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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V01804

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V01225
tel. 507-047-750

19 marca
III Olecki
Jarmark Wielkanocny
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w
Olecku „Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału
w III Oleckim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie
się 19 marca (sobota), w godz. 11.00-14.00 na rynku Placu Wolności w Olecku.
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich
wyrobów prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Oleckiej – 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 605-107-755

19 lutego harcerze świętowali Dzień Myśli Braterskiej w Komendzie Hufca ZHP im. K.L. Szyrmy w
Olecko. Dziękuję Wszystkim harcerzom, instruktorom,
p. Jackowi Malinowskiemu i dyrektorowi p. Radosławowi Skrockiemu ROK „Mazury Garbate”. Dzień
Myśli Braterskiej to idealny czas, by pokazać światu
jak wspaniale jest być harcerką, harcerzem i zachęcić
innych młodych ludzi, by do dołączyli do naszej harcerskiej braci.
Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż
go zastaliście Robert Baden-Powell
phm. Katarzyna Fiećko

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V03001

V02403

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
17 lutego od 18.10 jeden zastęp JRG PSP
otwierał drzwi do zatrzaśniętego mieszkania. Pomoc policji.
18 lutego od 8.05 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie zabezpieczał i uprzątnął miejsce po kolizji drogowej, do której
doszło w Kowalach Oleckich.
18 lutego od 10.53 jeden zastęp JRG PSP mocował w
Kleszczewie obluzowane gniazdo bocianie.
informacji udzielił młodszy brygadier
Tomasz Milewski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V31206
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
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)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

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

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi
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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 Fotografii „Klatka”, ROK MG
24 lutego (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
25 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
13.00 - Sesja rady Powiatu, Starostwo, ul.
Kolejowa
17.00 - O krajobrazie kulturowym Mazur
i potrzebie jego ochrony, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Młodość, film z cyklu KADR,
kino Mazur
26 lutego (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Spotkanie z Ireną Bożeną Kopiczko z cyklu „Poeci
są wśród nas”, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.30 - Sprawiedliwy, film, kino Mazur
27 lutego (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Puchar Zimy - turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2006 i młodszych z udziałem Czarnych Olecko i zaproszonych drużyn, hala Lega
16.00 - Czarni Olecko - Wigry II Suwałki - sparing, boisko
ze sztuczną murawą
16.00 - Unia Olecko - Śniardwy Orzysz - sparing, boisko ze
sztuczną murawą
15.00 - Bernadetta. Cud w Lourdes, film, kino Mazur
17.00 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.30 - Sprawiedliwy, film, kino Mazur
28 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11.00 - Wykład nt. Żołnierzy Wyklętych, Dom Parafialny
przy ul. Zamkowej
13.00 - I Olecka Kąpiel dla Odważnych, Skocznia (zapisy
od 12.00)
15.00 - Bernadetta. Cud w Lourdes, film, kino Mazur
17.00 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.30 - Sprawiedliwy, film, kino Mazur
29 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
1 marca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
2 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 marca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
4 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
5 marca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XV Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 25 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 13:00
– sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy
ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Informacja z realizacji „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2003-2015”.
8. Sprawozdanie za 2015r, z realizacji „Powiatowego
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2011 – 2016”.
9. Sprawozdanie za 2015r. z realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata
2009 – 2020”.
10. Sprawozdanie za 2015r. z realizacji powiatowego
programu zdrowotnego „Zapobieganie nadwadze i otyłości
oraz przewlekłym chorobom na lata 2011 – 2017”.
11. Przyjęcie sprawozdanie za 2015r. z realizacji projektu
pn. „Program dla zdrowia, pogody ducha
i długich lat życia, mieszkańców powiatu oleckiego”.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016r, w tym
w zakresie systemu pieczy zastępczej (w tym zawarta jest
ocena Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2015 – 2017).
13. Ocena działalności z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej
w Kowalach Oleckich, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olecku oraz
Dom Pomocy Społecznej w „Jaśkach” za 2015r.
14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego;
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Asystent podatnika

pomoc na starcie w biznesie
Od 1 września mikroprzędsiębiorca, na starcie działalność gospodarczej, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Nowe stanowiska pojawią się pilotażowo
w 50 urzędach skarbowych uruchamiających centra obsługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich urzędach.
Instytucję asystenta podatnika wprowadza ustawa o
Administracji Podatkowej. Jest to jedno z narzędzi Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem
jest wzmocnienie usługowej roli Administracji Podatkowej
i wsparcie podatników w ich indywidualnych sprawach.
Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie
przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych
sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat
przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).
Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie
stanowią doradztwa podatkowego.
Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego w
terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku
podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca. Asystent podatnika
będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy
niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Iga Hołownia
• Witold Janicki
• Ewelina Nosowska
• Anna Pokartyk
• Adam Wydrzyński (Rozmysłów)
• Jan Żarnowski

K16607

K15809

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Olecko na przebudowę ulic Moniuszki, Wieniawskiego,
Kiepury i Szymanowskiego w Olecku;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie
związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2016 – 2027;
e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016.
15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
16. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
17. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.
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Jeszcze nigdy tak dobitnie w historii III Rzeczypospolitej hasło:
„Teraz k.... my” – nie było w tak
oczywisty i dosłowny sposób wyrażane jak w tej chwili. Nie piszę tutaj
o IV RP, bo takowej historycznie nie
ma. Według nomenklatury nadającej
kolejność istnienia państwowości
polskiej musiałoby ktoś tę państwowość zawłaszczyć. A przecież każdy
z nas wie, że żył jeszcze do listopada
2015 roku w niepodległym przecież
państwie, które było podmiotem prowadzenia polityki międzynarodowej. Poprzez zmianę kierunku polityki nie zmieniła
się przecież ani nazwa państwa, ani ustrój demokratyczny, co
stwierdzają sami obecnie nam rządzący. Ba, nawet chwalą się
na arenie międzynarodowej, że w Polsce demokracja jest niezagrożona. Jako dowód podają, że są demonstracje. Szkoda,
że nie odnoszą się do procedur demokratycznych w Sejmie i
prawodawstwie.
IV Rzeczypospolitej nie ma, bo zachowana jest ciągłość
instytucji Państwa. Wymiana elit, to nie tworzenie nowej państwowości, a jedynie okresowe dopuszczenie do koryta nowego stada.
Prawdę powiedziawszy kiedyś koryto było bardziej dostępne. Teraz tylko dla jednej rasy.
Jednak jak spojrzeć na rozwój wypadków przyszłościowo,
to może się stać tak, że w końcu będzie ta IV RP. Dlaczego? Z
powodu międzynarodowych działań obecnej ekipy!
Po co Putinowi sojusznicy, gdy ma takich wygodnych
wrogów jak obecnie Polska! Nikt bardziej nie miesza w jedności Europy niż obecny nasz rząd. Tak jak pisałem wyżej, byliśmy podmiotem w polityce europejskiej. Teraz stawiając na
jedność z Orbanem możemy stać się jak on, marginalizowani.
Tak robią z Węgrami Stany Zjednoczone.
Trzeba pamiętać o tym, o czym nie pamięta nasz obecny rząd: to dzięki członkostwu w Unii Europejskiej nasz
kraj wygląda właśnie tak. Z zapyziałego, szarego i brudnego
miejskiego krajobrazu, przemienił się w kwitnące i działające sprawnie aglomeracje. Wzbogacił naszą wieś. Rozwinął
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dzięki dotacjom skrzydła nauce. Dał pracę ludziom, a przemysłowcom możliwość rozwoju ich zakładów. Wreszcie pozwolił Polakom bez problemów paszportowych pracować i
uczyć się w innych krajach Unii.
Teraz ten rząd, jakby nie widział sukcesu Rzeczypospolitej, stara się zanegować osiągnięcia, nie zauważać strumienia
pieniędzy, które do na spłyną. Jak już kiedyś pisałem w jednym z felietonów: są ludzie tak mali, że za wielkie przysługi,
mogą się jedynie odwdzięczyć nienawiścią.
To logiczne: przecież nie oni te pieniądze zdobyli, więc
nie muszą wdzięczności okazywać.
Naturalnie, pieniądze wezmą, bo przecież w końcu koryto pokaże dno. Wtedy, kiedy będzie już za późno, okaże się,
że wszelki uzyskany teraz przez Polaków socjal (500, wiek
emerytalny itp., itd.) był tylko ideologiczną papką. Czymś,
co pozwoliło wygrać wybory na jedną czy dwie kadencje.
Potem ostatni w nich zgasi światło. Zresztą, chyba nie będzie
już wtedy prądu. Koryta będą puste, a nam zostanie tylko
pastwisko.
Przecież już wiemy jak wygląda inflacja. Na końcu tego
procesu była wymiana 1 nowy złoty za 10 000 starych. Niezłe, co!?
Popatrzmy na to, co się dzieje w Grecji. Uczmy się. Oni
mieli podobnych rządzących. Długo jednak socjalu nie da
się utrzymać na należytym poziome jak państwo nie ma dochodu. Nie jesteśmy Norwegią, która ma zasoby ropy i gazu.
Nie jesteśmy zamożną Szwecją. Polska jest ciągle, jak to się
mówi, na dorobku.
Ten proces może ulec zniszczeniu. Cofnąć nas. Zamienić
w pariasa Europy.
***
Lech Wałęsa był i jest dla mnie człowiekiem, który zburzył komunizm. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Wschodniej Europie. Co więcej, będzie takim wielkim człowiekiem
mimo wszystko. Nie zmienię swego zdania o nim w żadnym
wypadku.
Nawet, gdyby dokumenty, które opublikował IPN były
autentyczne. W co nie wierzę.
Generał Kiszczak śmieje się zza grobu. Co się nie udało
przez dziesięciolecia UB-ekom zrobił były współpracownik
Wałęsy. Nagle zostają odnalezione dokumenty, ze szlachetnym opisaniem przez właściciela. Ze szlachetnym? Bo na
okładce Kiszczak napisał, że mogą być opublikowane dopiero pięć lat po śmierci Lecha Wałęsy.
Najdziwniejsze jest to, że UB-ecja miała te papiery jeszcze przed stanem wojennym. Podczas festiwalu „Solidarności” w 1981. I ich nie użyła? Przecież to nieustępliwość
Wałęsy doprowadziła do legalizacji Niezależnego Związku.
Wszyscy inni (WSZYSCY!) chcieli, ten punkt Porozumień
odłożyć do późniejszych konsultacji. Czy SB mając takie papiery pozwoliłaby na to? Utworzenie wolnego związku było
pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do rozwalenia ustroju momunistycznego! Reszta postulatów, to były
żądania socjalne.
Tego dokonał Lech Wałęsa.
Stan wojenny, to pacyfikacja związku. Jednych aresztowano, inni przeszli do podziemia, jeszcze inni przestali działać. Byli i tacy, którzy przeszli na stronę komunizmu. Nie
mówię tutaj o podpisaniu „aktu lojalności”. Nie wiadomo
bowiem pod jakim naciskiem, to się odbywało. Wtedy SB-ecy mogli wszystko. Ginęli działacze.
Z milionowego związku został tylko kilkutysięczna armia
internowanych lub działających w podziemiu związkowców.
Lecha Wałęsę internowano oddzielnie. Bez kontaktu z
innymi związkowcami, z rodziną. Naciskano. Rozmawiano.
On się nie ugiął. Trwał samotny na straży całego związku. I
wygrał. Dzięki jego uporowi, konsekwencji i wsparciu nielicznych, mamy teraz wolną Ojczyznę.
U nas internowano trzech działaczy Niezależnego Związku „Solidarność”. Byli na tyle ważni, że znaleźli się na liście.
W całym kraju aresztowano kilka tysięcy osób i zamknięto
ich w specjalnie przygotowanych ośrodkach.
ciąg dalszy na s. 6
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. (piątek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu „Olecka Rodzina
3+” w latach 2014-2015.
6. Analiza procedury przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olecku zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olecko w
okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” – referat
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
7. Analiza nakładów na ochronę ppoż. w gminie i bezpieczeństwo publiczne w latach 2013-2015 – referat Komisji
Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka,
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Olecko,
c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Olecko,
d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury w Olecku,
e) określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olecko oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Urząd Skarbowy w Olecku
informuje,

że zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych
za 2015 r. przyjmowane są w pokoju nr 8 w siedzibie Urzędu 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 Krajową Informację Podatkową czynną od poniedziałku do piątku
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 Finansów: www.finanse.mf.gov.pl

ciąg dalszy ze s. 5
Byli to, według wywiadu Służby Bezpieczeństwa, najbardziej niebezpieczni działacze opozycji.
Aresztowani, to cały przekrój polskiego społeczeństwa.
Reprezentanci wszystkich zawodów i różnych poglądów
innych jednak niż oficjalnie wtedy panujący tzw. oświecony socjalizm. Zabrakło wśród aresztowanych dwóch osób,
a może tylko jednej. Myślę tutaj o braciach Kaczyńskich.
SB uznało, że byli w ruchu solidarnościowym nieważni. Zbyt odlegli od ważnych struktur związkowych żeby
mogli coś knuć i przeszkadzać w zaprowadzaniu socjalistycznego porządku.
Później Lech Kaczyński został prezydentem. Pomimo
licznych foux pas potrafił, kiedy trzeba, pokazać klasę. Na
swój sposób też szanował pluralizm i przede wszystkim
szanował konstytucję.
Drugi z braci...? No cóż tu dożo mówić?
W każdym bądź razie zostali pominięci w listach proskrypcyjnych do internowania. SB uznało ich za nieszkodliwych.
Nie przegnano ich przez ścieżki zdrowia, nie siedzieli w obozach internowania, nawet nie wymuszono na nich
podpisania tzw. „lojalki”.
Żeby naprawić ten wielki błąd UB wprowadzono nowe
święto. Będzie ono obchodzone 13 grudnia i będzie nazywało „enta.... Rocznica Nie Internowania”.
Jeśli chodzi o Lecha Wałęsę, to
PANIE PREZYDENCIE JESTEM Z PANEM
Tutaj zacytuję Katarzynę Kolendę- Zalewską: „...historii nie da się napisać od nowa”.
I cytat z Actona: Domagam się od was abyście nigdy
nie deprecjonowali waluty moralnej ani nie obniżali wymagań prawości, ale przykładali do innych miarę najwyższej zasady, jaka rządzi waszym własnym życiem i abyście
nie dopuścili, by jakikolwiek człowiek lub jakikolwiek
sprawca uniknął nieśmiertelnego wyroku historii, mającej
władzę karać wszelkie zło.
I z Patchetta:
...powiedzieli, że sprawiedliwość się dokonała, a ona
straciła cierpliwość i kazała im wracać do domów i modlić
się do bogów, w których wierzyli, by nigdy im samym nie
wymierzono sprawiedliwości. Bo dumna maska triumfującej cnoty może być niemal tak straszna jak oblicze ujawnionej niegodziwości. Terry Pratchett, Rybki małe ze
wszystkich mórz
z poważaniem
Bogusław Marek Borawski

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

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26009

L95604
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25 lutego – spotkanie w

Oleckiej Izbie Historycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna
zapraszają 25 lutego (czwartek) o godzinie
17,00 na spotkanie z Krzysztofem Worobcem
pt. O krajobrazie kulturowym Mazur i potrzebie jego ochrony - na przykładzie działań Stowarzyszenia Sadyba.
Mazury – ich naturalny krajobraz - to wzgórza, jeziora, lasy. Czerwone dachy domów, drogi obsadzone szpalerami drzew, ogrodzenia z
polnych kamieni, które chronią zapomniane
cmentarze, wieże ciśnień widoczne z oddali –

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 elektronicznego 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 przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do
minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie 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 darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio
do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bez-

Włamał się do sklepu

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem. Aresztowano go zaledwie po
kilkunastu godzinach od zdarzenia.
W 17 lutego około 07:00 oficer dyżurny oleckiej komendy
otrzymał zgłoszenie
o włamaniu do jednego ze sklepów na terenie gminy Kowale
Oleckie. Jak ustalili
policjanci,
sprawca wywarzył okno,
wszedł do wnętrza
sklepu skąd ukradł
pieniądze i papierosy.
Policjanci szybko
ustalili osobę, która
mogła mieć związek
z tym zdarzeniem.
Już po kilkunaSprawca włamania przesłuchiwastu godzinach od
ny przez policjanta
zgłoszenia w rękach
policjantów był Adrian N. Mężczyzna został zatrzymany
w swoim mieszkaniu, gdzie policjanci odnaleźli również
część skradzionego towaru.
tego samego dnia, 17 lutego 26-latek usłyszał zarzut
kradzieży z włamaniem.
Ponadto funkcjonariusze ustalili, że Adrian N. ma na
sumieniu również inne włamania i 18 lutego usłyszał on
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to kulturowe dziedzictwo Mazur.
Od 2004 roku Danuta i Krzysztof Worobcowie oraz inni członkowie powołanego wówczas
Stowarzyszenia Sadyba działają na rzecz ochrony dziedzictwa Mazur.
Bronią przed zniszczeniem to, co stworzyła
natura i to, czego dokonał człowiek. „Ratujmy
aleje”, „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”,
„Ratujmy wioski starowierskie” - to najważniejsze działania Stowarzyszenia Sadyba.
W spotkaniu wezmą udział oprócz Krzysztofa Worobca inni członkowie Stowarzyszenia
Sadyba

Zapraszamy do rozmowy

pieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane 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.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania
aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze,
a następnie go wypełnij,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w
zeznaniu rocznym za 2015 rok,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem 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.finanse.mf.gov.pl (zakładka – Instrukcje).
kolejne zarzuty.
Policja ustaliła, ze to właśnie on włamał się do jednej
ze świetlic na terenie gminy Kowale Oleckie i skradł sprzęt
komputerowy o wartości 9 tysięcy złotych. Dwa komputery
włamywacz sprzedał w lombardzie w Białymstoku. Oleccy
policjanci zwrócili się po pomoc do funkcjonariuszy w Białymstoku, a już 19 sprzęt został odzyskany
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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O łupaniu orzechów
c.d z nr 7 TO

1. 5. W trakcie łupania orzechów pomyślałem, że przerwę pracę, jak natrafię na pusty orzech.
A z tym było trudniej. Wyłupałem z 70
orzechów, a tu nie ma pustego. Chyba jak ponad 100 rozwaliłem, to dopiero natrafiłem na taki, że nie miał treści.
Och! - westchnąłem. Łupiny zmiotłem i wyrzuciłem do
kosza. Talerzyk z orzechami położyłem, żeby Graszka miała
pod ręką. Po czym dzwonię do Horścika i pytam: Andrzej,
skąd tyś nazbierałem takich orzechów, walę w nie i nie natrafiam na pusty? Gdzie one rosły? A mój kolega archiwista,
mówi, że rosną w Grodzisku Mazowieckim, na działce jego
teściowej, która podchodzi pod sto lat. Potem opowiada, że
jego teściu jeszcze
przed śmiercią zdążył
orzechy osmyczyć, tj.
przyciąć. Potem orzechy zmarzły, by ostatecznie odbić. Pytam,
ile jest tych orzechów,
odpowiada, że dwa i
pół! Dziwny przelicznik. Kolega dodał, że
generalnie są dobre
orzechy.
Było to 16 stycznia 2013 roku. W południe.
W 2014, 2015 i
2016 roku jest podobnie. Łupię orzechy w przedpokoju.
Spod młotka lecą łupiny. Jest styczeń. Za
oknem zimno. W bloku grzeją kaloryfery.
Aha! Przed laty Andrzej Horst, darczyńca worka orzechów,
opowiadał, że pewien starszy pan mówił mu, że w jego dzieciństwie, w czasie zimy, było tak nudno, że jego ojciec kazał
mu przerzucać kamienie z jednej kupki na drugą. Takie wymyślano zajęcia.
Pamiętam, że na wsi podczas zimy, też chłopi się straszliwie nudzili. Pracowali w stodołach, rżnęli sieczkę, kobiety
darły pierze albo robiły coś na drutach. Niektóre chodzili po
kominkach, żeby bajać i straszyć. Opowiadano o zmorach,
diabłach (czarny anioł), południcach i różnych cudach.
Gdzie się to wszystko podziało? Nikt nie wie. Strachy odjechały z ludzkich opowieści, jak bujdy na resorach.
W trakcie łupania orzechów przyszło do mnie takie oto
wspomnienie.
Naszymi sąsiadami w Kopanie, poczta Tarczyn, byli
Aleksandra i Andrzej Zarzyccy. Mieli ośmioro dzieci: Gienia,
Basia, Halinka, Krysia, Wandzia, Rysiek, Edward i Tadeusz.
Pan Zarzycki pracował na kolei wąskotorowej. Był toromistrzem i pszczelarzem. Jego żona zajmowała się dziećmi. Od
sąsiadów dzielił nas pasek miedzy i orzechy włoskie, które
jesienią ciapały na naszą stronę. Nieraz było tak, że ojciec mi
kazał je zbierać. Podnosiłem z fartucha ziemi i wyrzucałem
na działkę pana Zarzyckiego. Ojciec kazał mi chować za pazuchę, bo były nasze. A ja nie słuchałem taty. Uważałem, że
owoce nie były nasze. Oto jaki byłem zakłuty łeb.
W styczniu łupię orzechy i wspominam swoje strony.
Dzięki temu wiem, że łupiny sporo ważą. Że Rdzeń ma się
do łupiny, jak słowo brzmi w echu. (C.K. Norwid, Rzecz o
wolności słowa, V)
Czasami się uśmiecham, bo po głowie snuje się wierszyk,
który można znaleźć po nr 138, tom 67 Dzieł wszystkich
Oskara Kolberga:
Przyszedł Jasio do Kasiuni dobrą noc powiedzieć,
Ona ci go grzecznie prosi na stołeczku siedzieć …

Moja Kasiu, nie mam czasu, muszę w podróż śpieszyć,
Pozwól mi, serce moje, z tobą się ucieszyć,
A jakiejż ty, mój Jasiuniu, chcesz ze mną uciechy,
Będziem sobie dla zabawy gryźć włoskie orzechy.

Nad

Nad Oleckiem unosi się duch Edwarda Stachury. Bywałem na różnych oleckich spędach alkoholowo-biesiadnych, bo mnie zapraszali. Ale potem stachurologom to
przeszło. Jak katar sienny.
Ponieważ to było chmurne i durne, więc nie będę łamać
gałązki. Czytałem i słuchałem o różnych przystankach,
spotkaniach balladowych, sztamach itp., itd. Opowiadali mi, że niektórzy wpadli w alkoholizm alkoholiczny. W
Olecku zaczęto cienić sobie innych spadochroniarzy. Nikt
mnie nie wolał i nie brał
pod uwagę. Zrozumiałem,
że do ul. Pamięć prowadzą ul. Krótkie. Dzisiaj zapewne na żadne spotkanie
kombatanckie bym się nie
odważył, bo nie ten czas
i wiek, i zdrowie. Trochę
głupio by mi było zmienić
skórę oraz image.
Ten, kto ma luz w ubiorze i stylu, ma też luz w
myśleniu, niestety. Stachura jest dla tych, którzy się
jeszcze nie opierzyli, ale
… kiedy dostaną skrzydeł,
to im nie wytłumaczysz, że
wszystko jest poezja.
Piszę o tym, nucąc sobie pod nosem Piosenkę
szalonego jakiegoś przybłędy, do której muzykę
napisał pewien chłopak.
Ten chłopak przed laty często gościł w moim domu, a potem zachowywał się tak, jakby drogi zapomniał. A przecież
mógłby choć Graszkę odwiedzić i Jej podziękować za to,
że przyjmowała go zgodnie z przywilejami, jakie przysługują podróżnym. Przecież do nas jest zawsze po drodze.
Mnie może sobie darować, bo nie mam dużych wymagań
do bliźniego.
Fragmentem piosenki zakończę ten wesoły smutek:
Skąd idę, skąd?
Nie wiecie, nie?
Skąd idę więc?
A czy ja wiem!
Jak zowią mnie,
Pytacie się?
Jak zowią więc?
Zakuty Łeb.// (…)
Aha! Nad Oleckiem unosi się duch Edwarda Stachury.
Wacław nad tym, co wisiało i wisi w powietrzu zawsze był
ponad. I słusznie. Bo wszystko wietrzeje.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Ireneusz Szczepaniak, Orzech włoski w sadzie u
Gadomskich w Kopanie, co między Tarczynem, a Grójcem; po lewej stronie, jak się jedzie trasą E77 z Warszawy
do Pamiątki, od strony ulicy Pawłowickiej. Aha! W samo
południe 29 stycznia br., w czwartek, gdy miałem do rozłupania ostatnie pięć orzechów, zadzwonił przedstawiciel
firmy telekomunikacyjnej, uprzedzając, że rozmowa jest
nagrywana. Szybko odrzekłem, że wszystko jest nagrywane i wcale się nie dziwię, że w Polsce tak się pieprzy.
I rozmowa kontrolowana się urwała, dzięki temu mogłem
dokończyć styczniową robotę.

to@borawski.pl
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Konsultacje społeczne

Wpadł w poślizg i dachował

Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na trasie Cichy – Sokółki.
Do wypadku doszło 20 lutego przed godz. 13:00 na trasie
Cichy – Sokółki.
Funkcjonariusze ruchu drogowego pracujący na miejscu
zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem, nie dostosował prędkości do warunków panujących
na drodze, wpadł w poślizg, uderzył w drzewo i dachował.
Zarówno kierujący jak i jego pasażerka z ogólnymi obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala w Ełku.
Badanie alkomatem wykazało, że 24-latek był trzeźwy.

Awanturnicy

W miniony weekend oleccy policjanci podjęli cztery interwencje wobec pijanych awanturników. Trzech z nich trafiło
do policyjnej celi.
Jako pierwszy do policyjnej celi trafił w miniony piątek
Kamil C.
Mieszkanka gminy Wieliczki powiadomiła oficera dyżurnego oleckiej komendy, że jej 19-letni syn wszczął awanturę i
przy użyciu noża groził jej pozbawieniem życia. Podczas interwencji Kamil C. był nadal agresywny wobec najbliższych
w związku z czym został zatrzymany. Badanie alkomatem
wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
Rodzina została objęta nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Kolejny awanturnik do policyjnego aresztu trafił w minioną sobotę po godz. 17:00.
Robert B. będąc pod wpływem alkoholu wszczął awanturę, używał słów wulgarnych oraz odgrażał się domownikom.
Mężczyzna w obecności policjantów nadal był agresywny i
nie reagował na polecenie uspokojenia się w związku z czym
został zatrzymany.
W minioną niedzielę około południa oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że u rodziny zamieszkałej
w Olecku doszło do awantury.
Policjanci, którzy pojechali pod wskazany adres ustalili,
że Arkadiusz S. wszczął awanturę z konkubiną, popychał ją,
uderzał po całym ciele oraz groził pozbawieniem życia. Przed
przyjazdem funkcjonariuszy mężczyzna uciekł z mieszkania.
Policjanci sprawdzili okolice miejsca zamieszkania 23-latka
lecz go nie napotkali. Rodzina została objęta nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Jako ostatni do policyjnej celi trafił, również w minioną
niedzielę, Tomasz K., mieszkaniec gminy Wieliczki.
35-latek wszczął awanturę z żoną, w trakcie której popychał ją oraz niszczył meble i sprzęty. Podczas policyjnej
interwencji mężczyzna nadal był agresywny nie reagował na
polecenia do uspokojenia się w związku z czym został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promila alkoholu. Rodzina została objęta nadzorem w
ramach procedury Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego do udziału w
konsultacjach projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”.
Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami
uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z
dnia
27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag w związku
z przygotowywaniem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”.
Uwagi i opinie w sprawie projektu programu można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: centrum@pcpr.olecko.
pl lub turowska@powiat.olecko.pl lub
• poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub
• faksem na numer: 87 520 47 20 lub 87 520 32 19
w terminie od 18.02.2016 r. do 11.03.2016 r. O terminie
decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.
Projekt programu oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” oraz www.spolecko.bip.
doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, a także na
stronie www.pcpr.olecko.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na terenie powiatu oleckiego i
prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych określonych w w/w ustawie, w szczególności w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest
podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób
uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Opinie i uwagi organizacji, które nie będą zawierać w/w
danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego
terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w
toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem
dokumentu.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku: Dyrektor
Wiesława Szymczyk, tel. 87 520 34 32, Kierownik Działu
Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ewa Skowrońska, tel. 87
520 34 39, Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.

Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

28 lutego br. (niedziela) o godz. 11. w sali Domu Parafialnego przy ul. Zamkowej odbędzie się wykład nt. Żołnierzy
Wyklętych wygłosi nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku mgr
Paweł Kurowski.
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Talenty i konkursy

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku licznie uczestniczyli w tegorocznym
XXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji K. K.
Baczyńskiego. Do zmagań finałowych konkursu z I LO
zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów.
Finał odbył się 19 lutego w Ełku. Cele konkursu to,
- popularyzacja twórczości K. K. Baczyńskiego,
- utrwalanie uczuć patriotycznych,
- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród
uczniów,
- promowanie młodych talentów,
- integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodnie hasło brzmiało „Miasto – przestrzeń - człowiek”. Konkurs przebiegał w następujących kategoriach:
I. Poezja śpiewana – uczestnicy mieli za zadanie wykonać dwa utwory muzyczne; jeden do tekstu wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego oraz drugi, dowolny, związany z tematem przewodnim konkursu.
W kategorii soliści z naszego liceum uczestniczyły;
1. Ewelina Szymanowska (ucz. kl. II B) – zajęła II miejsce.
2. Emilia Tokajuk (ucz. kl. II A) – oba utwory z własną
aranżacją – zajęła III miejsce.
3. Natalia Brozio (ucz. kl. III A) – otrzymała wyróżnienie
specjalne.
II. Recytacja, w której uczestnicy recytowali jeden wiersz
poety oraz dowolnie wybrany fragment prozy lub poezji.
Do tej formuły przystąpiły;
1. Kinga Matwiejczyk (ucz. kl. I A) - zdobyła II miejsce.
2. Paulina Czekała (ucz. kl. III A) – otrzymała dyplom
uczestnictwa.
III. Recytacja w języku obcym - w tej kategorii uczniowie mieli wygłosić wiersz w wybranym języku obcym. Tego
zadania podjęli się;
1. Aneta Pokora (ucz. kl. II B) – zajęła II miejsce; wy-

głosiła utwór w języku niemieckim.
2. Hubert Sowul (ucz. kl. III A) – otrzymał wyróżnienie; swoją recytację przedstawił w języku angielskim.
3. Wiktoria Świtaj (ucz. kl. III A) – otrzymała dyplom
uczestnictwa; wykonała poezję w języku angielskim.
IV. Twórczość literacka „Piórem wyrażone 2016” - każdy uczestnik miał napisać utwór poetycki. W tej kategorii
swoje prace przedstawili;
1. Krystian Pezowicz (ucz. kl. II B) – napisał wiersz
pt. ”Sygnetów co niemiara” – otrzymał dyplom uznania.
2. Olga Bronikowska (ucz. kl. II C) – zatytułowała
swój wiersz ” Moje serce naszym miejscem” – otrzymała
dyplom uznania.
Cieszy nas duże zainteresowanie młodzieży tym konkursem, ponieważ każde uczestnictwo i rywalizacja z najlepszymi stwarza możliwości do rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Wszyscy uczestnicy reprezentowali
bardzo wysoki poziom, świadczą o tym zdobyte miejsca,
nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Życzymy dalszych sukcesów. Gratulujemy.
Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka
jęz. polskiego Mariola Pezowicz przy współpracy nauczycieli języka polskiego i języków obcych.
olp
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Jemy, aby żyć, a nie żyjemy,
aby jeść
– „zdrowe” spotkanie w bibliotece
„W zdrowym ciele zdrowy duch” to tytuł pierwszego spotkania z cyklu „Żyj zdrowo – ruszaj się i odżywiaj prawidłowo”. Odbyło się ono w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku.
Jak wiemy, prawidłowe żywienie to jeden z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających korzystnie
na ludzkie zdrowie. W dużej mierze to od nas samych właśnie
zależy, jakie będzie nasze samopoczucie oraz jaką możemy
osiągnąć wydajność w szkole czy pracy. Dlatego też, w związku z nowoczesnymi trendami i modą na zdrowe odżywianie
oraz aktywność fizyczną, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, we współpracy z Niepublicznym Zakładem
Leczniczym ESKULAP w Olecku, Centrum Dietetycznym
Naturhouse w Suwałkach oraz Zespołem Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku, postanowiły zorganizować cykl spotkań, dotyczących zagadnień odżywiania, diet oraz wpływu
ruchu na życie człowieka.
Tematem pierwszego spotkania było przedstawienie czynników, składających się na zdrowy tryb życia, charakterystyka
pozytywnych i negatywnych diet oraz tego, jak wygląda najnowsza piramida żywieniowa.
Dyrektorka ZSLiZ, Marzanna Pojawa-Grajewska oraz
mgr dietetyki, Marta Sierocka opowiedziały o najczęstszych
błędach żywieniowych, schorzeniach cywilizacyjnych oraz
potrzebie różnorodności naszej diety.
Przybyłych olecczan przywitała kierowniczka biblioteki,

Katarzyna Jeżewska, a nad przebiegiem spotkania czuwały Jolanta Krasowska i Ewa Omilian. Jak widać po dużej
ilości przybyłych, mieszkańcy naszego miasta interesują się
nowinkami ze świata dietetyki, chcą dbać o swoje zdrowie
oraz dobre samopoczucie swoje i swoich bliskich. Z chęcią zadawano pytania dotyczące tematu spotkania, a spora
grupa przybyłych skorzystała z możliwości komputerowego pomiaru masy ciała, ilości wody oraz tkani mięśniowej i
tłuszczowej w organizmie.
Spotkanie było niezwykle udane i liczymy na tak dużą
frekwencję podczas kolejnego, które odbędzie się już 9 marca o godz. 16.00. Będzie ono dotyczyło wpływu diety na
sprawność umysłową i psychologicznych aspektów odżywiania. Zapraszamy serdecznie!
AM

IMPULS LIGI SQUASHA
– LEGA OLECKO 2015/2016
wyniki z soboty

L95801

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
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.

B30107

Marcin Putra – Michał Karniej 1:3
Arkadiusz Puchalski – Karol Lemański 0:3
Krzysztof Bajkowski – Dariusz Stefanowski 0:3
Krzysztof Szczepaniak – Karol Lemańki 0:3
Karol Lemański – Krzysztof Bajkowski 3:0
Marcin Putra – Karol Lemański 0:3
Arkadiusz Puchalski – Michał Karniej 0:3
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AUTO-MOTO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01235

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V02602
V26215

V02802

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

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V288089

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V31236

V02901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30805
V02003

SERWIS OGUMIENIA

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30905
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27610

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

B27808a

B31204

V29009

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28819
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02812
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V27115
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V30916
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L95505
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02502
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30707

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31503
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31104
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V03101

PIZZA NA TELEFON

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

V29209

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B32102
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31703
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30206

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

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

V02702

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B32002
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01514
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29207a
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B30605
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B30306

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V01105

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31226

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02413
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17501
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B31304

V01504

LICZNE PRZECENY

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01904
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V29219
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30607

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V27710

USŁUGI
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* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V02013
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B31603
K25909

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

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

V29309

V30906

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30007

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01605
i okładzin schodowych
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SPRZEDAM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V30806
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B31803
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V31006

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02822
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 L95702
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B31404
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V01235
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K16109
* 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 V31216
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V30816
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V01314
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014,
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847044 B32201

WYNAJEM

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29308
* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K16209

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17104
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734

PRACA

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

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B31004
* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501620-577, 506-865-480 V29249
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16309

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L95406
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B29607
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K16807
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K16707
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

B30705

V30617

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V29239

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K17406
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BKKD trwa
Ten pomysł wprowadzili w życie giżycczanie, którzy
spotykają się w tamtejszej Cafe „Crema”, czyli pisarz Wojciech Marek Darski, socjolog prof. Wojciech Łukowski,
grafik Janusz Pilecki wraz z przyjaciółmi.
Nazwali to „Bardzo kulturalnym klubem dyskusyjnym”.
Założenia proste - potrzeba bezpośredniego dyskursu o kulZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PIOSENKI

„Gratka dla nastolatka”
– XX edycja

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego, a
odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie)
2. Zakres konkursu – repertuar dostosowany do wieku
wykonawcy, wyłącznie w języku polskim.
3. Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się w dniu
15.03.2016 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej ROK „MG”.
4. Zgłoszenia: do dnia 11 marca 2016 r. – Regionalny
Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59.
Uwaga! Biorący udział w konkursie winien posiadać
półplaybeck śpiewanego utworu lub akompaniament.
5. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji
do koncertu finałowego dopuszczonych zostanie 15 uczestników. Eliminacje odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o
godz. 1700. W przypadku dużej liczby uczestników z prze-

turze, literaturze i po prostu
życiu; potrzeba bezpośrednich
spotkań z ludźmi, wyjście poza
internet, drążenie tożsamości i
historii, przełamywanie barier.
W spotkaniach uczestniczą
osoby spoza Giżycka w tym i
moja nieskromna osoba.
Pierwsze spotkanie dotyczyło architektury i zagospodarowania przestrzennego na
przykładzie między innymi
Giżycka i Węgorzewa. Kolejne
między innymi pasji muzycznych. Na nim prof. Zbigniew
Chojnowski mówił o zmarłym
przedwcześnie giżyckim poecie Mirosławie Tarasewiczu,
który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
W tę sobotę (13 lutego) spotkaliśmy się w Olecku (uczestniczyły rzecz jasna tamtejsze
pięknoduchy).
Na początku marca będę miał przyjemność mówić w
Cafe „Crema” o nowym tłumaczeniu „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego. Planowany jest również rekonesans po Gołdapi.
BKKD trwa i wiele wskazuje za tym, że dalej, kreatywnie, trwać będzie. Przy okazji polecam sernik na ciepło z
lodami i wiśniami w Cafe „Crema” w Giżycku.
tekst i fot. Mirosław Słapik.
słuchań, dodatkowo eliminacje zostaną przeprowadzone
również w dniu 8 kwietnia.
6. Osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w poprzedniej
edycji „Gratki dla nastolatka” dopuszczone zostaną do
eliminacji bez przesłuchań (obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa).
7. Podczas eliminacji i finału uczestnik prezentuje jeden utwór.
8. Uczestnik Gratki może brać udział wyłącznie w jednej prezentacji (niedopuszczalne jest występowanie w innych grupach: np. tercetach, kwartetach, chórkach itp.)
9. Finał konkursu „Gratka dla nastolatka” odbędzie się
1 maja 2016 r. o godz. 1200.
10. Przyjazd uczestników na eliminacje i koncert finałowy – we własnym zakresie lub na koszt jednostki delegującej.
11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną
uhonorowani nagrodami.
12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
13. Finalistom „Gratki dla nastolatka” organizator zapewnia warsztaty wokalne, które prowadzone będą w ROK
„MG”.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B29906a

Rozpoczęcie
kursu
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lutego

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B28109

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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K a l e n d a rHilarego,
z Józefa,
im
ion
Lecha, Ludomira,

24 lutego
Jaśminy, Łucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogusława, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,
Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Małgorzaty, Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jarosława, Konstancjusza, Macieja, Modesta,
Sławoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumiły, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutosławy, Mirosławy
Aleksandra, Bogumiła, Dionizego,
Faustyna, Filipa, Mirosława, Nestora,
Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sierosławy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiarosława, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmiły,
Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga,

Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza, Oswalda, Prokopa, Romana,
Ryszarda, Teofila
29 lutego
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA SOLENIZANTÓW, KTÓRZY SWOJE
ŚWIĘTO OBCHODZĄ CO CZTERY LATA
Antoniny, Romy
Albina, Budzisława, Dawida, Dobromira, Dobroniego, Lecha, Lutosława,
Oswalda, Romana
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Radosławy
Albina, Antoniego, Budzisława, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa,
Józefa, Nikifora, Piotra, Radosława,
Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki,
Lucji
Budzisława, Franciszka, Hemryka,
Karola, Krzysztofa, Michała, Pawła,
Piotra, Radosława, Symplicego, Symplicjusza, Wiktora

Nasz przepis
Sos Cumberland

skórka z 2 pomarańczy i 2 cytryn, 2
małe cebule, szklanka dżemu porzeczkowego, ocet winny, ½ szklanki czerwonego półwytrawnego wina, sól, pieprz,
imbir oraz musztarda
Owoce szorujemy, osuszamy i cienko obieramy. Skórkę kroimy w paseczki
i obgotowujemy przez 3 do 5 minut, a
następnie odcedzamy. Cebule obieramy,
siekamy drobno. Tak przygotowaną sparzamy i odcedzamy.
Dżem przecieramy przez sito i dodajemy do niego cebulę, skórkę, wino
i wszystko to miksujemy. Sos przyprawiamy solą, pieprzem, imbirem, octem
i musztardą.
Sos nadaje się również do wszystkich ciemnych mięs i pasztetów.

Jaja faszerowane
na warzywach

8 jajek, 1 drobno starta marchewka, 2
łyżki posiekanego szczypiorku, 2 łyżki
majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalnego,
1 łyżeczka gorczycy w proszku,
sos musztardowy: 2 łyżki oliwy z oliwek,
1 łyżeczka octu białego winnego, 1
łyżeczka musztardy dijon, sól, pieprz
sałatka: 1 marchewka, 1 mała bulwa
kopru włoskiego lub pół dużej, 1 niewielka cukinia, 10 dag roszponki
Jaja gotujemy na twardo. Po ostudzeniu przekrajamy wzdłuż na pół i wyjmujemy z nich żółtka. Białka przekładamy
do miseczki i przykrywamy folią żeby
nie wyschły.
Sos przygotowujemy mieszając
wszystkie składniki i doprawiając do

smaku solą i pieprzem.
Przygotowywanie farszu rozpoczynamy przygotowania składników.
Szczypiorek myjemy, suszymy i drobno siekamy. Marchewkę obieramy i
ścieramy na tarce o drobnych oczkach.
Żółtka dokładnie rozcieramy widelcem.
Dodajemy do nich marchew, majonez,
jogurt, gorczycę i połowę szczypiorku.
Dokładnie mieszamy.
Farsz nakładamy do połówek jajek.
Przygotowanie sałatki zaczynamy od umycia i oczyszczenia warzyw.
Obieraczką do warzyw lub nożem kroimy marchewkę, cukinię i koper w cienkie paski.
Wkładamy je do miski wraz z roszponką i mieszamy.
Sałatkę rozkładamy na talerzach,
skrapiamy sosem i układamy na niej
połówki faszerowanych jajek.

Flip „Mokka”

Do shakera wkładamy jedno żółtko,
jedną czubatą łyżeczkę cukru pudru,
100 ml likieru mokka, 2 łyżki słodkiej
śmietany i 3 kostki lodu.
Dobrze mieszamy i przecedzamy do
szerokie szklanki. Posypujemy kawą.

Jak w piwnicy
przechowywać marchew

Ścinamy nać i układamy w kopczyki z poziomych warstw korzeni. Każdą
warstwę przysypujemy wilgotnym piaskiem. Ułożoną pryzmę przykrywamy
piaskiem, który od czasu do czasu zwilżamy. Identycznie postępujemy układając marchew w skrzynce. Skrzynka
musi mieć ażurowe dno.

Tygodnik olecki 8/943 - r. 2016
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Cytaty na ten tydzień
Panie! Już pora. Wielkie było lato.
Cieniom zegarów pozwól – niech
się dłużą
i po obszarach pozwól hulać burzom.
Owocom każ dopełnić się, a jeśli
potrzeba, daj im ze dwa dni gorętsze.
Do dojrzałości nakłoń je i ześlij
słodycz ostatnią w ciężkie wina
wnętrze.
Kto teraz domu nie ma, już nie zdobędzie,
kto jest samotny, ten zostanie sam.
Czuwać i czytać, listy pisać będzie
długie i po alejach – tam i sam –
błąkać się w liści niespokojnym pędzie.
Reiner Maria Rilke, Dzień jesieni
(przekład Artur Sandauer)
Niepogodzeni z bezsensem istnienia,
Z krzywdą i zdradą, lękiem i cierpieniem.
Duchom podobni, dzwoniąc łańcuchami,
Przenikamy przez mury nowych
Elsynorów,
Aby zbrodnie prawdziwym nazwać
imieniem,
Straszyć warty królewskie i przemijać cieniem. Antoni Słonimski

PRZYS£OWIA
Po Macieju (24luty) lody wróżą długie chłody.
Jeśli mróz w świętego Macieja (24
lutego), czterdzieści dni tego nadzieja.
Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w
kwietniu śniegu spadnie.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i walne wiatry są w tym
roku.
Gdy luty mrozy daje, wróży urodzaje.
Gdy marzec mglisty, w lecie czas
dżdżysty
Dźwiganie ciężaru z przyjacielem
jest odpoczynkiem.
Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się,
lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć,
a nie uczyć się niczego.
Człowiek codziennie doprowadza
włosy do porządku. Dlaczego nie serce?
Książka jest jak ogród noszony w
kieszeni.
Kto pyta, jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta, pozostaje nim na całe
życie.
Ludzie chociaż nie dożyją stu lat, to
jednak stwarzają sobie troski na całe tysiąclecia.
Spokojna odpowiedź przepędza
gniew.
Bądź czysty we własnych oczach,
strzeż się, żeby ktoś inny nie musiał cię
oczyszczać.
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Warto zobaczyć
Góry, górki i szczyty
Krynicy Zdrój zwanej Górską
Tak dla odróżnienia tej nad morzem

c. d. z nr 7 „TO”

trzyma w szponach, ale brama była zamknięta, więc nie dojrzałam. Tabliczka: Dom Pracy
Twórczej.
Teraz już tylko z górki. Fajne te Huzary.

***

Grażyna
Serafin

I pogubiłam się. Gdzie? Na szlaku, a dokładniej żółtego
szlaku nie znalazłam, bo zaczęłam z drugiej strony, czyli –
jak się wkrótce okazało – od czapy.
A miałam dojść na Jaworzynkę, czyli całe 899 m n.p.m.
Zapytałam tubylców i nawet mi ją pokazali: „Widzi
pani te rzadkie drzewka u góry? To Jaworzynka. Tędy Pani
pójdzie”.
I poszłam, ale nie było ani szczytu, ani żółtego szlaku,
więc rezolutnie trzymając się wyciągu na Słotwiny – zeszłam.
Takie „plomby” są w centrum Krynicy
Po kilkuset metrach zawahałam się: weszłam na szlak na
końcu Krynicy, idę w przeciwną stronę i znowu mam wyjść
w Krynicy? Nie, coś tu nie gra. Jeszcze znajomy, który akurat zadzwonił zaczął żartować sobie, że jak spotkam takiego
wielkiego w brązowym futrze… Wyłączyłam się, bo autentycznie przeszedł mnie dreszcz. Dobrze, że za kilka minut
dobiegł do moich uszu gwar samochodów, więc wiedziałam,
że jestem blisko drogi.
Udało się! Byłam – jak się za chwilę okazało – trzy kilometry od miejsca startu. Tylko gdzie ten kopiec? Chyba coś
pokręciłam.
Znowu telefon od tego samego znajomego, który przepraszał za głupi żart. A później to mnie nazwał głupią, że się
samotnie wybrałam na taką marszrutę. A z kim niby miałam
iść?
Sanatoryjne koleżanki albo są za słabe kondycyjnie, albo
butów nie mają, albo – co gorsza – chęci.
Zajęta rozmową nie zauważyłabym takiej atrakcji. Odwróciłam głowę, żeby przejść na drugą stronę jezdni i… jest
kopiec! A na nim wysoki cokół, na którym siedzi orzeł i coś

Świątek odnaleziony na trasie

Willa Romanówka, obecnie muzeum Nikifora
U podnóża znalazłam piękny drewniany kościółek,
który jest jednym ze Szlaku Architektury Drewnianej. Zrobiłam parę zdjęć świątkom, co pilnują wejścia. Na placu
przed kościółkiem, co z boku strumyk szemrze, stoi krzyż,
a na nim rozpięty Jezus, taki góralski, przejmujący. Też
zrobiłam fotkę.
Nie udało się czwartego szczytu zaliczyć, ale nie daruję! Idę jutro, tylko mnie koleżanka straszy tymi niedźwiedziami, co to w sen zimowy za mocno nie zapadły. I trochę się tym przejęłam. Jutro się przekonam co zwyciężyło:
domniemane niedźwiedzie czy Jaworzynka? A jak dobrze
pójdzie, to jeszcze Hawrylówkę zaliczę (780 m n.p.m.) A
co!

Cerkiew bł. Włodzimierza w Krynicy

to@borawski.pl
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Kościółek na Słotwinach (dzielnica Krynicy),
dawniej cerkiew

***

Mogę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością
powiedzieć, że przesadziłam. Poszłam na
szlak, a jakże! Nie darowałam tej wczorajszej
pomyłki.
Poszłam i nie żałuję,
ale… to było nierozsądne. Nie dość, że trochę
się forsuję, to – powód
Miniaturowe cerkiewki
ważniejszy mego niepokoju – chodzę tam
sama!!! Wilki, niedźwiedzie i ludzka „swołacz”. Nie, nic mi się nie
stało, ale rozsądne to nie
jest.
Zaczęłam dzisiaj od
zielonego szlaku. Włączyła się moja przekora i
znowu zboczyłam i musiałam wrócić. Po co?
Tylko nerwy i zmarnowany wysiłek. Szlakiem było prościej. Okazało się, że wczoraj byłam dosłownie 10 m od szlaku, którego nie zauważyłam. Droga na Jaworzynkę była długa
i męcząca, zejście też.
Wylądowałam 4 km od miasta. Nie dziwię się, że nikt nie
chciał się zatrzymać widząc samotnie spacerującą poboczem istotę z opaską na głowie, odblaskiem na ręce i rozwianą czupryną.
Zaliczyłam, ale włączył się rozsądek i zmęczenie lekko daje znać.

Nikifor jak malowany (wyrzeźbiony) w centrum

Anioły na grobie Niekifora
Po drodze znalazłam kapliczkę na drzewie opatuloną z
folię, pewnie od śnieżyc. Wzruszający widok.
Kiedy wreszcie usłyszałam szum ulicy i doszłam do domostw, odetchnęłam z ulgą i obiecałam sobie, że odpuszczam. Wieczorem jednak uknułam plan, że trzeba wspiąć się
jeszcze na Hawrylówkę, która leży na przedłużeniu trasy z
Jaworzynki.
Trzeba tylko przejść przez jezdnię i na szlak. Do początku tej trasy podjadę busem. Nawet nowopoznane koleżanki
dały się na to namówić. I to już bezpieczniejsza opcja.

***

Opowiadając o Krynicy nie można pominąć dwóch ważnych, może najważniejszych, osób – Jana Kiepury i Nikifora
Krynickiego. Ten pierwszy ma w centrum wielki pomnik (nieopodal niego mieszkam), na którym śpiewak światowej sławy
jakby wzlatywał ku niebu. Pamiątką po śpiewaku jest willa
PATRIA, którą wybudował w okresie międzywojennym za 3
mln dolarów (!). Odpoczywał tu, kiedy przyjeżdżał do Polski.
Dzisiaj willa nie ma nic z dawnej świetności i podupada.
Kiepura zmarł w Nowym Yorku w 1966 r.
W niebieskim domku nad potokiem, płynącym przez
centrum miasteczka, w willi Romanówka ulokowało się muzeum malarza prymitywisty, Nikifora zwanego Krynickim.
Ten artysta żył natomiast w ubóstwie i dopiero pod koniec życia zajął się nim miejscowy artysta, co świetnie oddaje film „Nikifor”. Po kilku dniach na pobliskim cmentarzu
odnajdę jego grób i zachwycę się postawionym Nikiforowi
nagrobkiem.
c. d. w następnym nr

Grudniowy widok z Jaworzyny
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Uczniowie Centrum Edukacji przy Środowiskowym
Domu Samopomocy w Olecku przyjęli w murach swojej
szkoły panie i panów z Klubu Seniora „Wrzos”.
Dzieci i młodzież z radością po raz kolejny powitały u siebie dobrze już im znanych sympatycznych gości.
Przedstawiły prezentację artystyczną, na którą złożyły się
piosenki oraz inscenizacja wiersza Julina Tuwima „Rzepka”. Humorystyczne przedstawienie wywołało serdeczny
uśmiech na twarzach widzów. Młodzi artyści swoim występem zaskarbili sobie uznanie seniorów, którzy w podziękowaniu wręczyli słodki upominek. Dzieci nie pozostały
dłużne i również obdarowały gości własnoręcznie przygotowanym prezentem.
Czas spędzony wspólnie w atmosferze przyjaźni i akceptacji na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania.
Edyta Suchodolska

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

II miejsce,
Łukasz Chojnacki (1c),
Mały mieszkaniec Wigier
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Krzysztof Dawidziuk)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Daria Dźwilewska,
Kinga Czerwińska, Aleksandra Kozłowska, Wiktoria
Jackiewicz, Aleksandra Bartkowiak, Wiktoria Bogdan.

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
SZS w minisiatkówce-dwójek

dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
16 lutego na hali Lega odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce-dwójek dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych. Organizatorem był MOSiR Olecko.
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do rozgrywek przystąpiły
drużyny dziewcząt i chłopców
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Olecku i Szkoły Podstawowej
nr 3 w Olecku.
WYNIKI:
Dziewczęta:
SP 1 Olecko – SP 3 Olecko
0:2 (21:25, 10:25)
Kolejność końcowa - dziewczęta:
1. SP 3 Olecko (opiekun:
Wojciech Rejterada)
2. SP 1 Olecko (opiekun:

Chłopcy:
SP 1 Olecko – SP 3 Olecko 1:2 (25:16, 4:25, 7:15)
Kolejność końcowa - chłopcy:
1. SP 3 Olecko (opiekun: Wojciech Rejterada)
2. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Dawidziuk)
Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Maciej Wądołowski, Dawid Kosiński, Piotr Golubiewski, Kacper Łapiński, Olaf Antkiewicz, Konrad Jachimczuk.
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast
zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufundowanymi
przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
W zawodach uczestniczyło 24 zawodniczek i zawodników.
Paweł Maksimowicz
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Poszukiwania wiatru
Najnowszą pasją Wiktora były latawce. Pierwszego latawca dostał tydzień temu od taty i jak na razie był to jedyny
w jego kolekcji, ale Wiktor był pewien, że latawce będą jego
pasją. Nie mógł się doczekać, kiedy z tatą pójdą go puszczać. Przeczytał dokładnie całą instrukcję i mógł recytować
punkt po punkcie, co się robi, ale to nie to samo, co puszczanie. Cierpliwie czekał na to, aż tata będzie miał czas i będzie
wiatr, bo wiadomo, że dla latawca najważniejszy jest wiatr.
Aż w sobotę rano tata powiedział:
- Wskakuj do samochodu. Jedziemy szukać wiatru.
Dwa razy Wiktorowi nie trzeba powtarzać, już był samochodzie. Tak był przejęty, że zapomniał o latawcu, ale tata
sprawdził, czy wszystko zabrali.
Wyjechali za miasto. Mijali wsie. W Jeleniewie, tuż przy
wjeździe, tata skręcił w prawo w stronę Becejł. Wiktor o nic
nie pytał, bo wyprawa pod hasłem „szukać wiatru” była już
wystarczająco tajemnicza. Samochód zjechał z góry, skręcił
raz i drugi.
- Jesteśmy na miejscu – oznajmił tata. – Czas na poszukiwania wiatru.
Wiktor wyskoczył z samochodu. Poznawał to miejsce,
byli tu nie jeden raz z całą rodziną. Poczuł się trochę zawiedziony, bo cały czas wierzył, że będzie to naprawdę tajemnicze miejsce.
- Tato, przecież to Góra Jesionowa, u dołu jezioro Szelment Wielki, byliśmy tu nieraz – Wiktor nie umiał ukryć
swego rozczarowania.
Tata jakby pominął jego słowa. Kiedy stanęli na szczycie
Góry Jesionowej, tata zaczął opowiadać o tym, że jeszcze
przed wojną ( w 1934 r.) grupa zapaleńców z Suwałk założyła koło szybowcowe. W kwietniu było ich 49, a już niespełna
po pół roku koło liczyło 776 członków, bo przyłączyli się do
nich koledzy z całej Polski.
- Szukali odpowiedniego miejsca dla szkoleń praktycznych – tata patrzył gdzieś daleko, jakby widział tych młodych chłopaków. – I wyobraź sobie, że właśnie Góra Jesionowa, która liczy sobie 252 m n.p.m. okazała się najlepsza dla
adeptów lotnictwa. Dobre wzniesienie i odpowiedni klimat
i wiatr.

Pierwsze szkolenie praktyczne pilotów szybowcowych
trwało 51 dni. Rozpoczęto nawet budowę murowanego budynku na bazę noclegową dla stu adeptów szybowcowych,
którzy mieli się tu szkolić – tata przerwał i wzrok jego powędrował ponad czubkami drzew.
- I co się stało?
- Przyszła wojna i skończyły się marzenia młodych
chłopców o lataniu. I już nigdy nie powrócili tu chłopcy z
szybowcami – tata zamyślił się, a potem zmienił temat. - A
jak nazywa się rzeka, która wpada do jeziora?
- Szelmentka – Wiktor odpowiedział bez zastanowienia,
bo mama zawsze przepytywała z nazw miejsc, w których
byli. – Tato, szukajmy wiatru. – niecierpliwił się Wiktor.
Zaczęli rozwijać sznurki. Latawce poszły w górę.
A kiedy już zmęczyli się łapaniem wiatru, położyli się
na trawie, zamknęli oczy i marzyli. Tata wyobrażał sobie,
że jest jednym z uczestników szkolenia pilotów szybowcowych, a Wiktor, że szusuje zimą po stokach narciarskich.
Już trzeci sezon doskonali swoje umiejętności narciarskie na 6 trasach. Zaczynał od zielonej, na niebieskiej poszło łatwo. Cieszył się, kiedy pierwszy raz pokonał czerwoną, a w tym sezonie zaliczył też czarną, najtrudniejszą.
Obiecał sobie, że za rok przesiądzie się na deskę snowboardową, bo narty są dla maluchów. Codziennie będzie
jeździł do 21-szej, bo stoki są oświetlone i kiedy potrzeba, sztucznie naśnieżane. Ale najbardziej lubi jeździć po
„sztruksiku”, jak to mówią znawcy narciarstwa, czyli tuż
po otwarciu tras, kiedy przejechał ratrak.
- A wiesz – tata wyrwał go z rozmyślań, - że kiedyś był
już tu niewielki wyciąg narciarski, ale potem go zdemontowano?
Wiktor udawał obrażonego, że znowu tata go czymś
zaskoczył. Długo myślał nad pytaniem, nagle wystrzelił.
- A wiesz, ilu narciarzy może wciągnąć na górę najdłuższej trasy ten talerzykowy (orczykowy) wyciąg w ciągu godziny?
– Czterystu? – tata był zaskoczony pytaniem.
- Coś ty! – Wiktor tryumfował. – Gdyby tak było, wiesz
jakie kolejki by były?! Dwa razy więcej!
Jeszcze poleżeli trochę, a potem znowu łapali wiatr w
latawce, jak niegdyś piloci w skrzydła szybowców.
Marusia
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