
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

Nr 6 (941) 10 lutego 2016 r. cena 2,00 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 6
(941)

V
02

10
1

V
01

40
2

ISSN 1505-0246

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15
V31104
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Ustal granice co do ilości i treści programów 
telewizyjnych, jakie oglądają twoje dzieci.

H. Jackson Brown, Jr.

Karnawał w bibliotece, s. 2

Ferie we Wronkach, s. 16
Informacje KRUS

s. 6, 9

Feriew Kowalach, s. 14
Oleccy policjanci 
podsumowali rok 2015, s. 10
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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 V01223
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Karnawał w bibliotece
W drugi poniedziałek ferii zimowych w Miejsko-Powia-

towej Bibliotece Publicznej odbyły się kolejne zajęcia dla 
dzieci. Oczywiście, tradycyjnie, rozpoczęliśmy książeczką, 
której dzieciaki wysłuchały w wielkim skupieniu. 

Spotkanie w Świecie Bajek było tym razem wyjątkowe, 
gdyż nasi najmłodsi czytelnicy mieli okazję pobawić się 
w rytm wesołych melodii. Skakali, podrygiwali, śpiewali, 
pląsali, a wszystko to w bajecznej oprawie – każde dziecko 
przebrało się z tej okazji za swoją ulubioną bajkową postać. 
Były księżniczki, wróżki, piraci, a nawet Kubuś Puchatek 
i Luke Skywalker. 

Poza tańcem nie zabrakło grupowych zabaw integra-
cyjnych  - „Kumkające żabki”, „Skok Tygryska”, „Podaj 
pudełko” i „Nos do nosa” to tylko niektóre z nich. Sprawi-
ły one ogromną radość i mnóstwo śmiechu nie tylko dzie-
ciom, ale i prowadzącym. 

W przerwach miedzy tańcem a zabawami zaprosiłyśmy 
dzieciaczki na słodki poczęstunek. Zabawa była wyśmie-
nita! 

Do Krainy Bajkolandii zapraszamy również po feriach,  
w każdy piątek o godzinie 16.00. Atrakcji nie zabraknie.

Ewa Omilian
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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 .............................3,83 zł
ON Arctic ................. 4,03 zł
Pb 95 ........................3,98 zł
PB 98 ........................4,13 zł
LPG ...........................1,69 zł
Olej opałowy ..............2,05 zł (powyżej 1000 litrów)

S
ta

ły
m
 

k
li

e
n
to

m
 w

y
-

d
a
je

m
y
 k

a
rt

y
 

ra
b
a
to

w
e
!

Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

10 lutego (Środa Popielcowa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
12 lutego (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Exsentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, film, 
kino Mazur
19.15 - Pitbull. Nowe porządki, film, kino Mazur
13 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.30 - VII Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół, szkoła podstawowa, Siejnik
10.00 - III turniej z cyklu „Edkar Grand Prix” w Tenisie Sto-
łowym, hala Lega
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje V, hala Lega
15.00 - Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa, film, kino Mazur
16.00 - Czarni Olecko -  Śniardwy Orzysz - sparing, boisko 
ze sztuczną murawą
17.00 - Exsentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, film, 
kino Mazur
19.15 - Pitbull. Nowe porządki, film, kino Mazur
14 lutego (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa, film, kino Mazur
17.00 - Exsentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, film, 
kino Mazur
19.15 - Pitbull. Nowe porządki, film, kino Mazur
15 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
16 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Minisiat-
kówce „dwójek” Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawo-
wych, hala Lega
13.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej RM, Ratusz
17 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Żyj zdrowo – ruszaj się i odżywiaj prawidłowo!!!, 
spotkanie Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
18 lutego(czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Literackie i filmowe Mazury, Spotkanie 1. Erwin 
Kruk, Olecka Izba Historyczna, ROK MG
19 lutego (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Święto Szkoły Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika, ul. Sokola
15.00 - Misek w Nowym Jorku, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
16.45 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.15 - Zjawa, film, kino Mazur
20 lutego (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
15.00 - Misek w Nowym Jorku, film, kino Mazur
16.00 - Unia Olecko - Wigry II Suwałki - sparing, boisko ze 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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26 stycznia od 18.47 dwa zastępy JRG PSP 
oraz dwa OSP Kowale Oleckie gasiły pożar sadzy w kominie 
budynku mieszkalnego w Kiljanach.

27 stycznia od 12.54 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
w Wilkasach wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego 
oraz posesji. 

27 stycznia od 16.28 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał 
w Borawskich wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalne-
go.

28 stycznia od 18.11 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kowa-
lach Oleckich pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

30 stycznia od 11.44 jeden zastęp OSP Szczecinki gasił w 
Szczecinkach pożar gałęzi i torfu.

30 stycznia od 12.50 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Leśnej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

2 lutego od 12.50 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy uli-
cy Kolejowej zadymienie z budynku wielorodzinnego.

3 lutego od 4.36 trzy zastępy JRG PSP oraz po jednym 
OSP Borawskie, OSP Plewki i OSP Szczecinki gasiły w Plew-
kach pożar drewnianej stodoły.

4 lutego od 17.31 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał i 
oświetlał miejsce wypadku drogowego. Potrącenie rowerzy-
sty.

5 lutego od 21.10 cztery zastępy JRG i po jednym OSP 
Cichy, OSP Mazury i OSP Świętajno gasiły w Dybowie pożar 
sufitu w budynku mieszkalnym. 

7 lutego od 16.41 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy 
w kominie budynku przy ulicy Młynowej.  

7 lutego od 19.13 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie gasiły w Kowalach Oleckich pożar sadzy w 
kominie budynku mieszkalnego.

7 lutego od 23.10 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie gasiły w Kowalach Oleckich pożar sadzy w 
kominie budynku mieszkalnego.

8 lutego od 7.46 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie usuwały w Stożnem skutki kolizji drogowej. 
Samochód w rowie.

8 lutego od 7.56 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Szczecinki usuwały w Sedrankach skutki kolizji drogowej. 
Samochód w rowie.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
8 lutego od 8.01 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Moż-

nych skutki kolizji drogowej. Samochód w rowie.
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:
• Andrzej Andrychowski

• Jan Konstancki
• Anna Łojewska

• Zbigniew Wojtaszuk 
• Jan K. Wrzesiński
• Jan Zalężkiewicz
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 karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

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 
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.

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

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

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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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 te-
ren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo 
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę, 
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym 
pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupeł-
niać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub 

Turniej szachowy
Zespół Szkół w Olecku  i sekcja szachowa MLKS Czarni 
Olecko zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych do wzięcia udziału w VII Otwartym Turnieju Junio-
rów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Olecku. Zawody 
odbędą się w dniu 13.02.2016r w ZS w Olecku, Os. Siejnik I 
14. System rozgrywek: Turniej rozgrywany system szwajcar-
skim na dystansie VIII rund, tempo gry 15 minut na zawodni-
ka, kojarzenie komputerowe. Zgłoszenia na adres: krzyszto-
fszachy@wp.pl lub przed turniejem. Rozpoczęcie zawodów 
o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 14:00.

Dofinansowanie zadań 
z zakresu Programu Sport 

dla Wszystkich
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs 

ofert kierowany do organizacji pozarządowych  na dofi-
nansowanie  zadań z zakresu upowszechniania sportu róż-
nych grup społecznych i środowiskowych realizowanych 
w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016r.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie  do 19 
lutego 2016r. do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki i 
w elektronicznym systemie AMODIT.

Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w ogło-
szeniu konkursowym  umieszczonym  się pod poniższym 
adresem:

http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ra-
mach-dotacji-budzetowej            newsletterUM

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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 Koniec ferii. Dzieci i mło-
dzież, w większości niechętnie, 
wróciła do szkół. Studenci też nie 
mają lekko. Zimowa sesja. Zimo-
wa? Cóż? Pogoda nie decyduje o 
terminie.

Tak cichutko, aby zima nie 
usłyszała, można powiedzieć, że 
już wiosna. Ale to przecież dopie-
ro luty, i jak „bozie dydy” mróz i 

śnieg na pewno jeszcze przyjdzie.
Gorzej jest na ulicach i chodnikach. Piaskowo i brud-

no. Psie kupy jak co roku wyjrzały na światło dzienne z 
roztopionego śniegu. Uchodźców nie chcemy przyjmo-
wać, bo (między innymi) brudzą, a sami po sobie po-
sprzątać nie umiemy.

Czy Rada Miejska i burmistrz zarzucili rozwiązanie 
tego problemu? Niemożność uregulowania trwa już od 
drugiej po wolnych wyborach kadencji władz samorzą-
dowych, czyli od około 1994. Wtedy jeden z radnych 
zgłosił temat. Nikt nigdy jednak jakimkolwiek rozwią-
zaniem nie był zainteresowany. Może to dlatego, że nie-
którzy ze sfer samorządowych miasta choć mieli psy, 
nigdy za nie podatku nie płacili? 

Teraz do wyklarowania się systemu mogącego zmu-
sić właścicieli czworonogów do sprzątania po sobie jest 
jeszcze dalej. Z powodu „małej ściągalności” zaprzesta-
no pobierać podatek od posiadania psów.

Ale co tam?! Olecko i tak wygląda przyzwoicie. Na-
turalnie, gdy nie patrzy się na chodniki. 

Wszystko to, dzięki inwencji gospodarczej obywa-
teli i pieniądzom z Unii. I dobrze byłoby aby się o tym 
pamiętało, kiedy krzyczy się na wiecach dziwne i nie 
mające nic z demokracją, humanitaryzmem i chrześci-
jańskim widzeniem świata HASŁA. Przyszłe pokolenia 

ocenią nasze reakcje. Z historii wiadomo, że prawda 
i humanizm zwycięża. Idee, które każą ludzkości się 
cofać, w końcu przegrywają. Zmiany na lepsze przy-
chodzą powoli, z wielkimi oporami. Ci, którzy mają 
władzę i są oporni na zmiany w końcu przegrywają. 

Pomyślmy tylko, zastanówmy się: gdzie byłaby 
ludzkość, gdyby nie było wojen?

Może już w tej chwili nasze statki kosmiczne, czy 
coś co pozwalałoby podróżować, badałyby galaktykę 
Andromedy? Nigdy nie zbadamy jak wiele ewentual-
nych przyszłych światłych umysłów zostało zgładzo-
nych podczas okrutnych wojen. Niejeden tyran czy 
satrapa, który bezlitośnie wycinał w pień plemiona 
lub całe państwa zawyłby z bólu, gdyby wiedział ile 
przyszłych lekarzy i naukowców zabił, którzy mogliby 
uratować go od raka. 

Żyjemy w świecie, w którym informacja przebie-
ga planetę z szybkością ograniczoną tylko programem 
komputerowym i możliwościami szybkiego pisania 
tekstu. Nic nie da się na dłuższą metę ukryć. Nikogo 
oszukać. Można co najwyżej w żywe oczy kłamać jak 
robi to propaganda niejednego niedemokratycznego 
rządu. Starsze pokolenie pamięta z okresu stanu wo-
jennego „Dziennik Telewizyjny” i rzecznika rządu. 
Czy obecne „Wiadomości” dorównają temu doświad-
czeniu? Mówienie półprawd lub nie informowanie o 
czymś też jest przecież kłamstwem. 

Chcę nawiązać do artykułu z pierwszej strony „Gło-
su Olecka” o ulotkach propagujących faszystowskie 
symbole. Opowiada on dość oględnie o całym incy-
dencie. Ulotki ze swastyka zniknęły ze lad. Sprawa ma 
jednak dalszy ciąg. Policja wszczęła w tym wypadku 
postępowanie z urzędu.

Dziwi mnie fakt, że młodym ludziom nie jest zna-
ne prawo w tak podstawowych sprawach jak rozpo-
wszechnianie znaków faszystowskich. Co prawda do-
piero w ubiegłym roku dowiedziałem się, że nie tylko 
symbole faszystowskie i ich używanie jest ścigane 
z urzędu, ale i sierp i młot, jak również noszenie na 
koszulce podobizny Che Gevary. Nie powiem, trochę 
mnie to zdziwiło. Sprawdziliśmy i okazało się to praw-
dą.

Tak więc nie ma się co dziwić, że policja z urzędu 
wszczyna postępowanie, a sądy wydają wyroki. Nie-
świadomość prawa wcale nie zwalnia z jego przestrze-
gania. 

Dziwne jest jednak to, że młody człowiek ukoń-
czywszy szkołę podstawową czy średnią, nie mówiąc 
już o studiach, nie zdaje sobie sprawy, że używanie 
swastyki jest przestępstwem! Miliony ludzi zamordo-
wali w Polsce faszyści i sowieccy komuniści... i ktoś 
jeszcze ma odwagę prezentować się w takim mundurze 
lub ubierać w go innych? Tłumaczyć się niewiedzą? 
Oświęcim, Majdanek, Bełżec, Sztutowo, Palmiry czy 
Katyń nic nie znaczą? 

Czy nic nie pamięta się ze szkół? Z lekcji historii?
Ja nie umiem sobie czegoś takiego wytłumaczyć. 

Nie ogarniam tego. Czuje przerażenie i bezradność! 
Przecież należę do pierwszego po wojnie światowej 

pokolenia, które ma możliwość dożyć lat w pokoju. 
Przynajmniej w tym kraju, który zwiemy Polską. Czy 
mi się to uda? Czy Ojczyzna nie zamieni się w kulę 
bratobójczego ognia? Dokąd idziemy? 

Bogusław Marek Borawski
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26007
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EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia 

rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentra-
cję uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne, mate-
matyczne, przyrodnicze. 

Talent tkwi w każdym dziecku!

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej 
atmosferze.

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

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. 
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

Uwaga ślisko!
Od rana ślisko na oleckich drogach. 8 lutego strażacy 

pracowali przy usuwaniu skutków trzech zdarzeń drogo-
wych, do których zostali wezwani w odstępie  kilku minut. 
Na drodze Stożne – Sokółki, kierująca samochodem marki 
VW Golf dachowała, na miejscu działały dwa zastępy straży 
z Olecka i Kowali Oleckich. 

Kolejne dwa zdarzenia na drodze wojewódzkiej 653 
Olecko - Suwałki; kierująca samochodem osobowym wpa-
dła w poślizg i wjechała do rowu, kierującej nic się nie stało. 

Mniej szczęścia miała kobieta, która jechała wraz z 

trójką dzieci. Na łuku drogi samochód wpadł w poślizg i 
uderzył w skarpę na poboczu drogi. W wyniku uderzenia 
poszkodowana została kierująca pojazdem i dziewięciolet-
nie dziecko. Oboje zostali zabrani do szpitala. Pozostała 
dwójka dzieci nie potrzebowała hospitalizacji. Skutki tego 
wypadku usuwały dwa zastępy straży pożarnej z Olecka i 
Szczecinek.

st. kpt. Tomasz Jagłowski

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

informuje, iż z dniem 1 lutego 2016 upłynął ostateczny ter-
min opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rol-
ników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hekta-
rów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodar-
stwach stanowiących samoistne działy specjalne. 

Osoby, które sygnalizują niedoręczenie im imienne-
go przekazu uprzejmie informujemy, że wpłaty składek 
można dokonać na blankiecie przekazu, wpisując w polu 
„Tytułem” na przekazie odpowiednio - „składki za I kwar-
tał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo - 
„składki za I kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.

Fakt nieotrzymania przekazu prosimy zgłaszać we 
właściwej jednostce terenowej KRUS. W przypadku 
zmiany adresu korespondencyjnego należy niezwłocznie 
poinformować o zmianie właściwą placówkę terenową lub 
odpowiedni oddział regionalny Kasy prowadzący sprawy 
z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubez-
pieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.

 Jednocześnie Kasa przypomina, że w I kwartale 2016 
r. wysokość składek na ubezpieczenie:

• społeczne rolników jest taka sama jak w IV kwar-
tale 2015 r. (aktualny wymiar składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników pod adresem: http://www.krus.gov.
pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-
ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/, 

• zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za 
każdego podlegającego ubezpieczeniu: rolnika i domow-

nika w gospodarstwie o powierzchni 6 i więcej hektarów 
przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w 
IV kwartale 2015 r. wynosi 1 zł za każdy pełen hektar 
przeliczeniowy użytków rolnych oraz domownika w 
gospodarstwie stanowiącym samoistny dział specjalny 
produkcji rolnej pozostaje na tym samym poziomie co 
składka w IV kwartale 2015 r.  i wynosi 124 zł miesięcz-
nie.

W I kwartale 2016r. uległa natomiast zmianie indy-
widualnie opłacana miesięczna składka na ubezpiecze-
nie zdrowotne za rolników prowadzących samoistne 
działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 
2016 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienio-
nych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla 
opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być 
niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 
1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, 
od 1 stycznia 2016 r. dla rolników prowadzących dzia-
ły specjale produkcji najniższa miesięczna składka na 
ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej 
podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł 
minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za sty-
czeń 2016 r. należy opłacić do 15 lutego 2016 r. 
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Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir” 
ogłasza nabór na

 warsztaty 
dziennikarskie 

dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia roz-
poczną się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się 
razy w tygodniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod 
nr 601-152-454.

Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garba-
te” zaprasza

Koncert - Zbigniew Wodecki
21 lutego 2016 r. (niedziela), godz. 16:00, sala kina „Ma-

zur”
Bilety do nabycia w kasie ROK „MG” (tel. 87 520 20 59) 
przedsprzedaż - 48 zł, w dniu koncertu - 60 zł
Przedsprzedaż biletów od dnia 10.02.2016 r.

Inicjatywa lokalna
Do 1 lutego (ostateczny termin składania dokumentów)  

wpłynęło 9 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, pod 
którymi podpisały się  grupy mieszkańców jak i organiza-
cje pozarządowe.

Zakres tematyczny jest różnorodny – od imprez kul-
turalnych, sportowych, turystycznych po inwestycje w 
publiczną przestrzeń-chodniki, ogrodzenia, place zabaw. 
Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Rada Miejska w Olecku w budżecie na 2016r. przezna-
czyła 50 tys. zł na działania w ramach inicjatywy lokalnej.  
Wartość całkowita  wniosku  liczona jako suma wkładu 
własnego wnioskujących  i wkładu  gminy  waha się od 
42800 zł do 25763 zł. Wkład finansowy gminy wskazy-
wany we wnioskach też jest  różny, bo od 30600 zł do 4 
000,00 zł.

Inicjatywa lokalna jest  formą współpracy jednostek sa-
morządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspól-
nego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczno-
ści lokalnej.

Więcej na temat tego mechanizmu pod poniższym ad-
resem:

http://www.olecko.pl/strona-285-inicjatywa_lokalna.
html

nwesletterUM

Z pasieki 
profesora Miodka
13 maja 1993 roku odbyła się pro-

mocja książki ks. bp Józefa Zawitkow-
skiego Kochani moi! w Klubie Księga-
rza na Starym Mieście w Warszawie. 

Prof. dr hab. Jan Miodek wygłosił pszczele słowo wstępu. 
W trakcie spotkania przeczytałem felieton Radość (Słowo-
-Dziennik Katolicki z dnia 13 maja 1993, wyd. 2, tzw. war-
szawskie). Tekścik obśmiano i przyjęto brawami.

Po spotkaniu odbyło się małe przyjęcie przy winie 
mszalnym, kanapeczkach, owocach, paluszkach z makiem 
i ciasteczkach. Na stole było to, czego sobie bym życzył na 
co dzień. Byłem. Jadłem. Wino mszalne piłem i rozwesela-
łem serce. Świadkami (podaję w kolejności alfabetycznej): 
Chodorowski Antoni, Maśluszczak Franciszek, p. profesor 
Miodek Jan, ks. bp Zawitkowski Józef, sufragan łowicki, 
autor pieśni pt. Panie, dobry jak chleb ... 

W końcu doszło do spotkania ze złotoustym kaznodzie-
ją z Łowicza. Usiedliśmy sobie w głębokich fotelach. 

Ekscelencjo - mówię - chętnie bym Księdza Biskupa 
odwiedził w Łowiczu, ale ... mam straszny nałóg, z którym 
nie walczę, dużo palę papierosów.

Ksiądz biskup spojrzał i powiedział: Ja też dużo palę, a 
więc zapalmy sobie.

Wyjąłem paczkę papierosów i „zdrowo” sobie popala-
my, ku zgorszeniu bankietujących. Takie coś mnie nie za-
wstydza. Jeżeli mnie coś gorszy, to gdy kobieta/mężczyzna 

za daleko się posuwają i tracą dobry smak. Ale wracajmy 
do bankietu. Palimy papierosy z filtrem (nie podaję marki, 
żeby nie wyszło jak kryptoreklama). Prowadzimy rozmowę 
stosowną, by nie powiedzieć uczoną, mieszamy świeckość z 
teologią. Nie udajemy, że nas aureola uwiera. I nagle dosiada 
się do nas pan profesor Jan Franciszek Miodek i mówi po-
prawną polszczyzną: Nie paliłem ponad 20 lat, ale widzę, że 
ksiądz biskup pali z poetą, to i ja sobie zapalę.

No, zaczęła się na dobre demoralizacja, pomyślałem. 
Najwyższa pora wyrzucić na Rynek Starego Miasta tabliczki 
Palenie surowo zabronione!

Z sali klubowej zrobiliśmy palarnię. Było ślicznie i li-
rycznie. Poniektórzy, dobrze wysnobowani w towarzyskich 
imprezkach, zaczęli zachowywać się jak Japończycy, co rusz 
pstrykali sobie zdjęcia, żeby potem pokazać o jakie osoby 
się tego wieczoru obtarli. 

Z chlebaka wyjąłem karykaturę Antoniego Chodorow-
skiego, na której przedstawił prof. Miodka, jak siedzi w pa-
siece telewizyjnej, ociekającej miodem. Kropla za kroplą.

Kserokopię podałem panu profesorowi, który koso po-
patrzył. Po czym zgiął na cztery części i włożył do kieszeni. 
Jak gazetę. Antoś Chodorowski był tak zaskoczony, że naraz 
odjęło mu mowę. 

Sporo upłynęło wody w Wiśle i Odrze zanim dowie-
działem się, że sekretarka pana profesora Miodka nazywa 
się Pasieka. Dzięki tej przygodzie zrozumiałem, że miód i z 
gorzkich ziół bywa słodki, ale … tylko podczas miodowych 
miesięcy. A potem miód (z miodowego miesiąca) wsiąka w 
pana młodego. I w ten oto sposób rodzi się stary piernik. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 
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Ule
Ule i stare drzewa owocowe. Gdzie 

to jest? To jest widok zza siatki naszej 
działki w Kopanie. Ule pana Andrze-
ja Zarzyckiego, toromistrza kolei wą-

skotorowej, który miał wielką pasiekę pod pachami 
jabłoni. Od strony drogi (dzisiaj ul. Działkowa) był 
wysoki żywopłot (z grabiny), żeby pszczoły nie wpa-
dały na drogę, a szybowały wysoko. 

Pan Andrzeja wraz z synami (Tadeuszem i Edwar-
dem) od wiosny do jesieni krzątał się wokół pasieki. 
Podbierał miód. Konewkę z cybuchem okadzał domki 
apikultu. Na głowę zakładał wielki kapelusz z siatką, 
która zasłaniała twarzy. W pracy towarzyszyła mu 
żona, pani Aleksandra Zarzycka. Stałem zza krzacz-
kami i obserwowałem 
do chwili, póki mnie 
pszczółka nie dziabnę-
ła. Zamiast krzyczeć, 
pędziłem do domu, 
aby piekące miejsce 
przetrzeć octem. Ule 
były pomalowane w 
różne kolory. Jak dom-
ki krasnoludków. Pod 
jesień, kiedy zaczęły z 
drzew ciapać jabłka do 
fartucha ziemi, robiły 
wrażenie. Zimą stały 
w czapkach śniegu.

Ze starszym sąsia-
dem nigdy dłużej nie 
rozmawiałem. Nasze 
spotkania ograniczały 
się do grzecznościo-
wych zwrotów (dzień 
dobry, do widzenia). Pan Zarzycki nie miał czasu, 
żeby opowiedzieć o tańcu pszczół dzięki któremu 
wiedzą, gdzie są kwietne miejsca. Że pszczoły bzyczą 
w różny sposób. Że mają po bokach tzw. przyoczka 
i doskonale widzą, co się dzieje naokoło głowy. Nie 
wiedzieliśmy, że w ulu jest socjalizm, który nie uda-
je się człowiekowi na całym świecie. Za to w ulu są 
pszczoły robotnice, które najpierw pełnią funkcje pie-
lęgnacyjne (opiekunki larw i owadów), potem awan-
sują na strażniczki, by potem zbierać pyłek i nektar. 
Jedna pszczoła robotnica, co żyje tylko 40 dni, produ-
kuje 1/12 łyżeczki miodu. 

Oczywiście, że wśród roju, najważniejsza jest mat-
ka. Poza tym w ulu są trudnie, których zadaniem jest 
zapłodnienia pszczelich królowych. O tym, że w ulu 
jest życie i śmierć, pan Andrzej Zarzycki nie pisnął 
nawet półgębkiem. Po starszym toromistrzu mam 
w zbiorach kilkanaście egzemplarzy miesięcznika 
Pszczelarstwo. Organ Polskiego Związku Pszczelar-
skiego oraz Poradnik pszczelarski (Państwowe Wy-
dawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967, ss. 
422), które otrzymałem od sąsiada z naprzeciwko, 
Daniela Ogrodnego, pomocnika maszynisty kolei 
wąskotorowej relacji Piaseczno - Nowe Miasto nad 
Pilicą. A on dostał to wraz z ulami pana Zarzyckiego. 
Jak schedę. Pan Daniel wprawił mnie w osłupienie, 
bo chciał, żebym został … pszczelarzem. Oczywiście, 

że to był dla mnie sygnał, że zachorował na śmierć. 
Michał Fluder, wychowawca z sanatorium PKP 

Leśny Dwór we Wleniu, namalował kilka uli. Pisał 
jesienią 1986 roku: (…) Z Krainy Kwitnącej Jabłoni 
wróciłem z nowymi pomysłami i nutką optymizmu. 
No powiedz, czy kiedyś ktoś przyjmował Ciebie 
tak, że wszystkie Bramy  złotych ogrodów były tak 
pootwierane (jakbyś wszedł do raju, a drzewa były 
w ukłonie). Tylko czereśnie Pamiątkowskie stoją, 
jak dawniej dumne i zgrabnie ustawione w towarzy-
stwie pitnych miodów, rozkołysane, pijane ze szczę-
ścia, że znowu dzieciaki przylecą gasić pragnienie 
(oby nikt je stamtąd nie wyganiał, bo to byłoby nie 
fair).

A Twoja szkoła Pana Górskiego, tak elegancko 
przyozdobiona starodrzewem, że nie wiem, co pięk-

niejsze, czy dąb 
czerwony, czy so-
sny na poboczu, 
czy wierzby pod 
płotem. Chciało-
by się takie szko-
ły oglądać, nie 
tylko na Ziemi 
Grójeckiej, obok 
Tarczyna i spijać 
soki wieloowo-
cowe zamiast 
bełtów i kwaśne-
go piwa.

Na pewno 
byłeś teraz z Ro-
dzinką w Ko-
panie i znowu 
napatrzyłeś się 
do woli na sad 
p. Zarzyckiego i 

równiutko ustawione ule. (…)
O miodzie z tych uli nic nie mogę napisać, bo ro-

dzice nigdy nie kupili miodu od pana Andrzeja Za-
rzyckiego. Za to w sklepie nabywali sztuczny miód. 
To może świadczyć o jednym, jak to sąsiedzi z sobą 
żyli. Że byli blisko, a tak daleko. Za to nieraz oga-
nialiśmy się od pszczół z sąsiedzkiej pasieki. Przez 
te pracowite owady nieraz chodziliśmy napuchnię-
ci. Wyglądaliśmy jak ludzie, którzy nierówno się 
poprawiają. Z ramki, którą z ula wyjmował nasz 
sąsiad, nic dla mnie nie skapało. Zamiast się obli-
zywać smakiem, napiszę – kropla miodu, to zgon 
kwiatów, utarty w pszczelej zagadce. 

Zimą ule sfotografował mój brat Renuszek, 
rocznik 1959, bo taki miał kaprys. Ule stoją w cza-
pulach śniegu. Ponowa. Dzisiaj po nich pozostały 
wspomnienia i dwie ikonografie - akwarelka Micha-
ła i zdjęcie kolorowe, całe w bieli. W tle rosną wy-
sokopienne jabłonie, które mróz zacisnął. Tego już 
nie ma, więc można sobie darować, żeby sprawdzić, 
czy to prawda, o czym piszę.

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Postscriptum
Fot. Ireneusz Szczepaniak, Ule pana Andrzeja Za-
rzyckiego z Kopanej, zima, lata 80. XX w.
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Kronika Policyjna
Ostatni weekend karnawału przebiegł bezpiecznie na tere-

nie powiatu . Oleccy policjanci od piątku do niedzieli otrzy-
mali 32 zgłoszenia. Były to głownie interwencji domowe i pu-
bliczne.  Funkcjonariusze wylegitymowali i skontrolowali na 
drodze łącznie 138 osób. Zastosowano 12 pouczeń i nałożono 
28 mandatów w karnych. Sporządzono jeden wniosek o uka-
ranie do sądu. Ponadto odnotowano tylko 1 kolizję drogową.

Czterech sprawców interwencji domowych zostało zatrzy-
manych do wytrzeźwienia.

Byli to:

28 –letni Mateusz B. mieszkaniec gminy Kowale Oleckie, 
który 5 lutego br. wszczął awanturę w domu rodzinnym bę-
dąc w stanie upojenia alkoholowego. Interwencję zakończono 
sporządzając niebieska kartę.

16-letni Piotr  J. z gminy Świętajno, który wrócił pijany do 

domu i wszczął awanturę. Badanie alkomatem wykazało 2,3 
promila alkoholu w organizmie. Teraz w tej sprawie zostanie 
powiadomiony sąd rodzinny i nieletnich oraz wszczęte zo-
stanie  postępowanie sprawdzające mające na celu ustalić w 
jaki sposób nieletni wszedł w posiadanie alkoholu.

41-letni Bogusław B z gminy Wieliczki mając 2,6 pro-
mila alkoholu w organizmie awanturował się, groził żonie. 
Rodzinę objęto procedurą niebieskiej karty.

26-letni Robert J. z Olecka, który pijany awanturował się 
w mieszkaniu. Na miejscu interwencji policjanci również 
sporządzili notatkę z przemocy domowej.

Podsumowanie działań 
„Bezpieczne Ferie 2016”

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olecku prze-
prowadzili 95 spotkań z uczniami jeszcze przed rozpoczę-

ciem ferii. W czasie spotkań wręczo-
no najmłodszym 380 książeczek pn. 
„Zima”. Dodatkowo funkcjonariusze 
rozdawali odblaski i kamizelki otrzy-
mane w ramach projektu pn. „Program 
dla zdrowia, pogody ducha i długich lat 
życia mieszkańców powiatu oleckiego”, 
którego KPP Olecko jest uczestnikiem

W czasie trwania ferii policjanci 
wspólnie z przedstawicielami Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
kontrolowali miejsca zbiorowego wy-
poczynku dzieci i młodzieży. Funkcjo-
nariusze drogówki skontrolowali 218 
pojazdów. Nałożono 33 mandaty karne 
i zastosowano 10 pouczeń. Zatrzymano 
1 prawo jazdy i 3 dowody rejestracyjne.

podkom. Tomasz Jegliński

Zabrał autobus aby pojechać 
do dziewczyny

Oleccy policjanci zatrzymali 37-latka, który bez wiedzy 
właściciela zabrał z bazy postojowej  autobus i wybrał się na 
przejażdżkę wraz z kolegami.  Mariusz G. podróż zakończył 
w miejscowości Wilkasy gdzie pojazd zjechał na pobocze wą-
skiej drogi szutrowej.

Podejrzany usłyszał już zarzut krótkotrwałego użycia po-
jazdu i  za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpo-
wiadał przed sądem .

Do zdarzenia doszło w nocy 4 lutego na parkingu przy uli-
cy Ełckiej. 

Właściciel firmy transportowej po przyjściu do pracy za-
uważył brak na parkingu autobusu. Natychmiast poinformo-
wał dyżurnego oleckiej komendy. 

Policjanci potwierdzili zgłoszenie i rozpoczęli poszu-
kiwania. Wstępnie ustalono, że z kradzieżą autobusu może 
mieć związek jeden z pracowników. W trakcie wykonywania 
czynności procesowych z pokrzywdzonym kryminalni ustalili 
miejsce porzucenia pojazdu. Wspólnie z właścicielem poje-
chali do miejscowości Wilkasy na terenie gminy Wieliczki 
gdzie na poboczu drogi gruntowej stał uszkodzony autobus. 

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca i przekazali 
auto pokrzywdzonemu. 

W sobotę 6 lutego funkcjonariusze zatrzymali. Mariusza 
G. Podejrzany był pijany więc trafił do wytrzeźwienia do  po-
licyjnego aresztu. 

Po wytrzeźwieniu w trakcie przesłuchania 37-latek  przy-
znał się, że zabrał autobus aby pojechać do dziewczyny. Nie 

dojechał jednak do celu ponieważ zakopał się na poboczu 
drogi dojazdowej do jej posesji.

Teraz za przestępstwo krótkotrwałego użycia pojazdu i 
porzuceniu go w stanie uszkodzonym grozi mu kara nawet 8 
lat pozbawienia wolności.          podkom. Tomasz Jegliński

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego roz-
poczęła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do 
emerytów i rencistów za 2015 rok.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczę-
ła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do emerytów i 
rencistów, którzy w 2015 roku chociaż raz pobrali jakiekol-
wiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. eme-
ryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę 
rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę 
rodzinną) oraz do osób, które w 2015 roku pobrały tzw. nie-
zrealizowane świadczenie po osobie zmarłej, tj. emeryturę 
lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie 
dotyczy zasiłków pogrzebowych). 
Wśród rozsyłanych dokumentów znajdą się następujące 
formularze PIT: 
PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty, 
PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez eme-
ryta/rencistę,
PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały 
świadczenie należne po osobie zmarłej,
PIT-8C - informacja o przychodach z tytułu alimentów 
potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.
Wszystkie deklaracje PIT są wysyłane do podatników suk-
cesywnie, nie później niż do dnia 29 lutego 2016 roku. 
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Oleccy policjanci 
podsumowali rok 2015 

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku od-
była się odprawa służbowa podsumowująca efekty pracy 
policjantów w powiecie oleckim. W spotkaniu uczestniczył 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 
insp. Andrzej Zielonka oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych i zaprzyjaźnionych służb. 

W piątek 4 lutego w oleckiej komendzie odbyła się od-
prawa służbowa. W podsumowaniu roku 2015 wziął udział 
między innymi insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Zastępca Pro-
kuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Olecku 
Jolanta Buczek-Borowska, Radny Sejmiku Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego Edward Adamczyk, Starosta 
Olecki Marian Świerszcz, Wiceprezes Sądu Rejonowego 
w Olecku Andrzej Borowski, Zastępca Burmistrza Henryk 
Trznadel, przewodniczą Rady Powiatu Wacław Sapieha. 
przewodniczący Rady Miasta Karol Sobczak oraz Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku st. 
bryg. Jan Mróz oraz Nadleśniczy Zbigniew Poniatowski.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy insp. 
Rafał Klauza, który podsumował całoroczne pracę poli-
cjantów oraz podziękował za współpracę i pomoc wszyst-
kim przedstawicielom samorządów oraz zaprzyjaźnionych 
służb. 

Podczas spotkania naczelnicy Wydziałów Kryminalne-
go oraz Prewencji i Ruchu Drogowego podsumowali wyni-
ki osiągnięte przez podległych im funkcjonariuszy.

Ogółem w 2015 roku policjanci wszczęli 586 postę-
powań przygotowawczych, a ich ogólna wykrywalność 
wyniosła 79,8 %. Bardzo istotna dla mieszkańców jest 
skuteczność Policji w obszarze przeciwdziałania przestęp-
czości kryminalnej, która jest najbardziej dotkliwa dla ludzi 

siedzą od lewej: Henryk Trznadel, Jan Mróz, Wacław Sapieha, Jolanta Buczek-Borowska, Rafa Klauza, Andrzej 
Borowski. Referuje Andrzej Zielonka

i znacząco wpływa na 
poczucie bezpieczeń-
stwa. W 2015 roku 
policjanci w powiecie 
oleckim wszczęli 308 
postępowań karnych. 
Wykrywalność tych 
przestępstw wyniosła 
70,9 %. 

Łącznie w 2015 
roku funkcjonariusze 
przeprowadzili  4577 

interwencji, ujawnili 5715 wykroczenia, 401 osób zatrzy-
mali w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych, sporzą-
dzili 139 niebieskich kart oraz wystawili 3208 mandatów 
karnych na łączną kwotę 469 010 zł.

Omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach. 
W minionym roku na terenie powiatu oleckiego doszło do 
39 wypadków drogowych, w których 5 osób zginęło, a 47 
było rannych. Ponadto policjanci zatrzymali 137 nietrzeź-
wych kierujących. 

W trakcie odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który podsumował 
pracę Komendy Powiatowej Policji w Olecku podzięko-
wał oleckim policjantom za pracę na rzecz bezpieczeń-
stwa w 2015 roku. Słowa podziękowania za pracę olec-
kim policjantom przekazali także zaproszeni goście. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Nowy cykl spotkań 
w Oleckiej Izbie Historycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 
i Olecka Izba Historyczna zapraszają  18 lutego (czwartek) o 
godzinie 17:00 na wspólne czytanie i rozmowy o tomiku po-
ezji Erwina Kruka Nieobecność (Erwin Kruk, Nieobecność, 
Olsztyn 2015. Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w 
Olsztynie, Biblioteka Autorów Warmii i Mazur). 

Spotkanie inicjuje comiesięczny, zawsze w drugi czwartek 
miesiąca,  cykl wieczorów pod nazwą „Literackie i filmowe 
Mazury”. Pretekstem do spotkań i rozmów będą książki i fil-
my, nie tylko nowości wydawnicze i hity filmowe, ale także 
pozycje już znane, sprzed kilku lub wielu lat, których autorzy 
poruszają problemy związane z historią, kulturą i współcze-
snością Mazur.  Wiersze, powieści, opracowania historyczne, 
filmy fabularne i dokumentalne mogą być, jak wierzymy, in-
spiracją do rozmów o ważnych dla nas, mieszkańców Olecka, 
sprawach.  

Zapraszamy

Erwin Kruk, urodzony w 1941 roku w Dobrzyniu na 
Mazurach, skończył Wydział Humanistyczny Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był redaktorem „Gazety 
Olsztyńskiej”, a od 1982 roku jest niezależnym twórcą i pu-
blicystą działającym na rzecz kultury mazurskiej.

Jest autorem powieści: Pusta noc (1976), Kronika z Ma-
zur (1989), Spadek  (2009). Wydał eseje pt.: Ewangelicy w 
Olsztynie (2002), Warmia i Mazury (2003), Szkice z ma-
zurskiego brulionu (2003) oraz tomiki poezji: Rysowane z 
pamięci (1963), Zapisy powrotu (1969), Tam, gdzie o poran-
ku czyhają nasze sny (1977), Moja Północ (1977), Powroty 
na wygnanie (1977), Poezje wybrane (1984), Z krainy Nod 
(1987), W cieniu (1987), Zanikanie (2005).  
 

Skoro nie mogłem tu pozostać,
Wziąłem Dobrzyń ze sobą.
Błądząc, wędrujemy po świecie. Spójrz, 
jaka wędrowcom przytrafia się 
Przygoda.
(…)
I nucimy pieśń dziękczynną,
Wdzięczni, że możemy jeszcze o tym opowiadać.
Z Tomu Nieobecność

Wybierz dzieło 
na 

Narodowe Czytanie 2016
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zachę-

ca Polaków, aby wspólnie wybrali dzieło, które będzie czyta-
ne podczas wrześniowego spotkania z polską literaturą. 

Lista utworów została wybrana w wyniku konsultacji 
przeprowadzonych z wydziałami filologicznymi uniwersyte-
tów oraz Radą Języka Polskiego. Są one doskonałym przy-
kładem bogactwa polszczyzny i ważnym elementem polskiej 
tożsamości. 

Aby zagłosować, należy umieścić w temacie e-maila jeden 
z podanych poniżej tytułów i przesłać go na narodowe.czyta-
nie2016@prezydent.pl:

• „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta,
• „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej,
• „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
• „Popioły” Stefana Żeromskiego,
• „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Głosowanie trwa do 11 lutego 2016 r. Aby głos był ważny, 
w temacie e-maila powinien znaleźć się jedynie tytuł bez cu-
dzysłowu i bez autora dzieła. 

Wynik głosowania zostanie ogłoszony po 22 lutym 2016 r. 
Zachęcam do głosowania.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

B3
01

05
B2

75
08

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

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdro-
żenia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBO-
CZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I 
PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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* „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          V27309

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
92

07

PIZZA 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  V30705

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B27807

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V26910

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

LICZNE PRZECENY V0
15

02

V0
20

01

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

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

AUTO LAND                                           V27110

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27010

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02351

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V01103

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27608

V26213

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31234

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
29

00
7

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28817

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27120

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V27114

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V30914

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L95503

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B31202

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31501

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31102

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B30504

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V27220

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31701

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30204

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V27230

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-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, V02411

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

B31302

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30903

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30803

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21920

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B29106

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V01512

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29206

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B30603

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B30304

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31224

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V28807

V
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01902

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29217

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01233
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07   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

V30804

V3
09

04

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V01603

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V01312

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V31004

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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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V30605

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V02011

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B31601

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30005

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29306

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K16207

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B31002

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V29247

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16307

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L95404

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B29605

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K16805

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K16705

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

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B31801

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27130

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B27408

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B31402

* 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 od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V01233

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K16107

* 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 V31214

* OSIKĘ, las do wycięcia, tel. 504-987-531 K17002

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V30814

* 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.

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel. 
721-643-708 K17102

* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
732
B30703

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30615

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29237

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 V00504
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Ferie z GCK 
Nuda nam nie groziła!!!

Ferie zimowe, to okres bardzo długo wyczekiwany 
przez wszystkich uczniów. Po ciężkiej pracy w pierw-
szym semestrze nauki, są one wymarzonym czasem na 
odpoczynek. 

Nie wszystkim dzieciom udało się wyjechać na 
zimowisko i większa ich część pozostała w domach, 
gdzie nabierały sił przed kolejnym semestrem nauki. Z 
myślą o takich dzieciach Gminne Centrum Kultury w 
Kowalach Oleckich zorganizowało zajęcia i warsztaty 
artystyczne pod hasłem „Ferie z GCK”. Głównym ce-
lem zajęć było zapewnienie dzieciom możliwości twór-
czego i aktywnego spędzenia wolnych dni. 

Tegoroczna oferta zajęć w ramach ferii zimowych 
szczególny nacisk kładła na rozwój kreatywności 
uczestników. Dzieci uczestniczyły m.in. w warszta-
tach plastycznych oraz warsztatach tworzenia figurek z 
masy solnej. Dodatkową atrakcją były zajęcia taneczne, 

gry i zabawy muzyczne, ka-
raoke oraz występ artystów 
ze Studia Małych Form Te-
atralnych „Art-Re”, którzy 
zaprezentowali przedsta-
wienie pt. „Zajęcza chatka”.

Program warsztatów 
plastycznych oraz tanecz-
no-muzycznych pozwalał 
nie tylko na prezentację 
umiejętności, ale także na 
wyrażanie swojej indywi-
dualności. 

Wykonane w ra-
mach warsztatów 
plastycznych prace, 
opracowane przy za-
stosowaniu rozmaitych 
technik plastycznych, 
pozwoliły na wizualiza-
cję odczuć oraz stanów 
emocjonalnych auto-
rów. W ramach zajęć 
taneczno-muzycznych, 
przy zastosowaniu me-
tody oglądowej oraz 
dramy, ich uczestnicy 
wcielili się w rozma-
ite role, a także mieli 
możliwość na wyraże- nie swojej ekspresji oraz 

prezentacji umiejętności 
improwizacji.

Czy w te ferie groziła 
nam nuda? Patrząc na za-
dowolone i uśmiechnięte 
buzie dzieci oraz na za-
pał z jakim uczestniczyły 
one w poszczególnych 
zajęciach, z całą pewno-
ścią mogę powiedzieć, że 
nuda nie była nam strasz-
na. 

Zbigniew Sieńko



15
Tygodnik olecki 6/941 - r. 2016

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

10 lutego (Środa Popielcowa)
Elizy,  Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, 
Świętochny, Tomisławy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka, 
Scholastyka, Tomisława
11 lutego (Światowy Dzień Chorego)
Bernadetty, Bożeny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, 
Lucjana, Lucjusza, Łazarza, Olgierda, 
Świętomira
12 lutego (Dzień dokarmiania zwierzy-
ny)
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, 
Nory, Radzyny, Trzebisławy
Aleksego, Benedykta, Czesława, 
Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta, 
Radosława, Radzimierza, Trzebisława
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, 
Leny, Lindy, Swetłany
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana, 
Kastora, Klemensa, Leona, Lesława, 
Niemira, Stefana, Toligniewa, Walente-
go, Wieńczysława

14 lutego
Dobiesławy, Krystyny, Liliany, Lilii, 
Miny, Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, 
Weroniki
Cyryla, Dobiesława, Konrada, Metode-
go, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany, 
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa, 
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Sa-
turnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany, 
Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, 
Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Sa-
muela, Seweryna, Sylwina, Szymona, 
Zygfryda
17 lutego (Światowy Dzień Kota)
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, 
Zuzanny 
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana, 
Konstantego, Łukasza, Sylwina, Szy-
mona, Zbigniewa

Strach jest urojeniem niezdrowych 
nerwów. Anatomia strachu należy 
do biologii. Lęk przed ciemnością, 
przed obcym człowiekiem, groza 
piorunu, wysokiej skały, morza, 
samotności nawet, to ostrzeżenie 
natury przed możliwością utraty 
życia (...) Natura broni nas biolo-
gicznie. Rozszerzone strachem źre-
nice widzą wroga lepiej, a spocone 
ręce mocniej go uchwycą. A psy-
chicznie jest przeciw lękowi jedno 
jedyne lekarstwo, (...) odwaga. 

Ela i Andrzej Banach, Ostatnia 
podróż

Niekoniecznie trzeba mieć powo-
dy, żeby się bać. 

Emile Ajar, Życie przed sobą
Jeżeli nas stworzył na swój obraz 
i podobieństwo i jeżeli, na doda-
tek, o wszystkim wiedział z góry, 
to czemu stworzył nas na obraz i 
podobieństwo Zła? Dlaczego do 
naszego obrazu i podobieństwa 
włączył cechy diabła? Czy obraz 
Boga od początku zawierał w sobie 
obraz demona? 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Wystarczy się tylko rozejrzeć, by 
praktycznie wszędzie dostrzec 
zjawiska wymagające poprawek.
To sugeruje, że wszechświat został 
prawdopodobnie stworzony w 
pośpiechu, przez kogoś z podwład-
nych, gdy Istota Wyższa akurat 
nie patrzyła. Na tej samej zasadzie 
plany działań drużyn harcerskich 
w całym kraju odbijane są na biu-
rowych kopiarkach, gdy nie patrzy 
kierownictwo. 
Terry Pratchet, Pomniejsze bóstwa

Scholastyka (10 luty) mróz utyka, 
a nim Waluś (14 luty) nam zaświeci, oba-
czymy, mróz kark skręci.

Gdy luty ciepły i po wodzie, wio-
sna późno nastąpi i o chłodzie.

Jak na świecie luty, każdy bród 
zakuty.

Kto lubi miód, nie powinien bać 
się pszczół. (afrykańskie)

Tam gdzie jest wola, tam i spo-
sób. (angielskie)

Gdyby nie było łez, słońce spali-
łoby nam żebra. (arabskie)

Raj na ziemi jest w księgach mą-
drości, dziełach sztuki i w sercu kobiety. 
(arabskie)

Wielu wie dużo, nikt wszystkie-
go. (arabskie)

Co łysemu po złotym grzebieniu? 
(armeńskie)

Dźwiganie ciężaru z przyjacie-
lem jest odpoczynkiem. (arabskie)

Barszcz czerwony 
czysty 

na wywarze grzybowym
5 średniej wielkości buraków, 3 dag 
grzybów suszonych, włoszczyzna, łyżka 
soku cytrynowego lub przecieru z po-
rzeczek, łyżka masła, przyprawa do zup 
(„Magi”), sól, cukier, 3 ziarenka ziela 
angielskiego

Grzyby moczymy w zimnej wodzie 
przez trzy godziny. Następnie myjemy 
je, dodajemy do nich obraną i umytą 
włoszczyznę.

Zalewamy około dwoma litrami 
wody i gotujemy pod przykryciem do 
chwili aż grzyby zmiękną. Wywar odce-
dzamy, dodajemy obrane, umyte i starte 
buraki oraz ziele angielskie.

Całość gotujemy, odcedzamy, przy-
prawiamy do smaku solą, pieprzem, so-
kiem z cytryny i przyprawą do zup.

Bułeczki wieloziarniste 
(przepis niemiecki) 

25 dag oczyszczonej mąki pszennej, 10 
dag mąki pszennej graham lub pełno-
ziarnistej, 1 dag świeżych drożdży, pła-
ska łyżeczka soli, 200 ml cieplej wody, 
po 2 łyżki ziaren: słonecznika, dyni, 
sezamu, siemienia lnianego, ziarna do 
posypania, pieprz do posypania

Drożdże rozpuszczamy w połowie 
wody, przykrywamy i odstawiamy na 15 
minut. Zaczyn musi zacząć pracować.

Na suchej patelni prażymy ziarna. 
Pozostałą mąkę przesiewamy z solą. W 
misce formujemy z niej kopczyk i robi-
my w nim dziurę, do której wlewamy za-
czyn i wyrabiamy ciasto. Ciasto powin-

no być gładkie dlatego w razie potrzeby 
dolewamy do niego wodę. Powinno być 
sprężyste i odchodzić od ręki.

Na koniec dodajemy ziarna, wyra-
biamy je i przekładamy do miski, przy-
krywamy ściereczką i odstawiamy na 
godzinę.

Wyrośnięte ciasto wykładamy na 
posypany mąką blat i przez chwile za-
gniatamy.

Dzielimy je na 8 do 10 części. Z każ-
dej z nich formujemy bułeczkę. Ukła-
damy je na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. Pamiętajmy, że bułeczki 
będą rosły. Trzeba więc układać je tak 
aby zachować między nimi odstęp. Bu-
łeczki spryskujemy wodą i posypujemy 
mieszanką ziaren oraz pieprzem. 

Teraz bułeczki ponownie przykry-
wamy ściereczka i na pół godziny od-
stawiamy do wyrośnięcia. 

Blachę wstawiamy do nagrzanego 
do 220°C piekarnika i pieczemy 15 mi-
nut.

Budyń cytrynowy
Jedna duża cytryna, 4 dag cukru, 4 
jaja, pół szklanki tartej bułki

Cytrynę gotujemy i przecieramy 
wraz  ze skórką przez sito lub miksu-
jemy. Żółtka oddzielamy od białek i 
ubijamy z cukrem do białości. Wtedy 
dodajemy do żółtek przetarta cytrynę 
i dokładnie mieszamy. Dodajemy tartą 
bułkę, mieszamy i na koniec dodajemy 
delikatnie mieszając ubite na sztywno 
białka. 

Gotujemy godzinę na wolnym 
ogniu.

Podajemy z sosem morelowym lub 
pistacjowym.
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Ferie we Wronkach
W czasie ferii zimowych dzieciaki z Wronek miały w 

świetlicy wiele ciekawych zajęć, które w wolontariacie po-
prowadziła Ewa Borzeńska, była nauczycielka tutejszej 
szkoły. Wiele zabaw miało charakter edukacyjny, uczyło do-
brej opieki nad zwierzętami, tolerancji do innych narodów 
oraz doceniania walorów przyrodniczych naszego terenu. 

Dzieci brały udział w akcji Zimowego Ptakoliczenia, or-
ganizowanego przez OTOP w całym kraju, świetnie bawiły 
się afrykańską grą planszową Mankala, poznały indiańskie 
zabawy sprawnościowe. 

Podczas spacerów dzieci odwiedzały pomnikową sosnę.
Do naszej świetlicy zaprosiliśmy też samochodowy pa-

trol policyjny z psem policyjnym. Dzięki takim działaniom 
prewencyjnym dzieci zapamiętają, jak zachować się przy ob-
cym psie. 

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Świętajnie udało się zabrać nasze dzieci na pływalnię do hali 
Lega. 

Zorganizowaliśmy też piękne spotkanie dla seniorów z 
naszej wsi. Dzieci przygotowały im przedstawienie i laurki 
dla babci i dziadka. Uroczystość uświetnił występ zespołu 
Świętowiacy. 

W Tłusty Czwartek  upiekliśmy tradycyjne pączki i zor-
ganizowaliśmy dzieciom karnawałową zabawę przebierań-
ców. Na finał zajęć było ognisko z kiełbaskami. 

Mimo kiepskiej pogody dzieci bawiły się wyśmienicie i 
wypoczęte, zrelaksowane powróciły do szkoły. 

Dzięki wspólnym działaniom rodziców i sołtysa udało 
się przygotować opał do świetlicowego kominka, zorgani-
zować poczęstunek dla babć i dziadków oraz nagrody kon-
kursowe dla dzieci. 

Mamy nadzieję, że małymi krokami uda się pobudzić 
do życia ładnie odnowioną wiejską świetlicę i tu integro-
wać  mieszkańców naszej wsi. Wielka szkoda, że dokładnie 
10 lat temu zamknięto naszą fajną, małą  szkołę. Wtedy o 
wiele łatwiej organizowano zajęcia dla dzieci. Dzisiaj mu-
simy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Opiekunka świetlicy we Wronkach 
Agnieszka Jakubowska

Najmłodsze dzieciaki świetliczaki

Zimowy spacer Pomnikowa sosna

Przedstawienie dla babci i dziadka

Spotkanie z policjantami
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B29905

18
lutego
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Sportowcy Warmii i Mazur
Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego w Olsztynie 

zaprasza do wzięcia udziału w multimedialnym konkursie 
„Sportowcy Warmii i Mazur”. Jego ideą jest przedstawienie 
sylwetki sportowca, trenera, sędziego, działacza sportowe-
go, nauczyciela wychowania fizycznego lub dyscyplin spor-
towych, których działalność jest związana z województwem 
warmińsko-mazurskim.

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim wziąć 
udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły złożone 
maksymalnie z 3 osób, które opracują multimedialny pokaz 
przedstawiający sylwetkę wybranego przez siebie bohatera 
konkursu. Prezentacja może zawierać wywiady ze spor-
towcami lub ich rodzinami, biografie, sylwetki nauczycieli 
wychowania fizycznego, sędziów sportowych, filmy, zdję-
cia bądź fragmenty wycinków prasowych itp. Prace należy 
przesyłać do 31 maja 2016 r. 

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wie-
kowe:

• szkoły podstawowe,
• gimnazja,
• szkoły ponadgimnazjalne,
• uczelnie wyższe,
• kategoria „Open” – osoby niezwiązane ze środowi-

skiem szkolnym.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy z oświad-

czeniem do pobrania na www.osir.olsztyn.pl.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Równać Szanse 2016
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólno-

polski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać 
Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Jego celem jest wsparcie projektów organizacji pozarządo-
wych, które przyczynią się do rozwoju umiejętności społecz-
nych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, 
jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40.000,00 zł na działania trwające 15 mie-
sięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 
2017 r., prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą 
młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe – zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub 
fundacji – z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z II etapów. 
W I etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę 
środowiska lokalnego, w II (do którego zakwalifikują się 
laureaci I etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcz-
nych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w I etapie mija 10 marca 
2016 r. o godz. 12:00.

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku wraz z in-
strukcją jego wypełniania oraz kryteria oceny merytorycznej 
diagnozy są zamieszczone na www.rownacszanse.pl.  

Szczegółowe informacje o Programie i konkursie można 
uzyskać pod numerem tel. 22 826 10 16 bądź mail pod adre-
sem rownacszanse@pcyf.org.pl. 

Konkurs „Oparcie społeczne 
dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podsta-

wie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 
ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie reali-
zacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających 
poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośle-
dzonych umysłowo, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie 
sieci wsparcia społecznego poprzez wsparcie finansowe sa-
morządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze 
pomocy społecznej. 

W bieżącym roku na realizację konkursu przeznaczono 
ogółem 3.000.000 zł.

Oferty należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na 
kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. (obowią-
zuje data stempla pocztowego) do:

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydziału Polityki Społecznej
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Szczegółowe informacje są na stronie www.mpips.gov.pl 
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz programie.

H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Ma-

zurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z te-
renów naszego województwa, otworzył filię przychodni 
onkologicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pa-
cjenci z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskie-
go i piskiego 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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„Nad Wigrami 
płynie, 

nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotogra-
ficznego

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika rozstrzygnięto Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wi-
grami płynie, nie płynie czas?”. Kon-
kurs został przeprowadzony wśród 
uczestników projektu z zakresu dzia-
łalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo cie-
kawe fotografie prezentujące przyro-
dę lub dziedzictwo kulturowe Wigier-
skiego Parku Narodowego. 

wyróżnienie,

Filip Drażba (1d), 

Za drzwiami 
- kryje się historia

Zapowiedzi nadchodzących imprez
 

Pływanie
Warmia i Mazury Pływają - eliminacje V
Termin i miejsce: 13.02.2016r. (sobota)  godz. 10:00, Pły-
walnia LEGA

Tenis stołowy
III turniej z cyklu „Edkar Grand Prix” w Tenisie Stołowym
Termin i miejsce: 13.02.2016r. (sobota)  godz. 10:00, Hala 
LEGA
 

Siatkówka
 Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Minisiatkówce 
„dwójek” Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych
Termin i miejsce: 16.02.2016r. (wtorek)  godz. 10:00, Hala 
LEGA
 

Warmia i Mazury pływają
W sobotę 13 lutego odbędą się V eliminacje wojewódzkiego 
cyklu Warmia i Mazury pływają. W klasyfikacji szkolnej 
w czołowej ósemce (premiowanej startem w finale) są aż 
3 oleckie szkoły: SP 1, SP 3 i Gimnazjum nr 2. Jedynka 
walczy o prymat, Trójka i Gim 2 zamykają tabelę. W klasy-
fikacji rodzinnej szóste miejsce zajmuje rodzina Wieloch a 
siódme Biszewscy.

Wyniki
IMPULS LIGA SQUASHA – 
LEGA OLECKO 2015/2016

Kamil Kowalewski - Adam Brzoziewski  0:3
Kamil Kowalewski - Krzysztof Bajkowski   2:3
Ryszard Mielech - Adam Brzoziewski   1:3
Marcin Roszko - Krzysztof Bajkowski   3:0
Dariusz Stefanowski - Krzysztof Szczepaniak  3:0
Michał Karniej - Adam Brzoziewski   2:3
Karol Lemański - Michał Karniej    3:0

Edkar Grand Prix
W sobotę 13 lutego w oleckiej Hali Lega zostanie 
rozegrana trzecia już runda Edkar Grand Prix w Tenisie 
Stołowym. Start rozgrywek 10:00. Rywalizacja toczyć się 
będzie w 8 kategoriach i z podziałem według płci.
 

Sparingi oleckich piłkarzy
Zapraszamy na sparingi oleckich piłkarzy. Walczący 
o awans do IV ligi Czarni Olecko rozegrają 5 spotkań 
kontrolnych. Unia Olecko (również marząca o awansie) 
zaplanowała aż 7 sparingów.

Sparingi Czarnych Olecko Boisko z murawą sztuczną
5 luty Mazur Pisz
13 luty Śniardwy Orzysz
27 luty Wigry II Suwałki 
5 marca i 12 marca Sparta Augustów

Sparingi Unia Olecko wszystkie mecze o 
godz. 16:00 Boisko z murawą sztuczną

20 luty  Wigry II Suwałki
27 luty  Śniardwy Orzysz
5 marzec  Pomorzanka Sejny
12 marzec  Mazur Pisz
19 marzec  Pojezierze Prostki
2 kwiecień Kowalak Kowale Oleckie
9 kwiecień Polonia Raczki
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Gmina Olecko przystąpiła do 
aktualizacji Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Olecko 

do roku 2022
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Gmina Olecko przystąpiła do aktualiza-
cji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko do roku 
2022. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, pro-
wadzony w sposób kompleksowy, poprzez zinte-
growane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane teryto-
rialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitali-
zacji na podstawie gminnego programu rewitaliza-
cji. Prace nad aktualizacją dokumentu prowadzone 
będą według następującego harmonogramu:

Przeprowadzenie diagnozy zjawisk kryzyso-
wych, analiza danych, wyznaczenie obszaru rewi-
talizacji – do 29 lutego 2016r.

Opracowanie planu zintegrowanych działań re-
witalizacyjnych na wybranych do rewitalizacji ob-
szarach, wypracowanie misji i celów rewitalizacji  
– do 30 kwietnia 2016 roku.

Opracowanie systemu wdrażania programu 
rewitalizacji w celu prezentacji opracowania na 
Komisjach i sesji Rady Miejskiej, której porządek 
obrad obejmować będzie głosowanie nad projek-
tem uchwały dotyczącej programu - do dnia 15 
czerwca 2016 roku.

Na każdym etapie zapewniony zostanie udział 
społeczeństwa i interesariuszy. Szczegóły będą na 
bieżąco podawane do publicznej wiadomości.

Zapraszamy do współpracy!

newsletterUM
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PO KOKARDĘ (254)

Za idealny

Jeżeli Bóg przemawia przez książki, czyli ich autorów, 
to właśnie to uczynił. Zafiksowałam się na punkcie Szymona 
Hołowni, a dokładnie tego, co pisze, jak pisze i co czyni. A 
czyni wiele dobrego i przekonuje (delikatnie), że też mamy 
szansę być dobrymi ludźmi i czynić dobro. Właściwie daje 
nam szansę, podsuwa pod nos.

Ja poczułam, że – piórem Hołowni – tyka mnie Bóg i 
mówi – kobieto, obudź się, zrób coś dobrze, podziel się, a 
twoje życie nabierze innego wymiaru. Ta myśl tak za mną 
chodzi, że boję się o niej powiedzieć rodzinie. Boję się, iż 
któregoś dnia każe mi porzucić ziemskie przyjemności i iść 
głosić Ewangelię. 

Nie, nie będzie tak źle. Myślę, że dostrzegł, iż mogę 
(mogę!) zrobić trochę dobra będąc tu, gdzie jestem, nie zmie-
niając pracy, ani broń Boże, porzucając rodzinę. A może ja 
zwariowałam? Ale poznałam p. Hołownię – zdrowy na ciele 
i umyśle na pierwszy rzut oka. Oglądam co jakiś czas to, co 
dzieje się w Kasisi, czytam Jego książki (czy publikowaliby 
wariata lub oszusta?) – wszystko się zgadza. Podchodziłam 
do tego wszystkiego z wielkim sceptycyzmem, a teraz goto-
wa jestem chodzić z puszką do knajpeczek, gdzie spotykam 
się ze znajomymi i przekonywać ich, że zamiast na dodatko-
we piwo, czy kolejna kawę, żeby wydali piątaka na dzieciaki 
z Afryki. 

Św. Antoni jest git – odpowiedziała mi smsem koleżanka, 
kiedy jej oznajmiłam, że pogadam z nim w sprawie zdjęć, 
które jej wcięło w komputerze. Kiedyś, kiedy nie przyszło mi 
do głowy, żeby dogadać się z w/w świętem, szukałam swo-
jego tekstu (a byłam więcej niż pewna, że tama jest!) prawie 
dwa lata i znalazłam całkiem przypadkowo. I nie wiem, czy 
zawdzięczam to św. Antoniemu czy właśnie przypadkowi.

Od paru dni próbuje wiercić mi dziurę w brzuchu na-
trętna myśl, niczym mucha w letni dzień w pustym miesz-
kaniu. A nawet jest ich kilka, tych myśli. Jak ten Szymon 
(jakiś trudno mi zwracać się w myślach po nazwisku, bo jest 
dużo młodszy) nadąża z tym wszystkim? Może nawet nie z 

Kasisi, bo już funkcjonuje nieźle (wysuwając wnioski po 
lekturze „Jak robić dobrze” i strony Fundacji), ale z tymi 
podróżami, pisaniem książek i – co trudniejsze dla mnie 
do uwierzenia – z modlitwą. A pewnie robi to codziennie i 
często – gęsto chodzi na msze o szóstej rano. OK., nie ma 
rodziny. Nie musi pracować więcej na samochód do pracy 
dla żony, nie musi rozwozić dzieci po przedszkolach, szko-
łach i zajęciach dodatkowych. Jest sam dla siebie, ale to złe 
określenie, bo siebie „rozdaje” innym poprzez działalność 
charytatywną, spotkania autorskie, nagrywanie (i przygo-
towanie się) programów w TV i Bóg wie, co tam jeszcze. 

Żeby napisać taką książkę o świętych, to nie tylko trze-
ba mieć gruntowną wiedzę o kościele, ale też się oczytać, 
poszperać w tomach innych książek, żeby ten koncept 
własny przyszedł na opisanie jednego z 53 świętych (na 
każdy tydzień w roku). Dobrze – jest inteligentny, oczyta-
ny, sprawny w pisaniu, ale kiedy ma na to wszystko czas? 
Podejrzewam, że ma też bujne (nie mylić z kawiarniano 
– rozrywkowym, ale tak naprawdę, dlaczego nie?) życie 
towarzyskie, a po różnych krajach też chce się latać… No, 
nie wiem, co o tym sądzić. Ni jak nie daje mi się to wszyst-
ko spiąć w ramy czasowe.

Kolejna natręciucha. Ikony. Po lekturze „Święci co-
dziennego użytku” snuję przypuszczenia, że ikon i obraz-
ków świętych Hołownia ma co najmniej setkę. Duże musi 
mieć mieszkanie, bo – jak zdradza w książkach – wpatruje 
się w nie czasami i kwadrans, modli się.  A może rozdaje 
znajomym w prezencie? Nie… jak by to wyglądało – od-
wiedza ich i przyklęka na jednym kolanie, żeby się z nim 
przywitać, bo co drugi (z tej książki), to jego dobry znajo-
my, z którym się zaprzyjaźnił. Muszę go o to wypytać na 
kolejnym spotkaniu autorskim.

Ostatnia wątpliwość. Jaki ma wady? No, musi mieć. 
Książki pisze jedna za drugą, zachwyca delikatnym humo-
rem w „mam Talent”, podróżuje, rozkręcił dwie Fundacje i 
ciągle nakręca się nowymi pomysłami, modli się żarliwie, 
rozmawia z bezdomnymi, a pod humorem skrywa skrom-
ność i wielkoduszność. 

Panie Szymonie, jest Pan za idealny.
Marusia


