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

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja, 
tel. 605-869-755 K97902

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota, 

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K97901

Wernisaż Danuty Golak
s. 10 - 11

fot. Bolesław Słomkowski
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Jeżeli coś jest złe, to nie ma znaczenia, że 
opowiada się za tym choćby tysiąc osób. 
I tak należy się temu przeciwstawić. 

Terry Goodkind

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V24401
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Olecki  Rynek
Na oleckim Rynku jest płyta poświęcona prezydentowi Le-
chowi Kaczyńskiemu, który odwiedził okazyjnie miasto. 
Do tej pory nie ma płyty poświęconej prezydentowi Bro-
nisławowi Komorowskiemu, który na zaproszenie władz 
miejskich przybył do Olecka specjalnie, by otworzyć hucz-
nie obchodzone uroczystości 450-lecia nadania praw miej-
skich.

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU ZAWODO-
WEGO W OLECKU PROWADZI ZAPISY DO 
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CEGO (NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ, ZAWODOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ 
POLICEALNEGO STUDIUM W ZAWODZIE 
TECHNIK ADMINISTRACJI. ZAPISY W SIE-
DZIBIE SZKOŁY: OLECKO, UL. BATOREGO 
14A, TELEFON: 87-520-27-30
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„Basia i upał w zoo” - pod takim hasłem odbyły się 
zajęcia w naszej bibliotece. Basia, bohaterka książki, to re-
zolutna pięciolatka, pragnąca otrzymać jakiekolwiek zwie-
rzątko. Jak zakończyła się ta historia? - tego dowiedzieli się 
nasi milusińscy. 

Spotkanie zwieńczyły przeurocze, kolorowe prace, 
przedstawiające najróżniejsze zwierzęta świata - i te duże, i 
te małe. Nad przebiegiem zajęć czuwały bibliotekarki - Jo-
lanta Krasowska i Ewa Omilian. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci na nasze zajęcia. Czym nas więcej - tym 
weselej!

Bajkolandia

Turniej tenisowy o puchar „TO”
To był jeden z najliczniej obsadzonych turniejów teni-

sowych w tym roku. Co prawda grupa najmłodsza liczyła 
zaledwie dwoje tenisistów ale za to pojedynek trwał blisko 
dwie godziny i był niezwykle emocjonujący. Rozstrzygnięcie 
nastąpiło dopiero w tie brek’u. 

Można nawet powiedzieć, że turniej „Tygodnika Oleckie-
go”, to były takie małe mistrzostwa kraju, bo zawodnicy, co 
zresztą widać po wynikach, byli z całej Polski.

Zwycięzca, gdańszczanin Robert Domel nie dał szans i 
wygrywał kolejne rundy bez problemu. Jeszcze przed wrę-

czeniem pucharów zaproponował Andrzejowi Karniejowi, 
który w tym samym czasie miał turniej w Suwałkach i nie 
mógł być w Olecku, rozegranie meczu towarzyskiego. A. 
Karniej zgodził się komentując: „Spotkamy się jutro, a ty 
wybierz kort, na którym chcesz przegrać”.  

Bogusław Marek Borawski
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• grafika, Wojciech Dzieszkiewicz, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 

Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• pokaz fotografii warsztatowej, Galeria Na schodach”, 

ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.39 zł
Pb 95 ........................5.39 zł
PB 98 ........................5,49 zł
LPG ...........................2,38 zł
Olej opałowy ..............3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

13 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Kłobuk” 
Mikołajki
14 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
15 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny, kościół p.w. Podwyż-
szenia Krzyża, ul. Zamkowa
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Tarzan: Król dżungli, film, kino „Mazur” (2D)
18.30 - Drużyna, film, kino „Mazur” (2D)
20.00 - Szef, film, kino „Mazur” (2D)
16 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Tarzan: Król dżungli, film, kino „Mazur” (2D)
18.30 - Drużyna, film, kino „Mazur” (2D)
20.00 - Szef, film, kino „Mazur” (2D)
17 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - VII Turniej o Puchar ST Smecz Olecko, korty miejskie
10.00 - VII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2014, boiska na plaży miejskiej
17.00 - Tarzan: Król dżungli, film, kino „Mazur” (2D)
18.30 - Drużyna, film, kino „Mazur” (2D)
20.00 - Szef, film, kino „Mazur” (2D)
18 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
19 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
20 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
21 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
22 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Strażnicy Galaktyki, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Podróż na sto stóp, film, kino „Mazur” (2D)
23 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Strażnicy Galaktyki, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Podróż na sto stóp, film, kino „Mazur” (2D)
21.30 - Iluzja, film, Plenerowe Kino Letnie, Rynek
24 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - 17.00 - Bezpłatna mammografia, obok szpitala, Goł-
dapska 1
17.00 - Strażnicy Galaktyki, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Podróż na sto stóp, film, kino „Mazur” (2D)

31 lipca od 16.45 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Świętajno pomagały w 
Chełchach młodemu bocianowi, który wypadł z gniazda.

31 lipca od 18.19 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Czerwonym Dworze gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego. 

31 lipca od 18.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał w okoli-
cy Jasiek skutki kolizji drogowej. 

31 lipca od 19.26 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Kowalach Oleckich gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego przy ulicy Kolejowej.

31 lipca od 19.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Cisowej gniazdo os z domu mieszkalnego.

1 sierpnia od 17.40 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał 
w Sokółkach gniazdo os z budynku socjalnego przy szkole 
podstawowej.

2 sierpnia od 14.21 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę 
oleju z jezdni alei Lipowych.

3 sierpnia od 10.29 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy 
ulicy Grunwaldzkiej pożar szopy.

3 sierpnia od 16.17 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Parkowej pożar suchej trawy.

3 sierpnia od 17.01 jeden zastęp JRG PSP oraz dwa OSP 
Świętajno gasiły w Świkętajnie-Grądach pożar prasy do 
słomy.

4 sierpnia od 9.09 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie gasiły w Golubkach pożar słomy na ściernisku.

4 sierpnia od 10.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniaz-
do os z pobliża domu wielorodzinnego przy ulicy Ludowej.

4 sierpnia od 11.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę 
oleju z jezdni ulicy Nocznickiego.

4 sierpnia od 13.51 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do 
Zawad Ełckich pomagać gasić pożar zboża na pniu. 

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Andrzej Zajkowski 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V

24
30

1

WILNO - 1 dzień
WYCIECZKA

tel. 87-520-16-44, 530-741-644V
21

20
6

V
22

20
4



Tygodnik olecki 32/865 - r. 2014
4 to@borawski.pl

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Aneta Borawska

• Artur Centkowski
• Iwona Dworak

• Alicja Jaszczanin
• Adam Malinowski

• Marcin Zamalewski
Upominki ufundowali:

	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	
	 √	TERNET, pl. Wolności 26	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne, 

długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MIEJSKO-POWIATOWEJ BI-
BLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLECKU (UL. KOPERNIKA 6), WYCHO-
DZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM OSÓB STARSZYCH, CHORYCH 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA 
OLECKO, PROPONUJE ODNOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA DO-
STARCZANIU KSIĄŻEK DO DOMU.
Dostarczaniem zbiorów będą zajmować się bibliotekarze. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
(87) 731 40 04

Konkurs biblijny 2014
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
„Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany 
jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zwycięzcy kon-
kursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w 
kalendarzu na 2015 r. 

Pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Sta-
rego lub Nowego Testamentu, wykonaną dowolną techniką 
na arkuszu papieru w formacie A-4 w orientacji poziomej, 
należy przesłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres Centrum Roz-
woju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub 
dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00. 
Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i 
oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Osobą do kontaktu jest Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 
535 080 573, e-mail: kubas@crl.org.pl. Więcej informacji o 
konkursie oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy na www.
crl.org.pl.             Anna Turowska

Konsultacje społeczne 
Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza 

młodzież oraz środowiska młodzieżowe i działające na rzecz 
młodzieży poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty 
zrównane do udziału w konsultacjach społecznych:

1) projektu „Programu wsparcia inicjatyw młodzieżo-
wych w województwie warmińsko-mazurskim”;

2) „Raportu z diagnozy sportu w województwie warmiń-
sko-mazurskim” – dostępny na http:

/ /bip.warmia.mazury.pl /urzad_marszalkow-
ski/682/2830/Raport_z_diagnozy_sportu_w_wojewodz-
twie_warminsko-mazurskim/ – w obszarach i treści doty-
czących upowszechniania sportu wśród młodzieży. 

Konsultacje trwają od 6 sierpnia 2014 r. do 30 września 
2014 r. Uwagi należy składać na formularzach do Biura ds. 
Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: 
op@warmia.mazury.pl. Osoba do kontaktu: 

Joanna Glezman, tel. 89 512 58 80, 724 777 741.
Więcej informacji wraz z projektami dokumentów i for-

mularzami na http:
//bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/

Zaproszenia_do_konsultacji/

Msza św. w intencji Ojczyzny
15 sierpnia br. o godz. 8-ej w kościele pw. Podwyższenia 

Krzyża Św. zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczy-
zny w 94. rocznicę Bitwy Warszawskiej, kiedy to wojska pol-
skie pokonały bolszewików. Po mszy św. pod tablicą smoleń-
ską złożone zostaną wiązanki kwiatów. 

DJ

Pies porażony prądem 
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności w jakich 

zginął pies porażony prądem z pastucha okalającego sta-
wy w jednej z miejscowości na terenie powiatu oleckiego. 
Funkcjonariusze sprawdzą także czy właściciel posesji nie 
naraził osób trzecich na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

6 sierpnia oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał 
zgłoszenie, że w miejscowości Gąski znaleziono zwłoki 
psa. Jak ustalili funkcjonariusze właściciel usłyszał jęk 
swojego zwierzęcia dochodzący z posesji sąsiada. Kiedy 
dotarł w to miejsce zauważył, że w stawie leży nieżyjący 
pies z drutem pastucha elektrycznego w pysku. 

Na miejsce zostało wezwane pogotowie eklektyczne, 
które odcięło i zabezpieczyło dopływ prądu. Posesja, na 
której doszło do zdarzenia była częściowo ogrodzona me-
talową siatką oraz trzema równolegle rozciągniętymi dru-
tami. 

Teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo oko-
liczności zdarzenia oraz czy właściciel  posesji nie naraził 
osób trzecich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Sprzęt za sprzęt
Fundacja „Za- raz Wracam” 

we współpracy z portalem in-
ternetowym www. futbolowo.
pl koordynuje ak- cję „Sprzęt 
za sprzęt”, która polega na 
organizacji zbiór- ki zużytego 
sprzętu elektrycz- nego i elek-
tronicznego oraz baterii w klubach sportowych. Odpady zostaną 
przekazane recyklerom wskazanych przez Fundację, a następnie 
przeliczone na punkty, które klub może wymienić na sprzęt spor-
towy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kul-
tury fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych 
nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie 
zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elek-
troodpadami”. 

Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt za 

sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska
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Poniedziałkowy wieczorny deszcz 
znowu odświeżył oleckie trawniki. 
Zieleń nabrała soczystszego odcienia. 
Jarzębiny za oknem czerwienieją coraz 
bardziej. Nieuchronnie idzie czas doj-
rzewania owoców w sadach. 

Połowa sierpnia. Zaczął się na do-
bre ruch w księgarniach i sklepach z 
pomocami szkolnymi. Firmy jak co 
roku wystawiają na ulicę kolorowe 

szkolne plecaki. Jednym słowem określić można: jesień. 
Idzie jesień.
Czas zbierania plonów tego, co z troską i poczuciem od-

powiedzialności wypracowało się w ciągu roku. Idzie jesień. 
Plony zbiera również polityka. Ta wielka, średnia i mała. 

Beztroska Europa zarabiająca potężne pieniądze na handlu 
z Rosją otworzyła oczy. By zrozumieć rosyjski system rzą-
dzenia i imperialnej polityki potrzebny był potężny wstrząs. 
Szkoda, że przedtem politycy nie widzieli śmierci Ukraiń-
ców, a dopiero zestrzelenie samolotu pasażerskiego wywołało 
oburzenie. Gdyby reakcja Europy była od początku mocna i 
dająca Putinowi jasno do zrozumienia jak ma się zachować, 
pasażerowie malezyjskiego samolotu by żyli. Nic by się nie 
wydarzyło. Dzieci wróciłyby z wakacji, stewardesy i piloci 
do swoich domów. Putin jest głównym winowajcą tego, co 
się stało, ale na rękach europejskich polityków też jest krew. 
Grzech zaniechania jest współprzyczyną tej zbrodni. 

Rząd Ukrainy i jej społeczeństwo radzi sobie powoli z 
bandą najemników i uzurpatorów, którzy po prostu są terro-
rystami. I bez względu, co będzie potem, jakie będą nasze 
wzajemne stosunki, ten rząd ma prawo bronić swoich granic i 
bronić swoich obywateli. 

Rosja już nie może liczyć na pobłażanie. Macha szabel-
ką, ale prawdziwych restrykcji nie wprowadzi, bo się boi. Już 
teraz po wprowadzeniu embarga na żywność, rosyjski rząd 
musi wprowadzić dotacje na to, by obniżyć ceny żywności, 
której sprowadzenie jest teraz kosztowniejsze. Tak nawiasem, 
postępowanie Putina jest typowym dla rządów totalitarnych. 

Obywatele rządzonego w taki sposób państwa są nieważni. 
Liczy się tylko polityka i plany. Z jednej strony następuje 
eksterminacja narodu, jaką była wojna czeczeńska, a na dru-
gim końcu mocarstwowej polityki jest priorytet o ochronie 
rosyjskojęzycznej ludności w ościennych państwach. W jed-
nym i drugim wypadku w ramach tej samej doktryny postę-
powanie dotyczy Rosjan. 

A co w tej średniej polityce? Prawo i Sprawiedliwość ma 
szanse wygrać wybory do Sejmu. Naturalnie jest to stan na 
dzisiaj. Ale co wtedy by było? 

Przypuszczam, że nie jeden, nie dwóch, ale całe hordy 
prezydentów, burmistrzów i wójtów nagle z zaprzysięgłych 
PeOwców staną się zaprzysięgłymi PiSowcami. Taka jest 
tendencja powyborcza. Przecież trzeba się starać o dotacje, 
fundusze. Trzeba również dbać o wyborców. Nie można bo-
wiem rządzić jak Putin, nie zwracając uwagi na mieszkań-
ców. Przynajmniej przed wyborami. Rok nerwów, a potem 
znowu trzy lata spokoju. Taka praca.

Nasi samorządowcy też rozpoczęli kampanie. Burmi-
strzowi się nie dziwię. Zawsze, gdzie tylko może zjawia się 
na różnego rodzaju uroczystościach. Jak to mówią „zaszczy-
ca swoją obecnością”. Normalka przez całą kadencję. Ale, 
Proszę Państwa, na Święto Policji przybył wicestarosta... 
swego czasu ukarany mandatem za nieprzestrzeganie prze-
pisów w ruchu pieszym, a to oznacza, że kampania wybor-
cza się zaczęła. Co prawda nieoficjalnie, ale już.

Co nam przyniosą lokalne wybory? Zobaczymy. Pierw-
szy raz będziemy wybierać w jednomandatowych okręgach. 
Partie albo koalicje wystawiają po jednym kandydacie, a 
reszta pospolitego ruszenia uderza w powiat. 

Z jednej strony wieść standardowa niesie, że w powiecie 
mało co można zrobić. Tak twierdzą ci, dla których miejsca 
w Powiatowej Radzie, to sposób na zdobycie synekur dla 
członków swoich partii. Bo jak nic się w powiecie nie dzieje, 
to najgorszemu tumanowi można „podarować” jakąś fuchę i 
będzie dobrze. „Bierny, mierny ale wierny” – doktryna nie-
których decydentów. 

Jest jednak inna opcja, dla której zarządzanie powiatem, 
to nie kombinowanie przy szkołach, to nie tylko drogi, które 
nota bene są ważne. To tworzenie całej nowoczesnej infra-
struktury ułatwiającej życie mieszkańcom. To dbałość o po-
ziom usług administracji. To priorytet w ściąganiu unijnych 
pieniędzy i promowaniu oraz nagradzaniu takich działań. 

Radni i administracja powiatowa mogą pomagać miesz-
kańcom w bardzo wielu sprawach. Że nic nie można albo, że 
można mało, mówią tylko ci, którzy nie mają wizji, nie mają 
chęci i nie mają wiedzy, jak sprawić żeby mieszkańcom żyło 
się lepiej. Tak mówią ci, dla których praca w samorządzie 
lub administracji jest tylko formą pracy zarobkowej, a nie 
służbą społeczeństwu. Władza w demokratycznym kraju 
musi służyć. Musi słuchać głosu swych wyborców. Rozli-
czyć się z obietnic. Teraz naturalnie wszyscy będą obiecy-
wać, że góry przeniosą. Sprawdźcie Państwo, co oni takiego 
uczynili przez całą swoją dotychczasową kadencję.

Nie ma spektakularniejszej politycznej porażki, od tej, 
kiedy idzie się krzycząc, że naprawi rząd, a potem, zamiast 
naprawiać, wkłada się palce w dobrze naoliwione tryby... za-
miast dokręcić luzy na kierownicy. Tak przecież przez całą 
kadencję manipulowano przy oleckich szkołach średnich. 
Nawiasem mówiąc, mamy najbardziej stabilne szkolnictwo 
średnie w całym regionie i to tylko dzięki determinacji i wie-
dzy dyrektorów szkół, a nie władz. Co prawda mało uczniów 
ma olecki I Ogólniak, ale ta szkoła ma w końcu być szkołą z 
najwyższym wskaźnikiem maturalnych ocen pozwalającym 
jej absolwentom dostać się na wybrane kierunki studiów. 

Tak więc przewiduję, że te wybory będą najważniejsze 
jeśli idzie o przyszłość olecczan, kowalan, świętajnian i wie-
liczczan. Tak jak wybierzemy, tak będzie funkcjonował po-
wiat. Głosując trzeba spojrzeć na to, czy wybieramy ludzi od 
synekur, czy prawdziwych, z krwi i kości, samorządowców. 

Przekonamy się o tym w listopadzie.
B. Marek Borawski
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   ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY                         

1. nauczyciel rewalidacji

2. nauczyciel techniki 

3. księgowy

4. fryzjer

5. inżynier mechanik

6. sprzedawca

7. kucharz

8. brukarz

9. robotnik budowlany

10. magazynier

11. pracownik do spraw reklamy

12. pracownik przygotowujący posiłki typu 

fast food

13. operator ładowarki

14. recepcjonista hotelowy

15. fizjoterapeuta

16. technik masażysta

17. opiekun w domu pomocy społecznej

18. florysta

V2
29

02

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B96203

28
sierpnia

godz. 1600

B
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5000 - zł na działania społeczne
Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, po-

budza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne 
potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o 
mikrodotacje. 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażo-
wania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskie-
go w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddol-
nych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego. O 
mikrodotacje może ubiegać się młoda organizacja poza-
rządowa, grupa nieformalna i grupa samopomocowa. Mi-
nimalna kwota mikrodotacji to 1500,00 zł, a maksymalna 
5000,00 zł. 

Dotacje zostaną przyznane na projekty, które:
posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej;
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu 

możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspól-
nego;

wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działa-

nia, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i in-

stytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i 
organizacji społecznych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 6 sierpnia 
2014 r. za pomocą generatora wniosków na www.stopa.
org.pl w zakładce „Warmia Mazury Lokalnie” oraz na 
www.warmiamazurylokalnie.pl. 

Więcej informacji o konkursie na www.stopa.org.pl i 
www.warmiamazurylokalnie.pl. Osoby do kontaktu: 
Paweł Wilk, Karol Paszkowski, e-mail: elk@warmiama-
zurylokalnie.pl

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Możliwość odbycia stażu 
w Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaprasza osoby posiadające wy-
kształcenie wyższe (licencjat), które chciałyby zdobyć do-
świadczenie zawodowe i chcą sprawdzić się w pracy w in-
stytucji międzynarodowej. Rekrutacja na marcową edycję 
2015 trwa do 29 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00. 

Staż można odbyć we wszystkich dyrekcjach i służbach 
Komisji Europejskiej, np. Przedstawicielstwo KE w War-
szawie, Wrocławiu lub w innym, wybranym kraju Unii Eu-
ropejskiej. Jednak nie wszystkie Przedstawicielstwa w tym 
samym czasie przyjmują stażystów. 

Może się zdarzyć, że ktoś jako preferowane miejsce od-
bycia stażu wskaże Pragę, a staż w Pradze nie będzie w tym 
czasie możliwy. 

Trzeba posługiwać się jednym z języków oficjalnych 
Unii Europejskiej, w tym język polski oraz jednym z języ-
ków roboczych UE (angielski, francuski, niemiecki).

W ciągu roku odbywają się 2 edycje 5-miesięcznego sta-
żu w Komisji Europejskiej: od października do lutego oraz 
od marca do lipca. W czasie stażu otrzymuje się miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości ponad 1.000 euro. 

Więcej informacji na http:
//ec.europa.eu/polska/news/140806_podejmij_wyzwa-

nie_pl.htm i na www.ec.europa.eu/stages/ 
Anna Turowska
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W sobotę, 2 sierpnia w Kowalach Oleckich odbył się 
Festiwal Czterech Kultur, podczas którego wystąpiły ze-
społy ludowe z kraju i zza granicy. Wydarzenie kulturalne 
zostało połączone z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej 
zespołu folklorystycznego „Prząśniczki”. Grupa uhonoro-
wana została odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”, zaś założycielka i kierowniczka zespołu Zofia Do-
min otrzymała Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wydarzenie kulturalne rozpoczęło się od występu grup 
zza granicy, które gościnnie zawitały w Kowalach Olec-
kich. Zespoły „Ivan Kapistran Adamovic” z Chorwacji, 
„Vilniaus Pynimelis” z Litwy oraz „Asvestochoriou” z 
Grecji zaprezentowały niezwykle barwne i interesujące wi-
dowisko, podczas którego przedstawiły charakterystyczne 

Festiwal Czterech Kultur 
oraz jubileusz 40-lecia pracy twórczej „Prząśniczek”

dla swoich kultur tańce, melodie, pieśni oraz stroje, dzię-
ki czemu zgromadzona publiczność mogła bliżej poznać 
i zrozumieć dziedzictwo kulturowe poszczególnych nacji. 

Następnie odbyły się uroczystości jubileuszowe. Wice-
marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jaro-
sław Słoma wręczył jubilatkom odznaczenie „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej”, 
zaś założycielce i li-
derce grupy Zofii Do-
min Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Wyżej 
wymienione odznacze-
nia zostały przyznane 
przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodo-
wego. Ponadto „Przą-
śniczki” otrzymały 
pamiątkowe statuetki 
od Związku Gmin War-
mińsko-Mazurskich, a 
także listy gratulacyjne 
z życzeniami od przed-
stawicieli lokalnych 
władz samorządowych 
oraz zaprzyjaźnionych 
zespołów ludowych. 

Po części oficjalnej jubilatki oraz zaprzyjaźnione grupy 
zaprezento -
wały krótki 
program ar-
t y s t y c z n y . 
Oprócz „Przą-
śniczek”,  na 
festiwalowej 
scenie wystą-
piły zespoły: 
„Jarka” z Ko-
wali Oleckich, 
„Jarzębina” ze 
Stradun, „Ro-
spuda” z Fi-
lipowa, „Za-
jączkowiaki” 
z Zajączkowa, 
„ Z n a r o k u ” 
z Przerośli, 
„ G o z d a w a ” 
z Raczek, 
„Bakałarz” z 
Bakałarzewa, 
„Orzyszanki” z Orzysza, „Pogranicze” z Szypliszk, „Romi-
naczanie” z Dubeninek oraz „Przeroślaki” z Przerośli.

Dodatkowymi atrakcjami były stosika z rękodziełem 
ludowym, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny dla najmłod-
szych uczestników festiwalu, a także po zakończeniu uro-
czystości jubileuszowych zabawa przy muzyce popularnej.

Zbigniew Sieńko
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Pomnik żołnierski I wojny światowej: 
Pomnik ku czci poległych (Kriegerdenkmal) 

Powiatowy pomnik ku czci poległych (Kreiskriegerdenkmal) Pomnik Wojownika

Pomnik zbudowano w latach 1926 - 1927. Miał 20 metrów w najszerszym miejscu i 10 metrów wysokości.

Na tej fotografii dobrze 
widać założenie architek-
toniczne jakie przyświeca-
ło budowie pomnika. 
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Biblioteka i Stowarzyszenie 
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku w każdy czwar-
tek rozgrywane są potyczki w Rummikuba. 

Logiczne myślenie z wykorzystaniem dostępnych nam 
gier – to świetna zabawa. Stali uczestnicy są co do tego prze-
konani w 100 %, a nowych graczy zachęcamy do przyjścia na 
zajęcia. Przy wspólnym stole spotykają się uczestnicy w róż-
nym wieku: dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich 
wspólna zabawa. Na każdym prawie spotkaniu wyłania się 
nowy lider – więc przyjdź i sprawdź czy możesz nim zostać.

Wakacje, to taki czas na zabawy i spotkania. Zapraszamy 
do czytelni na 16.00 w każdy czwartek.

Zajęcia prowadzi Teresa Rakus

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany 

indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych eta-
pów edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwię-

cej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Na-
sza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 
lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku

ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

„Smak lipowej włóczęgi” 
– rozstrzygnięcie konkursu 

fotograficznego
W czerwcu Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika roz-

strzygnięty został Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Smak 
lipowej włóczęgi”. Gimnazjaliści zgłosili interesujące foto-
grafie prezentujące 
przyrodnicze uroki 
Rezerwatu Lipowy 
Jar. Spośród zgłoszo-
nych prac, w konkur-
sie wyłoniono nastę-
pującą kolejność:

I miejsce – Julia 
Kozłowska 2d Wio-
sna na dnie lasu, Le-
śny łubin, Nad rozle-
wiskiem

II miejsce – Alek-
sandra Kalicka 2a  
Łuk z korzeniami, Re 
w zieleni

III miejsce -  Ża-
neta Burba 2d Lu-
strzane odbicie, Król 
drzew, Na tle nieba

IV miejsce – Ma-

rietta Makarewicz 2a Małe, a piękne,  Zielony świat, Wspo-
mnień czar 

Składam serdeczne gratulacje laureatom konkursu. 
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu zakoń-

czenia roku szkolnego.  
Wojciech Jegliński

Dzisiaj publikujemy nagrodzone zdjęcie Aleksandry Kalic-
kiej „Re w zieleni”
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Wernisaż Danuty Golak
W minioną sobotę w pensjonacie Barbary i Grzegorza 

Szyłow w Możnem miała miejsce artystyczno-towarzyska 
uroczystość. Danuta Golak postanowiła wykorzystać ma-
zurski, naświetlony słońcem niczym w Prowansji plener 
i wystawić swoje obrazy. Ten wernisaż połączony był ze 
sprzedażą dzieł artystki. Na wystawie znalazły się również 
obrazy jej przyjaciół z Krakowa, Nowego Jorku oraz prace 
jej przyjaciółki z Białegostoku. 

Danuta Golak wystąpiła w sukni sprowadzonej spe-
cjalnie na tę wystawę z Gettysburga a na głowie miała 
fantazyjny toczek. Goście zaś przybyli w specjalnych na-
kryciach głowy. Każdy przyodział to, co w domu miał fan-
tazyjnego. Tak więc były normalne kapelusze, a la tyrolki, 
filcowe myśliwskie, jedno sombrero, przez chwile mignęła 
pilotka (ale było zbyt gorąco, by skórzana czapkę nosić), 
była i czapka rodem z Uzbekistanu oraz jeden kapelusz 
wędkarski. 

Danuta Golak, spóźniona, (jak na damę ubraną w 
gettyzburską suknię przystało) przybyła na wernisaż 
bryczką. Przywitała gości i zaprosiła na przestronny ta-
ras, gdzie były rozstawione dzieła. Gościom w amery-
kańskim stylu przygrywali bracia Ryszard i Zygmunt 
Wądołowscy, a obrazy powolutku znikały jeden po 
drugim. Pomimo znacznych, jak na Olecko cen, goście 
chętnie je kupowali. Znikły z wystawy również dzieła 
jej przyjaciół.
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Jeden z obrazów pt. „Miasto w czasie” przedstawiający 
Manhattan był nie do sprzedania. 

„Od tego obrazu rozpoczęła się moja artystyczna karie-
ra. Zbyt duży mam do niego sentyment żeby się go pozbyć” 
– stwierdziła Danuta Golak. Choć kupnem dzieła było zainte-
resowanych kilka osób artystka była nieugięta. 

Na wernisażu nie tylko było coś dla ducha. Również i ciało 
mogło nasycić się kulinarnym bogactwem oraz skorzystać z 
czynnej przez cały czas sauny. Ba, nawet można było polecieć 
balonem, który przywiózł z sobą do Polski holen-
derski turysta. Chętnych jednak nie było. W trakcie 
zjawił się też Józef Barszczewski z saksofonem. 
Stare i nowe melodie popłynęły z tarasu.

Na stołach były winogrona, arbuzy, gruszki i 
(naturalnie) polskie mazurskie jabłka. (Na złość 
Putinowi). Przepyszny swojski chleb oraz smal-
czyk z gospodarstwa agroturystycznego Wiolet-
ty Żukowskiej (telefon w dziale reklamy „TO”). 
Były również napoje rozgrzewające typu wina i 
wytrawne wódki. Podobnież bardzo smaczne, ale 
piszący te słowa przybył na wernisaż rowerem i w 

tym względzie polega jedynie na zasłyszanych opiniach. 
Były również tańce. Bo jak jest muzyka, to tylko patrzeć 

jak goście zaczną tańczyć. 
To była piękna, naprawdę udana impreza. A pomysł z ka-

peluszami, czy jak kto woli, z różnymi nakryciami głowy był 
wyśmienity. Ja bawiłem się tam naprawdę wspaniale... aż żal 
było wracać. Na głowie miałem uzbecką czapkę tiubitiejkę.

Bogusław Marek Borawski
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Andrzej Malinowski

Jagłowo nad Biebrzą i Biele Suchowolskie
Trasa: Olecko - Augustów - Białobrzegi - Jagłowo - Mo-
gilnice - Jaminy - Sztabin - Augustów - Olecko (wyprawa 
jednodniowa).

Jagłowo to malownicza i unikatowa wieś w powiecie au-
gustowskim, w gminie Sztabin. Położona jest na lewym brze-
gu rzeki Biebrzy, na wydmie pośród torfowisk. Bardzo cieka-
wie wyglądają stare, drewniane zabudowania gospodarskie 
od strony Biebrzy. Praktycznie od każdego gospodarstwa do 
rzeki prowadzą  dróżki, którymi zwierzęta udają się do wo-
dopoju. Brzeg jest łatwo dostępny. Jagłowo jest malowniczą 
enklawą w Biebrzańskim Parku Narodowym, chociaż sama 
wieś nie znajduje się w jego granicach, jest z niego wyłączo-
na. Panuje w niej wyjątkowa atmosfera i serdeczność miesz-
kańców – pierwsi pozdrawiają przechodniów, mówiąc „dzień 
dobry”. 

W Jagłowie znajduje się drewniana kaplica p.w. MB Kró-
lowej Pokoju, zbudowana w latach 1942-1944 z inicjatywy 
ukrywającego się we wsi podczas II wojny światowej wika-
riusza suchowolskiego, ks. Witolda Ostrowskiego. 

Ołtarz wykonały siostry kapucynki przybyłe do Sucho-
woli podczas okupacji. Przed kaplicą stoi kamienny krzyż 

ufundowany w 1947 r. przez młodzież z 
Jagłowa. Do lat 60. XX wieku, przez więk-
szą część roku wieś była niedostępna drogą 
lądową.

Do wsi Jagłowo przylegają Biele Suchowolskie, poło-
żone częściowo na terenie Biebrzańskiego PN. To obszar 
torfowiska typu niskiego o powierzchni 3380 ha i szeroko-
ści ponad 5 km. Bagniste łąki są siedliskiem wielu gatun-
ków zwierząt i roślin. Po kilkumiesięcznym okresie suszy 

(bezdeszczowe lato), w 2002 r. na terenie torfowiska wy-
stąpił pożar wgłębny, obejmujący obszar 1230 ha. Spaleniu 
uległa wierzchnia warstwa złoża torfowego o średniej głę-
bokości 30 cm. 

W pogodny wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia 
2014 r. w Jagłowie byli, nad brzegiem Biebrzy chodzili, po 
Bielach Suchowolskich wędrowali i dzikie zwierzęta wi-
dzieli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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Agro-Eko-Turystycznie
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i War-

mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsz-
tynie ogłosili konkurs Agro-Eko-Turystyczne „ZIELONE 
LATO 2014”.

Celem konkursu jest promocja obiektów turystyki wiej-
skiej na obszarze Warmii i Mazur oraz popularyzacja przed-
siębiorczości na wsi. Tegoroczny konkurs organizowany jest 
w kategorii: 

gospodarstwo gościnne – wypoczynek u rolnika,
gospodarstwo gościnne – wypoczynek na wsi,
zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest między inny-

mi: prowadzenie czynnej działalności w zakresie turystyki 
na terenach wiejskich, posiadanie rejestracji prowadzonego 
obiektu w ewidencji gminnej w kategorii „innych obiektów 
niebędących obiektami hotelarskimi, świadczących usługi 
hotelarskie”, zgłoszenie obiektu na Arkuszu Zgłoszenia do 

W miniony piątek 8 sierpnia przed 11 na stadionie miej-
skim powitani zostali biegacze globalnej imprezy sportowej 
Peace Run. Wcześnie, bo w Sedrankach do biegu przyłączyli 
się oleccy biegacze z teamu Olecko Biega. 

Oficjalnego powitania biegaczy dokonał burmistrz Wa-
cław Olszewski. Następnie każdy z biegaczy przedstawił się, 
a zgromadzona młodzież miała za zadanie określić na podsta-
wie jego wypowiedzi z jakiego kraju pochodzi. Okazało się, 
że bieg był naprawdę międzynarodowy. W grupie, która przy-
biegła do Olecka byli: Austriak, Ukrainiec, Słowak, Rosjanka, 
Chorwat, Słoweniec, Finka, Macedończyk oraz Polka.

W zamian za to, że młodzież odgadła z jakich krajów po-
chodzą sportowcy biegacze Peace Run odśpiewali hymn bie-
gu. Na biegaczy i zaproszonych gości czekała tego gorące-
go dnia zimna woda mineralna oraz owoce i kanapki. Potem 

rozpoczęły się indywidualne rozmowy (naturalnie, w języku 
angielskim). Wszyscy ze wszystkimi chcieli uwiecznić się 
na wspólnych fotografiach. 

Bieg Peace Run jest prowadzony na wszystkich konty-
nentach. Rozpoczął się w Lizbonie (Portugalia) w marcu, a 
skończy się w październiku w Belgradzie w Serbii. W tym 
roku bieg został podzielony na dwie trasy. Europejska druga 
trasa rozpoczęła się w Wiedniu w Austrii i przez Holandię 
Belgię i Wielką Brytanie zakończy się w Brukseli. Regio-
nalne biegi odbywają się również na wyspach Owczych i 
Islandii.

W tym roku w biegu wzięło udział już około 12 tysięcy 
biegaczy. Olecczanie są wśród nich.

Opr. Bogusław Marek Borawski

20 sierpnia 2014 r. Ponadto obiekty, w których świadczone 
są usługi żywieniowe, powinny posiadać wpis do rejestru 
zakładów prowadzonych przez terenowo właściwego pań-
stwowego inspektora sanitarnego.

W konkursie nie mogą brać udziału obiekty:
których właściciele byli laureatami nagród/ wyróżnień w 

poprzednich 3 edycjach konkursu,
które nie spełniają podstawowych wymagań sanitarno-

-higienicznych i wymogów ochrony środowiska,
profesjonalne, których ocena leży w kompetencjach 

Urzędu Marszałkowskiego (hotele, motele, pensjonaty, itd.).
Laureaci poszczególnych kategorii ubiegać się będą 

w tym roku o nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 
20.000,- zł.

Szczegółowych informacji udziela Departament Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, tel. 89 521 69 00, 521 69 07.

Więcej informacji na 
www.wrota.warmia.mazury.pl i www.w-modr.pl 

Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem 

internetowym www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”. Oraz hasło 
„Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw oleckich, które 
zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie 
przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o 
wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej 
z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publika-
cje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artyku-
łów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, 
jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i 

dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren 

powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wy-
kaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z 
miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na 
branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając 
informacje na adres to@borawski.pl  lub listownie z podaniem numeru 
telefonu do kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. 
Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-
bliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszel-
ką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Bieg Pokoju
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V20706

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
23

04

PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19908

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V23202

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V20008

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B95903

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V20207

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

93
09

V2
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V20407

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V20307

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02630

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V18710

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V21505

V11119

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V24331

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
21
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V21036

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V24511

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20018

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V20417

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21026

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96702

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B96403

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B97101

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88104

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96103

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B96303

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B96602

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L88402

* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530-
741-644 V21216

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

L88303

V14110f

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L88204

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88501

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20507

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B95605

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V19319

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B96802

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B96901

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B94009

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V24311

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V22314

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22603

K
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* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K...02

Mieszalnik Farb Samochodowych
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K98401
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04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V24101

V2
45

01

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19410

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V21714

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V24201

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

K
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V18620

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V23002

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................
Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

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

V21016

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B94608

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B95306

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B96003

* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, ksią-
żeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87-
520-26-78, 609-709- B95705

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B97001

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L87808

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K97414

* biurko, tel. 505-335-841 B94209

* dom nad jeziorem, Dworackie + domek letniskowy, 
działka 0,23 ha, tanio, tel. 722-101-111 K98102

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B97201

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K97802

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19918

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B888a01

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B93909

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 B97602

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B97702

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a01

* komplet mebli VOX (niebieskie z drewnianymi 
wstawkami) do dziecięcego pokoju sprzedam: łóżko 
(drugie wysuwane), szafa z 4 szufladami, i nadstaw-
kiem, biurko, komoda (5 szuflad), komoda na pościel, 
dwie półki z zamykanymi szafkami na książki. Dla 
zainteresowanych wyślę zdjęcia. Tel. 604 174 987 B96503

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V20427

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B93510

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B95206

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K890a01

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V24121

* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V24321

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V24111

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V23012

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V22324

* sale wykładowe do wynajęcia, inne pomieszczenia 
na działalność gospodarczą, tel. 722-101-111 K98202
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Orzechy

Orzechy są jednym z najwartościowszych rodza-
jów pożywienia. Zawierają bogactwo białek, witamin 
i składników mineralnych. Naszemu organizmowi 
dostarczają również ważnych nienasyconych kwa-

sów tłuszczowych oraz błonnika. Są wysokokalorycz-
ne. Powinny być spożywane regularnie lecz z umiarem. 
Orzech oferowane przez sklepy ze zdrową żywnością nie 
zawierają chemicznych środków konserwujących i do-
datków barwiących.

Orzechy dzielą się na laskowe, ziemne, włoskie, 
kokosowe, pistacjowe, orzechy macadamia, pekan, ner-
kowce i inne...

Afrodyzjaki
Mogą to być potrawy, napoje miłosne i wszelkie inne 

substancje pobudzające pożądanie seksualne. Środkiem 
podniecającym może stać się także odpowiedni język 
miłosny, spontaniczny śmiech, zachowanie i nastrój to-
warzyszący miłości.

Język – każdy ma swój własny słownik wyrazów ero-
tycznych. Wiele wyrazów użytych w czasie aktu miło-
snego może podziałać jak afrodyzjak, dzięki zawartych 
w nich skojarzeniach. 
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Śmiech – jeśli jest spontaniczny, przełamuje opory 
psychiczne, odpręża i pozwala na większą swobodę rów-
nież w miłości.

Cebula – za doskonały afrodyzjak uważali ją Egip-
cjanie, rzymianie, Grecy. Można ją przyrządzić na różne 
sposoby. W krajach arabskich podaje się ją jako dodatek 
do jajecznicy. 

Czosnek – ząbki czosnku znaleziono w grobowcu Tu-
techamona W starożytnej Grecji zawodnicy żuli go przed 
igrzyskami olimpijskimi, wiedząc, że dodaje wigoru i siły. 
Potrawy z czosnkiem lub cebulą należy jeść we dwoje.

Marchewka – Arabowie uważają, że najskuteczniejsza 
jest duszona w mleku. Należy ją spożywać regularnie, a 
wtedy znikają wszelkie kłopoty ze sprawnością seksual-
ną.

Pomidor – kiedyś nazywano go „jabłkiem miłości”. 
W połączeniu z pokrojonymi liśćmi bazylii jest doskonałą 
potrawą dla kobiet. U mężczyzn skutek jest odwrotny.

Seler – zupą selerową raczyła madame de Pompadour 
Ludwika XV. Jak wiemy z dobrym skutkiem.

Chrzan – świeżo starty, wymieszany z gęstą śmieta-
ną z dodatkiem cytryny i odrobiny soli stanowi nie tylko 
świetny sos, ale też jest doskonałym afrodyzjakiem. 

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś 

anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z 
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są 
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając stro-
ny internetowe, korzystając z portali społecznościowych, 
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawia-
my po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas 
szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia 
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraź-
liwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra 
osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne  z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko 
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczo-
ne obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana 
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego 
zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co 
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli zła-
miemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.

KPP  Olecko
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

13 sierpnia (Dzień Leworęcznych)
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy, 
Heleny, Innocenty, Małgorzaty, Ra-
dosławy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Ka-
sjusza, Maksyma, Poncjana, Radomi-
ła, Radosława, Wojbora
14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy, 
Ireny, Salomei, Selmy, Stanisławy, 
Sylwii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiu-
sza, Kaliksta, Machabeusza, Maksy-
miliana, Marcelego, Stanisława
15 sierpnia (Wniebozwiecie NMP, 
Matki Boskiej Zielnej, Święto Woj-
ska Polskiego)
Bilihildy, Diany, Eulalii, Marii, Roza-
netty, Stali, Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tar-
sucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, 
Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, 
Nory

Abrahama, Alfonsa, Ambrożego, Do-
marada, Eleutrrego, Joachima, Roberta, 
Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joan-
ny, Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty, 
Marii Magdaleny, Żanny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Juliana, 
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

Ktoś powiedział, że istnieją je-
dynie dwie rzeczy na świecie: Bóg i 
strach. Miłość i strach są właśnie tymi 
dwiema rzeczami. Jest tylko jedno zło 
na świecie – strach, jest tylko jedno 
dobro na świecie – miłość. Czasami 
jedynie inaczej są określane. Niekie-
dy miłość nazywana jest szczęściem, 
wolnością, pokojem, radością, Bo-
giem czy zgoła czymś innym. Ale 
nieważne, jak ją zwał. I nie ma na 
świecie takiego zła, które nie pocho-
dziłoby ze strachu. Nie ma. 

Anthony de Mello, Przebudzenie
Ze zbyt wielu myśli, zbyt wiel-

kiego głodu, zbyt wielkiego bólu po-
wstała ciemność. 

Terry Pratchett, Nacja
Ilekroć żywisz wobec kogoś ne-

gatywne uczucia, żyjesz iluzją. Coś 
jest z tobą nie tak. Nie widzisz tego, 
co rzeczywiste. Coś wewnątrz ciebie 
musi ulec zmianie. Co jednak za-
zwyczaj robimy, kiedy te negatywne 
uczucia nas ogarniają? – „on jest win-
ny, ona jest winna. Oni powinni się 
zmienić”. Nie! Świat jest w porządku. 
To z tobą nie jest w porządku. Tym, 
który ma się zmienić jesteś ty. 

Anthony de Mello, Przebudzenie

Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) 
deszcz przynosi, to zwykle na Narodze-
nie Matki rosi.

Od Zielny każdy chodzi jak cielny. 
(Dawniej był to koniec przednówka).

W Wniebowzięcie pokończone żęcie. 
Gdy w Wniebowzięcie Panny ciepło 

dopisuje to ciepły i pogodny koniec lata 
obiecuje.

Gdy w sierpniu dni gorące, w zimie 
dni śniegiem skrzące.

Na święty Roch (16 sierpnia) sprzą-
tają groch.

Z jaka pogodą Jacek (17 sierpnia) 
przybywa 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 pogo-
dy.

W sierpniu mgła na górach Mroźne 
Gody, gdy mgły na dolinach, dla pogody.

W sierpniu ubywa gorąca.
Od głodowych cierpień najlepsze le-

karstwo – sierpień.
Mgła opada, będzie pogoda, mgła w 

górę idzie, będzie deszcz.

Putinowi Ogryzek 
– przepisy na przetwory

Szczupak z jabłkami
Szczupak (ok. 1,2 kg, może być inna 
ryba), 50 dag jabłek, szklanka śmie-
tany, łyżka koncentratu pomidorowe-
go, sok z cytryny, 3 łyżki mąki, olej, 
cukier, sól, mielony pieprz

Rybę sprawiamy, płuczemy, kro-
imy w dzwonki. Skrapiamy sokiem z 
cytryny i oprószamy solą i pieprzem. 

Odstawiamy na pół godziny do lo-
dówki.

Dzwonki obtaczamy w mące i ob-
smażamy na gorącym oleju.

Jedno jabłko odkładamy, a resztę 
ścieramy na tarce. Mieszamy ze śmie-
taną i koncentratem pomidorowym. 
Przyprawiamy solą, pieprzem, cukrem 
i sokiem z cytryny.

Kawałki ryby układamy na na-
tłuszczonej formie i zalewamy je masą 
jabłkową.

Pieczemy około pół godziny w 
temperaturze 180°C.

Danie dekorujemy cząstkami jabłka.
Mazurski przecier 

z jabłek 
i owoców dzikiej róży

3 kg jabłek, 59dag owoców dzikiej 
róży, ok. 50-80 dag cukru, cynamon

Jabłka dokładnie myjemy, układa-
my na blaszce i pieczemy w nagrza-
nym piekarniku. Gorące przecieramy 
przez sito. Owoce róży myjemy, prze-
krajamy na pół i usuwamy nasiona i 
włoski. Dokładnie płuczemy i gotuje-
my w bardzo małej ilości wody. Go-
rące również przecieramy przez sito, 
a następnie mieszamy z przecierem z 

jabłek. Teraz dodajemy cukier z odrobi-
ną cynamonu i podgrzewamy mieszając. 
Gorący przecier wkładamy do wyparzo-
nych słoików, zamykamy i pasteryzuje-
my około 15 minut.

Jabłecznik
Ciasto: pół kg mąki, kostka masła, 2 
jajka, 2 łyżki miodu, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia
Masa: 1,5 kg jabłek, 6 łyżek miodu, 4 
jajka, 10 dag mąki, 10 dag łuskanych 
orzechów włoskich, 10 dag rodzynków

Mąkę przesiewamy i siekamy razem 
z masłem. Wbijamy jajka, dodajemy 
miód oraz proszek do pieczenia. Szyb-
ko zagniatamy. Tak przygotowane ciasto 
wkładamy do lodówki na 2 godziny.

Jabłka obieramy i ścieramy na tarce 
o dużych oczkach. Rodzynki moczymy 
w wodzie, a przed połączeniem odcedza-
my.

Orzechy siekamy. 
Jajka rozbijamy oddzielając żółtko 

od białka.
Jabłka mieszamy z miodem, żółtka-

mi, bakaliami i mąką.
Z białek ubijamy sztywną pianę i de-

likatnie łączymy z masą.
Tortownicę natłuszczamy. Dno i boki 

wylepiamy ciastem. Na ciasto wykłada-
my masę jabłkową. Pieczemy około go-
dziny w temperaturze 180°C.

Jabłka w szlafroczkach
Ciasto: trzy szklanki mąki, szklanka 
śmietany, kostka masła lub margaryny
Nadzienie: cztery kwaśne jabłka, pół 
szklanki rodzynek, cukier puder, łyżka 
masła

Ciasto zagniatamy ze wszystkich 
składników i wstawiamy do lodówki na 
godzinę.

Jabłka myjemy, obieramy i kroimy na 
ćwiartki. Rodzynki sparzamy i odsącza-
my. 

Ciasto rozwałkowujemy i kroimy na 
kwadraty takiej wielkości aby zawinięte 
pomieściły ćwiartkę jabłka. Do każdego 
„tobołka” wsypujemy kilka rodzynek. 

Układamy na wysmarowanej masłem 
blasze i pieczemy na ciemnozłoty kolor. 
Jeszcze gorące, po wyjęciu z piekarnika 
posypujemy cukrem pudrem.
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Nabór na Latarników 
Polski Cyfrowej

Szanowni Państwo
chcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą Latarni-

ków Polski Cyfrowej oraz programem Polska Cyfrowa Rów-
nych Szans (PCRS).

PCRS to oddolna inicjatywa, której celem jest wprowa-
dzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści do-
stępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+, 
realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na animatorów, 
którzy bezpłatnie wprowadzają osoby dorosłe w cyfrowy 
świat, zdecydowaliśmy się przeszkolić kolejne 200 osób – 
duża liczba aktywnych Latarników jest bowiem gwarantem 
zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w Polsce. Chcieliby-
śmy, aby informacja o tym dotarła do jak najszerszego grona 
odbiorców.

Dlatego właśnie chcieliśmy prosić o rozpowszechnienie 
ogłoszenia o rozpoczętym niedawno naborze na szkolenia 
dla przyszłych Latarników Polski Cyfrowej. Wszystkie nie-
zbędne informacje znajdują się także na portalu https://latar-
nicy.pl  .

Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem odbywa się po-
przez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypeł-
nienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie:

http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485 

Europejska Nagroda w dziedzi-
nie Zapobiegania Przestępczości

Co roku Europejska Sieć 
Zapobiegania Przestępczości 
(EUCPN) organizuje konkurs 
na Europejską Nagrodę w dzie-
dzinie Zapobiegania Przestęp-
czości. 

Tematem tegorocznego 
konkursu i Konferencji Do-
brych Praktyk Europejskiej Sie-

ci Zapobiegania Przestępczości, która odbędzie się w Rzymie 
16-17 grudnia 2014 r. jest „Zapobieganie Handlowi ludźmi”. 
Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony 
podczas w/w konferencji. 

Nagrodę główną w konkursie stanowi 10.000 euro. Re-
gulamin konkursu przewiduje przyznanie 2 nagród po 5.000 
euro dla 2 wyróżnionych projektów. 

Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, 
inicjatywy. Celem projektu musi być zmniejszenie przestęp-
czości i strachu przed przestępczością w ramach określonego 
tematu. W konkursie biorą udział projekty już zakończone 
i poddane ewaluacji. Projekty mogą być składane między 
innymi przez szkoły, grupy wspólnotowe, kluby sportowe, 
organizacje młodzieżowe czy też organizacje zrzeszające 
wolontariuszy. 

Projekty do konkursu należy składać do Warmińsko-Ma-
zurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na poniż-
szym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierp-
nia 2014 r. Urząd Wojewódzki dokona wyboru maksymalnie 
3 najlepszych projektów z województwa.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

10 sierpnia odbył się VI Turnieju Siatkówki Plażowej z 
cyklu Grand Prix Olecka 2014
Sędzią głównym był Robert Markowski
Do VI turnieju zgłosiło się 5 par. Drużyny rywalizowały 
systemem „Każdy z każdym”.
Wyniki:
Przemysław Rowiński / Mateusz Rowiński - Bartosz Ho-
dana / Tomasz Topór  2:0
Michał Gawkowski / Bernard Burba – Tomasz Sitko /
Grzegorz Rebkowiec 0:2
Przemysław Rowiński / Mateusz Rowiński - Bartosz Sen-
kowski / Arkadiusz Bogdan 2:0
Bartosz Hodana / Tomasz Topór  - Michał Gawkowski /
Bernard Burba 2:0
Tomasz Sitko / Grzegorz Rebkowiec - Bartosz Senkowski 
/ Arkadiusz Bogdan 1:2
Przemysław Rowiński / Mateusz Rowiński - Michał Gaw-
kowski / Bernard Burba 2:0
Bartosz Hodana / Tomasz Topór  - Tomasz Sitko / Grze-
gorz Rebkowiec 0:2
Michał Gawkowski / Bernard Burba - Bartosz Senkowski 
/ Arkadiusz Bogdan 0:2
Przemysław Rowiński / Mateusz Rowiński - Tomasz Sitko 
/ Grzegorz Rebkowiec 0:2
Bartosz Hodana / Tomasz Topór  - Bartosz Senkowski / 
Arkadiusz Bogdan 0:2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA I PUNKTY ZA TURNIEJ
1. Bartosz Senkowski / Arkadiusz Bogdan (Olecko) 12 pkt
2. Tomasz Sitko / Grzegorz Rebkowiec (Ełk) 9 pkt
3. Przemysław Rowiński / Mateusz Rowiński (Olecko) 7 pkt
4. Bartosz Hodana / Tomasz Topór  (Olecko) 5 pkt
5.   Michał Gawkowski/Bernard Burba (Olecko) 3 pkt

Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 
zwycięzcy puchar.

KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJACH
1. Arkadiusz Bogdan / Artur Opanowski, Bartosz Hodana 
/ Tomasz Topór – 29pkt.
3. Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan – 24pkt.
4. Tomasz Sitko/Grzegorz Rebkowiec – 18pkt.
5. Maciej Mendak/Radosław Kordowski – 12pkt.
6. Bernard Burba/Krzysztof Suchocki – 10pkt.
7-9. Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski, Dawid 
Chmielewski/Robert Jermacz, Małgorzata Piątkowska/
Mateusz Winkel – 9pkt.
10-11. Przemysław Rowiński/Mateusz Rowiński, Karol 
Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz – 7pkt.
12. Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski – 5pkt.
13-19. Wioletta Rapczyńska/Dorota Auron, Artur Reut/Ja-
kub Budka, Martyna Gajewska/Paweł Gajewski, Zuzanna 
Gruszczyńska/Roch Gruszczyński, Mateusz Dłużniewski/
Hubert Dłużniewski, Sławomir Zygmunt/Dawid Górski, 
Michał Gawkowski/Bernard Burba – 3pkt.
20. Albert Pojawis/Michał Jarzębowicz – 1pkt.

VI Turnieju Siatkówki Plażowej
z cyklu 

Grand Prix Olecka 2014
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10 sierpnia na kortach MOSiR po raz szesnasty został roze-
grany Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar „Tygodnika Oleckiego”.

Sędzią głównym był Bartosz Cieśluk.
Turniej rozegrano w trzech kategoriach:
w kategorii do lat 12
1. Kornel Gładkowski
2. Weronika Filczak
Najmłodsi adepci tenisa stworzyli emocjonujące widowi-

sko. W dwugodzinnym pojedynku nie brakło woli walki i cie-
kawych zagrań. Spotkanie zakończył tie break. Weronika była 
bliska doprowadzenia do remisu i trzeciego seta ale to Kornel 
miał, zdaniem obserwujących spotkanie, więcej szczęścia. 

Kategoria do lat 16
1. Maciej Szadkowski
2. Maksymilian Parol
3. Jan Ochędalski
W kategorii „średniej” walczyło 6 zawodniczek i zawod-

ników. Mecz przebiegały w przyjacielskiej atmosferze lecz 
nie brakowało w nich sportowego zacięcia i woli walki.

W kategorii OPEN wystąpiło 11 zawodników. Po pra-
wie 7 godzinach zmagań zwycięzcą został Robert Domel z 
Gdańska, który pokonał Macieja Heinricha z Grodziska 6/1 
i 6/0. Trzecie miejsce zdobyła Marta Antoniak po zwycię-
stwie nad Jakubem Chyżym, podopiecznym ze szkoły Drajw 

XVI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar „Tygodnika Oleckiego”
z Grodziska 6/2. Reprezentanci Drajw stanowili na turnieju 
większość i młodsze kategorie rozegrali pomiędzy sobą. W 
turnieju wystartowali też zawodnicy i zawodniczki z Augu-
stowa, Gdańska, Warszawy i Olecka.

Kategorie do lat 16 i OPEN rozgrywane były systemem 
brazylijskim do 9 gemów z prawej, zwycięskiej strony tabeli 
i do 6 ze strony lewej. Zawodnicy z miejsc 1-3 zostali nagro-
dzeni pamiątkowymi dyplomami. 

Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymali puchary ufun-
dowane przez założyciela „Tygodnika Oleckiego” redaktora 
Bogusława Marka Borawskiego. Warto zauważyć, że tur-
niej rozegrano już po raz szesnasty. 

Trener i założyciel szkoły Drajw pucharami nagrodził 
również zdobywców drugich miejsc. 

Bartosz Cieśluk
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