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III Jarmark Wielkanocny
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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pizza na telefon, 87-520-31-32
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www.mezomorf.pl
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OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15
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sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V01239
tel. 507-047-750

Nowe kwalifikacje
– nowe możliwości!

13 marca pożegnaliśmy w naszym ośrodku kolejnych absolwentów „Kursu pedagogicznego
dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu”. W trakcie szkolenia uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją
wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
praktyczne z zakresu podstaw pedagogiki, podstaw psychologii, podstaw metodyki kształcenia praktycznego oraz praktyki metodycznej.
Program kursu został zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wykłady były prowadzone przez
doświadczonych wykładowców, ekspertów w swoich dziedzinach.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem
osób w nich uczestniczących.
Słuchacze nauczyli się m.in. w
jaki sposób rozwijać i wzbogacać
osobowość zawodową uczących się,
motywując ich do samodzielnego
zdobywania, uzupełniania oraz pogłębiania wiadomości oraz w jaki
sposób kształtować i rozwijać umiejętności oraz nawyki i
sprawności zawodowe.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z
praktyki metodycznej. Słuchacze samodzielnie prowadzili
zajęcia symulacyjne , m.in. z fryzjerstwa, czy z mechaniki
pojazdów samochodowych.
Zwieńczeniem szkolenia był egzamin, który potwierdził
gotowość słuchaczy do wykonywania obowiązków instruktora praktycznej nauki zawodu.
Na zakończenie przedstawiciel jednostki organizującej

K18302

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

kurs złożył uczestnikom gratulacje życząc, aby efekty ich
pracy stanowiły dobre wsparcie w realizacji dalszych celów życiowych. Kadrze z kolei podziękował za zaangażowanie i duży wkład pracy.
Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i duże zaangażowanie wykładowców w
realizacji części teoretycznej i praktycznej.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na kolejna edycję
kursu.
Lucyna Zaniewska - ZDZ Olecko

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V03005

V02407

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
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OLECKI TERMINARZ

2 marca od 9.09 dwa zastępy JRG PSP
usuwały na osiedlu Siejnik drzewo niebezpiecznie pochylone
nad budynkiem mieszkalnym.
3 marca od 5.15 cztery zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki gasiły pożar ubrań oraz usuwały dym ze strychu
domu przy ulicy Orzeszkowej.
3 marca od 9.07 trzy zastępy JRG PSP usuwały dwa
drzewa niebezpiecznie pochylone nad hala sportową Lega.
5 marca od 16.09 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji
drogowej we Wronkach. VW Polo uderzył w drzewo.
7 marca od 16.51 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
9 marca od 10.20 dwa zastępy JRG PSP usuwały znad
chodnika ulicy Szkolnej w Wieliczkach niebezpiecznie pochylone nad nim konary drzewa.
9 marca od 13.44 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku
drogowej w Gąskach. Ford uderzył w drzewo. Dwie osoby w
szpitalu.
12 marca od 8.04 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
dach budynku szkoły przy ulicy Kolejowej. Obluzowane
dachówki.
12 marca od 14.16 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy Kościuszki pożar samochodu dostawczego Fiata Fiorino.
Spaliło się wnętrze samochodu i komora silnika.
13 marca od 10.54 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Sokółki gasiły w okolicach Sokółek pożar suchej trawy.
13 marca od 14.10 jedne zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar suchej trawy.
13 marca od 16.14 jedne zastęp JRG PSP gasił pożar
sadzy w kominie w domu przy ulicy Wiejskiej.
13 marca od 18.25 jedne zastęp JRG PSP gasił pożar
sadzy w kominie w domu przy ulicy Wiejskiej.
13 marca od 22.21 jedne zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Wiejskiej pożar samochodu osobowego.
14 marca od 1.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
15 marca od 11.45 jedne zastęp JRG PSP oraz jedne OSP
Wieliczki gasiły w Sobolach pożar sadzy w kominie domu
mieszkalnego.
15 marca od 12.25 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej, do której doszło na
obwodnicy Olecka.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95......................... 4,04 zł
PB 98......................... 4,24 zł
LPG............................ 1,69 zł
Olej opałowy............... 2,35 zł (powyżej 1000 litrów)
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

WYSTAWY STAŁE
• Sztuka Jadalna, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
23 marca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - posiedzenie komisji zdrowia Rady Miejskiej, Ratusz
19.00 - Mecz III ligi piłki ręcznej MLKS Czarni Olecko TS Siemiatycze, hala Lega
24 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
25 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
26 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
27 marca (niedziela) (Wielkanoc)
apteka dyżurna Zielona 35
28 marca (poniedziałek) (Lany Poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
29 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
30 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Obława Augustowska w świetle rosyjskich dokumentów, spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej, ROK MG
31 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - Ojcowie i córki, film z cyklu KADR, kino Mazur
1 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
rozpoczyna się sprzedaż biletów na spektakl „Pół na pół”,
kasa kina Mazur
15.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
19.00 - Historia Roja, film, kino Mazur
2 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Warmia i Mazury Pływają, eliminacje VII, hala Lega
15.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
16.00 - Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie - sparing,
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
17.00 - Międzynarodowy Dzień Teatru: spektakle „Kotoloty”, „Na pełnym morzu” i „Sofa”, sala AGT
19.00 - Historia Roja, film, kino Mazur
3 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
15.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
17.00 - Zwierzogród, film, kino Mazur
19.00 - Historia Roja, film, kino Mazur
4 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
upływa termin zgłoszeń uczestnictwa w konkursie recytatorskim
5 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
6 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
7 kwietnia (czwartek)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Marian Kociniak
(8 XI 1937-17 III 2016)
Wspomnienie

Wzorowa Gmina

17 marca br. podczas uroczystej gali w Olsztynie, Burmistrz Olecka Wacław Olszewski odebrał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Wzorowa Gmina”. Olecko zostało
wybrane liderem wojewódzkim w dziedzinie sportu.
Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Marszałka Województwa oraz
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Udział gmin w konkursie był okazją do zaprezentowania osiągnięć z ostatnich
lat. Gmina Olecko została nominowana do wąskiego grona
dwunastu laureatów warmińsko-mazurskiej edycji konkursu.
Zgłoszenia były oceniane przez grono niezależnych ekspertów, którzy uznali, że w dziedzinie sportu jesteśmy wojewódzkim liderem.
Zgodnie z otrzymanym certyfikatem, Olecko ma prawo
używać nazwy „Wzorowa Gmina” do końca roku.
rzeczniczka UM Alicja Mieszuk
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

W dniu 23 marca 2016 r. (środa) o godzinie 13:30 w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się

posiedzenie Komisji Polityki
Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia
i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Polityka prorodzinna gminy.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę 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:

• Andrzej Adamiec
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Anna Pokartyk
• Rafał Tuz
• Monika Zabłocka (Zabielne)
• Marcin Zadziel

K18401

K18103

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Aktor z satyrycznym zacięciem. Znany z telewizji
(„Wielokropek”) i radiowej trójki, gdzie powtarzano jego
skrzydlate powiedzonko, czyli hamletyczne polskie pytanie: „A momenty były?
Po raz 1. go widziałem w połowie lat 60. XX w. w programie telewizji czarno-białej pt. Wielokropek. Wespół z
Janem Kobuszewskim („wysoki na twarzy i pociągłego
wzrostu”) stworzył duet, który zachęcał do myślenia i zakopywania głęboko znaków zapytania.
Był to telewizyjny tygodnik satyryczny. Żywy i błyskotliwy jak felieton. Albo skecz. Przypominam o tym,
bo współcześni próbują zamazywać czasy PRL-u. O jego
rolach teatralnych i filmowych nie będę się rozpisywał.
Kiedy słyszałem jego głos, powracały wspomnienia z dzieciństwa. Do programu, który rozpoczynał się od dzwonka
budzika. Że pora wyrwać się z marazmu albo drzemki.
Odszedł Pan Wielokropek, posmutniała kropka nad „i”.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

to@borawski.pl
Już za kilka dni Święta. Dla niektórych nareszcie, dla innych już.
Jedna pani w którymś ze sklepów
skwitowała to tak:
- Święta?! Teraz codziennie są
święta. Można kupić pomarańcze, cytryny. Przecież kiedyś takie frykasy
były tylko w święta? Stało się w kolejkach. Mięso na kartki, cukier na kartki, czekolada na kartki, wódka na kartki. Nie masz kartek – nie masz świąt.

V03703

Albo spod lady. Były jeszcze papierosy, też na kartki. Wódkę i
papierosy można było wymienić na inne produkty. Był nawet
na tych kartkach kupon restauracyjny, tylko że nie pamiętam
dokładnie czemu on służył... Może, żeby w knajpie zamówić
danie mięsne?
- Teraz... co to za święta? Wszystko co potrzebne do świętowania można kupić. Ba! Nawet jak nie masz kasy, to bank
na obchodzenie świąt pożyczy.
- Wczoraj córka spytała mnie: dlaczego w Wielkanoc, tak
jak w Wigilię Bożego Narodzenia, nie wręcza się prezentów?
Jak się dobrze zastanowić, to prezenty i na te święta są.
Jest zwyczaj ukrywania pisanek. Dzieci je szukają i za każdą
znaleziona dostają jakiś upominek. Z biegiem czasu rodzice
ku swojej wygodzie zaczęli zamieniać pisanki na jajka Kinder
Niespodzianki. Bo to „dwa w jednym”: i słodka czekolada i
coś do szybkiego złożenia w środku.
Tak, że teraz nie ma już świąt wymagających inwencji
kwatermistrzowskich, pracy ponad siły wyobraźni i czasu
spędzonego przy garach aż do pierwszego śniadania. Teraz
nawet naczynia „po” zmywarka pozmywa.
Święta, to jednak ciągle jeszcze zakupy. Z tym jednak nie
ma problemów. Jedyny problem, jak wyżej napisałem, w kasie.
Nawet palmy na Niedzielę Palmową teraz już się kupuje. Wielki i różnoraki asortyment znalazł się na straganach
podczas trzeciego już Oleckiego Jarmarku Wielkanocnego.
W sobotę można było kupić palmę, a na niedzielnej mszy ją
poświęcić i nawet zjeść jedną bazię z niej, bo to, wg wierzeń,
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chroni przed chorobami gardła.
Ale są jeszcze domy, w których dania świąteczne przygotowuje się tradycyjnie. Są jeszcze potrawy, które tradycja
każe przygotowywać w domu. W zasadzie wszystkie potrawy, w których jajka są podstawowym składnikiem, to typowy domowy wyrób. Kiedyś nawet chrzan na świąteczny stół
tarło się w domu.
Pamiętam ojca, który w rozpiętej białej koszuli, ze łzami w oczach tarł chrzan na ganku. Utarty chrzan mama doprawiała śmietaną, cukrem, kwaskiem cytrynowym i tak
przygotowany lądował na świątecznym stole. Z dodatkiem
buraczków nazywał się boćwinką i był troszeczkę słabszy.
Był jeszcze chrzan z żurawiną w naszym domu używany do
dziczyzny.
Jeśli chodzi o chrzan, to ten dawniejszy był mocniejszy
od tego, który kupuje się obecnie w sklepie. Chociaż na standardy światowe, to i obecny jest mocny. Choćby weźmy takie japońskie wasabi? Za granicą poczęstowano mnie tym
sosem. Niektórzy określają go jako japoński chrzan. Posmarowałem nim mięsko i zjadłem ze smakiem. Patrzyli na mnie
ciekawie. Czekali kiedy zatrzymam oddech, kiedy (podobnież piekielna przyprawa) zacznie mnie parzyć w podniebienie, w język, w przełyk. Ja zaś spokojnie posmarowałem
następna porcję i ze smakiem zjadłem. Cóż? Wasabi przy
polskim domowym chrzanie to polewa ptysiowa.
Proszę Państwa, uwielbiam pracę kuchenną przed świętami. W tym Wielkim Tygodniu będę pomagał przy produkcji prawdziwego swojskiego chleba. A chlebek to wyśmienity. Kilka razy już zamawiałem go u Wioli Żukowskiej, a
gdy przywoziłem bochenek lub dwa do przyjaciół, znikał ze
stołu w jednej chwili.
Raz już byłem przy takiej produkcji. Wtedy dzieci wspólnie z dorosłymi przygotowywały ten wypiek.
Nie ma nic wspanialszego jak obserwowanie dzieci w
takich chwilach. Bo tam jest i radość tworzenia, zdziwienie
wynikiem, zaduma nad smakiem, i wiara w naukę i duma z
wiedzy. Wszystko to na twarzach umorusanych mąką. Cudowny widok.
Mam nadzieję, że będę mógł też pomóc w przygotowaniu potraw na świąteczny stół. Wyjeżdżam do rodziny więc
może jeszcze uda mi się z pustym koszykiem nie pojechać i
coś w domu napichcę. Mam pomysł na jakąś białą rybę albo
coś w tym rodzaju.
Idą święta. I nie ważne jest co i jak się przygotowało na
świąteczny stół. Ważne jest, żeby spędzić je razem. I żeby
przy świątecznym stole nas przybywało, a jak najrzadziej
ubywało. Od takich maleńkich w becikach, takich średnich,
co to z rodzicami odwiedzili, i tych z dalekich krain, którzy
do rodzinnego gniazda ściągnęli.
Idą święta. Oby dla wszystkich były radosne, ciepłe i
pełne miłości.
Życzę Państwu wesołych świąt. Pogody i pogody ducha.
Pogody w czasie wycieczek i pogody ducha, aby waszym
najbliższym było z wami dobrze. Wszystkiego, wszystkiego
najlepszego.
Bogusław Marek Borawski
Ps. Bywa też, że pracowicie przygotowywane danie nam
nie wyjdzie. Weźmy to na tzw. klatę i przejdźmy nad tym do
porządku dziennego. Mnie osobiście najbardziej przerażało
(to naprawdę jest adekwatne określenie) tarcie majonezu.
Czasami godzina pracy, a efekt taki, ze w ostatniej chwili
wszystko się zważy. Dla mnie największym osiągnięciem
nowoczesnej kuchni jest majonez w słoikach, który można
kupić.
W wędzeniu mam też pewne stresujące doświadczenie.
Było to dawno. Przed Bożym Narodzeniem wędziłem węgorze. Powolutku, kilka godzin. Wokół biało, pełno śniegu.
Dzieci bawiły się na podwórku. Drewno wiśniowej jabłoń
i wiśnia na koniec. Wszedłem na kilka minut do domu...
a wtedy pięcioletni syn podłożył do paleniska znaleziony
gdzieś kawałek płyty wiórowej. Choć był to tylko kawałek,
ale wystarczył.
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Ptaki naszymi sprzymierzeńcami

owadami i gryzoniami.
Dodatkową atrakcją spotkania byłą możliwość wspólnej zabawy z psem rasy labrador przywiezionym przez
Ewę Piątkowską.
Wizyta zapoczątkowała cykl spotkań w ramach, których będą wdrażana podstawy łowiectwa, ekologii i dogoterapii.
Dziękujemy Zarządowi Koła Łowieckiego „Dzik” z
Olecka za pomoc w organizacji bardzo interesującego spotkania.
Danuta Cieślukowska

15 marca w Środowiskowym Domu Samopomocy we
Wronkach odbyło się spotkanie pt.: „Ptaki naszymi sprzymierzeńcami”. Zorganizowano je w ramach współpracy z
Kołem Łowieckim „Dzik” z Olecka, które reprezentowali
Ewa Piątkowska i Zygmunt Cieślukowski.
Uczestnicy ŚDS mieli okazję podziwiać leśne ptaki i słuchać ich głosów na przedstawionej prezentacji multimedialnej.
Kolejnym punktem spotkania było grupowe wyjście w
teren i zawieszenie 10 budek lęgowych. Mamy teraz pewność, że nie tylko poszerzyliśmy swoje wiadomości na temat
ptaków, ale również zadbaliśmy, aby mogły zakładać lęgi w
naszym sąsiedztwie. Zimą będziemy je dokarmiać, by korzystać w ciągu roku z ich pomocy w walce ze szkodliwymi

Spaleniu uległa część więźby
dachowej, nieużytkowe poddasze i
dwa pokoje gościnne.
Przyczyną pożaru mogła być
nieszczelność przewodu dymowego
kominka rozpalonego w jednym z
pokoi, ale dochodzenie w tej sprawie będzie prowadzić policja.
Zastępca Komendanta PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Pożar w Giżach

XXXIV Konkurs Recytatorski

wybuchł pożar w budynku przeznaczonym do wypoczynku agroturystycznego.
W obiekcie przebywało 5 gości i 2 osoby personelu,
wszyscy opuścili budynek przed przybyciem straży pożarnej. Z uwagi na duży kompleks budynków i fakt że w
chwili dojazdu na miejsce pierwszych zastępów strażaków pożar był już rozwinięty, do działań zadysponowano
znaczne ilości jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Strażacy przez włazy weszli na płonące poddasze i zatrzymali rozprzestrzeniający się pożar. Następnie przystąpiono do ewakuacji mienia z pomieszczeń znajdujących
się na niższych poziomach budynku, które zostały częściowo zalane.
Pożar dogaszono, a pomieszczenia oddymiono. Zdjęto
również część dachówki .

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” zaprasza do uczestnictwa w XXXIV Konkursie Recytatorskim
„SPOTKANIA Z POEZJĄ ‚2016”.

18 marca około godziny 20:00 w miejscowości Giże

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ / DOSTARCZYĆ NA ADRES ORGANIZATORA:
Regionalny Ośrodek Kultury w
Olecku „Mazury Garbate”, 19-400
Olecko, Plac Wolności 22, tel. (87) 520
20 59; (87) 520 25 16, www.przystanek.pl, e-mail: rok@przystanek.pl
Wszelkich informacji udziela
instruktor ds. teatru w Regionalnym Ośrodku Kultury
„Mazury Garbate” w Olecku, tel. 87 520 20 59, wew. 34
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.04.2016 r.
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Rekrutacja

1 marca 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja na nowy
rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Olecko.
Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany zawarte w
ustawie z dnia 29.12.2015r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r.
poz.35). Są to m.in.:
- prawo dziecka 4 i 5 - letniego do korzystania z wychowania przedszkolnego,
- obowiązek odbycia rocznego wychowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,
- obowiązek szkolny od 7 roku życia,
- prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na
wniosek rodziców/opiekunów – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego wychowania przedszkolnego
lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do
szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez
dziecko z przygotowania przedszkolnego,
- możliwość złożenia przez rodziców dzieci urodzonych w 2009r., które od 1.09.2015r. uczęszczają do klasy I
szkoły podstawowej, w terminie do 31 marca 2016r. wniosku o kontynuowanie w roku szkolnym 2016/2017 nauki w
klasie I bez obowiązku udziału w rekrutacji.
Czynności rekrutacyjne prowadzone są przez niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Olecko:
1) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
19-400 Olecko, ul. Zielona 1,
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 20,
3) Szkoła Podstawowa nr 3 im.Jana Pawła II w Olecku,
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 33,
4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.ks.Jana Twardowskiego w Olecku, 19-400 Olecko,
Os.Siejnik I 14,
5) Szkoła Podstawowa im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,19-400 Olecko, Gąski 14,
6) Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, 19-400
Olecko, Babki Oleckie 12,
7) Szkoła Podstawowa w Judzikach, 19-400 Olecko,
Judziki 5.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko
w roku szkolnym 2016/2017 został określony w Zarządzeniu Nr ORN. 0050.18.2016 Burmistrza Olecka z dnia 28
stycznia 2016r.
Rekrutacja do publicznych gimnazjów rozpocznie się 5
maja br.				
newsletterUM

EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia
rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne,
matematyczne, przyrodnicze.
Talent tkwi w każdym dziecku!

B32903

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17703
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2 kwietnia – Dzień Teatru

17:00, sala teatru AGT
Wstęp: 15 zł
Zapraszamy na Dni Teatru.
W programie przewidujemy spektakle:
„Na pełnym morzu”
Spektakl wg Sławomira
Mrożka
Obsada: Cezary Sadowski, Paweł Charmuszko, Hubert Sowul, Norbert Sowul
(uczniowie LO Olecko)
Reżyseria: Zbigniew Stefanowski
„Kotoloty”
Grupa teatralna „Pierwiastek z Dwóch”
„Kotoloty” to improwizacyjny spektakl, który nie
powstał w oparciu o żaden
scenariusz. Jest to opowieść o
samotności, pragnieniach, ale
też o odwadze i marzeniach.
Obsada: Paweł Charmuszko, Emilia Ishizaka, Urszula Jasińska, Hanna Karsztun, Daniel Ostrowski, Jakub
Skrzypiec, Aleksandra Wilke
Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak
„Sofa”
Teatr „6 i pół” Olecko
W dobie wirtualnych zakupów coraz rzadziej wychodzimy z domu, a przecież to takie przyjemne – oglądanie, dotykanie, sprawdzanie. Ale czy na pewno?
Obsada: Krystyna Gulbierz, Alina Pawełko, Grażyna
Dzienisiewicz, Maciej Juchniewicz, Daria Machnacz, Jakub Dziubiński, Marek Pacyński
Reż. Agnieszka Lewandowska
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak

kreatywnydzieciak.pl
edukacyjne kolorowanki dla
dzieci

Zachęcamy rodziców, pedagogów, nauczycieli i dzieci
do korzystania z portalu www.kreatywnydzieciak.pl.
Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować.
Wśród dostępnych publikacji można znaleźć między innymi „Bezpieczne wakacje”, „Zdrówko na bis”, „Zawiercie
wczoraj i dziś” czy „Wędrówki Jurajskim Szlakiem”. Kolorowanki przede wszystkim promują wśród najmłodszych
zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, a
także dbałość o historię i tradycję lokalną.
Baza dydaktyczna kreatywnego dzieciaka będzie stale
się powiększać, aby w przyszłości oferować jeszcze więcej
bezpłatnych materiałów do pobrania.
Zachęcamy do odwiedzania www.kreatywnydzieciak.pl
i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas zajęć w
przedszkolach, szkołach, świetlicach czy zabawy w domu.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

8

Tygodnik Olecki 12/947 - r. 2016

to@borawski.pl

Z gwiazdą i sękaczem
1. W konkursach literacko-dziennikarskich zdobyłem 109 nagród. Nie wliczam do
nich dwóch nagród najsłodszych, jakie mi się
przytrafiły. Na samą myśl, aż chce się człowiekowi stukać w klawisze. Piszę o tym na
wstępie, żeby nie myśleli sobie, że nie znam śląskiego powiedzenia: Chwoli się, bo mu nigdy nie tąpło nad głową.
2. Po wygłoszeniu mowy w dniu 19 grudnia 2003 roku, podczas spotkania opłatkowego Redakcji MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE wygłosiłem mowę adwentową.
Podczas tego spotkania redaktor naczelny pan prof. dr. hab.
Piotr Fiedor obecnie Dyrektor Narodowego Instytutu Leków wręczył mi gwiazdę galicyjską z piernika, obsypaną ziarenkami kaszy gryczanej, kaszy perłowej, ziarenkami groszku i wianuszkiem
migdałów, w sianku, zafoliowaną.
-To za pisanie ... – powiedział.
Nagrodę przyjąłem jak wyróżnienie, na które nie zasłużyłem.
Przecież tylu jest ode mnie mądrzejszych. Ja jestem ze szczerej
wsi Kopana pod Tarczynem. Z okolic Kwitnącej Jabłoni. Przy stole
obok mnie siedział emerytowany profesor Stefan Kruś, wieloletni
szef prosektorium przy ulicy Oczki, i też gratulował. Pomyślałem,
jako były pacjent, że nigdy bym nie pomyślałem, że to, co piszę,
docenią profesorowie nauk medycznych. Myślałem, że moje pisanki to jest siano, a może słoma?
Aż mnie korciło, żeby w Dziekanacie Akademii
Medycznej powiedzieć do uczonych medyków. Panie i Panowie, czapki z głów! I miałem chęć strawestować myśl Max Ernsta: To czapka zdobi człowieka. Styl zależy od krawca. Nie była stosowna
chwila, aby publicznie kręcić loki na … łysinie.
3. Dnia 20 lipca 2005 roku, w dzień św. Czesława, mojego patrona, brat Wacława Klejmonta
z Olecka dostarczył do mojego domu wielką paczkę. Na spodzie znalazłem kartkę pn. Przepis rozpakowywania i użytkowania, którą napisała Danuta
Klejmont. Wewnątrz był list-kartka, jak płyta winylowa z rowkami. Wacław Klejmonta pisał: W
dniu 20 lipca na Skraju Ursynowa na jabłoniolubny
Czesław i Jego Rodzina zasiądą w Dniu Patrona,
by wywczasu użyć, na który solenizant zasłużył nie
solą ani rolą, nie pieprzem czy truciem, ale przenajszczerszą wiarą oraz czuciem. Dzień ów z oleckiej dali dosłodzić zamierzył Wacław, który to widzi, tak czuje i wierzy i w te pędy pospiesza ciupasem do Raczek,
które nie tylko słyną Pacem i Pałacem, lecz i mnogajajecznym
mazurskim sękaczem Doroty Omulewskiej, która nad Rospudą
potrafi wyczarować słodkojeżne cudo, że aż raki nad wodą rączo
w kleszcze klaszczą i wszelaki stwór dorzeczny z rozdziawioną
paszczą łaszczy się, by polizać oraz posmakować. Dziś obejdzie
się smakiem, bo moja w tym głowa, by słodkości dotarły w cale
do Warszawy chronione przed wzrokiem i smakiem ciekawych,
zanim Piotr Paweł oraz Twe dzielne Dziewczyny STO LAT! CI
ODŚPIEWAJĄ NA TWE IMIENINY.
Graszka z Anią uwolniły pudełko z papieru i delikatnie wyjęły
w foliowym płaszczu sękacza. Graszka swoim okiem bakalarsko-kucharskim oceniła sękacza, że pewnie w nim jest kopa jaj. A potem wzięła nóż i zaczęliśmy się raczyć dziełem Pani Doroty Omulewskiej, zagryzaliśmy strofami Wacława. Oczywiście, że przy
takim mistrzowskim wytworem sztuki piekarskiej nie śmiałbym
wznieść toastu szlachetnym trunkiem. A kiedy sękacz zmniejszał
się w okamgnieniu, to padliśmy pokotem na łóżko z… pełnymi
brzuchami. Jak bąki.
Ku pamięci przypomnę, że Suwalszczyzna słynie z sękaczy.
Nawet jeden z nich trafił do Księgi rekordów Guinnesa. Dowiedziałem się, że klasyczny sękacz powinien być zrobiony z 60 jaj,
kilograma masła, mąki i śmietany. To wszystko należy wymieszać i
polać na wałek, który jest nad rozpalonym ogniem. Strasznie jest to
żmudna praca. Polewamy i obracamy. W ten oto sposób powstają
sęki i kolce. To jest ciasto na rożnie. Potem trzeba ciasto wystudzić
i zdjąć z wałka. Na Podlasiu lud jest bardzo cierpliwy i zapracował
sobie na to, że ma kulinarne dziedzictwo. Oto przykład z dziedziny kultury chłopskiej (proszę nie mylić tego z kulturą ludową, bo

wpadnę w gniew... oczywiście, że żartuję). Na drogiej mi Suwalszczyźnie powiadają, że stół bez sękacza jest niczym drzewo bez liści.
Gwoli ścisłości przypomnę, że sękacz pojawił się na dawnych Kresach Rzeczpospolitej w XVI wieku. Legenda głosi, że królowa Bona
zjechała na wypoczynek do dworu w Berżnikach k/Sejn. Jak się o
tym dowiedziała gawiedź, to zaczęto myśleć, jaką tu by wymyślić
potrawę. Jeden z kpiarzy upiekł ciasto na rożnie, które zaniesiono
królowej. Królowa tak się rozsmakowała, że w kilka lat później sękacza zamówiła na stół weselny Zygmunta Augusta. Nie dziwimy
się, że wypiek ten nosi miano sękacz królewski.
W 2003 roku w Polskiej Księdze Rekordów i Osobliwości odnotowano giganta sękacza, który ważył 22,1 kg, na którego zużyto 320
jaj. A w 2005 roku wypieczono sękacza o wadze 31,9 kg i wysokości
126 centymetrów. Pewnie w 2016 roku wypieką rekordowego sękacza, bo rekordy są po to, żeby je bić, jak jaja na sękacza.
Chciałem na koniec błysnąć jakąś myślą o sękaczu, ale … Sęk w
tym, że w spisie treści antologii pt. Aforyzmy kulinarne i biesiadne,
które zebrał prof. Joachim Glensk nie znalazła się ani jedna wzmianka. NOWA KSIĘGA PRZYSŁÓW i wyrażeń przysłowiowych POLSKICH W oparciu o dzieło Samuela Adalberga odnotowuje li tylko
sęk, a o cieście ani półsłówka. Już myślałem, że zbiorę trochę śmietany i na koniec posypię mąką. Że to będzie bułka z masłem. I zawiodłem się. Najwyższy czas, żeby sękacz doczekał się skrzydlatych
słów, mogą być nawet przekręcone, czyli skrzydlate słowa ze zwichniętymi skrzydłami, jak je nazywa prof. Andrzej Markowski. Zajrzałem do słownika afektonimów pt. Czułe słówka
(PWN, 2010) i natrafiłem na takie spieszczenia
jak: ciasteczko, cukiereczku, czekoladko, miodku,
słodka, najsłodsza, pączuszku, słodkości moje,
wafelek… W papierach odnalazłem przy okazji
kalambur, czyli dowcip językowy: Co jest ulubionym deserem drwala? Odpowiedź: - Sękacz.
4. Poprosiłem Marka Karpowicza z Sejn o wypowiedź o sękaczu. Kto jak kto, ale Marek z racji
wieku świetna ma pamięć, potrafi streścić wspomnienia i jeszcze je rozrysować. Oto jego komentarz: Sękacz, dla mnie, to przede wszystkim smak
dzieciństwa. To było bardzo „bogate” ciasto i bardzo rzadko spotykane na stołach przeciętnych ludzi. Stąd pojawienie się sękacza na stole przyciągało nie tylko wzrok ale i ochotę na spróbowanie.
Sękacz był czymś w rodzaju symbolu bogactwa.
Stał dostojnie na stole przez całą uroczystość, na
przykład weselną, dopiero pod koniec balu dzielono i częstowano gości, a resztki rozdawano gościom jako „gościniec” czyli słodki podarek dla
gości powracających z wesela do domu. Dziś sękacz jest masowym
produktem cukierniczym dostępnym w sklepach spożywczych, w
różnych wielkościach a nawet w kawałkach.
Podstawowa różnica między sękaczem dzieciństwa a współczesnym jest w smaku, zależnym od sposobu wypiekania. Dawne
sękacze wypiekano przy specjalnym piecu opalanym drewnem, zaś
współcześnie robi się to również przy specjalnych piecach, ale …
elektrycznych. Poza tym, podejrzewam, że nic nie dorówna „smakowi dzieciństwa”.
5. Gwiazdy betlejemskiej nie skonsumowałem, natomiast zjadłem ze smakiem kilka krążków sękacza. Moja rodzina była zachwycona. Słodką gwiazdę Graszka schowała do pudełeczka i drzemie w gnieździe szafie.
Aha! Graszka specjalizuje się w tortach urodzinowych i ciasteczkach. Wykonuje je tak profesjonalnie, że czasami mnie kusi, żeby
otworzyć punkt sprzedaży.
6. I kiedy zbliżam się do pointy, to jest mi trochę głupio, bo tyle
piszę o sobie. Malkontentów i hejterów chciałbym pocieszyć, że
pisząc o sobie, mam na myśli innych. Czasami Literatura jest jak
ciastko francuskie: nie będziemy przecież brać pod lupę każdej jego
warstwy w chwili, gdy się nim opychamy.
7. Gwiazda i sękacz są mi osłodą, gdy nadciągają niepogody,
dole i niedole. Na samą myśl o nich, cieplej się robi w okolicach
serca. Po prostu, chce się żyć i ma się apetyt na pisanie. Poza tym
wyróżnienia ostrzegają - Czesławie Mirosławie, nie przesadzaj jak
ogrodnik. Drukuj kawałek po kawałku. I nie zapomnij się streszczać,
bo inni też chcą coś powiedzieć.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Sękacz, rysunek
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Kronika policyjna

Dwóch kierujących naruszyło zakaz sądowy,
a jeden kierował na podwójnym gazie
W miniony piątek przed godz. 16:00 w miejscowości Gąski funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli
kierującego osobowym daewoo. Po sprawdzeniu policyjnych
baz danych okazało się, że Dariusz J. ma orzeczony przez sąd
zakaz prowadzenia pojazdów.
Drugi kierujący, który prowadził swój samochód pomimo
orzeczonego przez sąd zakazu został zatrzymany przez oleckich policjantów również 18.03. na terenie gminy Kowale
Oleckie. Robert G. kierował osobowym Audi, a jego zakaz
obowiązuje do lipca 2016 r.
Za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków
karnych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
W minioną niedzielę około 4:00 na ul. Grunwaldzkiej
oleccy policjanci zauważyli, że z jednego z parkingów wyjechał osobowy volkswagen. Kierujący pojazdem na widok
radiowozu wjechał ponownie na parking i zgasił światła. Po
wylegitymowaniu okazało się, że był to 29-letni mieszkaniec
gminy Wieliczki.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Partyka R.
blisko promil alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych
baz danych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kreatywnydzieciak.pl
Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowo powstałej strony internetowej kreatywny
dzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci
kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i
wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości takie
jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo,
dbałość o historię i tradycję lokalną. Kolorowanki ze strony
kreatywnydzieciak.pl to idealne rozwiązanie dla rodziców
dbających o rozwój swoich pociech, a także przydatne narzędzie dla pedagogów. Baza dydaktyczna kreatywnego dzieciaka stale się powiększa, aby w przyszłości oferować jeszcze
więcej bezpłatnych materiałów do pobrania.
Zachęcamy do odwiedzenia strony kreatywnydzieciak.pl
i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas zajęć w
przedszkolach, szkołach czy świetlicach, a także do zabawy
w domu.					
newsletterUM
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Wymiar składek na
ubezpieczenie społeczne
rolników za II kw. 2016 r.

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi
42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe wynosi 88 zł.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 marca 2016 r., miesięczna składka na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za
II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie
składka miesięczna wynosi 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe, stanowiąca 10 proc. obowiązującej
od 1 marca 2016 r. emerytury podstawowej (882, 56 zł),
wynosi 88 zł.
Od 1 kwietnia 2016 r. dodatkowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wyniesie:
•
12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
•
24 proc. emerytury podstawowej, tj. 212,00 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150
ha przeliczeniowych;
•
36 proc. emerytury podstawowej, tj. 318,00 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300
ha przeliczeniowych,
•
48 proc. emerytury podstawowej, tj. 424,00 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Kasa nadmienia, że ostateczny ustawowy dzień na
opłacenie należnych składek za II kwartał 2016 r., tj. 30
kwietnia, przypada w sobotę. Zatem zgodnie z przepisami
art. 12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek - w związku
z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, ostatni dzień na ich opłacenie za II kw. upływa
2 maja br.

L95805

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, integracja firmy z
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

L95904

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.
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III Jarmark wielkanocny

W sobotę 19 marca już po raz trzeci Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi Oleckiej i ROK Mazury Garbate zorganizowali wielkanocny jarmark na oleckim Rynku.
Maria Dzienisiewicz i Wioletta Żukowska w imieniu
organizatorów dokonały otwarcia III Jarmarku wielkanocnego w Olecku.
Jarmark obfitował w rękodzieło, różnorodne potrawy,
miody, przetwory. Gospodarstwo agroturystyczne Sadyba z
Możnych Jana Brodowskiego urządziło małą zagrodę wiejską. Były tam dwa kucyki, oryginalne gatunki kur, kaczek i
gęsi oraz piękne króliki. Bez opłat dzieci jeździły po placu na
wyrozumiałych i spokojnych kucykach. Drewniane klatki dla
zwierząt udostępniła firma Limba.

Jak co roku nie zabrakło kuchni tatarskiej, doskonałych ryb z
gospodarstwa ekologicznego z Jurek, a także występów artystycznych przedszkolaków i zespołów śpiewaczych – Świętowiaków,
Sedranianek i Oleckiego Echa. Wspaniale przyjęte były popisy
artystyczne najmłodszych z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Kubuś i Przyjaciele.
W holu kina odbył się konkurs plastyczny na palmę wielkanocną, a na koniec loteria fantowa dla wszystkich kupujących.
W konkursie plastycznym nagrody otrzymali: Asia Klimasara i Antek Rukść – dzieci do 10 lat, Julia Sidorowicz i Izabela
Rutkowska – dzieci starsze oraz w kategorii dorośli – Anna Klimasara.
Do tegorocznego jarmarku Wioletta Żukowska przyjęła zgłoszenia udziału od 33 wystawców z powiatów oleckiego, goł-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B32504

Rozpoczęcie
kursu

14
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L96003

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

to@borawski.pl

dapskiego, suwalskiego, augustowskiego i piskiego. Sprzedający
ufundowali na loterię fantową liczne nagrody – własne wyroby rękodzielnicze, smakowite przetwory i miód, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji - wejściówki na pływalnię, ściankę wspinaczkową, squash’a, Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate – wejściówki
do kina.
Ponieważ pogoda marcowa bywa kapryśna Organizatorzy starali się zapewnić namioty dla wystawców. W ramach współpracy
Nadleśnictwo Olecko użyczyło bezpłatnie dwóch dużych namiotów, część wystawców na szczęście dysponowało własnymi, były
też namioty z Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” oraz MOSiR.
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej i ROK Mazury Garbate dziękują za sympatyczne przedświąteczne spotkanie
i życzą Wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!
Maria W. Dzienisiewicz
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AUTO-MOTO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01239

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V02606
V26219

V02806

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V03603

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V31240

V02905

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B33601
V02007

SERWIS OGUMIENIA

11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30909
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03404

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

B32304

B32704

V03803

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03613
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02816
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V27119
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V30920
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32604
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02506
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V05301

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31507
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B33701
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V03105

PIZZA NA TELEFON

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

V037a03

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B32106
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31707
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33501

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

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

V02706

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B33901
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01518
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32404
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 K18202
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B30310

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V01109

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31230

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02417
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17505
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B33003

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

LICZNE PRZECENY

V01508

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V03304

USŁUGI

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01908
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V037a23
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V05401

to@borawski.pl

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04112
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B31607
K17603

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V04003

V30910

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B33102

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01609
i okładzin schodowych
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SPRZEDAM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V30810
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B33402
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V31010

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02826
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B33502
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B33302
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03214
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V01239
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K17803
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31220
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V30820
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03713
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014,
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847044 B32205

INNE

WYNAJEM

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L96102
* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17903

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17504
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B33202
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

PRACA
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V027a43
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18003

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B328803
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 L96201
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K18601
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K18501
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

V05411

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V037a33

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K17410
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Targi „Wiatr i Woda 2016” w Warszawie
– Nagrody i wyróżnienia przyznane Delphia Yacht

Nautika 1150 Voyage
Od 10 do 13 marca w Warszawie odbyły się targi „Wiatr
i Woda 2016”. Delphia Yachts zaprezentowała na nich aż 6
jachtów żaglowych i motorowych. Zdobyła 5 nagród i wyróżnień.
Prezentowane jednostki: Maxi 1200, Delphia 16, Nautika
1150 Voyage, Nautika 1300, Nano oraz Aquaner 900.
10 marca miała miejsce premiera najnowszego modelu
jachtu motorowego typu Nautika, Nautika 1150 Voyage.
Gościem specjalnym wydarzenia był projektant jednostki Tomasz Rosiński.

ki czemu podczas podróży wszyscy mogą przebywać razem niezależnie od tego, czy w danym momencie chcą cieszyć się słońcem, przygotować lub spożywać posiłek, czy
też odpoczywać na jednej z kanap.
Pod pokładem mieści się strefa odpoczynku, w której
można odnaleźć spokój i odosobnienie.
Jacht posiada 2 obszerne kabiny oraz dedykowane łazienki z prysznicem.

Tomasz Rosiński
Nautika 1150 Voyage otrzymała nominację do nagrody
„Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych”
w kategorii jacht motorowy. Nie było to jedyne wyróżnienie przyznane stoczni z Olecka. Największe uznanie zdobyła
Maxi 1200.
Nagrody przyznane podczas targów „Wiatr i Woda 2016”
w Warszawie Maxi 1200:
• „Jacht Roku w Polsce 2016” w kategorii jacht żaglowy
powyżej 7,5 m,
• Nagroda „Najlepszy Jacht Żaglowy” - nagroda „Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych”,
• „Gwóźdź Targów Wiatr i Woda 2016”;
Ponadto podziękowanie z okazji 10-lecia „Polskiej Izby
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” za wyjątkowy
wkład w integrację środowiska oraz rozwój i sukcesy krajowej branży jachtowej otrzymał współwłaściciel stoczni Delphia Yachts oraz pomysłodawca i założyciel „Polskiej Izby
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” Wojciech Kot.
Ewa Kot
fot. Alex Domański

Maxi 1200
W 2012 roku Delphia Yachts dokonała zakupu szwedzkiej marki Maxi Yachts. Najnowszy model Maxi 1200 to
jednostka o długości 38 stóp.
Została zaprojektowana przez znanego żeglarza, sternika Pucharu Ameryki, mistrza olimpijskiego i projektanta,
Pelle Pettersona.
Projektu wnętrza podjął się Tony Castro, a nad jakością wykonania czuwała stocznia.
Głównym atutem jest wygoda samodzielnego prowadzenia, bezpieczeństwo, komfort żeglowania oraz osiągi.

Nautika 1150 Voyage
Nautika 1150 Voyage to pierwszy model z nowej linii
jachtów, w których przestrzeń została podzielona na strefę
dzienną i nocną. Część dzienną Nautiki 1150 Voyage stanowi pokład dziobowy, mesa otoczona panoramicznym oknem
oraz otwarty kokpit z platformą rufową, wyposażony w wygodne kanapy.
Mesa i kambuz sąsiadują ze stanowiskiem sternika, dzię-

wnętrze Nautika 1150 Voyage
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Kalendarz imion
23 marca (Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej) (Światowy Dzień Meteorologii) (Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbysławy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana,
Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza,
Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbisława, Zbysława
24 marca
Dzierżysławy, Gabrieli, Katarzyny,
Lutomiry, Seweryny
Dzierżysława, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona, Szymona, Teodora, Zierżysława
25 marca
Lucji, Lutochny, Łucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieńczysławy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyńca, Wieńczysława,
Wolimira
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Małgorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa,
Kasjana, Ludgera, Świętoboja, Teodora,

Tworzymira, Tymoteusza, Wieńczysława
27 marca (Wielkanoc) (Międzynarodowy Dzień Teatru) (Zmiana czasu
na letni)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rościmira, Rościsława, Ruperta
28 marca (Lany Poniedziałek)
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana,
Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana,
Kastora, Krzesisława, Sykstusa
29 marca (Dzień Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego, Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa,
Marka, Ostapa, Wiktora, Wiktoryna,
Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii,
Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Częstobora, Dobromira,
Jana, Kwiryna, Leonarda, Lutobora

Nasz przepis
Smażony dorsz
w płatkach kukurydzianych

4 filety z dorsza po ok. 12 dag, 3 łyżki
mąki pszennej, 3 roztrzepane jajka,
szklanka płatków kukurydzianych, olej
do smażenia
marynata: sól, natka pietruszki, posiekane drobno 2 krążki średniej cebuli, ząbek
czosnku, łyżeczka słodkiej papryki, pół
łyżeczki cukru, , łyżeczka białej startej
świeżo gorczycy, po pół łyżeczki kolendry, bazylii, tymianku, nasion kopru, 4
ziarna świeżo zmielonego pieprzu oraz
pół łyżeczki korzenia lubczyku
Wszystkie składniki marynaty ucieramy na masę i nacieramy nią mięso. Odkładamy na pół godziny.
Płatki kukurydziane rozgniatamy.
Filety obtaczamy w mące, następnie i
rozbełtanym jajku i na koniec w płatkach
kukurydzianych.
Obsmażamy na rozgrzanym oleju po
2 minuty z każdej strony.
Tak przygotowane wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy
około 10 minut.
Upieczonego dorsza podajemy gorącego z cytryną i sałatka grecką z ogórkiem i papryką.

Sałatka z krewetek

2 puszki krewetek (50 dag), 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki szczypiorku, średni ogórek, 75 ml rumu, sok z
cytryny, pół szklanki majonezu
Krewetki drobno siekamy. Ogórek
obieramy i usuwamy gniazda nasienne.
Tak przygotowany ścieramy na tarce.
Mieszamy krewetki z ogórkiem. Do-

dajemy szczypiorek, sok z cytryny i
rum.
Odstawiamy w chłodne miejsce na
2 godziny. Po tym czasie odcedzamy.
Przekładamy do salaterki, zalewamy majonezem, a przed podaniem posypujemy natka pietruszki.

Zupa rybna
z szafranem

80 dag filetów dorsza, por, cebula, 2
marchewki. 2 łodygi selera naciowego,
sok z cytryny, 2 łyżki masła, 6 łyżek
słodkiej śmietany, szafran, listek laurowy, natka pietruszki, sól, pieprz
Filety skrapiamy sokiem z cytryny.
Cebulę siekamy i szklimy na maśle.
Dodajemy do niej pokrojone warzywa i smażymy 3 minuty często mieszając.
Do rondla wlewamy 4 szklanki
wrzącej wody i listek laurowy. Doprawiamy pieprzem i solą do smaku.
12 pręcików szafranu tłuczemy w
moździerzu. Rozprowadzamy je 2 łyżkami wywaru i dodajemy do zupy.
Dokładamy do niej pokrojone filety.
Gotujemy na małym ogniu 10 minut.
Podajemy ze śmietaną. Posypujemy
zupę natką pietruszki.
Do zupy dodajemy bagietkę
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Cytaty na ten tydzień
To nie było jedzenie, raczej coś,
co się może z jedzeniem stać,
jeśli było tak dobre, że się dostało
do jedzeniowego raju.
Terry Pratchet,
Wolni Ciutludzie
... – dzieciom powiedziałem
dawno: nie liczcie na spadek,
bo rodzice co prawda długami
was nie obciążą, ale też nic poza
domem i prawami autorskimi nie
zostawią.
Zygmunt Bauman (wywiad),
Koniec orgii, Duży Format
Czy było chociaż jedno życie
całkowicie skończone, jedno
życie bez niespełnionych obietnic, niewykrytych możliwości?
Więcej... to nie przeszłość umiera
w każdym z nas. Umiera przyszłość.
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz
... spotkałem małą zapłakaną
dziewczynkę. Podniosłem jej twarzyczkę ku sobie, żeby jej zajrzeć
w oczy. I jej smutek oślepił mnie.
...
Antoine de Saint-Exupery,
Twierdza
Gdy Maria Kuncewiczowa po
dwudziestu latach odwiedziła
Londyn w publicznym WC na
pytanie: „Ile się teraz płaci?”
babcia klozetowa odpowiedziała:
„-A penny, Madam, hare a penny
is always a penny, thank God”.
Cena nie zmieniła się przez te
dwadzieścia lat.
(za – Maria Kuncewiczowa,
Fantomy)

PRZYS£OWIA

Kto w Wielki Tydzień sieje będzie
miał szyćko wielgie.
Niech Gabriela (24 marca) marcowej
słocie nie wierzy, tylko patrzeć, jak grom
z nieba uderzy.
Nie ma w marcu wody, nie ma w
kwietniu trawy.
Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
W Zwiastowanie (25 marca) i robaczek, i żmija z ziemi zmartwychwstanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) na polskiej ziemi bocian stanie
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują się bocianie. (Uważano, że bociany
winny z zimowych wędrówek wrócić na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak
się nie stawało był to zły znak wróżący
nieurodzaj w polu w danym roku.
Wiosna piękna kwiatkami, a jesień
Co jeść?
snopkami.
Nieco słabsze działanie jak czosnek,
Siej owies w błoto, będzie jak złoto.
ma cebula.
Suchy marzec, mokry kwiecień i
Warto również jadać dużo potraw z
zimny maj napełniają piwnice i spichlekorzeni selerów.
rze, także obfite siano dają.
Korzystne bywa spożywanie kaszy
Mokry marzec rolnika boli, suchy
gryczanej oraz soku żurawinowego..
marzec sprzyja roli.
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Zając wielkanocny
i kamień plebiscytowy
w Połomie
Andrzej Malinowski
Dojazd: Olecko - Świętajno - Połom
Połom. Niewielka wieś w powiecie oleckim, w gminie
Świętajno.
Jej historia sięga 1539 r. Znajdował się tutaj folwark i
młyn książęcy. Do końca XVIII w. funkcjonowała huta żelaza.
W centrum wsi, nieopodal przystanku autobusowego
znajduje się kamień plebiscytowy upamiętniający Plebiscyt
na Warmii i Mazurach przeprowadzony 11 lipca 1920 r. Ludność miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo
powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w
granicach Prus Wschodnich.
Obszar plebiscytowy obejmował 3 powiaty na Warmii i 8
na Mazurach (ostródzki, nidzicki, szczycieński, piski, ełcki,
olecki, giżycki i mrągowski) i 4 powiaty na Powiślu. Wyniki
plebiscytu były dla Polski klęską.
W 1938 r. w ramach procesów germanizacji zmieniono
nazwę wsi Połom na Herzogsmühle.
„Zapyszniły się, zatriumfowały po wioseczkach mazurskich,
po warmijskich sadybach, po nadwiślańskich osadach
pomniki, kamienie plebiscytowe z krzyżem Heimatdienstu.
Rośnie w tej ziemi kilkaset nowych dębów pogańskich, dębów zasadzonych na pamiątkę plebiscytu” .
Melchior Wańkowicz, Na tropach Smętka
Również w centrum Połomu, przy przystanku i kamieniu
usadowił się … zając wielkanocny ze słomy z dwoma koszykami pełnymi pisanek i bazi srebrzystych.
W łapkach trzyma marchew. Wspaniały pomysł mieszkańców wsi i nawiązanie do tradycji wielkanocnych (zając
roznosi prezenty w pierwszy dzień świąt, zwyczaj pochodzi
z Niemiec).
W pogodną Niedzielę Palmową, 20 marca 2016 r. w Połomie byli, kamień upamiętniający plebiscyt widzieli, zająca
wielkanocnego odwiedzili: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Trafiło się kilka płotek ponad 25 cm. Reszta to wymiarki,
inaczej zwane patelniaki.
Tak, bardzo przyjemnie mijają kolejne godziny łowienia.
Słońce ciągle nas dopieszcza i ratuje przed bardzo zimnym
wiatrem. A kanałem nie płynie żadna łódź!!
Łowimy do piętnastej. Najwięcej, dobrze ponad pięć kilo
złowił Rysiek. Potem skrobiemy zabierane do domu płotki.
Te większe. Mniejsze wracają do kanału. Niech rosną.
Z pewnością jeszcze w tym roku tu zajrzę. Bardzo lubię

Kanał

Podlodowe łowienie skończyłem w tym sezonie beznadziejnie szybko. Właściwie to byłem raz na zawodach, raz na
grupowym wyjeżdzie na Śniardwy i kilka razy z kolegami.
Bryndza. Żadnej ryby, którą można się pochwalić.
Po kilku dniach odwilży stwierdziłem, że lód musi być już
mało bezpieczny, więc świdry i pozostały ekwipunek podlodowy zawisł na kołku. Okazało się, że jeszcze kilka tygodni
można było bezpiecznie łowić z lodu. Trudno, czas minął i już
się nie cofnie. Ale nie ma tego złego.
Lody w końcu spłynęły z jezior prawie całkowicie. Rzeki
kuszą. Sygnały od wędkarzy nie były jednak zbyt zachęcające. Na Sapinie pusto. Na Mazurce również. Także Możnianka i Rospuda w Matłaku wolne jeszcze od ryb. Przybrzeżne
wody jezior również.
Skoro nie rzeczki, nie jeziora to może kanał?
Podobnie jak w ubiegłym roku skrzyknęliśmy się szybko.
Ryszard, Jurek i ja. Niedziela trzynastego marca. Tym razem
wybraliśmy kanał Szymoński. Troszkę bliżej niż Mioduński.
Łączy jeziora Szymon i Szymonka. Głęboki na około dwa metry. Szeroki na 25. I tylko pytanie, czy będą jakieś ryby?
Tradycyjnie dojechaliśmy z Jurkiem do Dunajku, a w dalszą drogę, udaliśmy się dużym, wygodnym autem Rysia.
Około ósmej zameldowaliśmy się na łowisku. Kanał przywitał nas ciszą, jeżeli nie liczyć stad wrzeszczących żurawi,
pustką, jeżeli nie liczyć spacerującej sarny i klempy z małym
łosiem, a także, co bardzo ważne, przy temperaturze bliskiej
zera, pięknym wiosennym już słońcem.
Rozstawiliśmy się wzdłuż kanału. Byliśmy sami. Fajnie.
Po przygotowaniu sprzętu, ustawieniu stanowiska i dokładnym nęceniu „pomarańczowymi” kulami, nasze zestawy
lądują w wodzie. Na brania nie czekaliśmy zbyt długo. Może
kwadrans, może dziesięć minut i pierwsze, zdziwione nieco
płotki lądują w siatkach. Nie są zbyt okazałe, ale są. Biorą chimerycznie, delikatnie i z przerwami. Na haczyku biały robak,
czasem podparty ochotką. Przyjemnie jest oglądać znikający
pod powierzchnią wody spławik.

„Decydujesz, pomagamy”

– nabór zgłoszeń rozpoczęty
Masz ciekawy pomysł, na to jak zmienić otaczającą Cię

okolicę? Opisz go i wygraj grant
w wysokości 5 000 zł na realizację swoich działań. Od 7 marca
rusza nabór zgłoszeń do programu „Decydujesz, pomagamy”. Autorzy 160 najciekawszych projektów, które zdobędą uznanie i glosy
klientów Tesco, otrzymają grant w wysokości 5 000 zł.
Mechanizm zgłaszania projektu jest niezwykle prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy oraz uzupełnić formularz o krótki opis planowanego przedsięwzięcia. Wnioski można
składać do 3 kwietnia 2016 roku. Nie ma ograniczeń dotyczących
tematyki projektu. Mogą to być różnorodne inicjatywy np. edukacyjne, artystyczne, integracyjne, ekologiczne, sąsiedzkie czy dotyczące
zagospodarowania przestrzeni publicznej. Ważne jednak, by angażowały one mieszkańców i miały realny wpływ na zmianę najbliższego
otoczenia na lepsze. Do programu mogą przystąpić zarówno organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne. W ten sposób
organizatorzy – Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - wychodzą naprzeciw podmiotom, które chcą wcielić w życie
ciekawe inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności.
Fundacja Tesco Dzieciom od 5 lat z sukcesem realizuje różnorod-

łowić w kanałach. Dużo ryb, chociaż są w większości najwyżej średnie. Dobry dojazd, możliwość wygodnego przygotowania stanowiska. Szkoda, że nie możemy namówić na
wyjazd liczniejszego grona wędkarzy. Może wkrótce…
Z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło

ne programy grantowe. Bazując na naszym doświadczeniu postanowiliśmy zaangażować się w program „Decydujesz, pomagamy”,
którego działania obejmą całą Polskę. „Razem możemy więcej”,
dlatego jesteśmy przekonani, że we współpracy z Tesco będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać społeczności lokalne i zgodnie
z hasłem Fundacji „dziś dbać o lepsze jutro” – mówi Katarzyna
Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom,
Partnera Strategicznego programu.
W I etapie programu, specjalna Komisja Grantowa wybierze
3 najlepsze projekty w każdym ze 160 okręgów – na tyle obszarów podzielona została Polska, aby w ten sposób stworzyć równe
szanse
dla organizacji zarówno z dużych, jak i małych miejscowości.
Kryterium podziału było rozmieszczenie sklepów Tesco, ponieważ
to tam będzie można głosować na najlepsze projekty. Już w maju
we wszystkich sklepach sieci Tesco, tj. w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się otwarte głosowania. To właśnie
ich mieszkańcy zadecydują o tym, która organizacja z ich regionu otrzyma grant w wysokości 5 000 zł na realizację zgłoszonego
działania. W sumie organizatorzy przekażą łącznie 800 000 zł dla
160 najlepszych projektów z całego kraju.
Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy”
można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy
oraz Twitterze: twitter.com/TescoMediaPL
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Szachy

Zakończyła się rywalizacja uczniów w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach. W zawodach
brały udział 4 drużyny z oleckich szkół: z SP nr 1,SP nr 3, SP
nr 4 i Gimnazjum nr 2. Łącznie zgłoszono 20 zawodników i
zawodniczki. Turniej rozegrano na dystansie 6 rund system
każda drużyna z każdą mecz i rewanż i z tempem gry 30 minut na zawodnika na partię. Sędzią głównym turnieju był Leopold Dudanowicz. Za zwycięstwo w meczu przyznawano 3
punkty, remis wart był 2 punkty, a przegrana 1 pkt.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr
4, która zdobyła 16 pkt (4 wygrane, 2 remisy), drugie miejsce
z jednym punktem mniej przypadło Szkole Podstawowej nr
1 (3 wygrane i 3 remisy). Trzecie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 (9 pkt, 1
wygrana, 1 remis, 4 porażki). Na pochwałę zasługują zawodnicy z Gimnazjum nr 2, których
choroba wyeliminowała z gry podczas pierwszego zjazdu, a mimo tego ambitnie walczyli o jak
najlepszy wynik. Gimnazjum nr 2 została sklasyfikowana na czwartym miejscu.

2. Rafał Bartnicki (SP nr 4) 4 pkt/6
3. Maksymilian Hanc (SP nr 3) 1 pkt/3
Kolejne miejsca:
Mateusz Gaworski (SP nr 3), Jakub Muzykowski
(Gim nr 2)
IV szachownica
1. Małgorzata Laszkowska (SP nr 4) 5,5 pkt/6
2. Iga Kolczyńska (SP nr 3) 3pkt/6
3. Gabriela Jeglińska (Gim nr 2) 2 pkt/3
4. Justyna Racis (SP nr 1) 1,5 pkt/6
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Wyniki na poszczególnych szachownicach:

tii

I szachownica
1. Wiktor Raszkowski (SP nr 4) 6pkt/ 6 par2. Igor Kolczyński (SP nr 3) 3,5 pkt/6
3. Karol Racis (SP nr 1) 2 pkt/6
4. Jakub Cimochowski (Gim. nr 2) 0,5 pkt/3

II szachownica
1. Miłosz Truchan (SP nr 1) 6 pkt/6
2. Miłosz Skrzypiec (SP nr 4) 2 pkt/3
3. Mateusz Kabak (SP nr 3) 2 pkt/3
Kolejne miejsca:
Bartosz Biszewski (Gm nr 2), Mateusz Gaworski (SP
nr 3)
III szachownica
1. Michał Bartnik (SP nr 1) 6 pkt/6

Dziękuję Prezesowi Fundacji Ziemi Oleckiej
Panu Andrzejowi Wojczulewiczowi za ufundowanie pucharów i medali, a Panu Leopoldowi Dudanowiczowi za pełnienie funkcji Głównego Sędziego.

„Nad Wigrami
płynie,
nie płynie czas?”
– rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika rozstrzygnięto Szkolny Konkurs
Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie,
nie płynie czas?”. Konkurs został przeprowadzony wśród uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej.
Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie prezentujące przyrodę lub
dziedzictwo kulturowe Wigierskiego
Parku Narodowego.

wyróżnienie,
Hubert Dąbrowski (1a),
Niezapomniany leśny szlak

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
To już 39 edycja tego turnieju, który cieszy się u nas co raz
większym zainteresowaniem. W tegorocznych eliminacjach
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” uczestniczyło 41 uczniów w
trzech kategoriach wiekowych z 17 różnych szkół.
W grupie wiekowej – szkoła podstawowa zwyciężył Jan
Ospital z SP w Sokółkach, przed Julią Dębowską z SP Świętajno i Weroniką Maciejewską z SP w Stożnym.
W grupie szkół gimnazjalnych zwyciężyła Natalia Szymanowska przed Karoliną Skarżyńską, obie z Gimnazjum
w Kowalach Oleckich, na trzecim miejscu uplasował się Kacper Klaus z Gimnazjum w Sokółkach.

W rywalizacji szkół średnich najlepszy okazał się Mateusz Rutkowski z z ZSLiZ w Olecku, drugie miejsce zajęła
Anna Tryt z ZST Olecko, a trzecie Anna Arasimowicz z
ZSLiZ w Olecku.
Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Olecku. Zwycięzcy
poszczególnych grup wiekowych reprezentować będą nasz
powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27
kwietnia w Działdowie.
st.kpt. Tomasz Jagłowski

2. SP Miłki 3 pkt. 4:3
3. SP Wielbark 0 pkt. 1:9
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
15 marca w hali Lega odbył się Półfinał Wojewódzki puchary. Zawodniczki z drużyn przyjezdnych po zakończeIgrzysk Młodzieży Szkolnej WM SZS w halowej piłce nożnej niu zawodów skorzystały nieodpłatnie z pływalni Lega w
dziewcząt szkół podstawowych.
Olecku.				
Paweł Maksimowicz
Organizatorem był MOSiR Olecko.
Sędziowali Robert Markowski, Bartosz Cieśluk i Paweł
Maksimowicz.
W zawodach wzięły udział drużyny Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Wielbarku, Szkoły Podstawowej im.
Michała Kajki w Miłkach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku.
Wyniki:
SP 3 Olecko – SP Wielbark - 6:0
SP Wielbark – SP Miłki -1:3
SP 3 Olecko – SP Miłki - 2:1
Kolejność końcowa:
1. SP 3 Olecko 6 pkt. 8:1
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Półfinał piłki nożnej dziewcząt
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Jaja malowane
Na długo przed świętami Wielkiejnocy, kiedy jeszcze leżał śnieg, przebiegła przez kurniki w okolicy
wieść, która wstrząsnęła całym gdakającym rodem.
- Nie, to niemożliwe! – najstarsza kwoka była naprawdę obruszona. – Nie wierzę!
- My też jesteśmy oburzone, ale z tego, co podsłuchałam, to wymogi Unii Europejskiej.
I rozgdakały się wszystkie kury, a każda miała swoje
zdanie. A wszystko to dlatego, że jedna z kur podsłuchała gospodarzy, który martwili się, że teraz będą kupować
tylko pisanki, kraszanki i wszelkie kolorowe jajka.
- I co my teraz zrobimy? – zastanawiał się głośno
gospodarz.
- No właśnie, co? – zastanawiała się główna kura,
która nie przywykła do narzekania i od razu miała pomysł na tę zaistniałą sytuację. Zleciła, by inna pogrzebała trochę w Internecie i dokładnie przeczytała, jak
pisze się pisanki metodą batikową.
- Batikową? – zdziwiła się jedna z kur. – A dlaczego
właśnie taką?
- Jak to dlaczego? Bo taką metodą w tym regionie
gospodynie zamieniają zwykłe jajka w piękne pisanki.
– tłumaczyła główna kura. – Ko-ko-kokoszko, sprawdziłaś, jak to się robi?
I kokoszka punkt po punkcie tłumaczyła wszystkim kurom, co trzeba robić. Najpierw trzeba szpileczkę
włożyć w patyczek, potem mocno rozgrzać wosk w metalowym naczynku.
Następnie – tłumaczyła kokoszka i sprawdzała, czy
wszystkie jej koleżanki dokładnie zrozumiały – trzeba
zamoczyć łebek szpileczki w tym wosku i szybko postawić taki „przecinek” na jajku tą szpileczką z woskiem.
- Ma wyjść taka kropka z ogonkiem. A potem to już
różne wzory z tego można robić.
- Robić wzory ko-ko-ko – powtarzały kokoszki w

różnych częściach fermy.
- Ale te pisanki są kolorowe, – zauważyła któraś –
a nasze są białe. To jak to zrobić.
- No tak, zapomniałam dodać, że trzeba je włożyć
do farb, które już zostały zakupione.
Mijały dni, w których kokoszki próbowały ubarwić swoje jajka wzorkami. Niektórym to nie wychodziło, więc zdenerwowane drapały zniesione przed
chwilą jajka pazurkami i ko-ko-koniecznie chciały
dorównać koleżankom.
Dzięki temu powstawały też kraszanki, czyli jednobarwne jajka z wydrapanym wzorem.
Wielkanoc zbliżała się wielkimi krokami, czyli
sprzątaniem w domu i zagrodzie, a kurom ich postanowienie nie wychodziło. Zaczęły bać się, denerwować i znosić coraz mniej jajek.
- Źle, niedobrze – żaliła się gospodyni gospodarzowi. – Nasze nioski znoszą coraz mniej jajek. Jak
tak dalej pójdzie, to będziemy musieli zmniejszyć naszą fermę, nie poradzimy sobie.
Och, jak się o tym kokoszki dowiedziały, to tak
się zdenerwowały, tak się wzięły w sobie i podjęły
uchwałę, że każda kokoszka musi znieść co najmniej
dwa razy tyle jajek, ile dotychczas.
Jak postanowiły, tak zrobiły i kiedy zaczęła się
przedświąteczna gorączka.
Słowa dotrzymały.
- Jesteśmy uratowani! – krzyczała gospodyni – Nasze nioski przeszły same siebie. Słyszysz! Uratujemy
naszą fermę! Och kokoszki, jaka jestem z was dumna!
Kokoszki zaczęły głośniej gdakać po takich pochwałach.
- Ach i jeszcze coś – gospodyni trzymała kolorową
pisankę w ręku. – Popatrz co znalazłam w gnieździe
tej najstarszej nioski – pisankę, najprawdziwszą pisankę. To chyba jakiś żart ktoś mi zrobił – i aż sama
zdziwiła się.
- Ko-ko-ko – rozległo się głośne gdakanie z każdej
strony.
Marusia
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