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pizza na telefon, 87-520-31-32
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Kochaj głęboko.
H. Jackson Brown, Jr.

IX Memoriał
im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja

wyniki s. 18-19

Olecko Biega 
w Dębnie i Warszawie, s. 14

V
06

80
1

Dzień otwarty w „Społecznej” s. 7

Domy ptakowm s. 17
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl

tel. 507-047-750 V06312
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„Woda źródłem życia” 
– sukces Bianki Dąbek

Miło nam poinformować, iż Bianka Dąbek, uczennica 
klasy 2d Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 
w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne została lau-
reatką konkursu plastycznego „Woda źródłem życia”. Kon-
kurs zorganizowało Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 
w ramach obchodów Światowego Dnia Wody (22 marca). 

Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, 
decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest absolutnie nie-
odzowna dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Aby uzmysłowić, 
jak nieocenionym skarbem jest woda, przedmiotem konkur-
su było wykonanie dowolną techniką pracy, która w ciekawy 
sposób przedstawi znaczenie wody na Ziemi.

Wielkie brawa dla Bianki 
Wojciech Jegliński 



3
Tygodnik Olecki 15/950 - r. 2016

OLECKI TERMINARZ
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 Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95 ........................4,04 zł
PB 98 ........................4,24 zł
LPG ...........................1,59 zł
Olej opałowy ..............2,25 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

13 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Mieszanych 
Sztafetowych Biegach Przełajowych dla klas IV, V i VI 
Szkół Podstawowych, obiekty MOSiR
14 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Półfinał Mistrzostw Województwa WM SZS
w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych, boisko ze 
sztuczną murawą
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Wiosenne pejzaże, koncert i wernisaż WTZ, kino 
Mazur
17.00 - Białystok. Biała siła, czarna pamięć, spotkanie z Mar-
cinem Kąckim, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
15 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
19.00 - Pół na pół, spektakl teatralny, sala widowiskowa 
ROK MG
19.00 - Vivat Operetta II, Opera Lwowska, hala Lega
16 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.30 - 13.00 - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym
10.00 - Amatorskie Zawody Wspinaczkowe, hala Lega
17.00 - Niewinne, film, kino Mazur
19.10 - Londyn w ogniu, film, kino Mazur
17 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - konferencja „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 
2009-2020, hala Lega
17.00 - Niewinne, film, kino Mazur
19.10 - Londyn w ogniu, film, kino Mazur
18 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
19 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Skadowa 2A
20 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Aktywny pomysł na każdy dzień, biblioteka, ul. Ko-
pernika, spotkanie z cyklu Żyj zdrowo
21 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
19.00 - Bracia, film, kino Mazur (film z cyklu KADR)
22 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
17.00 - Kung Fu Panda III, film, kino Mazur
19.00 - Mustang, film, kino Mazur
23 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Kung Fu Panda III, film, kino Mazur
19.00 - Mustang, film, kino Mazur
24 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Skladowa 6
17.00 - Kung Fu Panda III, film, kino Mazur
19.00 - Mustang, film, kino Mazur
25 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
26 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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31 marca od 0.36 dwa zastępy JRG PSP 
gasiły w Gordejkach pożar samochodu osobowego.

31 marca od 11.04 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
pomagał w Kowalach Oleckich w transporcie chorego do 
karetki ratowniczej.

31 marca od 20.35 dwa zastepy JRG PSP gasiły pożar 
suchych traw w okolicach osiedla Siejnik.

31 marca od 20.43 dwa zastepy JRG PSP gasiły pożar 
suchych traw w okolicach Możnych.

31 marca od 21.22 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchych traw przy szosie Ełckiej.

31 marca od 22.17 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchych traw przy ulicy Gołdapskiej.

1 kwietnia od 6.32 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały 
stacje TRAFO, z której wydobywał się dym.

1 kwietnia od 14.07 zastepy OSP Mazury i OSP Świętaj-
no gasiły pożar suchych traw w okolicach Gryz.

2 kwietnia od 12.57 zastepy JRG PSP i OSP Wieliczki 
gasiły pożar suchych traw w okolicach Wieliczek.

2 kwietnia od 15.11 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
suchych traw w okolicach Sedranek.

2 kwietnia od 15.58 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
suchych traw w okolicach Moznych.

2 kwietnia od 16.52 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
suchych traw przy ulicy Zielonej.

2 kwietnia od 18.20 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchych traw przy ulicy Gołdapskiej.

2 kwietnia od 18.49 jeden zastęp OSP Borawskie gasił 
pożar suchych traw w okolicach Borawskich Małych.

2 kwietnia od 19.43 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchych traw przy ulicy Gołdapskiej.

2 kwietnia od 22.14 pięć zastępów JRG PSP oraz dwa 
OSP Świętajno i po jednym OSP Cichy, OSP Gąski, OSP 
Mazury gasiły we Wronkach pożar drewnianej stodoły.

2 kwietnia od 23.04 cztery zastępy JRG PSP oraz dwa 
OSP Kowale Oleckie i po jednym OSP Borawskie, OSP 
Gąski, OSP Sokółkioraz OSP Szczecinki gasiły w Czuktach 
pożar drewnianego stropu w budynku mieszkalnym.

3 kwiatnia od 0.25 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Gaski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogo-
wej w Kukowie. VW Golf w rowie.

3 kwietnia od 10.20 jeden zastęp OSP Świetajno prowa-
dził dogaszanie pożaru stodoły drewnianej we Wronkach. 

informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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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:
• Anna Biedryk

• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Marek Cymański

• Marek Rzecki
• Joanna Werciszewska

• Magdalena Zabłocka (Zabielne)
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, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Urząd Skarbowy w Olecku 
informuje, 

że zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych 
za 2015 r.  przyjmowane są w pokoju nr 8 w siedzibie Urzę-
du Skarbowego:

Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedziałek:7:15 - 18:00
Wtorek: 7:15 - 15:15
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

Informacje na temat odliczeń od podatku i dochodu w 
zeznaniach podatkowych za 2015 r. udzielane są przez Kra-
jową Informację Podatkową czynną od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7.00 do 18.00.

Infolinia: 
Z tel. stac.: 801 055 055

Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330

Wzory formularzy podatkowych wraz objaśnieniami 
umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finan-
sów: www.finanse.mf.gov.pl

Wszechstronnie uzdolniona 
Agata

Z wielką przyjemnością informujemy o zakończeniu wo-
jewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w 
roku szkolnym 2015/2016 przez Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty w Olsztynie. 

Uczniowie naszej szkoły dzielnie zmagali się  z konkur-
sowymi zagadnieniami. Na szczególne wyróżnienie zasługu-
je jednak postawa Agaty Bielenicy 3d, która uzyskała po-
trójny tytuł laureata: język polski (opiekun Renata Kołdys), 
język angielski (opiekun Małgorzata Żabicka) i matematy-
ka (opiekun Marta Kulbacka). 

Jednocześnie uczennica uzyskała tytuł finalisty z języka 
niemieckiego (opiekun Elżbieta Łukasik), chemii (opiekun 
Marzena Kamińska-Kopiczko) i geografii (opiekun Woj-
ciech Jegliński). 

Warto dodać, iż Agata w ubiegłym roku szkolnym zdoby-
ła tytuł laureata w konkursie geograficznym (opiekun Danu-
ta Krupińska). 

Agacie, finalistom i uczestnikom przedmiotowych zma-

Agata Bielenica i dyrektorka Gimnazjum nr 2 
Barbara Taraszkiewicz

gań, ich rodzicom i nauczycielom składamy najserdecz-
niejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

Wojciech Jegliński

EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia 

rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncen-
trację uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne, 
matematyczne, przyrodnicze. 

Talent tkwi w każdym dziecku!

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej 
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
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Felieton

 Jeszcze mało zieleni, ale 
to już wiosna. Wiosna, to także 
więcej optymizmu i taka we-
wnętrzna nadzieja, na coś nowe-
go, budującego i szczęśliwego. 

Tak było zawsze. Od kie-
dy człowiek zaczął pojmować 
otaczającą go przestrzeń, zmia-
na pór roku stawała się sacrum. 
Dzień tej przemiany stawał się 

dniem boskim, ważnym i zaczynał oznaczać zmianę 
świata. 

Teraz, my zaganiani przez codzienność, podró-
żujący szybko, odnajdujący wiadomości i informacje 
na bieżąco, ledwie zauważamy datę przesilenia zio-
mowo-wiosennego. Jest tylko jednym ze znaczników 
mijającego czasu. Nie zmienia przecież diametralnie 
nic wokół. Ważniejsze są od niej nawet daty naszych 
imienin, o urodzinach nie wspominając. 

Zmienia się wokół nasz świat z szybkością nie-
pojętą. Czas roztapia się w tysiącu zdarzeń i informa-
cji. 

Czasami tylko siadając przy sobotnim stole 
myślimy: Jakże szybko minął ten tydzień? Czasem: - 
Ale był długi. Ciągnął się jak flaki z olejem.

I tyle.
To pobudzenie, które czujemy w sobie widząc 

pierwsze zakwitające na drzewach liście, chłonąc 
zapach kwitnących forsycji, czy kosząc pierwszy 
raz wiosenny trawnik, to atawizm. Coś co pozostało 
nam w podświadomości po naszych przodkach. Ja-
kim przyjemnym uczuciem jest także pierwszy ciepły 
wiosenny deszcz. Jak przyjemnie spływają jego kro-
ple po twarzy.

Tak więc idzie ku nam wiosna. Co ja tu piszę, 
że idzie? Ona już jest. Tylko jeszcze nie przebrała 
się w ta zwiewną pełną zielonej mgły spódnicę i w 
wielobarwną kwiecistą bluzkę. Rozsypie na ciepłym 
wietrze przemoczone włosy. Białe kosmyki rozsza-
leją się na niebie. Przez chwilę będą przysłaniać 
słońce, które będzie grało z nami w ciuciubabkę. 

Teraz można tę walkę chmur z naszą gwiazdą 
oglądać na zdjęciach z kosmosu. Widać tam jak nie-
bieską planetę otaczają pasam pierzastych obłoków. 
Płyną układając się w wielkie chmury lub pętle po-
tężnych wichrów. 

Czas spowszedniał. Zmienia się i nic już nie 
dziwi. Wiemy tyle, że wiedza nie da się już okieł-
znać pojedynczemu człowiekowi. Świat zaczął się 
już wcześniej specjalizować w tym zakresie ale do-
piero teraz specjalizacja stała się przymusem. Czasy 
geniuszy typu Leonarda da Vinci bezpowrotnie mi-
nęły. Supermózgi, to domena filmów s-f. Ale... ktoś 
powiedział kiedyś, by nie stawiać granic nauce. 

Opowiem teraz Państwu pewną historię po-
niekąd nawiązującą do tego co wyżej napisałem. 

Jest obóz żeglarski. Szkoleniowy na sternika. 
Jest nas kilku instruktorów w wieku od (przypuść-
my) czterdziestu do 23 lat. „Orzemy” na wodzie  
jak nie przymierzając, rolnicy w polu. Na akwenie 
kilometr na kilometr znamy już wszystkie zawiro-
wania wiatru, nawet niektóre fale wyglądają znajo-
mo. Kursanci natomiast są tak odporni na wiedzę jak 
sztormiak na bryzgi fal... a tutaj jeszcze jedna nie-
dogodność. Jeden z instruktorów musi wyjechać na 
uczelnię by zdać zaległy egzamin. Będziemy wspól-
nie musieli go zastąpić.

Pojechał. Nie było go trzy dni. Jego osiem go-
dzin pracy rozłożyliśmy równo na każdego z nas. 

Wraca uśmiechnięty od ucha do ucha. Zdał! 
Szczęśliwy.

Ubiera się w białą koszulę i garnitur od eg-
zaminu, ale jest bosy. Na głowę zakłada wodniacki 
beret, ale lilijka do tyłu. „Każe” się tak sfotografo-
wać. Widok jest komiczny. Potem rozpina guzik w 
marynarce i rozchyla jej poły. A tam... przyczepione 
na agrafkach tysiące małych karteczek: ściągi, a na 
mankietach koszuli od wewnątrz spis ich treści.

Pokazuje na głowę: - Tu jest pamięć we-
wnętrzna. Ale żaden komputer nie może zbyt dobrze 
chodzić bez pamięci zewnętrznej – i znowu rozchyla 
poły marynarki. 

Tak więc może supermózgów jeszcze nie ma 
ale pamięć zewnętrzna działa. Można mieć ją w kom-
puterze albo na pólkach w swoim pokoju. Ja, Proszę 
Państwa, jestem jeszcze z tego pokolenia, któremu 
łatwiej sięgnąć po książkę, bo wiem w którym miej-
scu wiadomość jest zapisana, niż przez kilka minut 
wchodzić na wikipedię. Ale to tylko szczegół. Każ-
dy ze sposobów jest dobry. Nie każdy, natomiast, ma 
w domu bibliotekę. Każdy ma zaś (prawie każdy) 
komputer i (prawie) każdy internet. Zresztą, nasze 
miasto tworzy superszybką sieć.

Będzie zatem łatwiej o pamięć zewnętrzną i 
takąż wiedzę.

To tak z okazji goszczącej u nas wiosny z po-
zdrowieniami

Bogusław Marek Borawski



Tygodnik Olecki 15/950 - r. 2016
6 to@borawski.pl

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B32507

14
kwietnia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wspólnie z Leśniczym
Od kilku tygodni trwają prace rewitalizacyjne czę-

ści dawnego założenia parkowego przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy we Wronkach. Dokonano niezbędnej 
trzebierzy, aby zapewnić prawidłowy rozwój drzew. 

Na najstarszych okazach usunięto suche gałęzie i część 
podkrzesano, aby zapewnić światło słoneczne innym rośli-
nom. Zostały wytyczone i usypane nowe ścieżki, ustawio-
no ławki i pergole, posadzono róże i zimozielone krzewy. 

Pod kierunkiem Leśniczego Henryka Seredzińskie-
go zostało posadzonych osiem dębów. Będą w przyszłości 
wyznaczały granicę pomiędzy drogą, a posesją ŚDS we 
Wronkach. Teraz czekamy na solidną ulewę i wyższą tem-
peraturę, aby nasz park się zazielenił. 

K.B.

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 przeanalizowa-
nych 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 publi-
kacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olec-
czaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. 
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publi-
kacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem 
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem 
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informa-

cje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach 
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamiesz-
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz 
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czaso-
wo 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 uzupeł-
niać 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.
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JAK WYSŁAĆ PIT 
PRZEZ INTERNET

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet  jest 
najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania 
rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z 
dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.

Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W 
ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. 
Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyła-
nych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do 
minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatni-
ka. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi 
z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem 
złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie dar-
mowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio 
do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bez-
pieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobra-
ne ze strony systemu e-Deklaracje na http://www.finanse.
mf.gov.pl/pp/e-deklaracje 

PIT przez Internet w pięciu krokach:
1. Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.fi-

nanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobra-
nia aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Dekla-
racje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formula-
rze, a następnie go wypełnij,

3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w 
zeznaniu rocznym za 2015 rok,

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 koloro-

wanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wy-
drukować.

Wśród dostępnych publikacji można znaleźć między in-
nymi „Bezpieczne wakacje”, „Zdrówko na bis”, „Zawiercie 
wczoraj i dziś” czy „Wędrówki Jurajskim Szlakiem”. Ko-
lorowanki 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

Z życia „Społecznej”
Dzień otwarty 
W ramach Dnia Otwartego 

gościliśmy uczniów klas szó-
stych oleckich szkół podstawo-
wych, którzy zapoznali się z 
naszą szkołą. Pokazaliśmy im 
szkołę „od środka” - nasze kla-
sy, pracownie i opowiedzieliśmy 
dlaczego warto wybrać nasze 
społeczne gimnazjum jako miej-
sce dalszej nauki. 

Dziękujemy Dyrekcjom, na-
uczycielom i uczniom szkól pod-
stawowych nr 1 i nr 3 za umoż-
liwienie przedstawienia oferty 
edukacyjnej naszej szkoły, jej 
atutów i sukcesów.

su

4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru 

(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowo-
dem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia 
PIT-u w urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz 
skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych 
zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.fi-
nanse.mf.gov.pl (zakładka – Instrukcje).



Tygodnik Olecki 15/950 - r. 2016
8 to@borawski.pl

Wiosenna pobudka, ów!
Adam Mickiewicz, jak przystało na 

sztukmistrza słowa, pisał: O roku ów! (…). 
Ten ów dalej rozwinął się, jak kwiat: 

O wiosno! kto cię widział wtenczas w 
naszym kraju,

pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w 

życiu. (…) (Pan Tadeusz)
Miałem taki (ów) 1970 rok. Wiosną 

wróciłem z Białych ścian (czytaj: z sana-
torium) do okolic Kwitnącej Jabłoni. Sze-
dłem z ojcem Czesławem i siostrą Bożenką 
z przystanku PKS Pamiątka do Kopanej 
(dzisiaj ul. Pawłowicka). Świadkiem wy-
sokopienne jabłonie w różowo-białych 
kreacjach. Miałem 16 lat, wzdychałem pod 
nosem - O roku ów! Od jesieni 1969 roku 
byłem w wyraju, ale w nieco innym zna-
czeniu, niż pisał Adam Mickiewicz w obja-
śnieniach do Pana Tadeusza: 

„Wyraj” w mowie gminnej [w języku 
ludowym, tj. białoruskim] znaczy właści-
wie czas jesienny, kiedy ptaki wędrowne 
odlatują; lecieć na wyraj – jest to lecieć w 
kraje ciepłe. Stąd przenośnie nazywa lud 
wyrajem kraje ciepłe i w ogólności jakieś 
kraje bajeczne, szczęśliwe, za morzami le-
żące.

Powróćmy jeszcze do epopei Mickie-
wicza i przypomnijmy fragment, w którym 
tyle skrzydlatości, 

Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny; 
A za nim, krzykliwymi nadciągnąwszy pułki,
Gromadziły się ponad wodami jaskółki
I z ziemi zmarzłej brały błoto na swe domki.
W wieczór słychać w zaroślach szept ciągnącej słomki,
I stada dzikich gęsi szumią ponad lasem,
I znużone na popas spadają z hałasem,
 A w głębi ciemnej nieba wciąż jęczą żurawie.
Słysząc to nocni stróże pytają w obawie,
Skąd w królestwie skrzydlatym tyle zamieszania, (…) 
Ilekroć wybija zielona godzina i pojawiają się liście, 

pąki, powracają wspomnienia sprzed lat. Z drugiej połowy 
XX w., kiedy widziałem jak pszczoły i bąki toną w … kieli-
chach kwiatów. Było tak jak w antologii, która – przypomnę 
- jest zbiorem woni z sadów (poezji). Im jestem starszy, tym 
częściej powraca do mnie ów rok 1970. Konkretnie – ciepła 
wiosna, z której spłynęła zima.

To były takie chwile, w których zrozumiałem, co miał na 
myśli Cyprian Kamil Norwid, kreśląc: 

Wszędzie albowiem, jak to mówią (z przeproszeniem), 
dobrze z ludźmi dobrymi - - ależ w domu najlepiej!

W jednym z listów, z marca 1862 roku, do Joanny Kul-
czyńskiej z nostalgią i zachwytem skreśli ten, którego posą-
dzano o ciemność: Niezadługo (…) wszystkie wdzięki wsi 
się rozśmieją – nigdzie takiej wiosny na globie, jak w Polsce! 
(…) Norwid jasno stawiał sprawy tego świata: 

Są słowa, co jak liście lecą,
Są drugie słowa, co jak gwiazdy świecą: (…).
Julian Tuwim w skeczu sypnął garść uśmiechu: (…) wio-

sna nas rozbiera jak ta cholera! (Wiosna). 
Profesor Tadeusz Kotarbiński spolegliwie objaśnił porę, 

co pożegnała przedwiośnie: 
Czym się różni kwiecień od marca? Tym, że w marcu, 

gdy tylko zrobi się ładnie, to zaraz po tym robi się brzydko, 

a w kwietniu, gdy tylko zrobi się brzydko, to zaraz po tym 
robi się ładnie.  

Przepraszam, że takimi (wiosennymi) sprawami za-
czerniam papier. W świetle druku zanurzam promienie, 
które nigdy się nie brudzą.

 
*
Wybuchła wiosna, zima zbiegła.
Brat do mnie zadzwonił: Jadę do
Kopanej. Zabieram aparat, może 
życzysz sobie jakieś zdjęcie? 

Jeżeli znajdziesz starą jabłoń, której
odbiła gałązka i zakwitł kwiat nie-

jednego dnia i nocy … To pstryknij! 

Brat odnalazł jabłoń w starym sa-
dzie,
która spoziera na listki i kwiaty, co 
wybiły
z jej boku. Wiosną poczułem tren 
jesieni.

*
Wierszyki drobne. 
Wyskubane jak okruszki z bułecz-
ki. 
Mieszczą się w dłoni jak kłos, co 
trzyma
w łuskach pełne ziarna. Przed 
omłotem. 
Liryki jak słoneczko, które pobu-
dza. Nas.

*
Nasienie szybciej się nie przyjmie,
gdy je wystrzelisz z procy. 

*
Kwiaty na ugorze są też piękne,
choć zasłania je trawa i zielsko.

*
Z wiosną zdrowie jak z płatków, 
zaś jesienią nawałnica chorób.
*
Sekrety kwitną w
owocach. Na zaś.

*
Przysłowie jest dla mnie pierwszą jaskółką, 
która czyni w literaturze przedlato.

*
Za rękę trzymają się zakochani, 
niezależnie od pory roku. 
Pod rękę idą Ci, co są razem.  
Dziecko wyciąga ręce, żeby 
do ciepła mamy się przytulić.  
Na starość ręka wystaje zza 
kołdry i szuka ręki ratunku.
W ręce mieszka najczulsze
słowo - dotyk.  

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Postscriptum
Liryki pochodzą z tomiku pt. MAŁE I DUŻE I WIER-

SZE, który ukaże się latem 2016 roku. Druk zwarty będzie 
wydany przez  Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. 
J. Stępkowskiego 17. Moi Krajanie z okolic „Kwitnącej Ja-
błoni” zadbali, żeby to, co piszę, nie odleciało na jaskółcze 
szlaki.

Fot. Ireneusz Szczepaniak, Stara jabłoń, której odbiły 
kwiaty, w sadzie Gadomskich w Kopanie, obok trasy E 77.

Felieton
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Zaproszenie 
na badanie  cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane są 
bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat, 
finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.

Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym - 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z 
o.o., ul Gołdapska 1. 

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowa-
niu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Pamiątka regionu 
Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego zaprasza do udziału w konkursie 
„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, którego 
celem jest pozyskanie pamiątki turystycznej 
służącej promocji regionu. Praca ma nawiązy-
wać do charakterystyki regionu i jego dziedzic-
twa kulturowego, a jej przedmiotem może być: 
rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, 
kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła 
artystycznego. 

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie 
osoby fizyczne, twórcy i artyści, którzy prowa-
dzą działalność gospodarczą samodzielnie lub 
są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach. 
Termin składania prac upływa 30 czerwca 
2016 r. Zwycięzcom zostaną przyznane nagro-
dy: I stopnia w wysokości 5.000,-zł, II stopnia 
– 3.000,- zł, III stopnia – 2.000,- zł.

Regulamin konkursu oraz karta zgłosze-
niowa są zamieszczone na www.warmia.ma-
zury.pl w zakładce „TURYSTYKA I PRO-
MOCJA”. Informacje o konkursie można 
uzyskać pod numerem telefonu 89 521 69 00, 
e-mail: dt@warmia.mazury.pl.              
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

14-latek włamał się 
dwóch sklepów

11 kwietnia oleccy kryminalni zatrzymali 
14-latka, który włamał się do dwóch sklepów 
na terenie Olecka. Łupem Dominika B. padły 
pieniądze oraz miedziane rury. Teraz nieletni 
będzie odpowiadał przed Sądem Rodzinnym i 
Nieletnich. 

W ciągu minionych kilku dni oleccy poli-
cjanci zostali poinformowani o dwóch włama-
niach do sklepów na terenie Olecka. Jak usta-
lili kryminalni w obu przypadkach sprawca po 
wybiciu szyby wchodził do wnętrza, skąd z 
pierwszego sklepu zabrał pieniądze w kwocie 
400 zaś z drugiego drobne monety oraz rury 
miedziane o wartości ponad półtora tysiąca 
złotych. 

Kryminalni pracujący nad tymi sprawami 
szybko wytypowali osobę, która mogła mieć 
związek z tymi zdarzeniami. 

11 kwietnia w rękach policjantów był Dominik B. 14-latek został 
przesłuchany i przyznał się do winy. 

Teraz za kradzież z włamaniem będzie odpowiadał przed Sądem Ro-
dzinnym i Nieletnich.

Ponadto nieletni po wykonanych czynnościach został odwieziony do 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, skąd uciekł kilkanaście dni 
wcześniej.

 rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17706
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Odpowie za ugodzenie nożem
Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

usłyszała Małgorzata S . Kobieta nożem kuchennym ugo-
dziła w brzuch swojego męża. Poszkodowany  w wyniku do-
znanych ran w stanie ciężkim trafił do szpitala w Olecku.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę 3 kwietnia br. 
ok. godziny 17.30 w jednej z miejscowości na terenie gminy 
Świętajno. Wtedy to oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o 
mężczyźnie ugodzonym nożem. 

Natychmiast na miejsce skierowano policjantów pre-
wencji, którzy potwierdzili, że poszkodowany został raniony 
nożem kuchennym. Mężczyzna, który był pod silnym działa-
niem alkoholu doznał rany w okolicy jamy brzusznej. 

Nie był on w stanie logiczne wytłumaczyć jak doszło do 
zranienia. Policjanci ustalili, że 42-letni pokrzywdzony wra-
cał tego dnia do domu po pracy. Świadkowie jednak nie za-
uważyli nic podejrzanego i nie mięli wiedzy odnośnie zranie-
nia sąsiada. Ranny został na miejscu opatrzony przez załogę 
pogotowia i następnie przewieziony do szpitala w Olecku. 
Następnego dnia intensywne czynności prowadzone przez 
funkcjonariuszy wydziału kryminalnego doprowadziły do 
wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. 

Do policyjnego aresztu  trafiła 39-letnia partnerka po-
krzywdzonego. Podczas przesłuchania ustalono, że to 39-let-
nia Małgorzata S zraniła swojego męża w trakcie awantury 
domowej. Podejrzana przyznała się do winy. W konsekwen-
cji usłyszała zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Kobieta  złożyła wyjaśnienia w tej sprawie. Proku-
rator zastosował wobec niej dozór policyjny.

Za popełniane przestępstwo grozi jej kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.                    podkom. Tomasz Jegliński

Podawali się za policjantów 
Oleccy policjanci zatrzymali do wyjaśnienia  mężczy-

znę, który jest podejrzany o wymuszenie rozbójnicze i 
podawanie się za funkcjonariusza publicznego. Daniel S. 
podjął interwencje podając się za policjanta, a następnie 
grożąc swoim ofiarom pobiciem zażądał wydania pienię-
dzy. Jego łupem padły ponadto dwa  telefony komórkowe i 
dowód rejestracyjny.

Do zdarzenia doszło 3 kwietnia br. ok. godziny 18.00 
nad jeziorem w Olecku. Z dokonanych ustaleń wynika, ze 
do dwóch mężczyzn znajdujących się pod wpływem alko-
holu w samochodzie podjechał samochód terenowy, w któ-
rym znajdowało się dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn 
i kobieta. Jeden z nich oświadczył, że jest policjantem. 

Za nie podejmowanie oficjalnych czynności zażądał 
pieniędzy w kwocie tysiąca złotych a po otrzymaniu mniej-
szej kwoty zagroził dalszymi konsekwencjami i zabrał po-
krzywdzonym dowód rejestracyjny samochodu oraz dwa 
telefony komórkowe. 

Pokrzywdzeni dopiero następnego dnia po wytrzeź-
wieniu złożyli zawiadomienie o przestępstwie. Funkcjo-
nariusze wydziału kryminalnego pracujący nad ta sprawą 
zatrzymali 36-letniego Daniela S. 

Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do 
winy. Policjanci  wystąpili z wnioskiem do Prokuratury 
o przesłanie sprawy do sądu z wnioskiem o zastosowanie  
tymczasowego aresztowania podejrzanego.

Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo wymu-
szenia rozbójniczego grozi kara pozbawienia wolności na-
wet do 10 lat.

podkom. Tomasz Jegliński

Próbował spalić stodołę, 
został aresztowany 

8 kwietnia na wniosek oleckiej komendy prokurator 
wystąpił do sądu o zastosowanie wobec Józefa K. tymcza-
sowego aresztowania. Mężczyzna w piątek 1 kwietnia br w 
miejscowości Gąsiorowo próbował podpalić stodołę. Uda-
remnił mu to właściciel. 68-latek już przebywa w areszcie.

1 kwietnia oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał 
zgłoszenie, że w miejscowości Gąsiorowo Józef K. pró-
bował podpalić stodołę. Jak ustalili policjanci podłożył 
on podpaloną, suchą trawę w odeskowanie budynku. Na 
szczęście właściciel gospodarstwa w porę zauważył 68-lat-
ka i  ugasił płomienie. 

Józef K. w miniony czwartek usłyszał zarzut usiłowa-
nia zniszczenia mienia i przyznał się do winy.  Na wnio-
sek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec niego 
tymczasowy areszt na trzy miesiące. 

Za to przestępstwo grozi mu kra do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

czterech na podwójnym 
gazie i dwóch 
awanturników

W miniony weekend funkcjonariusze oleckiej ko-
mendy zatrzymali czterech nietrzeźwych kierujących, a także 
odizolowali od swoich rodzin dwóch pijanych awanturników. 

W miniony piątek przed północą  w miejscowości Giże 
funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 
kierującego osobowym oplem. Badanie alkomatem wyka-
zało w organizmie Kacpra K. blisko 0,3 promila alkoholu. 
Policjanci zatrzymali 18-latkowi prawo jazdy.  

Drugi kierujący, który pijany kierował rowerem został 
zatrzymany przez mundurowych w minioną sobotę po godzi-
nie 18:00 w Olecku. Badanie alkomatem wykazało w organi-
zmie Leszka J.  ponad promil alkoholu. 

Kolejnego kierującego, który zdecydował się prowadzić 
na podwójnym gazie oleccy policjanci zatrzymali 9 kwietnia 
w Olecku. Kamil D. kierował motorowerem mając ponad 0,5 
promila alkoholu w organizmie. Ponadto podczas kontroli 
funkcjonariusze stwierdzili, że pojazd ma niesprawne oświe-
tlenie w związku z czym zatrzymali jego dowód rejestracyjny. 

Ostatni pijany kierujący został zatrzymany w minioną 
niedzielę przed godz. 19:00 w miejscowości Sokółki. Michał 
J. prowadził motorower mając ponad 1,5 promila alkoholu w 
organizmie. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych 
okazało się, że 20-latek posiada aktualny sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów. 

W minioną sobotę oleccy policjanci odizolowali od bli-
skich dwóch pijanych awanturników.

Jako pierwszy do policyjnej celi trafił Jarosław. S. Męż-
czyzna wszczął awanturę z siostrą i matką, wyzywał je sło-
wami wulgarnymi, wyganiał z mieszkania oraz poniżał. 
Mieszkaniec Kowal Oleckich nie reagował na polecenia do 
uspokojenia się w związku z czym został zatrzymany. Bada-
nie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2,5 pro-
mila alkoholu. 

Po godzinie 20:00 oleccy funkcjonariu-
sze otrzymali kolejne zgłoszenie o awanturze 
domowej. Tym razem mieszkaniec olecka 
wszczął awanturę z konkubiną podczas, któ-
rej wyzywał ją i córkę oraz je uderzył. Kiedy 
na miejsce pojechali policjanci Adama Z. nie 
było w mieszkaniu. Jednak kiedy policjanci 

wyszli, przed budynkiem zastali awanturnika. Mężczyzna 
w obecności mundurowych stwierdził, że nadal będzie ro-
bił porządki z konkubiną i córką w związku z czym został 
zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Badanie alko-
matem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoho-
lu. 

Obie rodziny zostały objęte nadzorem w ramach proce-
dury Niebieskiej karty

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kronika policyjna
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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. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie 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, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

K
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Amfetamina 
w lodówce 

Blisko 250 g amfetaminy zabezpieczyli 
oleccy kryminalni w jednym z mieszkań 
na terenie Olecka. 

Funkcjonariusze Wydziału Kryminal-
nego oleckiej komendy podczas wykony-
wania swoich obowiązków uzyskali infor-
macje, że w jednym z mieszkań na terenie 
olecka mogą znajdować się narkotyki. 

W miniony czwartek podczas przeszu-
kania wskazanego mieszkania, w lodówce, 
w plastikowym pojemniku oraz w toreb-
ce foliowej policjanci ujawnili narkotyki. 
Łącznie zabezpieczyli blisko 250 g amfe-
taminy o czarnorynkowej wartości blisko 
10 tysięcy złotych. 

Do aresztu trafiły cztery osoby. Zebra-
ny materiał dowodowy pozwolił policjan-
tom na przedstawienie zarzutów posiada-
nia narkotyków dwojgu z nich. 

Funkcjonariusze wystąpili do prokura-
tury z wnioskiem o wystąpienie do sądu o 
tymczasowe aresztowanie posiadaczy nie-
dozwolonych środków. Jednak 9 kwietnia  
prokurator zdecydował o oddaniu  Kata-
rzyny D. i Marcina D. pod dozór  policji.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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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 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V03108

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
37

a0
6PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V05304

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B32307

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V02709

V0
20

09
a

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy            V02809

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V02609

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02908

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V06402

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03407

V06502

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V05733

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
03

80
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* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03616

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V02819

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V06332

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V05513

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32607

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B32707

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34003

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B33704

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34103

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L96501

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33504

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02420

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17508

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

B34801

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B33903

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B35101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02509

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B33904

* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona 
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07011

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32407

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 K18205

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L96303

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05713

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V03606

V
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01911

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V037a26

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06322

* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-32-
32 V06352

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul. 
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06362

K
18
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06   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

V05803

V0
55

03

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V01610a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06711

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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2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V05404

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04115

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L96402

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B34901

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B34602

* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17906

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07111

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V027a46

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18006

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B34303

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B35001

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K18604

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K18504

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B33405

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V02829

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B33505

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B33305

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03217

* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V06342

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K17806

* 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 V05723

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V05813

* 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 trans-
portu. 600936589.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847-
044 B32208

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 V06602

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel. 
721-643-708 K17507

* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B33205

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V05414

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V037a36

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K18813

V
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3



Tygodnik Olecki 15/950 - r. 2016
14 to@borawski.pl

Olecko Biega 
w Dębnie i Warszawie

3 kwietnia 11 zawodników Stowarzyszenia Olecko Biega 
uczestniczyło w międzynarodowej imprezie biegowej 
43. MARATON DĘBNO. Jest to najstarszy i najszyb-
szy maraton w Polsce. Dębno nosi zaszczytną nazwę 
Stolicy Polskiego Maratonu. Pierwsze zawody w bie-
gach długodystansowych zostały zorganizowane w tej 
niespełna 14 tysięcznej miejscowości w 1966 roku. 

Miasto położone jest w województwie zachodnio-
pomorskim 100 km na południe od Szczecina, 100 km 
na wschód od Berlina i 640 km na zachód od Olecka. 
Pogoda w czasie maratonu sprawiła biegnącym olbrzy-
mią niespodziankę - było słonecznie, dochodziło do 18 
stopni Celsjusza w cieniu! Stanowiło to pewnego ro-
dzaju utrudnienie, zważywszy, iż treningi przed mara-
tonem przebiegały w niskich temperaturach. Jednakże 
wszyscy olecczanie z większym i mniejszym trudem 
poradzili sobie z ciepłem oraz dystansem. Na mecie 
najszybciej z naszej grupy finiszował Marcin Brynda 
z czasem 3:18:14, plasując się na 184 miejscu w klasy-
fikacji open i 31  w kategorii M-20. 

Pozostali linię mety przekraczali kolejno:
Jarosław Jasiński, 03:42:01, open 579,  kat. M-40  

174
Gerard Rożek 3.56.42, open 931, kat. M-40  276
Karol Zaniewski 4:14:40, open 1337, kat. M-30 

539
Marcin Paweł Piotrowski 4.24:14, open 1509, kat. 

M-40 444 (debiut w maratonie)
Stanisław Warykowski, 4:27:04 open 1568,  kat. 

M50 102 
Jan Bagiński 4:29:12, open 1618, kat.  60+  31
Sławomir Sienkiewicz 4:29:39, open 1628, kat. 

M-40 486
Ewa Muster-Drażba 4:34:28, open 1696, kat. K-40 

224
Wojciech Jegliński 4:42:06, open 1802, kat. M-40 

539 (74 w klasyfikacji nauczycieli – III Mistrzostwa 
Polski Nauczycieli)

Paweł Interewicz 4:42:36, open 1814, kat. M-40 
542

Na szczególną uwagę zasługuje postawa Jana 
Bagińskiego, który poprawił swój wynik z pierwsze-
go maratonu aż o 35 minut!!! Janku, dajesz przykład 
wszystkich niedowiarkom, że niemożliwe jest możli-
we!!! Dzięki, że biegasz z nami.

Zawody ukończyło 2100 zawodników, a zwycięz-
cą okazał się Kenijczyk MUTUKU KYEVA Cosmas 
z czasem 2:11:56.  

Maraton w Dębnie był dla oleckich biegaczy ko-
lejnym etapem w drodze do zdobycia Korony Pol-
skich Maratonów czyli przebiegnięcia maratonów w 
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Dębnie  
w ciągu 24 miesięcy. 

Tego samego dnia w stolicy kraju nasz kolega 
Cezary Gierszewski z sukcesem uczestniczył w 11. 
PZU Półmaratonie Warszawskim. Czarek osiągnął 
bardzo dobry czas 1:43:53, który zapewnił mu 3278 
miejsce w open i 915 w kat. M-40. 

W imieniu swoim i maratończyków Olecko Biega, 
składam serdeczne podziękowanie Markowi Gulbie-
rzowi, wybitnemu ultramaratończykowi i długody-
stansowcowi z Kowal Oleckich za trenerskie wspar-
cie, dzięki któremu uwierzyliśmy, że można czerpać 
radość z biegania, nawet tak długich dystansów, jak 
maraton.

Wojciech Jegliński
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

13 kwietnia (Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej)
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Mał-
gorzaty, Przemysławy
Artemona, Denisa, Długomiła, Jana, 
Justyna, Marcina, Przemysława
14 kwietnia 
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julian-
ny, Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Lu-
dwiny, Marii, Marty, Martyny, Walerii, 
Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justy-
na, Krzysztofa, Lamberta, Maksyma, 
Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego, 
Waleriana
15 kwietnia (Światowy Dzień Kom-
batanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmiły, Ludwi-
ny, Odetty, Olimpii, Wacławy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, 
Leonida, Modesta, Teodora, Tytusa, 
Wacława, Wiktora, Wiktoryna, Wsze-
gniewa
16 kwietnia 
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biru-
ty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecy-

liana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza, 
Patryka, Urbana
17 kwietnia 
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocen-
tego, Jakuba, Krosisława, Patrycego, 
Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia (Dzień Pracownika Prze-
mysłu Włókienniczego, Odzieżowego 
i Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumiły, Bogusławy, 
Gosławy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumiła, Bogu-
sława, Flawiusza, Gosława, Gościsła-
wa, Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, 
Leontyny, 
Adolfa, Alfa, Czecha, Czesława, Jerze-
go, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymo-
na, Tytusa, Wernera, Włodzimierza
20 kwietnia 
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, 
Blanki 
Czecha, Czesława, Florencjusza, 
Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja, 
Szymona, Teodora

Nie dziwota, że są harde urodziwe 
panie,
Wszak im drzewo wynioślejsze, 
tym trudniej wejść na nie.
Wdy i z panną, i ze drzewem kto 
nie kiep, poradzi.
Trzeba owszem wziąć i zarżnąć, no 
i po zawadzie. 

(NN)
Sztuka, seks i miłość wszystko 
zniosą, tylko nie nudę. 

Waldemar Łysiak, MW
Najdziwniejsze w ludzkim seksie 
było to, jak trwał, choćby ludzie 
byli całkowicie ubrani i siedzieli 
po przeciwnych stronach ogniska. 
Tkwił w tym wszystkim, co mówi-
li i czego nie mówili, jak patrzyli 
na siebie i jak odwracali wzrok. 

Terry Pratchett, Piąty elefant
Zauważył, że seks jest całkiem po-
dobny do kuchni: fascynuje ludzi, 
którzy często kupują książki pełne 
skomplikowanych przepisów i 
ciekawych obrazków, często, kiedy 
naprawdę są głodni, tworzą w wy-
obraźni wspaniałe bankiety – ale 
kiedy dzień się kończy, całkiem ich 
zadowala sadzone jajko i frytki, 
jeśli tylko są dobrze wysmażone i 
jeśli na talerzu znajdzie się może 
plasterek pomidora. 

Terry Pratchett, Piąty elefant

Kwiecień – plecień bo przeplata, tro-
chę zimy, trochę lata.

Suchy marzec, maj zaś chłodny, 
kwiecień mokry, rok niegłodny.

Na Tymona (19 IV) siej jęczmiona, 
byś do św. Katarzyny poobsiewał koni-
czyny.

Na kwiecień lada z czego wianek 
spleciesz.

Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę 
po zimie

Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje 
uniknąć trudności. 

Cnota mędrców jest jak wiatr, cnota 
zwykłych ludzi – jak trawa. Gdy nad tra-
wą przechodzi wiatr, trawa pochyla się.

Uczyć rozsądku, a być rozsądnym – 
to dwie różne rzeczy.

Bez uśmiechu nie otwieraj drzwi go-
ściowi

Bez miary lekarstwo stanie za truci-
znę. 

Chłop robotny, żona pyskata – zdobę-
dą razem pół świata.

Cnota jest klejnot nieoszacowany, bo 
ta ozdobi ubogich i pany.

Cnota tam za błoto, gdzie ma wagę 
złoto.

Kotlety z jajek
4 jajka ugotowane na twardo, 1 su-
rowe jajko, 2 ugotowane ziemniaki, 2 
łyżki śmietany, 3 łyżki bułki tartej, sól, 
2 łyżki masła, łyżeczka suszonego ko-
perku, świeżo zmielony czarny pieprz

Ugotowane jajka drobno siekamy. 
Dodajemy do nich zmielone ziemniaki, 
śmietanę, suszony koperek, sól, pieprz 
i surowe jajko. 

Masę dokładnie wyrabiamy.
Formujemy z niej małe kotleciki. 

Otaczamy je w bułce tartej i smażymy 
na złoty kolor na stopionym maśle. 

Jajka w galarecie
6 jaj, 20 dag pomidorów koktajlo-
wych, 10 dag świeżych ziół (bazylia, 
pietruszka, oregano), 
galareta: 12 łyżeczek żelatyny, 250 
ml wytrawnego białego wina, 410 ml 
bulionu jarzynowego, 2 łyżki sosu wor-
cester, 3 łyżki białego octu winnego, 
sól

galareta: żelatynę przekładamy 
do rondla i zalewamy szklanką zim-
nej przegotowanej wody. Mieszamy i 
podgrzewamy do czasu aż żelatyna się 
rozpuści. 

Do płynnej żelatyny dodajemy bu-
lion, wino i sos. Po dokładnym wymie-
szaniu dodajemy stopniowo po łyżce 
ocet winny.

Roztwór mocno solimy.
Część płynnej galarety wlewamy 

do formy (o bokach 20x25 cm) by na 
jej dnie utworzyła 1 centymetrową 
warstwę i wstawiamy do lodówki by 

stężała. Pozostałą galaretę przykrywa-
my folią i odstawiamy w letnie miejsce. 

Przed przygotowaniem galarety jaj-
ka gotujemy na twardo, studzimy je i 
następnie obieramy. 

Pomidory myjemy. Zioła płuczemy, 
suszymy i drobno siekamy. 

Na zastygłej galarecie układamy jaj-
ka, obkładamy je pomidorami. Całość 
posypujemy ziołami.

Teraz wlewamy pozostałą galaretę 
tak, by jajka i pomidory były całkowicie 
zakryte.

Wstawiamy do lodówki do stężenia 
na całą noc. 

Przed podaniem zanurzamy naczy-
nie na chwilę w gorącej wodzie. Wtedy 
będzie łatwiej wyjąć galaretę. Z wierz-
chu przykrywamy je płaskim talerzem i 
odwracamy. 

Można pokroić danie na porcje lub 
podawać w całości. 

Kapusta 
– najzdrowszą potrawą
 „kapusta kwaśna należy bez zaprze-

czenia do najzdrowszych pokarmów. 
Było dawniej powszechnym przysło-
wiem: kto jada pilnie kapustę, ten dłu-
żej żyć będzie. Z kapustą łączy się zupa 
i daje miazgę, którą soki żołądkowe 
mogą przerobić bardzo dobrze na po-
trzeby organizmu. Do tej mieszaniny 
przychodziła potrawa główna, a zakoń-
czenie stanowiła potrawa najposilniej-
sza, tj. mleko” – tak pisał przed 120 laty 
sławny naturalista Sebastian Kneipp, 
zachwalając ludowe sposoby odżywia-

nia na obszarze Szwabii, gdzie kwaśna 
kapusta była „najpierwszą potrawą”. 

Wyrzuć natychmiast
Gdy puszka konserw ma wypukłe denko 
– tzw. bombaż, nadaje się tylko do... 
wyrzucenia. 
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Gościradzkie krajobrazy
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko -Kowale Oleckie - Guzy - Gościrady

Gościradzkie krajobrazy, to urozmaicony polodowcowy 
teren na południe od Guz. 

Samochód można 
zostawić przy drodze 
asfaltowej i udać się 
pieszo z miejscowości 
Guzy do wsi Szarejki. 
Drogowskaz w Guzach 
informuje o 3 km dro-
dze, w rzeczywistości 
kończy się ona tuż za 
gospodarstwem i zni-
ka po przejściu 1 km 
– zaorana. W związku 

z tym trudno jest wypatrzeć dawny cmentarz ewangelicki, 
który umiejscowiony jest w odległości 1,5 km od drogi as-
faltowej na wzniesieniu, naprzeciw wzgórza (zaznaczonego 

na mapie) o wysokości 
bezwzględnej 250,7 
m n.p.m. Nieopodal 
cmentarza znajdują się 
źródła rzeki Legi.

Stare cmentarze, to 
bez wątpienia ginący 
krajobraz Mazur, te-
renu wielowyznanio-
wego. Są one jak stare 
księgi. Ale nikt już ich 

raczej nie odwiedza (tych sprzed 1945 
r.), a jest ich bardzo wiele, często po-
ukrywanych w lasach.

Najwięcej cementarzy jest ewan-
gelicko-augsburskich. Ewangelicy 

zakładali cmentarze najczęściej na pagórkach. Każda wieś 
miała swoje miejsce pochówku. Na terenie Warmii i Mazur 
znajduje się około 3200 starych cmentarzy i grobowców. 

Gościrady, to osada, w której znajduje się już tylko 
jedno gospodarstwo. Za to dokoła przepiękne krajobrazy, 
wzgórza, aleje drzew, głazy narzutowe, lasy i bagna – sie-
dlisko wielu gatunków roślin i dzikich zwierząt. 

Wspaniałe, rozległe przestrzenie zachęcające do pie-
szych wędrówek. 

W pogodną i częściowo słoneczną niedzielę, 3 kwietnia 
2016 r. gościradzkie krajobrazy podziwiali: Cezary Laso-
ta i Andrzej Malinowski.
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Dzień otwarty 16 kwietnia 2016 r. oraz wydłużone godziny 
pracy Urzędu Skarbowego w Olecku w dniach 28-29 kwiet-
nia 2016 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, iż w 
ramach akcji rozliczania podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2015 r. Urząd Skarbowy w Olecku 
organizuje

„Dzień Otwarty” 
w dniu 16 kwietnia 2016r.

W tym dniu sala obsługi podatnika w Urzędzie Skarbowym 
w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7 
oraz w Punkcie Obsługi Podatnika w Gołdapi, ul. Konstytu-
cji 3 Maja 3 
będzie czynna w godzinach od 9.00 do 13.00, gdzie będzie 
można:
• uzyskać informacje związane z rozliczeniami podatkowy-
mi,
• pobrać druki zeznań,
• złożyć zeznanie podatkowe,

• dokonać aktualizacji danych identyfikacyjnych,
• skorzystać ze stanowiska i pomocy pracownika przy wy-
słaniu zeznania drogą elektroniczną,
• pozyskać informacje w zakresie Narodowej Loterii Para-
gonowej.
Ponadto w dniach 28 - 29 kwietnia 2016 r. pracownicy tut. 
Urzędu zapewniają obsługę podatników 
na sali obsługi w Urzędzie Skarbowym w Olecku, ul. Woj-
ska Polskiego 7, w godzinach od 7.15 do 18.00
 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że w 
związku z rozliczeniem podatkowym za 2015r. została uru-
chomiona strona internetowa www.szybkipit.pl.  Na stronie 
tej znajdziecie Państwo informacje niezbędne do sporzą-
dzenie rozliczenia podatkowego za 2015 r. oraz przesłania 
go drogą elektroniczną (e-Deklaracje), bez konieczności 
wizyty w Urzędzie Skarbowym. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości związanych z rozliczeniem PIT, możecie Pań-
stwo, za pośrednictwem tej strony, zadać pytanie eksperto-
wi z Ministerstwa Finansów.

IV B buduje domy ptakom
31 marca uczniowie z klasy IVb z Szkoły Podstawowej nr 4 z wychowawczyniami Jo-

anną Cichanowicz i Dorotą Witkowską wieszali budki lęgowe dla ptaków.
Uczniowie powiesili przed szkołą dwie budki: jedną na sośnie, a drugą na świerku. 

Otwory skierowano w kierunku wschodnim.
Młodzi przyrodnicy mają nadzieję, że ptaki, np. sikorki lub wróble zdecydują się na za-

jęcie skrzynek, które służą ochronie gatunkowej, sprzyjają bioróżnorodności, a wystawione 
w odpowiedniej ilości i proporcjach, przywracają biorównowagę. Skrzynka może być zain-
stalowana na drzewie, a także na ścianie domu, altany. Powinna być zawieszona stabilnie, 
aby nie drgała i nie kołysała się na wietrze. 

Klasa bardzo się cieszy, że mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu i dzięki temu w oko-
licy szkoły przybędzie ptaków.

Aleksander Sienkiewcz (kl. IV b)
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„Nad Wigrami 
płynie, 

nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotogra-
ficznego

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika rozstrzygnięto Szkolny Konkurs 
Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie, 
nie płynie czas?”. Konkurs został prze-
prowadzony wśród uczestników projek-
tu z zakresu działalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo cieka-
we fotografie prezentujące przyrodę lub 
dziedzictwo kulturowe Wigierskiego 
Parku Narodowego. 

wyróżnienie,
Hubert Dąbrowski (1a), 

Poranna cisza nad Sucharem

IX Memoriał
im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja 

9 i 10 kwietnia na hali Lega rozegrano kolejny już IX Me-
moriał im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod 
patronatem Burmistrza Olecka Zawody zorganizował Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku i MLKS „Czarni” 
Olecko Sędzia głównym była Marzena Jasińska.

WYNIKI
9 kwiecień 2016r. (sobota)

Niepełnosprawni – kobiety:
1. Agnieszka Milewska (WTZ Olecko)
2. Hanna Milewska (WTZ Olecko)
3. Anna Zielińska (WTZ Olecko)
4. Aleksandra Staszewska (ZS 
Olecko)
5. Klaudia Romotowska (WTZ 
Olecko)

Niepełnosprawni – mężczyźni:
1. Marek Rzepliński (Start Białystok)
2. Krzysztof Trochim (Start Białystok)
3. Paweł Kamiński (WTZ Olecko)
4. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
5-6. Tomasz Kiczka (WTZ Olecko), 
Patryk Piwek (ZS Olecko)
7-8. Piotr Pawiński (WTZ Olecko), 
Krystian Pawiński (WTZ Olecko)

Open kobiet:
1. Marzena Jasińska (Czarni Olecko)
2. Dominika Miezianko (Czarni 
Olecko)

Open mężczyzn:
1. Marek Krymski (Grajewo)
2. Roman Skrzekut (UKS Białobrzegi)
3. Piotr Paul (UKS Białobrzegi)
7-8. Tyberiusz Królewicz (Czarni Olecko)
9-12. Daniel Trochim (Olecko), Tadeusz Pietrołaj (Olecko)

Mężczyźni powyżej 50 lat:
1. Kazimierz Żyliński (Krasnopol)
2. Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
3. Janusz Orłów (Krasnopol)
7-8. Andrzej Karniej (Olecko)
9-10. Jan Nawrot (Olecko), Tadeusz Pietrołaj (Olecko)

Mężczyźni powyżej 60 lat:
1. Bolesław Krawczyk (Olsztyn)
2. Henryk Prusiński (Olsztyn)
3. Ryszard Gruszkiewicz (Olsztyn)

4. Adam Trochim (Olecko)
5-6. Józef Polakowski (Olecko)
7. Zbysław Konopczyński (Lenarty)

Gra podwójna mężczyzn:
1. Marek Krymski (Grajewo) / Krystian Ma-
ciorowski (Grajewo)
2. Piotr Paul (UKS Białobrzegi) / Patryk 
Urban (UKS Białobrzegi)
3. Robert Karniej (Czarni Olecko) / Woj-
ciech Omilian (Czarni Olecko)
4. Tyberiusz Królewicz (Czarni Olecko) / 
Mateusz Marczykowski (Grajewo)
5-6. Roman Skrzekut (UKS Białobrzegi) / 
Andrzej Karniej (Olecko)
7-8. Marek Rzepliński (Olecko) / Adam Tro-
chim (Olecko)
9. Dariusz Staszkiewicz (Suwałki) / Tadeusz 
Pietrołaj (Olecko)

Gra podwójna weteranów powyżej 45 lat:
1. Kazimierz Żyliński (Krasnopol) / Janusz Or-
łów (Krasnopol)
2. Henryk Prusiński (Olsztyn) / Ryszard 
Gruszkiewicz (Olsztyn)
3. Henryk Szeszko (Augustów) / Józef Janow-

ski (Augustów)
4. Józef Polakowski (Olecko) / Jan Nawrot (Olecko)
5. Adam Trochim (Olecko) / Zbysław Konopczyński 
(Lenarty)

Gra mieszana:
1. Anna Zielińska (WTZ Olecko) / Marek Rzepliński 
(Olecko)
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2. Aleksandra Staszewska (ZS Olecko) / Krzysztof Tro-
chim (Olecko)

10 kwiecień 2016 r. (niedziela)
Dziewczęta 2007 r. i młodsze:

1. Maria Skarżyńska (Pisanica)
2. Aleksandra Adamczewska (Stary Folwark)
3. Patrycja Kozak (UKS Olimp Kętrzyn)

Chłopcy 2007 r. i młodsi:
1. Stanisław Krutul (MUKS Płaska)
2. Jan Krutul (MUKS Płaska)
3. Karol Szeszko (MUKS Płaska)
4. Bartosz Truchan (Czarni Olecko)
5-6. Michał Kawałko (Czarni Olecko)

Dziewczęta 2005 r. i młodsze:
1. Natalia Słuchocka (Stary Folwark)
2. Aleksandra Adamczewska (Stary Folwark)
3. Maria Skarżyńska (Pisanica)
5. Antonina Dębska (Czarni Olecko)

Chłopcy 2005 r. i młodsi:
1. Dawid Chilicki (Jantar Gołdap)
2. Mateusz Marcinkiewicz (Jantar Gołdap)
3. Stanisław Krutul (MUKS Płaska)
13-14. Karol Burba (Czarni Olecko)

Dziewczęta 2003 r. i młodsze:
1. Agna Bernotaityte (Vilkaviskis-Litwa)
2. Liepa Mozuraityte (Vilkaviskis-Litwa)
3. Martyna Bobier (Kolnica)

Chłopcy 2003 r. i młodsi:
 Geivydas Źalkauskas (Vilkaviskis-Litwa)
2. Dźiugas Armanavicius (Vilkaviskis-Litwa)
3. Rokas Brazaitis (Vilkaviskis-Litwa)
9-12. Aleksander Krajewski (Czarni Olecko)

Dziewczęta 2000r. i młodsze:
1. Saima Krutulyte (Vilkaviskis-Litwa)
2. Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko)
3. Milda Staraityte (Vilkaviskis-Litwa)
4. Dominika Miezianko (Czarni Olecko)

1. Rokas Brazaitis (Vilkaviskis-Litwa)
2. Matas Fiśeris (Vilkaviskis-Litwa)
3. Dźiugas Armanavicius (Vilkaviskis-Litwa)

Dziewczęta 1997r. i młodsze:
1. Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko)
2. Dominika Miezianko (Czarni Olecko)
3. Aleksandra Szymelewicz (Suwałki)

Chłopcy 1997r. i młodsi:
1. Jakub Barszczewski (Słobódka)
2. Łukasz Bartnicki (Czarni Olecko)
3. Aleksander Krajewski (Czarni Olecko)

Pierwszych czterech zawodników z każdej kategorii otrzy-
mało pamiątkowe dyplomy i medale ufundowane przez Urząd 
Miejski w Olecku oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów i organizatora.

Wszyscy zawodnicy otrzymali bezpłatne wejściówki na 
pływalnię.

W turnieju uczestniczyło 112 zawodniczek i zawodników.
Paweł Maksimowicz
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Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Ma-

zurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów 
naszego województwa, otworzył filię przychodni onko-
logicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci 
z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i pi-
skiego mogą rozpocząć bądź kontynuować terapię w tejże 
przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Woj-
skowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro

Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.
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Zaniemówić

Przerażenie dosięgało czubka nosa. Tydzień? A nie da się 
tego załatwić w trzy dni? Jeśli nie tydzień teraz, to sprawa 
będzie ciągnęła się przez dwa miesiące. Z bólem zdecydowała 
się na tydzień zwolnienia lekarskiego.

Sprawna – poza kontuzjowanym gardłem – po powrocie 
od lekarza wpadła w szał sprzątania dokumentów, świstków, 
zapisków i przeróżnych karteluszek, które odkładała na po-
tem.

Słyszała, a może czytała w Internecie, o przewrotności 
ludzkiego ciała. Ono daje przeróżne znaki, żeby zwolnić tem-
po, ale nie chcemy ich rozpoznawać, bo mamy swoje plany. 
Też miała plany na najbliższy tydzień, umówiła się na wiele 
spotkań, nazwijmy to biznesowych. Wszystko grało oprócz 
jednego. Straciła głos. 

Tak z dnia na dzień. Bez przeziębienia, gorączki, bez obja-
wów – po prosty przestała mówić, jej struny odmówiły współ-
pracy. Wizja dwóch miesięcy przeraziła ją na tyle, że poszła 
na zalecane zwolnienie. Może świat się nie zawili bez tych 
spotkań, rozmów, zabiegania, chaosu i wiru pracy?

Może właśnie to był znak, pomyślała. Może ciało, które 
okazało się być mądrzejsze od jej logiki, krzyczało: zwolnij! 
A skoro nie chciała go posłuchać, to odebrało jej głos, żeby nie 
mogła pracować. 

Zaparzając ziółka, stawiając na stoliku ciasteczka i mosz-
cząc się na fotelu, już była pewna, że Internet – choć pełno w 
nim śmieci – miał rację.

Zamówiona przesyłka z Wydawnictwa „W Drodze” zała-
pała się jeszcze na korzystny rabat świąteczny, dzięki któremu 
zamówiła więcej książek. 

Pierwsze awizo zjadł smok mieszkający w skrzynce na li-
sty, a drugie dotarło. Książki pachniały farbą drukarską i mia-
ła przyjemność wąchania, dotykania nowości. Później zostały 
jednak odłożone na półkę pod nazwą „na kiedyś”. 

Wzięła pierwszą z nich. „Myślę, że każdy ma takie chwile, 
kiedy nieoczekiwanie dostaje coś dobrego”. To zdanie z książ-
ki siostry Małgorzaty Chmielewskiej. 

I ta chwila właśnie nadeszła. Siedziała w wygodnym fo-
telu z kocem i poduszką pod bokiem, na wypadek, gdyby sen 

się narzucał zbyt bardzo. W kubku gorąca herbata o smaku 
słodkiej śliwki i figi z imbirem i cynamonem (polecam, bo 
pyszna – z Biedronki) w sam raz na chore gardło. Strona po 
stronie, małymi łyczkami zatapiała się w dzieło wielkie i 
ciche siostry Małgorzaty.

Jej fenomen pracy dla innych zadziwiał z każdą czytaną 
stroną. Wiara, wielka wiara, że tak trzeba, bo siostra kocha 
człowieka, a w każdym człowieku widzi Boga. Niesamo-
wite, niecodzienne, niemodne, ale jakże piękne. I ta umie-
jętność pisania o rzeczach wielkich w sposób zwyczajny, 
zupełnie jak u księdza Jana w poezji. Ot, choćby takie zda-
nie: „(…) że nie mamy już czasu na spokojne spojrzenie w 
niebo, uśmiech do życia, a nawet nie zauważamy, że nasze 
dzieci wyrosły i pies osiwiał na pysku”. 

Psa nie mam, ale dzieci rzeczywiście jakoś szybko uro-
sły, dojrzały, I ciągle ten pośpiech. Za dużo hałasu, natłok 
informacji, chaos wszędzie. Pogubili się gdzieś bliscy w 
tym zawirowaniu. Ci ważni, dla których nie ma czasu, bo 
ciągle ktoś nowy, nowy, nowy… A ciało się zbuntowało.

Posadziła więc ciało w fotelu. Od czasu do czasu wstaje, 
by obserwować ludzi za oknem. Niech pędzą. 

Jest dobrze. 
Pierwsze zdanie z książki s. Chmielewskiej: „Był taki je-

den dzień latem, kiedy przechodziłam przez nasze wiejskie 
podwórko i zobaczyłam szczęście.” Aż bała się czegokol-
wiek dodawać.  A urzekł sam tytuł przy zamawianiu: „Ce-
rowanie świata”. Nie naprawianie, budowanie, ulepszanie, 
tylko zwyczajnie - jak skarpetę niegdyś babcia  – cerowanie.

W tej przesyłce zamówionej po Wielkanocy znalazła się 
książka, którą ksiądz w ramach pokuty polecił przeczytać, 
oraz książka dla dzieci. Może to śmieszne, ale wzruszyła 
się. Tak, książka dla dzieci wzruszyła ją. Książka o relacji 
wnuczka z dziadkiem. Bo starość, brzydotę, zniedołężnienie 
chcielibyśmy schować przed światem, udawać, że tego nie 
ma. Książkę o pięknym poznawaniu się, uzupełnianiu się, 
odkrywaniu i o tym, że nie ma starości bez młodości, a może 
całkiem na odwrót (Z. Stanecka „Świat według dziadka”). 

A może nie wypada w tym wieku czytać książek dla 
dzieci, oglądać kreskówek? A niektóre naprawdę są mądre 
i wzruszające. Postanowiła, że jutro obejrzy pierwszą część 
uwielbianego „Shreka”. 

Polecam, czasami trzeba zaniemówić, bo to dobrze robi. 
Aż po kokardę, oczywiście.        Marusia


