2 dag masła do pomidorów, jedna 
cebula, sól
Ryż gotujemy na sypko.
Pomidory rozkrajamy, usuwamy pest-
ki. Dusimy na maśle wraz z posiekaną 
na drobno cebulą. 
Tak przygotowane pomidory miesza-
my z ryżem i wstawiamy do piekarnika 
do podgrzania.
Mięso na kotlety rozbijamy w zależno-
ści od rodzaju mięsa. Solimy z każdej 
strony obsypujemy mąką i smażymy na 
silnie rozgrzanym maśle. 
Teraz przekładamy ryż na półmisek i 
nadajemy mu kształt piramidy. Dooko-
ła okładamy kotletami.

Do tłuszczu na patelni dodajemy kilka 
łyżek rosołu i powstały płyn zagoto-
wujemy. Rosołem polewamy kotlety 
i ryż.

Chlebek z jajkiem na słod-
ko
Kilka kromek czerstwego chleba, 
szklanka mleka, 2 jajka, 2 łyżki tartej 
bułki, 2 łyżki cukru, olej, cukier puder 
wymieszany z cynamonem lub cukier 
waniliowy do posypania
Jedno jajko roztrzepujemy z mlekiem 
i cukrem. Wkładamy do tego kromki 
chleba i czekamy aż chleb wchłonie 
mleko. Drugie jajko roztrzepujemy w 
miseczce i namoczony chleb otacza-
my w nim, a następnie w tartej bułce 
i smażymy w dużej ilości tłuszczu na 
jasnożółty kolor.
Przed podaniem posypujemy przygo-
towanym wg uznania cukrem: wani-
liowym lub z cynamonem.

Naleśniki z serem
Ciasto: półtorej szklanki mąki, jajko, 
półtorej szklanki mleka, łyżeczka cu-
kru, olej do smażenia
Farsz: 25 dag białego sera, 2 żółtka, 
pół płaskiej łyżeczki cynamonu, łyżka 
cukru
Oraz cukier puder do posypania.
Mąkę mieszamy z mlekiem, dodajemy 
jajko i cukier. Mieszamy i odstawiamy 
na pół godziny. 
Z ciasta smażymy naleśniki.
Ser ucieramy z żółtkami, cukrem i cy-
namonem. Masę układamy na naleśni-
kach, zawijamy i obsmażymy. 
Gotowe naleśniki posypujemy cukrem 
pudrem wymieszanym z cynamonem.
W 2010
... półtora miliona dzieci urodziły ko-
biety niezamężne w USA. Zaobser-
wowano wzrost u kobiet w wieku 25 
– 29 lat, a spadek 15 do 19 lat.

Herbata
W zaborze carskim pijano niemal wy-

łącznie znakomitą herbatę rosyjską ze zna-
nych firm Perłowa, Kuzniecowa, Szumili-
na, Papowa i Tow. „Karawana”, które miały 
swoje filie w Warszawie. Już wtedy stoso-
wały chwyty marketingowe, np. dając sta-
łym nabywcom premie za zwrotem pewnej 
liczby specjalnych bonów dodawanych do 
paczek z herbatą. 

Sprzedawały też herbatę po cenach hur-
towych wielu nabywcom, którzy odsprze-
dawali ją dalej po cenie detalicznej. Niemal 
w każdej stołecznej kamienicy mieszkał 
ktoś, u kogo można było kupić taką herba-
tę. Były to przeważnie szacowne wdowy po 
urzędnikach. 

Herbata pakowana była wtedy w perga-
min, owijany folią ołowianą. Jako towar ob-
jęty akcyzą, zaopatrywano ją w banderole.

Sól
Chustki do nosa upierzemy szybko i do-
kładnie, gdy namoczymy je w wodzie z 
dodatkiem soli i upierzemy w wodzie rów-
nież z solnym dodatkiem.

Ryby
Przed czyszczeniem warto ryby natrzeć 
octem. Ułatwi to skrobanie i uchroni ręce 
przed nieprzyjemnym zapachem.

Kiedy deszcz?
Owce zbyt ożywione, wyciągające szyje i wę-
szące w powietrzu, czują nadejście deszczy.
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2 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku miało miejsce uroczyste podsumowanie szkolnego 
konkursu fotograficznego „A po zimie przychodzi … WIOSNA”. Oto jedna z nagrodzonych fotografii: Mateusz Miszkiel 
(klasa trzecia), „Zieleń uspokaja” (drugie miejsce)

Konkurs fotograficzny

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzy-
stwo „Ojcowizna” ogłaszają 

XIV edycję konkursu 
„Losy nasze…” 

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego 
okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych 
wspomnień, pamiętników lub opisanych dokumentów 
osobistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze po-
wojenne lata nowych mieszkańców Mazur. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla 
uczestników konkursu.

Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowa-
niu zwrócone nadawcom.  

Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 
2012 roku na adres:

Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie 

Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, doku-

menty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, 
naszej rodziny.

w turnieju siatkówki plażowej zwyciężyła para z Gołdapi 
Hubert Paszkowski i Szlaszyński z Parańską 3/0

VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu 
Grand Prix Olecka 2011

Olecka Izba Historyczna 
serdecznie zaprasza 18 sierpnia (czwartek) o godzinie 

17,00 na spotkanie pt. Piękno przeszłe dokonane.  Zabytki 
Prus Wschodnich, który wygłosi Jan Przypkowski z In-
stytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Mieszkańcom Polski przez wiele lat Mazury, War-
mia kojarzyły się tylko z pięknem krajobrazu, zielonymi 
wzgórzami, błękitem  jezior, barwnymi  łąkami.  O takiej 
Krainie Tysiąca Jezior pisali poeci.  A Prusy Wschodnie 
to także region niegdyś bogaty w zabytki, których część 
możemy oglądać także dziś. Krzyżackie zamki, kościoły, 
pałace właścicieli wielkich posiadłości ziemskich, dwory, 
ratusze, kamieniczki, chaty mazurskie i całe bogactwo wy-
posażenia: rzeźby w kościołach i posągi w parkach, naczy-
nia liturgiczne, kolekcje obrazów, piękne kaflowe piece. 
O wszystkim opowie Jan Przypkowski,  historyk sztuki. 

Jan Przypkowski od  2008 roku kieruje  Zbiorami Fo-
tografii i Rysunków Pomiarowych  Instytutu Sztuki PAN 
w Warszawie.  Opracował zdjęcia z dawnych zbiorów 
Konserwatora Zabytków w Królewcu, które dokumentu-
ją  materialny i artystyczny dorobek mieszkańców Prus 
Wschodnich. Zdjęcia zostały wykonane w ostatnich latach 
XIX wieku. Są unikatowym świadectwem kultury Mazur 
i Warmii.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Olecka Izba Historyczna

Plac Wolności 1a
Budynek Urzędu Miejskiego w parku, pierwsze piętro.
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XIII Turniej Tygodnika Oleckiego

14 sierpnia rozegrano kolejny turniej na oleckich kortach. 
Pogoda podczas zawodów była super. 

XIII turniej o Puchar Tygodnika Oleckiego zgromadził 11 
zawodników w kategorii OPEN i 5 w wieku do 16 lat

W kategorii do 16 lat zwyciężył Konrad Słabiński z Kubą 
Kowalewskim (6/0). 

W meczu o trzecie miejsce wygrała Sylwia Sadłowska 

wygrała z Michałem Zaniewskim (6/1).
Kategorię OPEN na swoją korzyść rozstrzygnął zawod-

nik z Ełku Tomasz Tertel wygrywając z Andrzejem Kar-
niejem (6/4;6/1). 

W meczu o trzecie miejsce wygrał Andrzej Osowski 
(Ełk) z Kubą Złockim (Ełk) (6/3).

ab

puchary wręczał nasz redakcyjny kolega Waldemar Rukść
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Życie zamknięte w klatkach
O tym, kiedy należy skończyć lato, najlepiej wiedzą kre-

atorzy mody. Półki sklepowe już są pełne krytych butów, na-
wet takich na srogą zimę oraz płaszczy. Zrobili to niemalże 
dokładnie wtedy, kiedy moja babcia, która zawsze wyrywa-
ła w ogrodzie cebulę przed „Anną” (czyli przed 26 lipca). 
Twierdziła, że jeśli gospodyni się spóźni, to cebula zgnije. 
Nie sprawdzałam, ale wierzę mojej babci, bo żyje na tym 
świecie od 95 lat i dokładnie wie, kiedy się wyrywa cebulę 
i układa z rządkach, żeby przeschła. Potem trzeba zapleść ją 
w warkocze i powiesić nad płytą. Wisi tam całą zimę i jak 
tylko jest potrzebna, to wystarczy sięgnąć ręką nad daszek 
płyty (taki pierwowzór kuchenki indukcyjnej, tylko prostsza 
w obsłudze) i już można z owego warkocza wyciągnąć głów-
kę czy dwie i skroić do jajecznicy. Ale ja wcale nie o cebuli i 
lecie, tylko o zdjęciach.

Wzruszyłam się. Naprawdę. Tak się zdarzyło któregoś 
letniego, ale bardzo deszczowego dnia, kiedy zabrałam się 
za porządkowanie zdjęć. Nareszcie! Odnalazłam wywołane 
filmy nawet sprzed pięciu lat, zrobiłam (nareszcie!) odbit-
ki i porządkowałam chronologicznie. Trochę mnie ta chro-
nologia, a raczej jej brak i niemożność przypomnienia dat, 
wprawiły w zdenerwowanie. Ostatecznie wszystkie zdjęcia 
do dnia dzisiejszego znalazły swoje miejsce w przepastnych 
albumach. 

Tu muszę wtrącić małą dygresję, że nad filmy, zdjęcia na 
płytkach i wszelkie inne nowoczesne wynalazki, wolę zwy-
czajne fotki, bo do nich najszybciej się wraca. Czasami rzucą 
się w ręce szukając jakiejś książki i już człowiek otwiera i… 
i w takiej chwili właśnie dopadło mnie wzruszenie. Na moje 
„ochy” i „achy” przyleciały dziewczynki i nadziwić się nie 
mogły, że były takie małe i słodkie. Ja zresztą też nie oparłam 
się zachwytom. Dlaczego nasza pamięć wyrzuca tyle pięknych 
obrazów? Agatka od razu przechwyciła jedno zdjęcie, opra-
wiła w ramkę i postawiła u siebie na regale. Zdjęcie jest pełne 
lata. Siedzą obie „letnie panienki” na huśtawce (na jednej!)  
– jedna lat dwa z hakiem, druga trzy i pół starsza, i machają 
bosymi stópkami. Latem u babci tuż po wyjściu za próg za-
wsze chodzi się boso po trawie. Ta młodsza w chusteczce, a 
druga w białej czapeczce dzierganej przez jakąś twórczynię 
ludową z Litwy. Za nimi ogród pełen kwiatów. Aż słodko od 
kolorów, a wszystko jak najbardziej autentyczne, żadnego re-

tuszu. To było jeszcze w czasach, kiedy żył dziadek. Uwielbiał, 
kiedy podwórko zapełniało się od dziecięcych śmiechów.

O kolejne zdjęcie musiałam zaciekle walczyć z Manią. Co 
na nim było nie tak? Cała Mania lat 3 była w porządku, tylko… 
naga. I jeszcze do brzucha przykleiła sobie znaczek umieszcza-
ny na tylnej szybie samochodu: „Uwaga! Dziecko!” Ubłagała 
mnie, żebym nie pokazywała tego jej przyszłemu mężowi. Za-
nim to ujrzy wybranek jej serca, to pośmiejemy się szczerze 
jeszcze kilka razy.

Na innym zdjęciu Mania stoi w kuchni szczęśliwa i dumna. 
Przed nią co najmniej dwadzieścia słoików, a w każdym cała 
papryka. Na moje pytanie, co zrobiła, bez zastanowienia odpo-
wiedziała, że pomagała mi „włożyć paprykę do słowików”. No 
tak, przecież tak się wyraziłam.

Wyszperałam moje ulubione zdjęcie. Na pewno jest śro-
dek zimy, bo starsza córa ma na sobie strój krakowianki, który 
wypożyczyłam jej na bal przebierańców. Młodsza natomiast 
założyła czepek, okularki do pływania, czerwone gumow-
ce, a do tego strój klauna. Stoją trzymając się za ręce i pękają  
z dumy. Ja ze śmiechu. Tyle w tym szczerej radości i beztroski, 
że oczy aż same się śmieją, a w duszy robi się cieplej.

Na innych zdjęciach: lepią bałwana, tata ciągnie je na san-
kach, rzucają stertami kolorowych liści, zdmuchują świeczki na 
torcie… i mnóstwo innych niezapomnianych chwil. 

Przyglądają się zdjęciom z wypiekami na twarzy i przypo-
minają te zdarzenia. Zapamiętały tyle szczegółów! Że tata zgu-
bił Mariankę wioząc sankami, że bałwan miał strasznie duży 
marchewkowy nos, że Agatka miała swoją ulubioną ciuchcię 
nad morzem i codziennie musiała nią jeździć. Dziesiątki chwil 
uchwyconych z zaskoczenia bądź nie i tyle wzruszeń.

Jak to szybko minęło. Jeszcze niedawno narzekałam, że są 
tak przyklejone do mnie, a teraz sama muszę domagać się uści-
sków. Jeszcze niedawno nie zasnęły bez bajki czytanej przez 
któreś z nas, a dzisiaj puszczają jakieś kodowane znaki komór-
ką. I przemyka mi jedna myśl: ja chcę, żeby te chwile wróciły!! 

Zdjęć przybywa, tak jak zdarzeń. Ukradkiem zerkam na fotki  
z wczesnej młodości (bo teraz też czuję się młodo, tylko inaczej 
wyglądam), ale zamykam album, bo dosyć na dzisiaj wspo-
mnień i wzruszeń. Dziewczynki zerkają na nasze ślubne zdję-
cia i śmieją się, że tata był taki chudy, a mama miała śmieszne 
kolczyki. Ech!

Zycie zamknięte w klatkach. Już nie wrócą te chwile, zda-
rzenia. Ale życie trwa i trzeba tylko dokupić nowy album.

Marusia


