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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 46 (722) 16 listopada 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 46
(722)

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
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1WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH, BRUNATNY
EKO GROSZEK (polski, import), NAWOZY

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256

PROMOCJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
NAGRZEWNICE OD 29,90zł

A TAKŻE:
SZPADLE, ŁOPATY DO ŚNIEGU
W REWELACYJNYCH CENACH

www.majsterolecko.pl

Próbą złota jest ogień, 
nieszczęście dzielnych ludzi. 

Seneka

Obchody Święta Niepodległości
strona 10 - 11

Ewa Kozłowska 
Pasjonatką Roku 2011

oraz o 
4. Forum Turystyki Ziemi 

Oleckiej na stronie 12-13

... informuje, że za trzy kwartały 
bieżącego roku wpłynęło do gminy 
55 982 638 złotych to jest 77,6% 
sumy planowanej. Planowane do-
chody w 2011 to 72 163 678 złotych. 

Dochody bieżące gmina wyko-
nała w 80,4%, a dochody majątko-
we w 69,3 %. 

Wykonanie budżetu gminy za 
trzy kwartały wskazuje nadwyżkę 
w wysokości 6 614 167 złotych, a 

planowano 243 606 złotych. 
Nie zaciągnięto tez planowanego 

kredytu 3,8 miliona złotych. (O przy-
czynie zamieściliśmy notatkę w po-
przednim nr TO). Spłaty kredytów i 
pożyczek zaciągniętych w latach po-
przednich przebiegają terminowo. Za-
dłużenie gminy na 30 września b.r. 
wynosi 31 984 400 złotych co stanowi 
44,3%. 

(UM wf)

Wydział finansowy Urzędu Gminy
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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:
• Jakub Baranowski
• Mikołaj Dembiński
• Mikołaj Krostowski
• Jan Łazarski
• Jan Moniuszkao
• Marcin Zachwacki
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ 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
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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.

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

21 września o 17.40 jeden zastęp 
OSP Gąski usuwał gniazdo szer-
szeni z domu mieszkalnego w Zaj-
dach.
22 września o 11.15 dwa zastępy 
JRG PSP gasiły przy ulicy Party-
zantów pożar rożna w sklepie sa-
moobsługowym.
22 września o 17.08 jeden za-
stęp OSP Kowale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z domu miesz-
kalnego w Guzach.
22 września o 17.40 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał plamę oleju 
z jezdni w Jelonku.
23 września o 8.40 jeden zastęp 
OSP Wieliczki usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w 
Szeszkach.
23 września o 15.02 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w 
Giżach.
24 września o 11.24 jeden zastęp 
JRG PSP zabezpieczał przy ulicy 
Gołdapskiej lądowanie śmigłowca 
ratowniczego na lądowisku przy-
szpitalnym.
26 września o 10.03 jeden zastęp 
JRG PSP zabezpieczał przy ulicy 
Gołdapskiej lądowanie śmigłowca 
ratowniczego na lądowisku przy-
szpitalnym.
26 września o 12.43 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał gniazdo os ze 
strychu domu przy ulicy Park.
27 września o 10.09 trzy zastępy 
JRG PSP i dwa OSP Wieliczki ga-
siły pożar budynku wielorodzinne-
go w Niedzwieckich.
27 września o 17.30 trzy zastępy 
JRG PSP gasiły na osiedlu Lesk 
pożar kotłowni i suszarni.
27 września o 17.35 jeden zastęp 
OSP Gąski usuwał gniazdo szer-
szeni z domu mieszkalnego w 
Wólce Kijewskiej. 
29 września o 14.56 jeden zastęp 
OSP Szczecinki usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w 
Olszewie.
30 września o 9.40 dwa zastępy 
JRG PSP usuwały znad jezdni uli-
cy Partyzantów niebezpiecznie po-
chylone nad nią drzewo.

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

30 września o 19.00 zastęp JRG PSP gasiły na 
w Skowronkach pożar szopki postawionej na 
pasiece.
1 października o 8.52 jeden zastęp OSP Kowa-
le Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Guzach.
2 października o 10.04 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z domu mieszkalnego w 
Kukówku.
2 października o 14.50 jeden zastęp JRG PSP 
oraz OSP Szczecinki usuwały skutki wypadku 
drogowego, do którego doszło w Dąbrowkich.
3 października o 9.12 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał drzewo niebezpiecznie pochylone nad 
drogą w Babkach Oleckich.
3 października o 12.33 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał przy ulicy Gołdapskiej lądowanie 
śmigłowca ratowniczego na lądowisku przy-
szpitalnym.
3 października o 17.09 jeden zastęp OSP Ko-
wale Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Rogówku.
4 października o 4.04 zastęp JRG PSP, zastęp 
OSP Wieliczki i dwa zastępy z Kalinowa gasiły 
w Kleszczewie pożar samochodu ciężarowego.
4 października o 6.20 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo szerszeni ze sklepu przy ulicy 
Lipowej. 

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś

Żyjemy w świecie, który nazy-
wamy cywilizacją. Nie jest to jed-
nak pojecie jednoznaczne i określa-
jące ostatecznie nasze miejsce. Dla 
kogoś (ewentualnie), kto patrzy na 
ziemię, gdzieś z kosmosu wszyscy 
jej mieszkańcy stanowią określoną 
całość. Dla nas, żeby określić nasze 
miejsce potrzebny jest jeszcze przy-
miotnik: np. cywilizacja śródziem-
nomorska, łacińska itd. Ten przy-
miotnik określa również to, że przynależność 
do cywilizacji nie jest rozumiana pejoratywnie. 
Cywilizacja śródziemnomorska (wg nas) jest 
najwyższą formą i najbardziej humanistyczną z 
możliwych form współistnienia ludzi. 

Czy naprawdę?
Kilka faktów. W wojnach religijnych (w 

zasadzie w ramach jednej wiary) zamordowa-
no kilka milionów ludzi. Z naszego punktu 
widzenia wszystkie różnice poglądów, które 
mordowanie innych wywołały wydają się teraz 
bezzasadne. W obrębie cywilizacji śródziem-
nomorskiej wybuchały największe światowe 
konflikty: wojny napoleońskie, pierwsza i dru-
ga wojna światowa. I jak tu mówić o humani-
zmie? 

Bardziej pasuje do naszej cywilizacji 

stwierdzenie profesora Jaro-
sława Rudniańskiego: „Patrząc 
na Ziemię i na zamieszkujące 
ją istoty jako na pewną całość 
stwierdzić można, iż ludzie po-
święcają wiele wysiłku, pasji i 
twórczych myśli dla osiągnię-
cia mętnie określonych i często 
wzajem ze sobą sprzecznych 
lub niezgodnych celów. Istoty 
tego rodzaju trudno nazwać 

istotami rozumnymi (sapiens), można je 
natomiast nazwać istotami myślącymi (co-
gitans)”. To bardzo pasuje do naszej cywi-
lizacji.

Uczestniczyłem niedawno w pogrzebie 
przyjaciela i wtedy od znajomego usłysza-
łem takie oto słowa: „On już tam jest i pa-
trzy na nas”. 

Cywilizacja śródziemnomorska, a z nią i 
wszyscy Europejczycy powinni zrozumieć, 
że te miliony zgładzonych ludzi już tam jest 
i na nas patrzy... 

... a że to nie przelewki niech świadczy 
przebieg obchodów 11 Listopada w Warsza-
wie... Bo „kto sieje wiatr zbiera burzę” i oby 
ta burza nas również nie dostała...

B. Marek Borawski
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.54 z³
Pb95 .........................5.33 z³
PB98 .........................5,53 z³
LPG ...........................2,79 z³
Olej opa³owy ..............4.09 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• 150-lat polskiego znaczka pocztowego, Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• Malarstwo Antoniego Koniczka, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Wystawa fotografii , hol kina „Mazur” 
16 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - Tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), Hala ZS
18 listopada (piątek) 
apteka dyżurna: Gołdapska 1
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
13.00 -  szkolenie o metodach i technikach negocjacyjnych, 
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2, sala 
szkoleniowa (szczegóły TO 40)
17.00 - Elita zabójców, film - kino „Mazur”
17.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
18.00 - koncert Jerzego Połomskiego, Ełckie Centrum Kul-
tury
17.30 - Geodezja Olecko - Karniej Team Olecko, 19.00 - 
Dom snów, film - kino „Mazur”
19 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
15.30 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
17.00 - Elita zabójców, film - kino „Mazur”
19.00 - Dom snów, film - kino „Mazur”
20 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
Biała Niedziela - badania cytologiczne, profilaktyka raka 
szyjki macicy. szpital, Gołdapska 1
9.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
17.00 - Elita zabójców, film - kino „Mazur”
19.00 - Dom snów, film - kino „Mazur”
21 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 37
22 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
23 listopada (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - Mini siatkówka ,,4” chłopców i dziewcząt, Hala ZS
18.00 - koncert Emilii Młynrczyk i Grzegorza Wasilewskie-
go, internat Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. 
Gołdapska
18.00 - Absolwent Sobiechy - Geodezja Olecko, Północna 
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
24 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - Koszykówka dziewcząt i chłopców, Hala LO
25 listopada (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
8.30 - 13.00 - badanie gęstości kości, parking przy szpitalu 
oraz bezpłatne konsultacje reumatologiczne
od 10.00 - III Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Technicz-
nych 
17.00 - wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Brzeskiego, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
17.30 - Karniej Team Olecko - UKS Jantar Gołdap, Północna 
Liga Regionalna Tenisa Stołowego im. Franciszka Pietrołaja
18.00 - spektakl „Śnienie” teatru Amalga, sala Teatru AGT
26 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
10.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
47
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Od 1 września 2011 r. zostały wpro-
wadzone nowe wzory paszportów, pasz-
portów służbowych, dyplomatycznych 
i tymczasowych. Polskie paszporty 
zawierają teraz tłumaczenia objaśnień 

danych personalnych w 20 językach Unii Europejskiej. 
Wprowadzono też informację, że na terytorium państwa 
niebędącego członkiem UE polski obywatel ma prawo 
skorzystać z pomocy dyplomatycznej i konsularnej każ-
dego z państw UE. Umieszczenie tej informacji jest re-
alizacją postanowień art. 23 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotychczasowy 
wzór paszportu może być stosowany nie dłużej niż do 30 
września 2011 r., a dotychczasowe wzory paszportu dy-
plomatycznego, służbowego i tymczasowego mogą być 
stosowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2012 r.

Dokumenty paszportowe wydane według wzorów 
określonych na podstawie dotychczasowych przepisów 
zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich 
określonych.

Zmiany te wprowadziło rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 2011 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów 
paszportowych, którego treść dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej MSWiA –http://bip.mswia.gov.pl/
portal/bip/221/19974/DzU_2011_nr_169_poz_1014.
html

Źródło: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

\Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Nowe paszporty
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VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
PLASTYCZNY „KOT”

organizatorem konkursu jest Zespół „Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 
Wrocław, tel. 71 343 88 56, a koordynatorem Marta Jarosz

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej  
na temat kota.

Przykładowe tropy:
• Kot na przestrzeni wieków - w wielu kulturach miał 

znaczenie symboliczne, metafizyczne i religijne. Jego kult 
istnieje nadal w wielu krajach.

• Kot i jego charakter - mimo wrażenia zwierzęcia do-
mowego, jest drapieżnikiem chodzącym „własnymi droga-
mi”. Jego charakter i zachowanie burzą myśl o miękkiej 
przytulance. Jego charakter, to symbol przeciwności: mi-
łości i agresji, przywiązania  i  odrębności…

• Kot to zwierzątko - zwinne i zwinięte, puszyste i zu-
pełnie łyse, białe 

i czarne. Jego  postaci  mogą być  różne…
• Kot i człowiek - wrażliwość na potrzeby zwierząt ży-

jących wśród nas…
• Kot w rodzinie – kot jako część ogniska domowego…
• Kocia mama i tata – koty ze swoim potomstwem…
• Kot i pies – miłość czy nienawiść…
• Kot i jego legenda – kot czarownicy, czarny kot…
• i inne…..
Konkurs będzie prezentacją możliwości twórczych 

dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymianą do-
świadczeń i poszerzania wiedzy z  zakresu różnych technik 
plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w 

wieku 6 - 24 lat, uczestników zajęć placówek wychowania 
pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół .

2. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę. 
Maksymalna ilość prac z placówki - 15.

3. Prace powinny być wykonane w technikach: malar-
stwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafi-
ka, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki. 

4. Format pracy nie może przekraczać wymiarów:
- 100 x 70 cm - dla malarstwa, rysunku i grafiki;
- 40 x 40 x 40 cm - dla ceramiki i form przestrzennych.
5. Prace nie powinny być oprawione. Na odwrocie 

pracy  należy umieścić czytelne informacje o autorze: ty-
tuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki/
szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem 
którego praca została wykonana. Do wysyłki należy do-
łączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią 
placówki.

6. Prace należy przesyłać  na  adres  organizatora: Ze-
spół „Centrum Edukacji Kulturalnej  Dzieci  i  Młodzie-
ży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 do 20 stycznia 2012r. (decy-

duje data stempla pocztowego). 
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata w 

wysokości 35 zł od placówki na konto: Rada Rodziców 
MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, 

89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 tytuł wpłaty „Kon-
kurs KOT”.

Potrzebę wystawienia rachunku proszę sygnalizować na 
adres: mdkkopernik.imprezy@gmail.com – podając nazwę, 
adres i NIP placówki.

8. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:  6-9,  
10-13, 14-17, 18-24  lat.

W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści pla-
stycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we 
wszystkich kategoriach wiekowych.

9. Prace nadesłane na konkurs, zakwalifikowane do wy-
stawy oraz nagrodzone i wyróżnione przechodzą na wła-
sność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 
regulaminu oraz  ze zgodą na prezentowanie i reproduko-
wanie prac. 

INNE INFORMACJE:
Uroczysty finisaż wystawy odbędzie się 26  lutego 2012 

o godzinie 12.00 w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20.

Regulamin oraz wyniki konkursu dostępne będą na stro-
nie internetowej organizatora: www.mdk.wroclaw.pl

Osoby nagrodzone i laureaci zostaną powiadomieni 
osobnym pismem.

Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej będzie 
można nabyć na aukcji charytatywnej po  finisażu 26 lutego 
2012. 

Dochód z aukcji będzie przeznaczony na wrocławskie 
Schronisko dla Zwierząt.

W przeddzień Narodowego Święta Nie-
podległości odbył się w „Społecznej” 
uroczysty apel poświęcony 93 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
po 123 latach niewoli. Wystąpili ucznio-
wie klasy VI Społecznej Szkoły Podsta-
wowej STO i I Społecznego Gimnazjum 
STO przygotowani przez Izabelę Sobo-
lewską i Katarzynę Werstak-Dubiel-
ską.

Migawka ze Święta Niepodległości

Środowiskowy Dom samopomocy
Trwa adaptacja nieużywanego poddasza budynku ŚDS na 

pomieszczenia do terapii indywidualnej uczestników. 
W ramach prac zostaną zamontowane drzwi, wykonane 

podłogi i posadzki oraz pomalowane zostaną ściany i sufity.
Termin wykonania prac upływa 2 grudnia. (UM wbiip)
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REGULAMIN konkursu plastycznego dla uczniów gim-
nazjalnych „Mroczny świat”

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku pt. 
„Mroczny świat”
Celem konkursu jest: konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży 
literaturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności 
twórczej młodych plastyków oraz wymiana doświadczeń i 
poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III 
szkół gimnazjalnych
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach ma-
larskich, 
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akware-
le , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, witraż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą zostać 
oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /pi-
smem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie 
Przy ocenie brane będą pod uwagę: twórcza pomysłowość 
i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna este-
tyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycz-
nych, inspirację utworem literackim związanym z tematyką 
konkursu.
TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30.11.2011 r.
Prace należy dostarczyć na adres:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, 
Kopernika 6, 19-400 Olecko

Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl
2. Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od 
liczby uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej.

Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych 
w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i re-
produkowania.  

„Zaginął dorosły owczarek niemiecki. Reaguje na imię Bipik. 
Cechy charakterystyczne: oklapnięte lewe ucho, niebieska 
bandamka w owieczki, kolczatka z adresem i numerem tele-
fonu właścicielki.
Dla znalazcy nagroda finansowa. Telefon 600-200-955 Serdecznie zapraszamy absol-

wentów, uczniów, rodziców oraz 
wszystkich sympatyków Szkoły 
Muzycznej na koncerty z okazji 
40-lecia działalności.

Główna uroczystość odbędzie 
się 1 grudnia 2011 r. o godz. 16:00 
w sali widowiskowej ROK “Mazury 
Garbate”.

Ulica Parkowa
Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na sprzedaż działki o 

powierzchni 0,0501 ha położonej przy ulicy Parkowej. Dział-
ka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami nieuciążliwymi zostanie sprzedana za 43 tysiące 
984,8 złotego.                (UM wrg)
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Wyjątkowy smak ciast, wędzonek, serów, soków, na-
lewek i wielu innych produktów wyrastających z tradycji 
warmińsko-mazursko-powiślańskiej mógł poznać każdy, kto 
w pierwszą sobotę listopada 2011 roku przybył do Zespołu 
Szkół nr 6 w Ełku. W szkole położonej przy ulicy Macieja 
Rataja rozegrał się szósty już subregionalny finał konkursu 
zatytułowanego „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach 
Europy”, do którego zaproszono wszystkich miłośników 
sztuki kulinarnej mieszkających w województwie. Celem 
zmagań było przede wszystkim utrwalenie unikatowych 
przepisów z obszarów wiejskich znajdujących się na War-
mii, Mazurach i Powiślu oraz promocja jedynych w swoim 
rodzaju produktów żywnościowych specyficznych dla na-
szego regionu.

25 listopada Powiat Olecki organizuje badanie 
densytometryczne (gęstości kości). Wykonane zosta-
nie przez NZOZ  STOMED Sp. z o.o. z Garwolina 
w autobusie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, 
na parkingu przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1. 

Osoby zainteresowane wykonaniem badania pro-
szone są o wcześniejszą rejestrację w punkcie reje-
stracji szpitala osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 
87 5202713 w. 377.                            Koszt - 25,00 
zł, badanie trwa kilka minut, wykonywane za pomocą 
promieni roentgena. Do badania nie trzeba się przygo-
towywać. Wyniki badania otrzymamy „od ręki”.

Osoby, które wykonają te badanie mogą w godz. 
8.30 – 13.00 skorzystać z bezpłatnej konsultacji reu-
matologa. Lekarz będzie udzielał porad w pomiesz-
czeniu poradni chorób płuc (wejście z boku budynku 
szpitala).

Bezpłatna konsultacja dotyczy również pacjentów, 
którzy wykonali badanie gęstości kości 19 czerwca 20
11r.                                                              

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

We Are The Champions…

Każdy, kto postanowił przygotować tradycyjną dla Warmii, Ma-
zur i Powiśla potrawę, mógł zmierzyć się w czterech kategoriach: 
produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, produkty regionalne 
pochodzenia roślinnego, napoje regionalne oraz inne produkty regio-
nalne.

Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowanie konkursem 
było olbrzymie. W zawodach nie zabrakło także silnej drużyny z Ze-
społu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.  Technikum Nr 
1 reprezentowała wicedyrektor Marzanna Pojawa-Grajewska i 
Urszula Nartowicz oraz Marcin Malinowski, uczeń trzeciej klasy 
kształcący się w kierunku technik organizacji usług gastronomicz-
nych.

Pomimo dużej konkurencji przedstawiciele oleckiej szkoły wyje-
chali z Ełku z trzema nagrodami. Pierwszą nagrodę w kategorii bez-
alkoholowe napoje regionalne zdobyła Marzanna Pojawa-Grajew-
ska. Drugie miejsce w tej kategorii przyznano Urszuli Nartowicz 
za napój o tajemniczej nazwie „Pietruszkowy przewrót głowy”. W 
kategorii produkty regionalne pochodzenia roślinnego serca komisji 
sędziowskiej skradł syrop z owoców czarnego bzu receptury przeka-
zywanej z pokolenia na pokolenie w rodzinie Marzanny Pojawy-
-Grajewskiej. To dało produktowi bardzo zaszczytne trzecie miejsce.

Po konkursie Wicedyrektor ZSLiZ zapytana, w czym tkwi ta-
jemnica niepowtarzalnego smaku jej wyrobów, wyjaśniła, że „ […] 
esencją każdej dobrej kuchni są przede wszystkim wykorzystywane 
produkty o najwyższej jakości, wyhodowane w warunkach natural-
nych, wolnych od środków chemicznych i zanieczyszczeń, jednak nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie doświadczenie zdobyte od przodków”.

Przemysław Michniewicz

Badanie gęstości kości
Rak szyjki macicy jest drugim nowotworem, co do częstości wystę-

powania u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka, aż 
ok. 4.000 kobiet  i ok. 2.000 umiera, bo zgłosiły się za późno na badania 
cytologiczne. Wcześnie wykryty nowotwór jest w 100% wyleczalny. 

Zdrowa kobieta, matka i żona to szansa na szczęśliwszą rodzinę. 
Warto też dodać, że o wiele tańsza jest profilaktyka niż leczenie. Skutki 
choroby dla kobiet są niszczące w sferze osobistej i zawodowej – trzeba 
temu zapobiegać.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiat Olecki w ramach realizowanego 
powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy 
na lata 2009-2015” organizuje 20 listopada b.r. w szpitalu w Olecku 
Białą Niedzielę – badania cytologiczne. Na które serdecznie zaprasza 
wszystkie Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 
lat nie miały wykonanego badania cytologicznego finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.      

Panie, które zgłoszą się na badanie otrzymają zestaw kosmetyków 
Firmy BIELENDA. Przewidziano również słodki poczęstunek oraz cie-
płe napoje.

 Wszystkie Panie chętne do uczestnictwa w Białej Niedzieli ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc proszone są o wcześniejszą reje-
strację osobiście w szpitalu lub telefonicznie (nr tel. 87 5202713 w. 377).

Zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące dotychczas podejmo-
wanych akcji (m.in. białych niedziel) w ramach powiatowego programu 
zdrowotnego są dostępne na stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl .

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

„Biała Niedziela – badania cytologiczne”
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Leki przeciwbakteryjne (zwane antybiotyka-
mi) powszechnie uznawane są za jeden z najwięk-
szych wynalazków medycyny XX wieku. Dzięki 
antybiotykom problem chorób zakaźnych stał się 
możliwy do kontrolowania i eliminowania. Jednak 

ogromnym problemem stało się ich powszechne nadużywa-
nie, prowadzące do niebezpiecznego narastania oporności 
bakterii na leki. Oznacza to, że jeśli dalej będziemy niewłaści-
wie stosować i nadużywać tej grupy leków to możemy zostać, 
a z pewnością nasze dzieci i wnuki  bez skutecznej broni w 
walce z zakażeniami.

Przypomnijmy, że antybiotyki nie działają na wirusy. Wi-
rusy są odpowiedzialne za przeziębienie, grypę, ostre zapale-
nie oskrzeli, większość przyczyn kaszlu i większość zapaleń 
gardła. Leczenie zwykłego przeziębienia antybiotykiem nie 
przyspiesza ustąpienia objawów. 

Poniżej prezentujemy kilka najczęściej zadawanych pytań 
i odpowiedzi dotyczących antybiotyków, pochodzących ze 
strony www.antybiotyki.edu.pl. 

Co to są antybiotyki?
Antybiotyki są lekami stosowanymi w leczeniu wszelkie-

go rodzaju zakażeń bakteryjnych, ułatwiając organizmowi go-
spodarza ich opanowanie.

Antybiotyki – kiedy brać, a kiedy nie brać?
Antybiotyki stosuje się w leczeniu infekcji bakteryjnych 

(jak również grzybiczych, które są znacznie rzadsze). Zaleca-
ne jest jednak, by najpierw wykonać posiew materiału od cho-
rego (np. krwi, moczu, wymazu z gardła) w celu określenia 
jaka bakteria jest odpowiedzialna za zakażenie i jaka jest jej 
wrażliwość na antybiotyki. Na podstawie antybiogramu moż-
na dokonać najwłaściwszego doboru antybiotyku.

W niektórych przypadkach lekarz na podstawie stwierdza-
nych objawów u pacjenta i aktualnej sytuacji epidemiologicz-

 Przeziębienie? Grypa? Zdrowiej bez antybiotyków
nej jest w stanie ustalić przyczynę 
zakażenia i odpowiedzieć na pyta-
nie, czy ma do czynienia z zaka-
żeniem bakteryjnym, grzybiczym 
czy wirusowym. Oczywiście w 
przypadku ustalenia zakażenia wi-
rusowego antybiotyk nie jest potrzebny.

Czym jest oporność na antybiotyki i skąd się bierze?
Jeśli antybiotyk nie zabija albo nie hamuje namnażania 

się bakterii, to o takim szczepie bakteryjnym mówimy, że 
jest on oporny na dany antybiotyk, a leczenie tym lekiem 
jest nieskuteczne. Oporność może być naturalna lub nabyta. 
Niemal każdy gatunek bakterii jest z natury oporny na ja-
kąś grupę antybiotyków. Głównym źródłem problemów jest 
jednak nabywanie oporności przez szczepy bakterii wywo-
łujących zakażenia, czemu sprzyja intensywne stosowanie 
antybiotyków. 

Czy antybiotyki działają na wirusy - np. wirusa gry-
py?

W infekcjach wirusowych leczenie antybiotykami nie 
ma sensu, ponieważ nie działają na wirusy i nie leczą chorób 
przez nie wywoływanych. Nawet bardzo złe samopoczu-
cie lub wysoka gorączka podczas infekcji wirusowej nie są 
żadnym uzasadnieniem do sięgnięcia po antybiotyk. Grypie 
można zapobiegać przez coroczne szczepienia, a w razie 
wskazania lekarskiego zastosować przepisany przez niego 
lek.

W niewielkim odsetku przypadków może dojść po zaka-
żeniu wirusowym do nadkażenia bakteryjnego i wtedy anty-
biotyk może okazać się zasadny.

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku  

Od 10 do 13 listopada na terenie woj. warmińsko-mazur-
skiego trwały wzmożone działania prewencyjno-kontrolne 
„Bezpieczny Weekend Listopad 2011”. Głównym celem akcji 
było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogo-
wym oraz utrzymanie płynności ruchu na drogach  podczas 
wydłużonego weekendu. 

W ciągu trzech dni prowadzonych działań oleccy policjan-
ci zatrzymali w sumie sześciu nietrzeźwych kierujących.

 
10 listopada o 14.30 na drodze krajowej nr 65 w miejsco-

wości Stożne patrol ruchu drogowego zatrzymał nietrzeźwe-
go kierującego rowerem. Po wylegitymowaniu okazało się że 
jest to Jerzy L. mieszkaniec gminy Kowale Oleckie. Badanie 
alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie.

 10 listopada o 17.20 w Olecku na ul. Grunwaldzkiej po-
licjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli  osobowego 
volkswagena. Kierującym był 29-letni Krystian P. mieszka-
niec powiatu oleckiego. Podczas sprawdzenia w bazie danych 
ustalono, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazda-
mi. W czasie kontroli nie okazał polisy ubezpieczeniowej oraz 
dowodu rejestracyjnego. Badanie stanu trzeźwości wykazało 
u kierowcy ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

 10 listopada o 21.40 w Olecku na alei Wojska Polskiego 
policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego volkswage-
nem, który uderzył pojazdem  w drzewo. 

W zatrzymaniu kierowcy w dużym stopniu przyczynili się 
świadkowie – mieszkańcy Olecka, którzy zauważyli całe zda-
rzenie i natychmiast powiadomili policje. 

Zatrzymany 23-letni Krzysztof J. miał ponad 2,5 promila 
alkoholu w organizmie.

11 listopada 45 minut po północy na trasie Olecko-
-Imionki policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 
kierującego samochodem marki Audi. 

Kierującym był 16-latni Norbert T. Nieletni był trzeźwy i 
oświadczył, że samochód należący do ojca wziął bez pozwo-
lenia żeby się przejechać. 

Ponadto policjanci ustalili, że wcześniej tym autem je-
chał siedzący z przodu na fotelu pasażera 18-letni Kamil R. 
W/w przyznał się do tego a funkcjonariusze ustalili, że nie 
posiada prawa jazdy. Następnie po sprawdzeniu jego stanu 
trzeźwości alkomat wykazał blisko 1 promil alkoholu w or-
ganizmie. W samochodzie znajdował się także nieletni Mi-
kołaj R. 16-latek był pod wpływem alkoholu i jego sprawą 
zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. 

 12 listopada o 19.30 w Cimochach na ul Szkolnej poli-
cjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motoro-
werem. Był to 40-letni Janusz M. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało w jego organizmie ponad 1 promil alkoholu.

13 listopada o 4.10 w Gąskach doszło do zdarzenia dro-
gowego. Kierujący skodą jadąc w kierunku Ełku na łuku 
drogi nie zachował ostrożności, stracił panowanie nad po-
jazdem  i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Policjanci 
pracujący na miejscu wylegitymowali kierowcę. 

Był to 22-letni Daniel P. z Ełku. Wspólnie z kolegą wra-
cał z dyskoteki, a badanie alkomatem wykazało 1 promil al-
koholu w organizmie. 

Teraz 22-latek będzie odpowiadał za jazdę w stanie nie-
trzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej.

„Bezpieczny Weekend Listopad 2011”
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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

14
listopada 

godz. 1600

B38003

B36606

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA 
FOTOGRAFICZNE OLSZTYN 2011

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie za-
prasza do wzięcia udziału w VIII OTWAR-
TYCH MISTRZOSTWACH FOTOGRA-
FICZNYCH OLSZTYN 2011. Konkurs 
skierowany jest zarówno do profesjonalnych 
fotografów, jak i amatorów z całej Polski.
Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  
6 prac, przy czym ich tematyka nie musi być 
identyczna.

Do końca listopada czekamy na zdjęcia w 
kategoriach:

a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla 
tematów: portret, reportaż, akt, ludzie;

b) Mała i wielka architektura;
c) Cała natura /kategoria wspólna dla te-

matów: pejzaż, fauna, flora.
W każdej z trzech kategorii zostaną przy-

znane nagrody rzeczowe oraz specjalnie za-
projektowane statuetki Złotego, Srebrnego i 
Brązowego Szkła.  Prace oceniane będą przez 
profesjonalnych fotografików oraz przedsta-
wicieli organizatora. Ogłoszenie wyników 
nastąpi pod koniec 2011 roku. W ubiegłym 
roku do udziału w Mistrzostwach zgłoszo-
nych zostało ponad 800 prac autorów z całej 
Polski i z zagranicy.

Na stronie internetowej konkursu www.
omf.mok.olsztyn.pl znajduje się regulamin i 
karta zgłoszeniowa. Jak zawsze konkursowi 
towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych i 
wyróżnionych prac, która odbędzie się w Ga-
lerii Amfilada w Kamienicy Naujacka MOK. 
Czekamy na zgłoszenia.

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
(89) 522-13-70

Każda kobieta, która wykona 
badanie cytologiczne w OLMEDI-
CA  Sp. z o.o. w ramach Populacyj-
nego Programu Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy otrzymuje upomi-
nek kosmetyczny ufundowany 
przez firmę BIELENDA, a także 
bierze udział w losowaniu zestawu 
kosmetyków. Każdego miesiąca 
przekazujemy 5 zestawów. 

Kosmetyki zostały już przeka-
zane następnym wylosowanym pa-
niom, które zgłosiły się w sierpniu, 

Bezpłatne badanie cytologiczne

wrześniu i październiku b.r. Sponso-
rem nagród kosmetycznych była firma 
FARMONA. 

Przypominamy, że bezpłatna cyto-
logia wykonywana jest dla pań od 25 
do 59 lat, z możliwością powtarzania 
badania co 3 lata.

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

Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w 
Olecku – Promocja 

Zdrowia i Oświata Zdrowotna w ra-
mach działań związanych z obcho-
dami Światowego Dnia Rzucania 
Palenia zorganizowała III Powiato-
wy Quiz Wiedzy o Tytoniu. Kon-
kurs 

ten został skierowany do 
uczniów kl. V-VI szkół podstawo-
wych oraz kl. I-III szkół gimnazjal-
nych. W rywalizacji o atrakcyjne 
nagrody wzięło udział 141 uczniów 

z 11 szkół powiatu. 
Rozstrzygnięcie quizu – dość 

nietypowe, bo polegające na roz-
losowaniu trzech nagród głównych 
wśród autorów prac, którzy odpo-
wiedzieli prawidłowo na 10 pytań 
(100%) przyniosło następujące wy-
niki: 

Anna Skorupska oraz Paulina 
Liszewska ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Kowalach 
Oleckich i Łukasz Anusiewicz ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Sokółkach otrzymali 
nagrody główne w postaci  koszulki 
„Nie pal przy mnie, proszę”, kubka 

„Nie palę”, breloka, książki „Dzie-
je Olecka 1560-2010”, komiksu 
„Kodeks zdrowego życia”, pamięci 
przenośnej pendrive (8 GB), długo-
pisu oraz dyplomu. 

Siedemdziesięciu sześciu po-
zostałych uczniów, którzy prawi-
dłowo odpowiedzieli na wszystkie 
pytania konkursowe otrzymało pa-
miątkowe dyplomy. 

Nagrodzenie dzieci i młodzie-
ży możliwe było dzięki Starostwu 
Powiatowemu w Olecku, Urzędowi 
Miejskiemu w Olecku, Urzędowi 
Gminy Kowale Oleckie oraz Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Olsztynie. Fundato-
rom nagród serdecznie dziękujemy. 

Pełna lista nagrodzonych osób 
oraz formularz quizu bez oraz z od-
powiedziami dla chcących spraw-
dzić swą wiedzę znaleźć można 
na stronie www.bip.visacom.pl/
psse_olecko.  

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia 

i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Olecku

III  POWIATOWY QUIZ WIEDZY O TYTONIU
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17.00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa 
Urodzony w 1941 w Wilnie artysta ukończył studia na 

PWSSP we Wrocławiu w pracowniach S. Dawskiego (grafi-
ka), Z. Karpińskiego (malarstwo) i A. Mazurkiewicza (malar-
stwo architektoniczne), zdobył dyplom w 1969 r. 

W latach 1968 – 1970 pracował jako asystent profesora J. 
Hałasa w Katedrze Malarstwa i Rysunku PWSSP we Wrocła-
wiu. W 1970 r. przyjęty do Okręgu ZPAP we Wrocławiu, w 
1972 do Okręgu Olsztyńskiego. W latach 1985 – 1987 otrzy-
mał nominację Ministra Kultury i Sztuki do pracy w komisji 
Departamentu Plastyki. 

Trzykrotny Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Upra-
wia malarstwo, grafikę, rysunek, malarstwo architektoniczne. 
Autor licznych realizacji malarstwa monumentalnego, witra-
ży, płaskorzeźb. Projektant mody sportowej, tkanin, wystro-
jów wnętrz. Zajmował się konserwacją malarstwa. 

Prowadził badania grafologiczne (Włochy). Odbył podró-
że artystyczne po krajach Morza Śródziemnego, Dalekiego 
Wschodu, Syberii, Europy i Afryki. Podróżnik, żeglarz, po-
eta, alpinista, członek „Club Alpino Italiano” oraz „Annuario 
d’Arte moderna Italiana”. 

Publikował swoje wiersze w „Borussii”, „Dzienniku Po-
jezierza” „Portrecie”, „Kurku Mazurskim”, „Naszym Mazu-
rze”, „Znad Wilii”, „Gazecie Olsztyńskiej”, Biuletynie ZPAP. 
Wydał tomik poezji „Czerń i biel”. 

Obecnie jest wykładowcą Instytutu Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

Jest autorem 60 wystaw indywidualnych, brał udział w 
kilkuset zbiorowych: m. in. w Londynie, Glasgow, Plymouth, 
Stockton (Anglia), Lille (Francja), Hamburgu, Hanowerze, 
Düsseldorfie (Niemcy), Sovietsku – Tylży, Kaliningradzie 
(Rosja), Nepalu, Capri, Rzymie (Włochy) oraz na terenie 
Szwecji i na Litwie. 

Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywat-
nych: w Polsce, Niemczech, Finlandii, Kanadzie, Czechach, 
Włoszech, Rosji, Francji, Szwecji, Litwy, USA. (źródło: in-
formacje autora)

25 listopada - wernisaż wystawy 
malarstwa Tadeusza Brzeskiego

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 
powojenne 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.

ZMIANA KWOTY ODSZKODOWANIA 
ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że od dnia 
09 września 2011r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem 
przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje pod-
wyższone do kwoty 550 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie w dniu 09 
września 2011r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z 
dnia 16 maja 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej 
choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

O wysokości odszkodowania decyduje data prawomocnego 
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS. 
Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie 
14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone. 
Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne, ponieważ 
nie przysługuje od niego odwołanie i staje się prawomocne w dniu 
jego wydania.

Zaproszenie 
do udziału w seminarium nt. 
Nowa Zelandia – państwo wyspiarskie na Oce-
anie Spokojnym

Seminarium odbędzie się w piątek, 2 grudnia 
2011 r. o godz. 16.30 w Warmińsko-Mazurskiej 
Bibliotece Pedagogicznej w Olecku (ul. Armii Kra-
jowej 30)

Serdecznie zapraszamy
  

Tematyka seminarium:
1. Nowa Zelandia. Zarys historyczny – mgr Paweł Ku-

rowski
2. Środowisko przyrodniczo-geograficzne Nowej Zelan-

dii – mgr Andrzej Malinowski
3. Środowisko społeczno-ekonomiczne Nowej Zelandii – 

mgr Andrzej Malinowski
4. Otwarcie wystawy - „Nowa Zelandia - Kraj Długiej 

Białej Chmury”
5. Degustacja potraw kuchni nowozelandzkiej

Plewki
Zakończono modernizację placu przed boiskiem sporto-

wym w Plewkach. Zadanie za 8,2 tysiąca złotych wykonała 
firma z Olecka. W ramach zadania został wykonany plac z 
polbruku o powierzchni około 80 m. kw.          (UM wbiip)

Ulica Jeziorna
Wykonano już  za 12,3 tysiąca złotych projekt technicz-

ny drogi i kanalizacji deszczowej drogi dojazdowej do ulicy 
Jeziornej. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę i po jego 
uprawomocnieniu ogłosi przetarg na budowę. Projekt wyko-
nała firma z Gołdapi.            (UM wbiip)
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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

Gminne obchody Święta Niepodległości 
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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Wieczorem w świąteczny piątek 11 listopada rozpoczęło 
się 4. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej oraz 12. Gala ogłosze-
nia werdyktu Konkursu Pasjonat Przypisanych Północy. Go-
ścinna sala restauracyjna Hotelu Colosseum wypełniła się po 
brzegi. 

Po przywitaniu gości głos zabrała prezeska Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej Maria Dzienisiewicz. 

Przedstawiła rolę organizacji pozarządowych w propagowa-
niu i rozwoju turystyki. Zaprezentowała też film o LOT Zie-
mi Oleckiej, który telewizja zrealizowała i wyemitowała w 
tym roku.

Bardzo ciekawe pogadanki mieli: Janusz Hendzel o ini-
cjatywach ekonomii społecznej, a Piotr Wydra o gospodar-
stwach przyjaznych naturze.  

Wręczone zostały też dyplomy honorowe za dotychcza-
sową działalność w LOT. Otrzymali je: Czesława Orzeł oraz 
wspomniany wcześniej Janusz Hendzel.

Impreza odbywała się w Dzień Święta Niepodległości i 
z tego powodu nie obyło się bez akcentów patriotycznych. 
Wszyscy goście zaraz przy wejściu na salę otrzymali do 
przypięcia biało czerwone kokardy. Najważniejszym jednak 
wydarzeniem świątecznym było wystąpienie Andrzeja Ma-
linowskiego p.t. „Święto Niepodległości – Polonia i Polacy 
na Wschodzie”. Opowieść była jak zawsze barwna, zajmują-
ca i od serca. Podróżnik, pedagog i członek oleckiego LOT 
przykuł uwagę słuchaczy opowieścią o życiu, oczekiwaniach 
i problemach Polonii w Rosji i krajach posowieckich. Jako 
ilustrację opowieści przedstawił kilkadziesiąt fotografii. 

Podsumowującą Forum Maria Dzienisewicz powidziała: 
„Szanowni Państwo, jako Lokalna Organizacja Turystyczna 
Ziemi Oleckiej mamy coś ważnego do powiedzenia w spra-
wie rozwoju turystyki naszej ziemi.  Stanowimy  grupę ludzi 
zaangażowanych i przedsiębiorczych. Przeżywaliśmy trudne 
chwile, ale umocniliśmy się i rozwijamy. Dowody o naszym 

sukcesie to, między innymi stale zwiększająca się liczba 
członków stowarzyszenia, kolejne realizowane projekty 
własne i partnerskie, coraz większa aktywność członków 
LOT w zdobywaniu wiedzy, poznawaniu i uczeniu się, po-
szerzaniu własnych doświadczeń.  Coraz częstsze aktywne 
uczestnictwo w festynach i targach turystycznych, katalog 
opisów ciekawych miejsc i tras, opracowywanie pierwszych 

questów.
Pragnę podkreślić wyjątkowość wielu członków LOT 

Ziemi Oleckiej – właśnie tę gotowość do uczenia się i 
otwarcia na zmianę. Nasze przedsięwzięcie jest jak wspólna 
wyprawa po skarb. Każdy ma szansę odkryć i zdobyć dla 
siebie coś cennego. 

Proszę Państwa, już wiele mitów dotyczących nas Pola-
ków zostało ostatnio obalonych.

Pozostaje jeszcze stereotyp narodu nie potrafiącego 
współpracować ze sobą i prowadzić dialogu. Nie zachęcimy 
do tego wszystkich, ale we własnym stowarzyszeniu może-
my ten stereotyp obalić. 

Naszym najbliższym wyzwaniem i celem jest wypra-

4. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej – 12. Gala Konkursu 
Pasjonat Przypisanych Północy

cowanie wspólnego produktu Ziemi Oleckiej, ciekawej trasy z 
atrakcyjnymi propozycjami spędzenia wolnego czasu.  

Cel mamy jasno określony, dysponujemy zasobami. Przed 
nami pół roku na opracowanie takiego produktu. Wierzę w do-
bry rezultat tego przedsięwzięcia, bo mamy możliwości i realne 
szanse, aby to osiągnąć. 

Rozpocznijmy  naszą wspólną wyprawę po skarb.
Druga część uroczystości to była 12. Gala  ogłoszenia wer-

dyktu Konkursu Pasjonat Przypisanych Północy. W tym roku 
(jak podkreśliła to prezeska Maria Dzienisiewicz) po raz 
pierwszy Tytuł otrzymała kobieta – Ewa Kozłowska i jest ona 
Pasjonatką Roku 2011. (Laudacja została opublikowana w po-
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Prawo spadkowe  dotyczy nas wszystkich. W ostat-
nim czasie przepisy prawa spadkowego uległy zmianie.

O ile masz jakiekolwiek wątpliwości związane z 
prawem spadkowym i nie tylko, skorzystaj z bezpłatnej 
porady obywatelskiej lub prawnej.

Z  KAŻDEJ  

POZORNIE  BEZNADZIEJNEJ  SYTUACJI  

MOŻNA ZNALEŹĆ  WYJŚCIE  

- NIE  ZWLEKAJ              
  

Skuteczne rozwiązywanie wszelkich proble-
mów umożliwia Biuro Porad Obywatelskich  i 
Prawnych w Olecku, 

aleja Wojska Polskiego 13, 
tel. 87-610-22-01 
oraz placówki terenowe w Kowalach Olec-

kich, Świętajnie i Wieliczkach.

Z bezpłatnych porad mogą korzystać 
mieszkańcy powiatu oleckiego                                               

www.akademia.olecko.pl 
e-mail  ak.ob.@wp.pl

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

K61203

Lista Pasjonatów:
2000 – Zbigniew Fałtynowicz

2001 – ś.p. Mieczysław Ratasiewicz
2002 – Katarzyna i Zbigniew Waraksowie

2003 – ś.p. Władysław Żurowski
2004 – Ryszard Demby
2005 – Józef Krajewski

2006 – Wojciech Kot
2007 – Adam Andryszczyk
2008 – Andrzej Kamiński
2009 – Marek Gałązka

2010 – Dariusz Morsztyn
2011 – Ewa Kozłowska  

przednim numerze „TO” na stronie 11). Otrzymała od Kapitu-
ły Tytuły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia symbolicz-
ną nagrodę, którą był zabytkowy aparat fotograficzny „Start” 
w pięknym, odnowionym futerale i wmontowanym w miejscu 
obiektywu tekstem opisującym zdarzenie. 

Po przeczytaniu werdyktu oraz laudacji i motywu przy-
znania nagrody sala restauracyjna Hotelu Colosseum długo 
rozbrzmiewała brawami. Ewa Kozłowska podziękowała i jak 
zawsze w krótki i rzeczowy sposób poinformowała zebranych 
o tym co zrobiła i o zamiarach artystycznych, które zamierza 
zrealizować w najbliższym czasie. Podkreśliła szczególnie 
fakt potrzeby tolerancji i rozmowy, która pomaga w zrozu-
mieniu. 

Po uroczystości goście zostali zaproszeni na kolację, a po 
niej odbył się koncert litewskiego zespołu „Amberlife”. Ed-
garas Lubys zaśpiewał kilkanaście utworów w języku angiel-
skim akompaniując sobie na gitarze. Drugi członek zespołu 
to perkusista Donatas Senkus. Zespół wystąpił w ramach 

projektu prowadzonego przez Marka Gałązkę i Zbigniewa 
Terepkę pt. „Autorsong”. Wszystkie koncerty odbywały się 
do tej pory w suwalskiej „Plazie”.

Ostatni goście wyszli z Hotelu Colossenu około północy. 
I wszyscy twierdzili, że była to bardzo udana i ciekawa im-
preza. 

Bardzo ważnym elementem całości była obsługa kelner-
ska prowadzona przez uczniów adeptów hotelarstwa Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych oraz przekąski i dania kola-
cyjne przygotowane w tej szkole, gdzie nad ich przygotowa-
niem czuwała Barbara Michałowska, a nad całością dyrek-
torka ZSLiZ Beata Stypułkowska. 

Opracował B. Marek Borawski
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V47705

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V4
96

03

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K61004

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44607

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  V52001

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V44907

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B36107

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46407

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V47006

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V44707

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V4
41

08

V4
48

07

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 V47206

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                                     V46906

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V52111
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1245

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V42310

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48504

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   K59610

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47635

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61104

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44917

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V47216

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V47625

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36806

* 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 B38302

* opony  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V42520

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46806

V29118

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V52101

* glazurnictwo, tel. 517-535-255 K60806

* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60906

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO
lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów

ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19, 

sobota 9-13 K61303

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V42460

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 VV51702

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B37204

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35609

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L71903

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37603

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37703

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K64017

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B38501

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B37903

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L72101

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 L71704a

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61408

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V44208

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B37803

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B38202

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 L71406

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B36905

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 K59710
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03   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

V42210

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1444

V42919
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V4
25

10

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V51302

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V49213

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V452101

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V42610

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
45

00
8

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V44308

V48604

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42420

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V49613

* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI, 
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46706

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V48414

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47615

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B36706

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64027

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B38701

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V52121

* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce, 
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72002

* 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. B37105

* stary traktor, tel. 602-235-182 V42440

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B38601

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V47226

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B38102

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406za

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B37504

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626c

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506za

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V52111

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306za

* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732 
K61502

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514-
441 B37404

* 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 V42430

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiej-
skiej, siła na miejscu, tel. 602-293-333 V42220

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1454

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-
454 B37005

* lokal do wynajęcia, około 60 m.kw., tel. 502-264-902 
K61801

* mieszkanie do wynajęcia, Zyndrama, 650 złotych., 
tel. 696-080-207 K61701
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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

L71804

V49703

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Uzdrawiający post

Post jako sposób uzdrawiania organizmu, zwłaszcza na 
przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszych dzie-
sięcioleciach naszego wieku, miał wielu zwolenników. 
Wtedy bowiem bardzo popularne były poglądy prof. 

Arnolda Ehreta, człowieka, który najpierw sam się wyleczył 
postami, a potem polecał je innym. Jego zdaniem: „człowiek 
zwyrodniały wskutek działania cywilizacji zapomniał co robić 
kiedy jest chory. Prawdziwe zasady przywracania zdrowia są 
proste i nieliczne. Sam brak apetytu, który odczuwamy, kiedy 
jesteśmy chorzy stanowi metodę jaką natura podsuwa swoim 
dzieciom. Można by to trafnie nazwać wymuszonym postem”.

Moczopędne rośliny, to
... ziele skrzypu, rdest ptasi, piołun, kłącze perzu, tata-

rak, lukrecja, lubczyk, pietruszka, bez czarny i żurawina.

Uroda z ziół
Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swojej 

cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli. Te w 
torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, ale naj-
skuteczniejsze są świeżo zebrane i własnoręcznie wysuszone.

Rozmaryn dodany do parówki lub kąpieli powoduje 
otwieranie się porów i ułatwia odpływ łoju.

Co z tą skórą?
Zauważyłaś, że rano twoja twarz jest szara, a skóra staje 

się wiotka i szorstka. To znak, że brak jej wody. Czy pamiętasz 
o 6 szklankach wody codziennie? Na nic najlepsze kosmety-
ki bez wypitych płynów. Należy zrezygnować z mycia twarzy 
wodą. Może ona bowiem jeszcze bardziej nasilić niekorzystne 
ściąganie i łuszczenie się naskórka. Do zmywania używamy 
mleczka. Następnie przemywamy twarz tonikiem. Nadaje on 
prawidłowe pH i chroni przed odwodnieniem. Później wklepu-
jemy krem nawilżający. Przytrzymuje on wodę w skórze, a tak-
że wygładza jej spierzchniętą powierzchnię. Dwa razy w tygo-
dniu możemy zastosować maseczkę aktywnie nawilżającą lub 
dotleniającą. Obie maseczki są dostępne w naszych drogeriach.

Komórka i serce
Coraz bardziej popularne telefony komórkowe mogą oka-

zać się niebezpieczne dla osób posiadających rozruszniki ser-
ca. Elektroda tego aparatu może bowiem działać jak antena 
i zbierać sygnały z telefonu. Nałożenie się zaś wzajemne fal 
elektromagnetycznych stwarza niebezpieczeństwo zakłóceń. 
Kardiolodzy radzą więc by „komórka” znajdowała się za-
wsze co najmniej 20 cm od rozrusznika serca. Innymi słowy 
najlepiej nosić ją w zewnętrznych kieszeniach płaszczy, albo 
pozostawiać w torbie, torebce, odkładać na biurko itp.

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

B37304

K61601
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgo-
rzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmun-
da, Leona, Marka, Niedamierza, Paw-
ła, Piotra, Radomira
17 listopada
Elżbiety, Flory, Drogomiry, Hildy, Sa-
lomei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, Dro-
gosza, Floryna, Grzegorza, Hugona, 
Napoleona, Ottona, Sulibora, Walere-
go, Zbysława 
18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, 
Klaudyny, Romany
Cieszymysława, Odolana, Odona, Ot-
tona, Romana, Stanisława, Tomasza
19 listopada
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli, 
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieronie-

gi, Salomei, Seweryny
Drogosława, Faustyna, Felicjana, Mak-
syma, Maksymiliana, Pawła, Seweryna
20 listopada
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Kolety, 
Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Lu-
bomira, Oktawiusza, Rafała, Sędzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, Marii, 
Reginy, Urszuli, Wiesławy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada, 
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa, 
Wiesława
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wsze-
miły, Wszechmiły, Zbysławy, Zdobysła-
wy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, Jona-
tana, Marka, Maura, Maurycego, Stefa-
na, Wszemiła, Zdobysława

Stanisław Ryszard Dobrowolski
Gniew

Wiem, że serca macie gołębie,
Wiem, że miłość wam z serc się wylewa.
- Ale krzywda gniewem nabrzmiewa.
- Ale gniew się wam w piersiach kłębi.

Z twardej pracy, z krwawego potu
Świat się dźwiga robotą waszą,
- A gniew huczy łomotem młotów,
- A gniew warczy turkotem maszyn.

Aż się wścieknie! Palącym batem
Do krwi smagać będzie – wywracać!
Zatriumfuje nad światem
Szara, codzienna praca.

Jeśli kret jeszcze późno w listopadzie 
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie po 
bryje.
Od Salomei – zima w nadziei (17 listo-
pada).
Kiedy słota po Anieli, wkrótce ziemia 
się zabieli (18 listopada). 
Kiedy listopad po śniegu brodzi, zbo-
żom zaszkodzi.
Na świętą Elżbietę (19 listopada) bywa 
śnieg nad piętę.
Jaka pogoda na dzień Ofiarowania (21 
listopada) taka cała zima.
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę 
zimy zapowiada.
Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopada), 
rolnik o dobrym roku śni.
Kwitną drzewa w listopadzie zima aż 
do maja będzie.

Precelki z makiem
24 dag mąki, 12 dag masła, 6 dag cu-
kru, skórka z połowy cytryny, jedno su-
rowe żółtko
do smarowania  białko, a do posypania 
mak
Ze składników zagniatamy ciasto i 
wstawiamy na godzinę do lodówki. 
Po wyjęciu formujemy z niego cien-
kie wałeczki i kształtujemy je w prec-
le. Smarujemy białkiem i posypujemy 
makiem. Pieczemy na brązowo w roz-
grzanym do 180°C piekarniku.

Wałeczki mazurskie
25 dag cukru, 25 dag mąki, 4 jaja, 
przyprawy: skórka cytrynowa, goździki 
i cynamon.
Do posypania: cukier i cynamon
Jaja ucieramy z cukrem, dodając cy-
namony, skórki cytrynowej i utartych 
goździków. Na koniec wsypujemy 
mąkę. Z ciasta formujemy wałeczki, 

smarujemy je białkiem, posypujemy cu-
krem i cynamonem i pieczemy. 

Gofry na swojsko
Pól kg maki, szklanka mleka, 2,5 dag 
świeżych drożdży, pól kostki masła, 3 
łyżki cukru pudru, półtorej torebki cukru 
waniliowego, 2 jajka, odrobina soli, 50 
ml mleka do drożdży i pół szklanki mleka 
do rozpuszczenia masła.
Dość dokładnie mieszamy mąkę, sól, 
cukier waniliowy. Gdy już składniki 
zostaną wymieszanie na środku robimy 
wgłębienie i wlewamy w nie rozrobione 
w ciepłym mleku drożdże.
Dodajemy ubite z cukrem jaja i masło 
stopione z mlekiem. Ciasto dobrze wy-
rabiamy po czym pozostawiamy w cie-
płym miejscu do wyrośnięcia. Ciasto for-
mujemy w taki sposób aby zmieściło się 
do kształtu gofrownicy, którą posiadamy. 
Smażymy.
Podajemy z cukrem, konfiturami lub bita 
śmietaną.

Humor
Szkot, który właśnie przestudiował ja-
dłospis i ceny w restauracji, zwraca się 
z czarującym uśmiechem do partnerki: 
- No i co zjemy, kochany grubasku?

Fryzjer do klienta:
- Pan już chyba u nas był?
- Nie. Ucho straciłem na wojnie.

W kawiarni dwaj młodzi Szkoci przy-
glądają się dwóm dziewczętom.
- Podejdziemy? – pyta pierwszy.
- Tak, ale trochę poczekamy.
- Dlaczego?
- Niech przedtem zapłacą rachunek.

Nauczycielka gani w szkole Jasi.
- Jasiu piszesz okropnie!
- Jeśli będę pisał wyraźnie, znajdzie 
pani moje błędy ortograficzne.

On i ona siedzą na kanapie. Dzwoni 

telefon. Ona odbiera.
- Kto dzwonił?
- Mój mąż.
- O! Co mówił?
- Że spóźni się do domu, bo gra z tobą w 
brydża...

Spotykają się dwaj znajomi:
- Wiesz wczoraj, gdy późno wróciłem do 
domu i lekko pijany żona nie wpuściła 
mnie do domu.
- Zrób tak jak ja. Rozbieram się przed 
drzwiami do gołego. Pukam, i gdy tylko 
żona uchyli drzwi wrzucam ubranie do 
środka. Przecież gołego na korytarzu nie 
zostawi.
Po kilku tygodniach znajomi spotykają 
się ponownie:
- Wiesz? Zrobiłem tak jak powiedziałeś. 
Rozebrałem się do naga. Ciuchy wrzuci-
łem do środka,  gdy tylko się drzwi uchy-
liły... i tramwaj odjechał..

Wracającego z wczasów męża żona 

pyta:
- Czy byłeś mi wierny?
- Oczywiście, tak jak i ty, kochanie.
- Ostatni raz pojechałeś na wczasy!

Sennik
Jeżeli śni ci się czosnek oznacza to obfi-
tość dóbr i duże zyski.
Jeżeli śnisz o śliwkach, to ktoś w czyją 
wierność i lojalność wątpiłeś, okaże ją 
w najmniej spodziewanych okoliczno-
ściach.
Jeżeli śnią ci się ołówek i pióro lub inne 
przybory do pisania to dokonasz ważne-
go wyboru, który wpłynie na życie i los 
wielu osób.
Śnieg oznacza nakaz zdwojonej czujno-
ści i uwagi, bo szykują się jakieś zmiany, 
może niedobre. 
Jeżeli śnią ci się dzieci bawiące się w 
śniegu prawdopodobnie otrzymasz na-
grodę od losu.
Jeśli śnisz schody oznacza to ważne w 
twoim życiu zmiany. Może na lepsze.
Jeśli idziesz w górę po schodach ozna-
cza to trudy do pokonania.
Jeśli w śnie skaczesz ze schodów ozna-
cza to uwolnienie się od trudnej sprawy.
Gdy uczysz się we śnie – doznasz czegoś 
nowego.
Gdy we śnie uczysz się matematyki, to 
dojdziesz do wielkiego bogactwa.
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Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza kon-
kurs plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Strachy, potwory, upiory” 
Celem konkursu jest konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży lite-
raturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności twórczej 
młodych plastyków, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy 
z zakresu różnych technik plastycznych
FORMY PREZENTACJI  ORAZ WARUNKI UCZESTNIC-
TWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0-6 szkół pod-
stawowych
Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach malarskich, 
malarstwo (tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele , pa-
stele olejne i suche, kolaż), batik, malarstwo na tkaninie - ma-
larstwo na szkle, witraż, grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia), 
nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone, format prac 
dowolny (minimalny A-4); prace mogą zostać oprawione w kar-
tonowe passe-partout, prace powinny być szczegółowo i czytel-
nie opisane (pismem drukowanym) zgodnie z załączonym wzo-
rem, prace uczestnik wykonuje samodzielnie 

KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:7- 9 lat 
i 10-12 lat
2. Przy ocenie brane będą pod uwagę: a) twórcza pomysłowość i 
wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, b) ogólna estetyka 
wykonania prac, c) stopień opanowania technik plastycznych, d) 
inspirację utworem literackim związanym z tematyką konkursu.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30.11.2011 r.
Prace należy dostarczyć na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Olecku, Kopernika 6, 19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
e-mail: biblioteka@przystanek.pl oraz www.przystanek.pl
Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od liczby 
uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opublikowany 
na stronie internetowej.
Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator 
zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbio-
rach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.  

fotografie: Bolesław Słomkowski

W poszukiwaniu światła
W holu kina „Mazur” wisi wystawa kilkudziesięciu fotogra-

mów. Polecam Państwu obejrzenie tych zdjęć. 
Opowiadają o poszukiwaniu światła i tego na co nie zwra-

camy uwagi, a ukryte jest wokół nas. 
Tematyka tej wystawy jest też bardzo szeroka: od przyrod-

niczych zdjęć makro, aż po odrealniony pejzaż, od impresji do 
realistycznych przedstawień.  

Autorami są: Dorota Danislewicz, Ilona Dudzbow, Mał-
gorzata Niewęgłowska, Paweł Dąbrowski, Jacek Gnoiński 
oraz  Marcin Kozubowski.  

as

Wodociąg Jaśki – Duły
Za 86 tysięcy złotych zostanie zbudowany wodociąg o dłu-

gości 1340 metrów z Jasiek do Duł. Olecka firma budowlana 
zakończy inwestycję 30 listopada.                     (UM wbiip)

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 funduszu alimentacyjnego, zamiast 
obecnie wymaganych zaświadczeń mogą składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświad-
czenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli nastę-
pującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań.

Ulica Wiejska
15 listopada zakończy się częściowa przebudowa ulicy Le-

śnej. Zakres prac dotyczy położenia chodnika oraz przebudo-
wy części linii oświetleniowej. Inwestycje wykonuje olecka 
firma za 34 tysiące złotych.            (UM wbiip)

Rosochackie – Zajdy
Z funduszu sołeckiego realizowana jest budowa sześciu 

dodatkowych latarń przy drodze z Rosochackich do Zajd. In-
westycja kosztować będzie 5535 złotych, a zrealizuje ja firma 
z Olecka.             (UM wbiip)
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Obudził się rano jak codzień,
Od smarów ma ręce spękane,
Taki mechanik-czarodziej,
Co auta rozbite na amen,

Z lubością poskłada do kupy,
I lakier nałoży też nowy,
Naprawi rozrząd zepsuty,
Wymieni pasek klinowy.

Choć wszystko zrobić potrafi,
Najwięcej radości mu sprawia,
Gdy auto jak z fotografii,
Zrobione, przed warsztat wystawia.

Przed domem spogląda po niebie,
Po łysej drapie się glacy,
I mówi półgłosem do siebie:
- Oj aut będzie pełen mój placyk .

Bo mgła skryła gminę całą,

Wzbudzając w kierowcach trwogę.
I jakby tego za mało,
Gołoledź wylazła na drogę.

Już pierwsze pogody ofiary,
Od rana pod warsztat zjeżdżają.
Stłuczkę miał piekarz stary,
Niejaki Mareczek Zając.

Gdy znak mu dała prostata,
I w krzakach spokojnie siusiał,
W tył jego mglistego fiata,
Wjechała pewna paniusia.

Następnym klientem blacharza,
Ksiądz proboszcz, Hieronim Bystry.
Na śliski zakręt nie zważał,
I wyrżnął w płot przy zakrystii.

Tuż za nim na holu przybyła,
Księgowa z ratusza Ewa.

Mgiełka Gdy jadąc makijaż robiła,
Błotnik obdarła o drzewo.

I jeszcze Jasiek niecnota.
Ciut późno przeszkodę zobaczył.
Próbując ominąć kota,
O wielki śmietnik zahaczył. 

Mechanik aż ręce zaciera,
Choć wszystkim serdecznie współczuje.
Kolejne auto rozbiera,
Kolejny zderzak prostuje.

Ty nie złość się bardzo, gdy tobie,
Też stłuczka się trafi, mój Boże,
Uśmiechnij się gorzko albowiem,
Zakończyć to mogło się gorzej.

Pamiętaj żeś tylko człowiek,
Nie zazdrość pieniędzy blacharzom.
Myśl i rozsądek miej w głowie,
By nie dać zajęcia grabarzom. 

natasza

Po raz jedenasty ruszają rozgrywki Północnej Ligi Re-
gionalnej w tenisie stołowym. Z inicjatywy ś.p. Francisz-
ka Pietrołaja z Olecka byłego czołowego tenisisty woje-
wództwa białostockiego i suwalskiego dziesięć zespołów 
z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego roz-
poczęło rywalizację w 2001r. Do rundy rewanżowej przy-
stąpiły jeszcze dwie drużyny. W pierwszym sezonie po 
skończonej rywalizacji mistrzem ogłoszono dwa zespoły 
Legę Olecko i Nettę Białobrzegi z powiatu augustowskiego.                                                                                                
W bieżącym sezonie akces w naszych rozgrywkach zgłosiło 
dziesięć  następujących drużyn;  
1. Absolwent Sobiechy gmina Budry - uczestnik naszej ligi 
w sezonie 2002/2003,
2. Geodezja Olecko –jedyna drużyna występująca od po-
czątku rozgrywek,
3. Karniej Team Olecko- zespół nowy(wcześniej III liga i 
Lega Olecko),   
4. UKS Orły Gawliki Wielkie gmina Wydminy - drużyna 
młodzieżowa występuje od sezonu 2009/2010,
5. SP Budry gmina Budry -  występują od sezonu 2004/2005,
6. UKS Żak Pisanica gmina Kalinowo - drużyna młodzie-

PÓŁNOCNA LIGA REGIONALNA 
tenisa stołowego im.Franciszka Pietrołaja

żowa występuje od sezonu 2009/2010, 
7. UŻKS Spinaker Węgorzewo - brali udział w pierwszym 
roku i  od sezonu 2007/2008 uczestniczą nadal,
8. UKS Ratusz Giżycko - sympatyczna drużyna dziew-
cząt- występowały od roku 2006/2007 bez sezonu ubiegło-
rocznego,
9. UKS Jantar Gołdap - zespół nowy(wcześniej Dom 
Kultury Gołdap, Strefa Gołdap, JW4808 Gołdap),
10. Olimpia Miłki - debiutanci    
W tym miejscu zwracam się do władz samorządowych o 
spojrzenie przychylnym okiem na nasze hobby i w miarę 
swoich możliwości wsparcie naszego zapału. Są Gminy np. 
Gmina Budry, którą  reprezentowały nawet trzy drużyny 
dzięki życzliwości i hojności Pana Wójta. Natomiast druży-
na Olimpia Miłki nie może znaleźć sali  do treningu i roz-
grywania meczów.
Pierwsza kolejka wystartuje już 15 listopada br. Życzę 
wszystkim udanego sezonu i zainteresowania ze strony nie-
koniecznie bogatych ale hojnych sponsorów.

Organizator Józef Polakowski
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PO KOKARDĘ
Marzenia

Kiedy wiem, że nie mam szans na spełnienie wielkich ma-
rzeń, to biorę się za te mniejsze. Od dawna np. marzyłam o 
dzbanku na herbatę z podgrzewaczem. Wprost czułam jej za-
pach. A  ja wygodnie siedzę w fotelu i przykryta kocem delektuję 
się smakiem ciągle gorącej herbaty. Wiem, że niektórych może 
to rozśmieszyć, ale jakoś mi było nie po drodze z kupnem tego 
podgrzewacza...  i wreszcie, kiedy dopadła mnie ubiegłorocz-
nej jesieni chandra, wiedziałam, że muszę zrobić sobie prezent. 
I zrobiłam. Zaparzyłam dzisiaj dzbanek „Mroźnego poranku” 
(piękna nazwa herbaty, prawda? A jaka pyszna!), przykryłam się 
kocem. Dochodzi północ. Tylko wtedy umiem uspokoić w sobie 
codzienność i spróbować rozsupłać myśli i emocje z całego dnia 
i tygodnia. 

Zaczęło się. Jeszcze lampki nie wygasły na cmentarzach do 
końca, jeszcze śnieg nie poprószył ziemi, a już się zaczęło. Jako 
to co? Wielka akcja marketingowa pod hasłem: „Święta”. 

Wiedziałam, że po walentynkach i hallowen i ten zwyczaj 
do nas dotrze. Kapitalizm ma teraz inne oblicze, niż ten sprzed 
kilkunastu lat. 

Początek listopada, a sklepy  zapełniają się dekoracjami świą-
tecznymi. Na półkach pojawiają się świąteczne ozdoby, żeby… 
nikt nie zapomniał, że pod koniec każdego grudnia są święta. A 
skoro święta to prezenty! Cała masa prezentów! Znowu specjali-
ści od reklamy dwoją się i troją, żeby wyciągnąć z naszych kont 
jak najwięcej. 

Jak im poszło, dowiemy się pod koniec roku. Teraz wypróbo-
wują na nas wszystkie sztuczki marketingowe. 

Jeszcze parę dni, a w sklepach zrobi się aż mdło od lampe-
czek, ozdóbek zimowo – świątecznych. Wszystko: pasek, sa-
mochód, serwetki papierowe, pudełko, itp. będzie gdzieś miało 
nadruk świąteczny. Gdybym była młodsza, to pewnie uwierzyła-
bym w to, że przedsiębiorcy chcą, by te święta były wyjątkowe 
i dlatego tak się bardzo starają. Umilają nam zakupy przedświą-
teczne puszczając kolędy, sprzedając trzy rzeczy w cenie dwóch, 
ale dzisiaj nie dam się nabrać na takie chwyty. Zwyczajnie wal-
czą o klienta, czyli też o mnie i moją kasę. 

Święta zaczynają się kojarzyć i dzieciom i doro-
słym z zakupami, prezentami, a nie bliskością, magią  
i przebaczaniem. I dlatego staram się już na początku listopada 
kupić bliskim drobne upominki, żeby omijać sklepy w grudniu. 
Myślę, że to niezły temat na pracę magisterską, jak ludzie podda-
ją się i wierzą reklamom. 

Zawsze zastanawiał mnie fakt, że na święta ludziom potrzebny 
jest nowy dywan, żelazko czy pralka. A już nie mogę zrozumieć 
tego, że biorą kredyt na prezenty. Jedna z moich koleżanek przy-
znała się do takiej decyzji kilka lat temu. Za radość jednej chwili 
podczas wigilii płacili cały rok. Tylko raz. Obiecali sobie wraz z 
mężem, że wolą święta bez prezentów, ale i bez kredytu.

„Listy do M.” to najnowsza komedia bardzo romantyczna. Wy-
brałam się na premierę będąc w mieście S. I znowu święta w stylu 
amerykańskim, pomyślałam widząc pierwsze klatki filmu. Bałam 
się, że to będzie kolejna „komedyjka” w stylu „Testosteronu”, któ-
rego nie strawiłam. A tu z minuty na minutę coraz lepiej i cieplej. 
Cieplej od pięknego świątecznego nastroju. „Listy do M” to cztery 
oddzielne historie, perypetie ludzi i rodzin, ich problemy, dramaty 
i samotność, wielka samotność w bogatej cywilizacji. I szczęśliwe 
zakończenia w czterech przypadkach, po prostu bajkowe. Ale z do-
brym, świątecznym przesłaniem, że Boże Narodzenie to naprawdę 
magiczne święta, w których cuda się zdarzają. Polecam. Żadnego 
seksu, żadnej przemocy, bo i po co?

11.11.11. ( i do tego piątek!). Magiczna wręcz data, a ja 
z zaproszeniem w Colosseum na rozdaniu Tytułu Pasjona-
ta „Przypisanych Północy”. Najpierw przypisało ją do Półno-
cy urodzenie, a teraz wielka miłość do tego miejsca i ludzi, cze-
mu daje wyraz w swoich pracach. Oscyluje miedzy Oleckiem  
a Paryżem. To, że jej fotografia znalazła się na paryskim Salo-
nie Jesiennym zagwarantowało Laureatce miejsce wśród świa-
towej czołówki fotografików i każdy artysta życzyłby sobie ta-
kiego zaistnienia. Nie mniej cieszyła się z Tytułu Pasjonata, 
twierdząc, że to dla niej wielkie wydarzenie. Dla mnie też, bo 
to miłe uczucie znać kogoś… znanego, cenionego, podziwia-
nego. Stoję sobie i rozmawiam z Ewą, a jej pracę ogląda w Pa-
ryżu tysiące ludzi i marzy o tym, żeby poznać autorkę zdjęcia 
zatytułowanego „Pewnego razu na Wschodzie”. Podziwiam, 
bo jak ogromną wiedzę trzeba posiąść, jakąż mieć wrażliwość  
a przy tym pracowitość, by spośród kłębiących się i nie dających 
spać myśli i emocji, tworzyć coś, co zachwyci innych. Ewa jest 
przykładem na to, że artysta może urodzić się wszędzie (nawet w 
Olecku :)), a potem i tak staje się obywatelem świata i dla świata. 
Ewo, gratuluję i chylę czoła! 

Herbata jeszcze gorąca, ale wkrada się brutalny realizm – prze-
cież jutro rano do pracy, choć wolałabym poszukać zapachów nocy. 
I jeszcze tyle małych marzeń do spełnienia…   Marusia


