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Ilekroć stwierdzisz, że popełniłeś błąd,po-
dejmij natychmiastowe kroki, żeby go napra-
wić.

H. Jackson Brown, Jr.
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B46710

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

Powitanie Nowego Roku, 
fotoreportaż 

Henryka Sienkoewicza s. 19

Wigilia w Gimnazjun nr 2, s. 18

Bolesław Słomkowski, 
nowy cykl fotograficzny, s. 20
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Badanie profilaktyczne 
może uratować życie!

Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powia-
tu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety 

w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powta-
rzania co 3 lata. 

Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłasza-
nia się na badanie profilaktyczne w ramach tego progra-
mu do Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu 
w Olecku. Zainteresowane proszone są o wcześniejszą re-
jestrację.

Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy 
postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na 
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jesz-
cze można całkowicie wyleczyć pacjentkę!

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w lo-
sowaniu nagród. Każdego miesiąca nagrodzonych zostaje 
5, otrzymują one zestawy kosmetyków oraz zaproszenie 
rodzinne na pływalnię LEGA w Olecku.

Więcej informacji o profilaktyce raka szyjki macicy na 
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

H. Kasicka

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
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B4
98
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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PODATNIKU
Złóż  zeznanie podatkowe za 2016 r. elektronicz-

nie - za pośrednictwem systemu e-deklaracje!

Zbliża się akcja rozliczeń podatkowych. Przy-
pominamy o możliwości skorzystania z prostej, 
wygodnej, a przede wszystkim taniej metody prze-
syłania deklaracji podatkowych drogą elektronicz-
ną – poprzez stronę systemu e-Deklaracje na http://
www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje.

Na portalu www.finanse.mf.gov.pl dostępne są 
interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja 
dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Przy wy-
korzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) do-
starczanych przez producentów oprogramowania, 
możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych 
drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi-
nansowo-księgowych. 

W przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji 
(odpowiedniego modułu oprogramowania), istnieje moż-
liwość automatycznego podpisania elektronicznie wszyst-
kich przesyłanych deklaracji.

Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na 
stronie Ministerstwa Finansów:  www.mf.gov.pl

US Olecko
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rafał Olbiński, Plakat, grafika

• 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 .............................4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95 ........................4,75 zł
PB 98 ........................4,95 zł
LPG ...........................2,22 zł
Olej opałowy ..............3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

4 stycznia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Niemcy - Finlandia - mecz siatkówki kobiet, hala 
Lega
5 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek 
internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
10.00 - Międzypaństwowy mecz siatkówki kobiet U17 Pol-
ska - Niemcy, hala Lega
6 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 - Królowa Śniegu 3: Ogień i lód (3D), film, kino Ma-
zur 
17.00 - Królowa Śniegu 3: Ogień i lód (2D), film, kino Ma-
zur
19.00 - Firmowa gwiazdka, film, kino Mazur
7 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Królowa Śniegu 3: Ogień i lód (3D), film, kino Ma-
zur 
17.00 - Królowa Śniegu 3: Ogień i lód (2D), film, kino Ma-
zur
18.00 -  Międzypaństwowy mecz siatkówki kobiet U17 Pol-
ska - Finlandia, hala Lega
19.00 - Firmowa gwiazdka, film, kino Mazur
8 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - II Olecka kąpiel dla Odważnych, plażamiejska, 
Skocznia
15.00 - Królowa Śniegu 3: Ogień i lód (3D), film, kino Ma-
zur 
17.00 - Królowa Śniegu 3: Ogień i lód (2D), film, kino Ma-
zur
18.00 - Halowa Olecka Liga Amatorska (piłka nożna) - ko-
lejka V, hala Lega
19.00 - Firmowa gwiazdka, film, kino Mazur
9 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
14.30 - Posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, Ra-
tusz, sala Rady
11 stycznia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Siedem minut po północy, film, kino Mazur
19.00 - Apoik@cja, film, kino Mazur
14 stycznia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje IV, hala Lega
17.00 - Siedem minut po północy, film, kino Mazur
19.00 - Apoik@cja, film, kino Mazur
15 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
16 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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19 grudnia od 9.12 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały w Kowa-
lach Oleckich skutki kolizji drogowej.

19 grudnia od 10.19 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno gasiły w Doliwach pożar samochodu osobo-
wego. 

20 grudnia od 13.01 jeden zastęp JRG PSP interweniował 
w Sobolach. Włączenie się czujnika tlenku węgla w miesz-
kaniu w Sobolach.

Informacji udzielił kapitan Piotr Talkowski

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:
• Jakub Baranowski
• Adam Fredkowski
• Adam Malinowski
• Ryszard Marciniak
• Iza Okraszewska

• Karol Serdel
Upominki ufundowali:

  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ 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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Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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21 stycznia koncert 
Janusza Laskowskiego

godz. 17:00, sala kina „Mazur” 
Janusz LASKOWSKI karierę piosenkarską rozpoczął w 

latach 60-tych. 
Znany jest jako wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego 

piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna. 

Na Jego koncerty przychodzą przedstawiciele kilku po-
koleń, wszyscy bawią się razem z Artystą śpiewając takie 
przeboje jak: „Beata z Albatrosa” ... „Żółty jesieny liść” 
... czy słynny przebój „Kolorowe jarmarki”, za które na 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1977r. otrzymał 
nagrodę Dziennikarzy oraz nagrodę Publiczności. 

Ciągle rozwijając swój talent - stworzył dalsze przebo-
je: „Na opolskim rynku” ... „Wszystko chłopcy jest O’K’” 
... „Śnił mi się rodzinny dom” ... „Świat nie wierzy łzom”, 
które przez wiele miesięcy gościły na telewizyjnych listach 
przebojów i w ludzkich sercach. Za swoje osiągnięcia arty-
styczne otrzymał Złotą i Platynową płytę. 

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii reali-

zuje obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych 
w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. 
Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetesto-
wanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z 
całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i 
instytucje, jak też osoby fizyczne.

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania 
grantów na innowacyjne rozwiązania w wysokości 
maksymalnie do 100 000 zł. Nabór Grantobiorców do 
projektu będzie odbywał się w trzech edycjach, a sam 
projekt trwa do lipca 2019 r.

Termin aktualnego naboru uzupełniającego to 23 
grudnia 2016 r. - 11 stycznia 2017 r. Godziny pracy 
biura w tym okresie to 9.00-15.00. Zachęcamy do skła-
dania formularzy rekrutacyjnych!

Zapraszamy również do udziału w spotkaniach in-
formacyjnych, jeszcze przed zakończeniem rekrutacji, 
których terminy są podane na stronie internetowej pro-

Niemcy - Finlandia 
Międzypaństwowy mecz 

siatkówki kobiet U-17
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza na 

międzypaństwowy mecz siatkówki kobiet. 
4 stycznia o godz. 16.00 na hali Lega w Olecku zmierzy 

się drużyna Niemiec i Finlandii. 
Zapraszamy!

jektu. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.
Więcej informacji: www.inkubatorinnowacji.com
Zachęcamy do kontaktu: tel. 603 811 156, e-mail: 

innowacje@newtechlodz.com
Pozdrawiam serdecznie,

Anna Tupiec
Projekt „ Inkubacja innowacji społecznych w ob-

szarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”
tel. 603 811 156
innowacje@newtechlodz.com
www.inkubatorinnowacji.com

--------------------------------------
Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź
tel. 42 632 27 20

fax. 42 631 11 14
int@newtechlodz.com
zapraszamy na: www.newtechlodz.com

Posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej

W dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 14.30 
w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2017 rok
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Pojemniki 
na przeterminowane leki 

zostały ustawione w:
-  obu siedzibach Urzędu Miejskiego w Olecku, tj.  

przy Placu Wolności 3 i 1 (na parterach),
-  Aptece Gemini  przy  Placu Wolności 12,
-  Aptekach Cefarm przy  ul. Składowej 6 i Zielonej 

37,
- Apteka, Plac Wolności 7B,
- Apteka, ul. Kolejowa 15.
Apteki, które nie mają własnych pojemników na 

przeterminowane leki, a chcą wziąć udział w akcji, 
proszone są o kontakt z Wydziałem Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Olecku, plac Wolności 3, pok. Nr 5, tel.87 520 16 03.

Napełnione pojemniki będą sukcesywnie prze-
kazywane firmie zajmującej się zbiórką odpadów, a 
następnie trafią do specjalistycznej utylizacji. Warto 
wspomnieć, że przeterminowane leki, to grupa śmieci 
niebezpiecznych i nie wolno wyrzucać ich do śmieci 
komunalnych.

newsletterUM

Nowy Rok!
Już przyszedł. Rozgościł się, i 

czy tego chcieliśmy czy nie, jest!
Nowemu Rokowi, temu dniu, 

przypisujemy wiele różnych zna-
czeń. 

Ale tak naprawdę Nowy Rok, 
1 stycznia, to tylko cezura czasu!? 
Tak!

Przecież tak naprawdę ob-
chodzimy go dopiero od jakichś pięciuset lat. I to nie 
wszyscy. Nie piszę tutaj o innych istniejących do dzisiaj 
kalendarzach, ale o nas samych, Europejczykach. Nie 
wszędzie nowy system mierzenia czasu, tego dłuższego, 
przyjął się od razu. 

Tak więc Nowy Rok jest tylko cezurą czasu, ale...
Właśnie, tylko ale...
Od dłuższego już czasu w naszej „kulturze” pokutu-

je pojęcie wzięte z filmu Barei „Miś” „Nowej świeckiej 
tradycji”. I tak po jednorazowym wydarzeniu dziennika-
rze piszą o nowej świeckiej tradycji, 

A co to jest tradycja?
Tradycją jest to, że obchodzimy i świętujemy Boże 

Narodzenie, że świętujemy Dzień Niepodległości, że po-
woli zaczynamy rozumieć Święto Flagi Narodowej

Tradycją za komuny zarówno świecką jak i kościelną 
było obchodzenie Dnia Konstytucji, czyli 3 Maja.

Wtedy, tamta władza starała się jak nigdy aby tego 
nie świętować. Przed 3 maja to święto demokracji, po-
szanowania praw i innych subtelnych i ważnych dla po-
jedynczego człowieka aspektów. 

Na przykład, Święto następowało po 1 Maja, który 
był obchodzony hucznie i z pełną butą. Wszystkie ulice 
były poobwieszane flagami klasy robotniczej, czyli czer-
wonymi. Biało czerwonymi też. Więc wszystkie flagi 
należało jak najszybciej zdjąć. I tak to było.

Ale 1 Maja tak wszedł do tradycji, że nawet po 
przegraniu komunistów święto zostało. Teraz nazywa 
się je różnie: dzień św. Józefa stolarza, dzień robotnika 
albo po prostu 1 Maja. 

Tylko, że teraz, oprócz socjalistów, nikt w tym dniu 
zbytnio nie świętuje. Ale sama tradycja, że to jest świę-
to została. Ile czasu było trzeba żeby obchodzenie 1 
Maja stało się tradycją?

Tradycja Wielkiej Nocy ma w Polsce około 800  lat. 
Nie tysiąc jak rocznica chrztu Polski. Jeszcze w XII 
wieku  wybuchały powstania wyznawców dawnych 
słowiańskich bogów. Krwawo zresztą tłumione. Stara 
wiara została tak skutecznie wykorzeniona, że pozosta-
ły tylko mgliste przekazy oraz trochę zabytków sztu-
ki materialnej, których naukowcy-historycydo końca 
skutecznie nie umieją rozgryźć. 

Tradycja!
Obchodzenie nowego roku stało się tradycją, choć 

prawdę powiedziawszy, jak wcześniej wspomniałem, 
jest to tylko mierzeniem czasu.

Ale przecież obchodzimy, przeważnie, nasze uro-
dziny? To jest tradycja! Natomiast  nigdy po pierw-
szym jakimś ważnym dla nas, naszych bliskich, domu, 
ulicy, miasta, kraju nie piszmy, że to jest tradycja. Mó-
wienie czy pisane o nowej tradycji, jest to po prostu 
żart zapożyczony z filmu Barei. Jest to błąd zarówno 
leksykalny, znaczeniowy i pojęciowy.

Przykładem są noworoczne fajerwerki. One stały 
się tradycją i mieszkańcy w związku z tym są ciekawi i 
pytają się zawsze czy w danym roku będą.

Tradycją spotkanie wigilijne na Rynku nie jest. 
Choć pomysł jest przedni! Tradycją takie spotkanie 
być może będzie, gdy w następnym roku się odbędzie. 
A już na pewno stanie się tradycją, gdy olecczanie spo-
tkają się w tym celu na Rynku trzeci raz. 

„Nowa świecka tradycja” – sformułowanie z „Mi-
sia”, było żartem kabaretowym prześmiewczym. Wy-
kpiwało poczynania  władzy, która robiła wszystko by 
nadać sens jej sprawowani. 

To tyle jeśli chodzi o tradycję
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

JAK WYSŁAĆ PIT 
PRZEZ INTERNET

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest naj-
prostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocz-
nego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z do-
wolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.

Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W 
ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. 
Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyła-
nych danych.

Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum 
spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwier-
dzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem 
nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia ze-
znania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie dar-
mowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do 
urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpie-
czeństwa 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.finan-

se.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-Deklara-
cje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze, 
a następnie go wypełnij,

3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w ze-
znaniu rocznym za 2015 rok,

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

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

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz 
skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych 
zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na: http://
www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/instrukcje.

info US Olecko

Podsumowanie świątecznego 
weekend

Oleccy policjanci od piątku 23 grudnia prowadzili 
wzmożone działania „Bezpieczny weekend – Boże Naro-
dzenie”. W tym czasie na drogach powiatu nie doszło do 
żadnego wypadku drogowego. Odnotowano jedynie jedną 
kolizję drogową oraz zatrzymano jednego nietrzeźwego 
kierującego. 

Od piątku 23 grudnia do 26 grudnia trwały policyjne 
działania” Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. 

W ciągu tych czterech dni do służby skierowano kilku-
dziesięciu funkcjonariuszy. Na terenie powiatu nie doszło 
na szczęście do żadnych wypadków. Odnotowano jedynie 
1 niegroźną kolizje. 

Funkcjonariusze skontrolowali 120 pojazdów, podjęli 
30 interwencji, w tym 4 domowe, nałożyli 18 mandatów 
karnych oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny. 

Podczas świąt oleccy policjanci zatrzymali jednego 
nietrzeźwego kierującego. 

25 grudnia na terenie gminy Wieliczki Sylwester Ż. 
kierował osobowym audi mając blisko 2,5 promila alko-
holu w organizmie. 

Do zdarzenia drogowego doszło 26 grudnia w miej-
scowości Jaśki. Kierująca samochodem osobowym marki 
Volkswagen nie zachował należytej odległości od poprze-
dzającego ją pojazdu marki Hyundai w wyniku czego na-
jechała na jego tył. Natalia D. za spowodowanie zagroże-
nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym została ukarana 
mandatem karnym. 

Z analizy posiadanych danych wynika, że w Boże 
Narodzenie 2016 roku na drogach powiatu oleckiego 
było bezpieczniej niż rok temu. W porównaniu do okresu 
świątecznego w 2015 roku policjanci odnotowali mniej 
kolizji drogowych i zatrzymali o 2 mniej nietrzeźwych 
kierujących. Wzrosła za to liczna nałożonych mandatów 
karnych.  

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Pieniądze 
dla miast dobrego życia

W piątek 30 grudnia marszałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin podpisał kolejne umowy na realizację pro-
jektów ze środków zarezerwowanych dla miast należących 
do sieci Cittaslow w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Warmia i Mazury 2014-2020.

Rok 2016 to czas rozpoczęcia realizacji ponadlokalne-
go programu rewitalizacji miast Cittaslow w województwie 
warmińsko-mazurskim. Wsparciem objętych zostało 14 
miejscowości. Na ich kompleksową rewitalizację społeczną 
w RPO WiM na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie 51,1 
mln euro.

W piątek 30 grudnia o godz. 11.00 w sali nr 325 Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie dokumenty  podpisali przed-
stawiciele Bisztynka, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, 
Nowego Miasta Lubawskiego, Pasymia, Reszla i Rynu.

biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

Zgłoś usterkę
Na miejskiej stronie internetowej utworzyliśmy narzę-

dzie umożliwiające zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek, 
które wystąpiły na terenie gminy Olecko. Każdy miesz-
kaniec może zgłosić w ten sposób np. zniszczoną lampę 
uliczną, kosz na śmieci czy ławkę parkową a właściwym 
służbom podjąć szybką interwencję.

Jak to zrobić? Na miejskiej stronie internetowej www.
olecko.pl, przejdź do strony głównej i wybierz banner 
„Zgłoś usterkę” .

Kliknij ten banner
Po kliknięciu banneru otworzy się prosty formularz 

kontaktowy. Każdy zgłaszający ma możliwość wskazania 
zaistniałego problemu, dzięki załączonej mapie czy dodać 
zdjęcie uwidaczniające defekt. W razie prośby o kontakt 
zwrotny powinien podać swoje dane kontaktowe.

Zachęcamy Państwa do współpracy by efektywnej za-
dbać o przestrzeń publiczną.   UM
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Pobór krwi w 2017
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bez-

płatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób 
zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi 
(np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest 
zawsze jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu 
minut. 

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-
65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się 
dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i nu-
merem PESEL wraz z adresem zameldowania).

Szczegółowe informacje dla honorowych dawców 
znajdują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/
dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje .

W 2017 r. pobór krwi od honorowych dawców odby-
wał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. 
Gołdapskiej 27 od godz. 8.00 do godz. 11.00 w poniższych  
terminach:

- 5 stycznia
- 2 lutego
- 2 marca
- 6 kwietnia
- 4 maja
- 1 czerwca 
- 6  lipca
- 3 sierpnia
- 7 września
- 5 października
- 9 listopada
- 7 grudnia.

Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nie-

obecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na prze-

jazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników ba-

dań.
Halina Kasicka

www.powiat.olecko.pl 

Pogonić Pocztę Polską! 
Kiedy Boguś Borawski wysyła mi w środę egz. „Tygo-

dnika Oleckiego”, to wiem, że przy dobrej pogodzie dotrą 
na drugi tydzień około piątku. A gdy pan Mirosław Słapik 
z Gołdapi prześle list, to czas wydłuży się do 10 dni. Listy 
z Ursynowa do Kopanej dopiero po tygodni docierają do 
Tarczyna. 40 km. Ja wcale nie żartuję. 

Poczta Polska ma od lat dobre samopoczucie. Na jej 
terenie są poupychane sklepiki z dewocjonaliami. Poczta 
chwyta dwie sroki na raz, bo handluje religią i polityką i nie 
wyrabia się ze świadczeniem usług. Dzięki temu, że od lat 
kiwa, wpada w bezczelność i tupet. 

W grudniu starego roku Poczta Polska złożyła wniosek 
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie podwy-
żek cen listów, żeby „uratować rentowność sektora listo-
wego”. Otóż jest to bujda na tzw. resorach. Pocztę Polską 
już nie jest w stanie nic uratować, bo lekceważy klientów. 
Od lat. Listy przychodzą w zależności od jej widzimisię. 
Kolejki rosną, kłótnie i skargi to rzecz normalna. Awizo w 
przegródce pocztowej, to sposób doręczania. 

Poczta Polska to kolejny marynat. Taki jak różne fun-
dusze celowe. Nie mam wątpliwości, że politycy, którzy 
też szastają publicznymi pieniędzmi, zrobią wszystko, żeby 
wspomóc tych, co mają w logo trąbkę, więc biją w nas 
jak w bęben. Dzięki temu listy będą szły jeszcze dłużej do 
adresata. Z Olecka do Warszawy około dwóch tygodni. A z 
Gołdapi będzie świeży, bo nie odmrożony. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Podpisujemy umowy 
na kolejne inwestycje

W czwartek 29 grudnia o godz. 10.00 marszałek Gustaw 
Marek Brzezin podpisze umowy z kolejnymi beneficjen-
tami Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród nich 
będą ksiądz abp. Józef Górzyński Metropolita Warmiński, 
proboszcz Parafii św. Mikołaja w Sząbruku ks. Andrzej 
Trejnowski, prezydenci Olsztyna Piotr Grzymowicz i Ełku 
Tomasz Andrukiewicz oraz przedstawiciele piętnastu samo-
rządów lokalnych z Warmii i Mazur.
Zostaną podpisane 24 umowy na inwestycje o łącznej war-
tości 68 mln zł. Dotyczą one działań z dziedzin dziedzictwa 
kulturowego, infrastruktury socjalnej, bezpieczeństwa, 
rewitalizacji i efektywnego wykorzystania zasobów. Unijne 
dofinansowanie to ponad 53 mln zł.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

Informacja dla rolników prowadzą-
cych działy specjalne produkcji rolnej 
o składkach na ubezpieczenie zdro-

wotne w 2017 r. 
Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy spe-

cjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie 
oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz 
przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki 
zdrowotnej na 2017 r.

Zadeklarowana w 2017 r. podstawa wymiaru składki 
dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rol-
nej, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatko-
wania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 
1 stycznia 2017 r. stanowi kwotę 2000 zł. 

W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. dla rolników 
prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa 
miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona 
jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 180 zł 
(tj. 9% x 2000 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

Małżonkowie prowadzący wspólnie dział specjalny 
produkcji rolnej opłacają jedną wspólną składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne, natomiast jeżeli każdy z małżonków 
prowadzi oddzielny dział specjalny produkcji rolnej, wów-
czas opłaca odrębne miesięczne składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, których podstawą jest zadeklarowany przez każ-
dego z małżonków odrębny dochód z prowadzonego indy-
widualnie przez każdego z nich działu specjalnego produkcji 
rolnej.

Z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin na złoże-
nie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne 
produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowa-
dzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowa-
dzonej działalności w zakresie działów specjalnych, wraz z 
odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na 
podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej 
produkcji rolnej w 2017 r.

Rolnicy, którzy w 2017 r. nie uzyskają od naczelnika 
urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze wzglę-
du na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie 
ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym 
deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z 
działów specjalnych produkcji rolnej. Na podstawie złożo-
nych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki 
na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2017 r.

  Źródło: www.krus.gov.pl
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„Zima miejska”
To młodzieńczy wiersz Adama Mickiewicza, 

napisany w 1817 roku. Czyli przez 19-letniego 
poetę. 200 lat temu. Tym lirykiem można się za-

chwycić, jak „śnieżną kiścią”. Jest to obrazek zimowy o tym, 
jak młodzi zażywają zabawy na śniegu, a potem odtajają z 
tego zimna pod dachem izby biesiadnej:

Pijmy węgrzyn, mocny setnym latem,
Wrą po kryształach koniaki i pącze,
Płci piękna gasi pragnienie muszkatem,
Co dając rzeźwość, myśli nie zaplącze.

A gdy się trunkiem zaiskrzą źrenice,
Dowcipne, czułe wszystkim płyną słowa,
Niejeden uwdzięk zarumieni lice,
Niejedna wzrokiem zapala się głowa.

A gdy noc ciemna rozepnie zasłony
I szklanym światłem błysną kamienice,
Młodzież, dzień kończąc wesoło spędzony,
Tysięczną sanią szlifuje ulice”.

W 1840 roku Mickiewicz napisze jeszcze jeden zimowy 
wiersz pt. „Śniła się zima”, ale będzie 
w nim trochę więcej goryczy. Wspo-
minam o „Zimie miejskiej”, bo to je-
den z pierwszych polskich wierszy, a 
nie z dalekiej Italii, gdzie pobrzękuje 
horacjańska nuta.

Przeżyć czy przeżuć?
Adam Michnik, redaktor naczelny 

„Gazety Wyborczej”, po spotkaniu z 
Komitetem Obrony Demokracji, po-
wiedział: „Nagle zobaczyłem, że tę 
moją Polskę, którą Kaczyński chciał 
mi podpieprzyć, KOD mi zwrócił”. 

Nie tragizujmy. Tyle już przeżyli-
śmy, więc i to przetrwamy. Wystarczy 
tylko zajrzeć do numerów „GW”, żeby nie mieć za złe, że 
Polska nas w d… bodzie. Na łamach dziennika ukazały się 
dwa teksty, które wyróżniam.

Pierwszy: „ Jestem młodą, trzydziestoletnią Polką. Uczu-
cie dumy, które rozpiera mi klatkę, i łzy wzruszenia w oczach 
tylko dlatego (albo aż dlatego), że jestem Polką, poczułam 
tak naprawdę po raz pierwszy 6 sierpnia 2009 r. w czasie 
koncertu U2 w Chorzowie. 

70 tys. osób uczyniło ze swoich ciał biało-czerwoną flagę 
(mając na sobie zwykły T-shirt, a nie galowy strój). 70 tys. 
gardeł śpiewało ważną dla nas – młodych Polaków – pio-
senkę „New Year’s Day”. Irlandczyk w prostych słowach i 
gestach (w rękach biały materiał, a na nim hasło „Solidar-
ność”) przypomniał nam, kim jesteśmy. Przypomniał nam, 
że przez te 20 lat staliśmy się mniej pompatyczni – całkiem 
fajny naród, który ciężko pracuje na lepsze jutro, nie zważa-
jąc na kłótnie polityków. (…) 6 sierpnia 2009 r. pomyślałam: 
„Fajnie jest być Polką, fajnie nie czuć wstydu”.

Drugi, to fragment wypowiedzi Patti Smith z magazy-
nu „Vice”, który zamieszczono w artykule Karoliny Gogol, 
Na pytanie:  „Z czego ze swoje długiej kariery jesteś dumna 
najbardziej?”, odpowiedziała: „W czasie naszego ostatniego 
tournée byliśmy w Polsce na „Off Festiwalu”. Ze sceny pa-
trzyłam na 200 tys. ludzi. Graliśmy Horses i przysięgam ci, 
70 proc. z ich miało mniej niż 25 lat, a znali doskonale każda 
zwrotkę, każdy refren i wyśpiewali ze mną cały album. Prak-
tycznie przez większość występu płakałam ze wzruszenia, 
ponieważ dla mnie to naprawdę było coś: to, że w moim wie-
ku jestem w stanie tak silnie komunikować się z młodym po-
koleniem. W miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam, 
o którego istnieniu nie miała pojęcia, dostałam tyle wsparcia 
i energii. Zawsze tego chciałam i od początku do tego dąży-
łam – aby mówić bezpośrednio do ludzi. I to jest coś, z czego 
jestem dumna bardziej niż ze wszystkich nagród świata.” 

Warto o tym pamiętać, gdy nam się zrobi głupio, kiedy 
otworzymy TVP, internet, etc. Historia uczy, że Polska co ja-
kiś czas ma pecha, z którym normalni ludzie dają sobie radę. 

I dzięki nim istniejemy. Jeszcze.  

Żołnierze z ołowiu
Lalkami bawiły się dziewczynki, zaś chłopcy marzyli, 

żeby mieć ołowiane żołnierzyki. To było marzenie. Któż 
jeszcze o nich pamięta? Dlaczego zostali tak szybko zapo-
mniani? Pierwsze żołnierzyki miałem z papieru. Rysowa-
łem sobie na tekturce. Kolorowałem, a potem wycinałem 
i ustawiałem na stole albo na podłodze. Miałem wojsko z 
papieru. Po cichu marzyłem o żołnierzykach z ołowiu albo 
z cyny. I nagle stała się rzecz niesamowita. Pan Henryk 
Horst, nasz sąsiad, giser, pracownik „Stołecznych Od-
lewniczych Zakładów Żeliwa” w Warszawie, przyniósł 
mi pudełko żołnierzyków. „To dla Mirka!” - powiedział. 
Zostawił na wieczną pamiątkę pełne pudełko ołowianych 
żołnierzyków. Tak się tym ucieszyłem, że bardzo cicho mu 
podziękowałem. 

Miałem nareszcie swoje wojsko To były żołnierzyki z 
cyny. Piechota, na koniach, z pistoletami i bagnetami jak 
pioruny. Żołnierzykami toczyłem niezliczone bitwy. Po 
każdym takim starciu zawsze któryś ucierpiał. Kruszyła 

się nakapana cyna. I kiedy na to pa-
trzyłem, to uśmiech gasł na moich 
ustach. W bitwach na niby zawsze 
były jakieś straty. Wybrakowanego 
żołnierzyka odkładałem do pudełka, 
które pełniło rolę lazaretu. Wiedzia-
łem, że nie wyliże się z ran. Z cza-
sem straciłem całe wojsko. Ojciec 
wyniósł na strych pudełko z połama-
nymi żołnierzykami. Nieraz o nich 
myślałem.  

Nie miałem konia na biegunach 
ani elektrycznej kolejki. Za to w 
długie zimowe wieczory cieszyłem 
się ołowianymi żołnierzykami, któ-
re odlał z cyny pan Horst. Dzięki 
zabawce z dzieciństwa, staram się, 

żeby był we mnie pokój, co gasi wojnę, nawet zimną.

Bolesław Leśmian, na marginesie
W 2016 roku Senat odrzucił kandydaturę Bolesława 

Leśmiana, żeby był jednym z patronów 2017 roku. Nie po-
mogły okrągłe daty (80. rocznica śmierci i 140. rocznica 
urodzin). Leśmian świetnie sobie poradzi bez polityków, 
bo to nietuzinkowy poeta, który nigdy nie zajmował się po-
lityką. To był wielki szyfrant. O jego miłowaniu piszę w 
książce Bolesław Leśmian, „Poezje wybrane” 

Pamiętam, że kiedy zbliżała się rocznica romansu z 
Dorą Lebenthal, to zabrałem się do wydania utworów mi-
łosnych. I wsparł mnie Zbigniew Bieńkowski, który napi-
sał świetną recenzję wewnętrzną. Taki to odwaliłem numer. 
Ale to były czasy PRL-u, gdzie trzeba było wyższego po-
ziomu sprytu, niż ten, co obecnie. 

Leśmian, to jest Leśmian. Myślę o wierszach, a nie o 
prozie i listach, w których bywa rzewny. To był samoro-
dek, który zauważył, że w zaświatach panuje dzikość, i nie 
najlepsza jest reputacja w gniazdach i dziuplach. W Polsce 
ogłaszane są różne roki, papierowe, niestety. 

W latach 80. XX w. siedziałem z pewnym młodzień-
cem z ONR, który starał się o rękę córki Leśmiana, Wandy. 
Był to już starszy pan. Spotkanie było przy stoliku w ka-
wiarni w „Domu Literatury” przy Krakowskim Przedmie-
ściu. Niedoszły zięć perorował. Wróżył z fusów. Lekko się 
uśmiechałem, popijałem kawę, wypuszczałem nosem dym. 
Elegancki pan obserwował mnie i nie mógł się nadziwić, 
skąd u mnie w kącikach ust uśmiech. Siedziałem i próbo-
wałem sobie wyobrazić, jak Leśmian z nim postąpił. Bo 
nie dość, że absztyfikantowi pokazał drzwi, to jeszcze do 
niego podskoczył i pacnął go w facjatkę na do widzenia. Z 
liścia. Oto jakim odruchem ludzkim wykazał się Bolesław 
Leśmian, który wyglądał jak konik polny albo świerszcz.

Czesław Mirosław Szczepaniak 
Rysunek Marek Karpowicz, Dzban. 
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Nowa usługa „Sprawdzenie 
statusu podmiotu w VAT”

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę dzięki której 
podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi 
podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”  jest do-
stępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontra-
henci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana 
w pierwszej kolejności do podatników stosujących mecha-
nizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wy-
mienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są 
czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identy-
fikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika 
VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP 
nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT 

• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP 
jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 

• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP 
jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony 

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu 
wskazującego status podmiotu w VAT.

Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej 
możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbo-
wego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzę-
dem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest 
dostępna na Portalu Podatkowym www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl zakładka: Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT. 

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

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

stawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Cze-
kamy na Państwa!!

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

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów 
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B
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Podsumowanie sylwestrowo– 
noworocznego weekendu

Oleccy policjanci od piątku 30 grudnia prowadzili wzmo-
żone działania z uwagi na weekend sylwestrowo–noworocz-
ny. 

W tym czasie na drogach powiatu doszło do jednego wy-
padku drogowego oraz dwóch kolizji, Funkcjonariusze za-
trzymali także jednego nietrzeźwego rowerzystę oraz odizolo-
wali od bliskich trzech nietrzeźwych awanturników.  

Policjanci oleckiej komendy w ten świąteczny weekend 
podjęli łącznie 49 interwencji.  

Zdarzenia na drogach
Do wypadku drogowego doszło w niedzielę 1 stycznia po 

godzinie 5:20 w miejscowości Sedranki. 
Jak wstępnie ustalili policjanci kierująca osobowym 

volkswagenem, jadąc od strony Olecka, nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu, jadącej od strony Gołdapi, 18-latce kieru-
jącej osobowym fordem. W wyniku tego doszło do zderzenie 
pojazdów.

Volkswagenem podróżowały 3 osoby zaś fordem jed-
na. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala w Ełku i 
Olecku.

Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że obie kie-
rujące były trzeźwe.

Do obu kolizji drogowych na drogach naszego powia-
tu doszło w minioną sobotę przed godz. 10:00. Jedna miała 
miejsce w Olecku, gdzie kierująca osobowym oplem prze-
kroczyła oś jezdni i uderzyła w samochód osobowy marki 
BMW, który wyjeżdżał z parkingu. Irena F. została ukarana 
mandatem karnym. 

Druga kolizja miała miejsce w Kowalach Oleckich. Jak 
ustalili policjanci ruchu drogowego kierująca volkswage-
nem na śliskiej i oblodzonej nawierzchni wpadła w poślizg 
w wyniku czego uderzyła w samochód osoby marki Citroen. 
21-latka została pouczona. 

Nietrzeźwy rowerzysta został również zatrzymany w mi-
nioną sobotę około godz. 20:30 na terenie gminy Kowale 
Oleckie. Marcin R. jechał rowerem mając ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie.

Nietrzeźwi awanturnicy 
30 grudnia przed godz. 19:00 oficer dyżurny oleckiej 

komendy otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, że 8-letnia 
dziewczynka powiadomiła, iż jej ojciec chce zabić matkę. 
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci prewencji. 

Pod wskazanym adresem funkcjonariusze ustalili, że 
50-latek wszczęła awanturę, był agresywny wobec żony, 
szarpał ją, popychał, a także groził pozbawieniem życia. 

W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i trafił 
do policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało, że był on 
trzeźwy.

Rodzina została objęta nadzorem w ramach procedury 
Niebieskiej Karty. 

Kolejny awanturnik do policyjnego aresztu trafił w syl-
westra po godz. 14:00. 22-latek wszczął awanturę z ojcem 
podczas, której groził mu zabójstwem. Z uwagi, iż mężczy-
zna był pobudzony i agresywny został zatrzymany w poli-
cyjnym areszcie. 

Jako ostatni do policyjnej celi trafił Marcin K. 32-latek 
wszczął awanturę na klatce schodowej, był agresywny i 
dobijał się do mieszkania byłej konkubiny. Podczas podej-
mowanej interwencji mężczyzna nadal był agresywny i nie 
reagował na polecenia do uspokojenia się, w związku z tym 
został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości wykazało w 
jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V23103

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V19909

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B49204

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22504

V2
29

04

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V22704

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02943

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20907

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V20238

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
23

80
1

* Honda Civic Sport 1,4B, 2005, 115 000 km, 15 900 
złotych, tel. 501-514-614 V23612

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B48706

* Opel Corsa 1,2B, 2002, 144 000 km, 7900 złotych, tel. 
501-514-614 V23602

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V25001`

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L99604

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49503

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L99703

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48905

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50302

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23003

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

B48106

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L99802

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47607

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22604

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B49703

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49403

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B49104

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B49902

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20228

V
23
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• 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

V20508

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19809

L9
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02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
00

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22106

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V23911

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, dermatolog, MEDYCYNA 
ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
23
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22215

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49603

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L99505

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B50501

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50202

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V20248

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K23710a

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120t

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B50401

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K23810a

* dom bliźniak, Olecko, ul. Prusa, 385 000 złotych, tel. 
501-514-614 V23632 

* dom, Jaśki, 490 000 złotych, tel. 501-514-614 V23622

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B48406

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B49304

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23209

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23309

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B48206

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50601

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B4900

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b38

* 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 V20218

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 

KUPIĘ

V
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na miejscu, tel. 602-293-333 V20518

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B50002

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19819

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095 
K24001

V
07

11
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Komunikat 
Powiatowego 

Lekarza Weterynarii
Uprzejmie informuję, że w dniu 20.12.2016 r. opubli-

kowano obowiązujące od dnia 28.12.2016r. rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry-
py ptaków.

Przepis wprowadza m.in. nakaz utrzymywania drobiu 
w pomieszczeniach zamkniętych, prewencyjne stosowanie 
środków dezynfekcyjnych przy wejściach/wyjściach-wjaz-
dach/wyjazdach w gospodarstwach utrzymujących drób, za-
kaz sprzedaży drobiu, w tym na targowicach.

Z uwagi na poważne zagrożenie wysoce zjadliwą grypą 

Wypadek 
- 4 osoby trafiły do szpitala 
Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch 

osobówek w miejscowości Sedeanki. Jak wstępnie ustalili 
oleccy policjanci kierująca volswagenem nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdy prawidłowo jadącej osobowym fordem 
18-latce w wyniku czego doszlo do zderzenia pojazdów. 
Obie kierujące były trzeźwe.

1 stycznia po godzinie 5:20 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do które-

go doszło w miejscowości Sedranki. Jak wstępnie ustalili 
policjanci kierująca osobowym volkswagenem, jadąc od 
strony Olecka, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, jadą-
cej od strony Goldapi 18-latce kierującej osobowym for-
dem. W wyniku tego doszło do zderzenie pojazdów.

Volkswagenem podróżowały 3 osoby zaś fordem jedna. 
Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala w Ełku i 
Olecku.

Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że obie 
kierujące były trzeźwe.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

ptaków na terenie całego kraju jak również dotkliwość 
sankcji finansowych przy stwierdzeniu nie stosowania się 
do przepisów rozporządzenia, bardzo proszę o informowa-
nie o powyższym wszystkich zainteresowanych.

PLW w Olecku
Dariusz Salamon

Organizacja społeczna „Eco Mangystau” 
z Kazachstanu zajmująca się ekologią, ochroną środowiska 
oraz inicjatywami obywatelskimi szuka partnera w Polsce. 

„Eco Mangystau” uczestniczyła w wielu projektach 
m.in. granty USAID, Fundacja im. Friedricha Eberta. 

W 2016 r. realizowała projekty w Czechach związane z 
ekologią i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Kon-
takt na stronie internetowej http://www.ecomangystau.kz/ 
lub serwisie facebook Eco Mangystau.

Spotkania wigilijne
Na zaproszenie  Polskiego Związku Niewidomych 

Koło w Olecku, w corocznym spotkaniu opłatkowym wziął 
udział burmistrz Wacław Olszewski, który na  ręce pre-
zes stowarzyszenia, Jadwigi Urbańskiej złożył życzenia 
świąteczne i noworoczne.

newsletter UM
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  
Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

4 stycznia 
Angeliki, Anieli, Benity, Elżbiety, 
Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromi-
ra, Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, 
Tytusa 
5 stycznia 
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Mar-
celiny, Żakliny
Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana, Ro-
gera, Symeona, Szymona, Telesfora, 
Włastybora, Włościbora
6 stycznia (Trzech Króli) 
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza, 
Bolomira, Jędrzeja, Kacpra, Kaspra, 
Melchiora, Miłowita, Normana
7 stycznia 
Seweryny, Światosławy, Walentyny, 
Wilmy
Chociesława, Izydora, Juliana, 
Kevina, Lucjana, Łazarza, Łucjana, 
Rajmunda, Seweryna, Teodora,  Wa-
lentego

8 stycznia 
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, 
Juliusza, Mścisława, Rajmunda, Sewe-
ryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia (Dzień Ligi Ochrony Przy-
rody) 
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, 
Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Ju-
liana, Marcelego, Marcelina, Witalisa, 
Władymira
10 stycznia 
Ady, Agi, Danuty, Dobrosławy, Ga-
brieli
Agatona, Dobrosława, Grzegorza, Jana, 
Kolombina, Nikanora, Pawła, Wilhel-
ma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy, 
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krze-
simira, Teodozego, Teodozjusza, 
Teozjusza

... pokaż nam zab... osobę, która 
jest obecnie życiowo upośledzona. 

Terry Pratchett, Piąty elefant 
(pytanie „gdzie leży trup, w sy-

tuacji tzw. poprawności rasowej, 
gdzie wśród żywych żyją również 

zombie) 
Lecz policyjna armada 
prze naprzód wzniecają ognie,
tam gdzie młoda i naga

wyobraźnia płonie swobodnie. 
Federico Garcia Lorca, 

Ballada o hiszpańskiej Straży 
Obywatelskiej

W ciągu wieków proponowano 
już wszelkiego rodzaju sposoby 
osiągnięcia pokoju i szczęścia na 
drodze postępu politycznego i 
technicznego, wyższego poziomu 
życia, lepszego egzekwowania 
prawa albo ścisłego stosowania się 
do przykazań lub nauk jakiegoś 
wodza, mędrca czy proroka. Histo-
ria jednak raz po raz dowodzi, że 
żaden z tych sposobów nie jest tak 
skuteczny, by można było na nim 
polegać. 

Hans Selye, Stres okiełznany
Pokój to nie jest coś, czego pra-
gniemy, lecz coś, co czynimy, co 
stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i 
coś, co wokół rozdajemy. 

Robert Fulgham, Wszystkiego 
co naprawdę trzeba wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu

Gdy nie wymrozi zima w sierpień 
zbierać co nie ma.
Zimą lato, w lecie chłodno za to.
W zimie odkryte ucho to w lecie 
sucho.
Makary (2 stycznia) pogodny, cały 
styczeń chłodny.
Gdy nie wymrozi zima w sierpień 
zbierać co nie ma.
Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
Zimą odkryte ucho to w lecie sucho.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi 
nadzieje.
Gdy Trzej Królowie (6 stycznia) 
ciepłem darzą, gospodarze o wczesnej 
wiośnie gwarzą.
Na Trzech Króli słońce świeci, wio-
sna do nas pędem leci.
Na Trzech Króli powoli noc się tuli.
Gdy Trzej Królowie pogodą darzą, nie 
zasypiaj ranków gospodarzu.
Trzej Królowie wiatry ciszą i krzyży-
ki na drzwiach piszą.

Zupa chlebowa po mazursku
Kostka rosołowa, cebula, 2 kromki 
pokrojonego w kostkę pszennego 
chleba, 2 jajka, masło, sól
Cebulę siekamy bardzo drobno i 
smażymy na maśle na jasnozłoty 
kolor. Dodajemy kostki chleba i 
zalewamy przygotowanym rosołem. 
Gotujemy przez parę minut. 
Po zdjęciu z ognia dodajemy roztrze-
pane z solą jajka.

Zupa rybna z grzankami
50 dag filetów dorsza, 1 cebula, 2 
ząbki czosnku, 1 łyżka margaryny, 2 
łyżki przecieru pomidorowego, litr 
wody, 2 kostki maggi, 4 łyżki posie-
kanego koperku, sól, pieprz, mielona 
papryka
filety kroimy na kawałki 2-centyme-
trowej  grubości. 
Cebulę i czosnek siekamy i dusimy 
na margarynie na złoty kolor. Doda-
jemy posiekany pomidor i dusimy 
pod przykryciem 5 minut. Teraz 
wlewamy do naczynia wrząca wodę 
z rozpuszczonymi kostkami maggi i 
gotujemy znowu kilka minut.
Teraz do wody wkładamy kawałki 
ryby, wsypujemy koperek, dopra-
wiamy solą, pieprzem i papryką do 
smaku. Gotujemy do chwili aż ryba 
zmięknie. 
Do zupy podajemy pokrojone na pro-
stokątne kawałki wafle, posmarowa-
ne masłem, posypane tartym ostrym 
serem i zapieczone.

Surówka warzywna
dwie średnie marchewki, ćwierć ma-
łej kapusty włoskiej, mała pietruszka, 
kawałek pora, mały seler, kiszony 
ogórek, winne jabłko, trzy łyżki oli-
wy, łyżka soku z cytryny, cukier i sól

Warzywa myjemy, odsączamy i 
obieramy. Marchew, pietruszkę i seler 
ścieramy na tarce o dużych oczkach i 
mieszamy z olejem i sokiem z cytryny. 
Kapustę drobno szatkujemy, solimy i 
wygniatamy w rękach. Ogórek i jabłko 
obieramy a następnie kroimy w drobna 
kostkę. Por kroimy w cienkie plasterki.
Wszystkie składniki dokładnie miesza-
my i doprawiamy solą i cukrem.

Chili powder
(przyprawa, nie mylić ze świeżą lub 
suszoną papryką chili)
W skład tej mieszanki przypraw wcho-
dzą suszone strąki ostrych i słodkich 
papryk, nasiona kminku rzymskiego, 
suszony czosnek i lebiodka (oregano). 
Po ich zmieleniu i dokładnym wymie-
szaniu otrzymuje się ostrą przyprawę o 
specyficznym aromacie i smaku. 
Chilli używa się w Meksyku, południo-
wo-zachodnich stanach USA i krajach 
tropikalnych do potraw mięsnych, 
sosów, zup i duszonych mięs.

Mus truskawkowy na zimę
Przepis na kilogram: truskawki muszą 
być zupełnie dojrzałe, przebrane, bez 
nadpsutych, ogonków. Truskawki mik-
sujemy. Mus przecieramy przez sito, 
dodajemy 20 dag cukru. Podgrzewamy 
ale tak by nie zagotować. Gorący mus 
wlewamy do wyparzonych butelek lub 
słojów i pasteryzujemy.

Budyń z owocami
3 łyżki czarnych jagód lub aronii, 10 
truskawek, 20 dag dojrzałego arbuza, 
opakowanie budyniu waniliowego lub 
śmietankowego, 14 języczków biszkop-
towych, 2 łyżki cukru, pół lita mleka
Jagody i truskawki myjemy i odsącza-
my. Większe truskawki przekrajamy na 

pół. Miąższ arbuza kroimy w kostkę. 
Budyń rozrabiamy z połową szklanki 
mleka. Pozostałe mleko gotujemy doda-
jąc cukier i mleko z budyniem. Gotuje-
my na małym ogniu ciągle mieszając.
Biszkopty układamy w salaterce i 
wlewamy na nie przestudzony budyń. 
Na wierzchu układamy owoce. Całość 
chłodzimy w lodówce.
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Zabytki 
i zdobnictwo domów w Ukcie

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Cierzpięty - Dąbrówka - Ukta 

Ukta. Mazurska wieś nad rzeką Krutynią w powiecie pi-
skim. W I połowie XVIII w. funkcjonowała tutaj huta szkła, 
a po jej upadku miejscowość stała się kolonią drwali. Rok 
1832 to przybycie filiponów, jednej ze wspólnot rosyjskich 
staroobrzędowców. Filiponi nadali wsi obecną nazwę – Ukta. 
W XIX w. były tutaj dwa młyny, tartaki i fabryka zapałek.

W Ukcie znajduje się zabytkowy kościół neogotycki z 
1845 r. z neogotyckim ołtarzem „Opłakiwanie Chrystusa” z 
II połowy XVI w. autorstwa prawdopodobnie włoskiego ma-
larza – Girolamo Muziano. Obraz olejny pochodzi z Królew-
skiego Muzeum w Berlinie. W 1864 r. został on przekazany 
do kościoła w Ukcie (wówczas ewangelickiego). 

Zabytkiem jest także drewniana dzwonnica kościelna 

Zabytek – nieruchomość (np. pojedynczy budynek, 
cmentarz, historyczny układ urbanistyczny lub krajobraz 
kulturowy) albo rzecz ruchoma (np. dzieło sztuki użytko-
wej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne), ich części 
lub zespoły rzeczy, które są dziełem człowieka lub zwią-
zane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w intere-
sie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, 
naukową lub historyczną. Obiekty takie mogą być wpisane 
do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkie-
go konserwatora zabytków. Najważniejsze zabytki w skali 
światowej znajdują się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. 

Dzwonnica – budowla lub jej część, w której zawie-
szono dzwony, mająca charakter sakralny lub świecki. Naj-
częściej występuje w postaci wieży, murowanej lub drew-
nianej. Niekiedy spotyka się dzwonnice w formie ściany 
z otworami, są to tzw. dzwonnice parawanowe. Używanie 
dzwonów wprowadzili w VI wieku iroszkoccy (wspólna 
nazwa wyznawców Kościoła iroszkockiego zamieszkują-
cych Irlandię oraz Szkocję; byli to żeglarze, podróżnicy, 
zakonnicy, którzy w mowie i piśmie utrwalali kulturę an-
tyczną w średniowieczu) i anglosascy mnisi w zakładanych 
przez siebie klasztorach i kościołach.

z dwoma dzwonami z 
1846 r. Jest to budowla 
wolno stojąca w kształ-
cie wieży. 

Uwagę przyciągają 
też dekoracyjne elementy archi-
tektoniczne na wielu budynkach 
– drewnianych i murowanych 
(okiennice, progi, ościeżnice, 
zwieńczenia dachów, werandy, 
balustrady).

W słoneczną i ciepłą so-
botę, 1 października 2016 r. w 
Ukcie byli i zachwycali się jej 
architekturą: Cezary Lasota, 
Konrad Radzewicz i Andrzej 
Malinowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50701

29
grudnia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Międzynarodowy projekt 
polsko – rosyjskiej 

wymiany młodzieży
Zespół Szkół Technicznych w Olecku i Rolniczo – Prze-

mysłowy College z Gusieva (Obwód Kaliningradzki) z wiel-
kim sukcesem realizowali projekt „Polsko – Rosyjska Wymia-
na Młodzieży 2016”. Tematem projektu była „Historia Polski 
i Rosji w malarstwie obu krajów”.

Projekt miał na celu otworzyć nowe ścieżki kulturowe, 
stworzyć możliwość współpracy miedzy szkołami oraz na-
wiązania nowych kontaktów między młodzieżą obu krajów.

Uczestnicy w ramach projektu poznali historię Polski i 
Rosji przedstawioną w malarstwie historycznym tych państw. 

Podczas wizyty w Rosji młodzież polska zwiedziła hi-
storyczne i kulturowe zabytki Sankt-Petersburga. Wieczorny 
spacer po Nevskim Prospekcie i Placu Pałacowym dostarczył 
wielu niezapomnianych wrażeń. Natomiast zwiedzanie Ermi-
tażu, dawnej rezydencji carów, oraz Muzeum Figur Wosko-
wych pozwoliło odkryć bogactwo i oryginalność malarstwa 
rosyjskiego i wielu innych arcydzieł sztuki. W drodze powrot-

nej do Gusieva uczestnicy projektu zwiedzili również Kali-
ningrad i słynną łódź podwodną „B – 413”.

W ramach rewizyty w Polsce uczestnicy wspólnie poje-
chali do Krakowa, gdzie zwiedzili Wawel, uczestniczyli w 
specjalnie przygotowanej dla nich lekcji muzealnej w Ga-
lerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz poko-
nała ok. 800 schodów spacerując korytarzami Kopalni Soli 
w Wieliczce. Po powrocie do Olecka grupa rosyjska wzięła 
udział w grze terenowej „Biegi z Klio” corocznie organizo-
wanej w Zespole Szkół Technicznych, poznając przy tym 
historię i atrakcje turystyczne miasta.

Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem wśród mło-
dzieży polskiej i rosyjskiej, pozwolił im głębiej poznać kul-
turę i zwyczaje swoich sąsiadów. Miłym zaskoczeniem dla 
grupy rosyjskiej był fakt, iż tak dużo młodych ludzi w Polsce 
zna język rosyjski.

Ciepła, miła atmosfera panująca podczas obu wizyt spra-
wiła, iż projekt na długo zostanie w pamięci wśród uczest-
ników i opiekunów projektu zarówno z Polski, jak i z Rosji.

Z rosyjskiej strony w projekcie udział wzięli nauczyciele 
z college’u: I. A. Mihailova, V.V. Zaiceva, T. A. Ilyasho-
va, M.S. Gorbachova. Z polskiej strony – M. Gogacz i A. 
Truchan.

info ZST

Dofinansowanie usuwania azbestu
Gmina Olecko przystąpiła do realizacji wspólnego przed-

sięwzięcia ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Ko-
munalna”, którego celem jest  usuwanie  azbestu z nierucho-
mości m.in. z terenu naszej gminy.

Do 15 lutego 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Olecku, 
Plac Wolności 3 można składać wnioski na dofinansowanie 
demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.

Po wyżej wskazanym terminie zebrane  wnioski zostaną 
przekazane do Związku Międzygminnego „Gospodarka Ko-
munalna, który ubiegać się będzie o dofinansowanie przed-
sięwzięcia.  

Do Urzędu Miejskiego w Olecku wnioski mogą składać:
Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związ-

ki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące 
we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sek-
tora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowy-
mi osobami prawnymi znajdującymi się na terenie gminy oraz 
spółki prawa cywilnego i handlowego.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. Spodziewane dofinansowanie to  85% kosztów 
kwalifikowanych.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z:
- zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
- demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych 

dachu lub ściany,
- demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany 

(wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wspor-
nymi izolacji),

- wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomo-
ści, dla których konieczne jest naruszenie elementów kon-
strukcyjnych dachu,

- kosztorys przedsięwzięcia,
- pozostałe koszty nie przewidziane w kosztorysie prac.
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowa-

nie:
1.Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i 

unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2.Aktualny odpis z rejestru gruntów i budynków oraz ko-

pia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego bę-
dzie usuwany azbest.

3.W przypadku:
- nieruchomości będących we współwłasności- zgoda 

wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ewen-
tualnie upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w 
imieniu wszystkich współwłaścicieli;

- budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach 
działkowych -potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że 

wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem 
położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację 
ww. zadania;

- posiadanie innego tytułu prawnego niż własność-do 
wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. 
W przypadku nieruchomości, do której prawo  posiada kilka 
osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na 
wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.

4.Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Olecku 
przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych ( w 
przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłosze-
niu należy złożyć stosowne oświadczenie).

5.Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek 
Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w 
Ełku.

6.Oświadcznie o odpowiedzialności karnej za przedłoże-
nie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.

7. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które 
wykorzystywane jest do prowadzenia:

a) działalności gospodarczej -należy wypełnić formularz 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis poza rolnictwem,

b) działalności rolniczej-należy wypełnić formularz in-
formacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis w rolnictwie

Wnioskodawca załącza kopie wszystkich oświadczeń o 
pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

8. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany 
do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej – 
należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalno-
ści gospodarczej w rolnictwie na danej nieruchomości.
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„Maleńka miłość…”
„Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych 
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.”

22 grudnia, jak co roku w tym niezwykłym okresie, ob-
chodziliśmy w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
Dzień Bożonarodzeniowych Życzeń. 

Przepięknie przystrojone korytarze i sale lekcyjne już 
dużo wcześniej wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Po 
realizacji czterech pierwszych godzin lekcyjnych ucznio-
wie razem z nauczycielami udali się do sali gimnastycznej. 
Następnie przybyli goście, dyrekcja oraz cała społeczność 
szkolna, miała okazję obejrzeć interesujący spektakl. Na po-
czątku swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna. 
Oryginalna choreografia w wykonaniu naszej zdolnej mło-
dzieży, sugestywna muzyka – „One King” oraz bożonaro-
dzeniowa symbolika wprowadziły publiczność w atmosferę 
zadumy i refleksji nad istotą zbliżających się świąt. 

Ów pokaz stał się znakomitym tłem dla wniesienia przez 
harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju, żywego znaku po-
koju, braterstwa, nadziei i miłości. Tym samym Gimnazjum 
nr 2 stało się częścią ogromnej, światowej sztafety, która za-
czyna się w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

Kolejnym punktem tego świątecznego spotkania były 
życzenia, które zgromadzonym złożyła dyrektorka Barba-
ry Taraszkiewicz. W przemówieniu swym, w związku z 
kończącym się rokiem, podsumowała pracę i osiągnięcia 
gimnazjum w wielu obszarach. Przede wszystkim jednak 
podkreśliła, jak ważne i piękne w naszej tradycji są Święta 

Bożego Narodzenia wraz ze swym wyjątkowym przesła-
niem, jakim jest miłość i przebaczenie. 

Kolejną osobą, która zabrała głos, był Henryk Trzna-
del, zastępca burmistrza Olecka. W ciepłych słowach po-
gratulował przedmówczyni i społeczności szkolnej licz-
nych osiągnięć i złożył wszystkim serdeczne życzenia 
świąteczne i noworoczne. 

Następnie ks. Przemysław Przekop odczytał fragment 
Pisma Świętego, po czym nadszedł czas łamania się opłat-
kiem przy wtórze kolędy „Cicha noc” w wykonaniu chóru 
aniołków.

Punktem kulminacyjnym tego dnia były jednak wycze-
kiwane jasełka bajkowe „Maleńka miłość…” przygotowa-
ne przez uczniów klasy IIId i IIIc w reżyserii Michała Ja-
niszewskiego. Spektakl przedstawiał bohaterów znanych 

bajek, którzy idą pokłonić się Maleńkiej Miłości. Oni też 
szukają stajenki, aby oddać cześć Jezusowi. Gra młodych 
aktorów, kostiumy, scenografia oraz anielski śpiew oczaro-
wały widzów. 

Po przedstawieniu głos zabrał Prezes Oddziału Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Towarzystwa 
Pamięci Józefa Piłsudskiego Władysław Krajewski. W. 
Krajewski był pod wrażeniem tego, co zaprezentowała na-
sza młodzież. Podziękował za przeżytą „ucztę duchową” i 
złożył życzenia. 

Wręczenie nagród w bożonarodzeniowych konkursach, 
to kolejny punkt uroczystego apelu. Następnie mieliśmy 
okazję obejrzeć taniec świąteczny - układ taneczny samo-
dzielnie przygotowany przez samorząd szkolny, a po nim 
na zakończenie nasi uczniowie tworzący zespół muzyczny 
(4 gitary, organy i bongos) wykonał kolędę „Przybieżeli do 
Betlejem”.

Po tym świątecznym spotkaniu udaliśmy się do sal lek-
cyjnych na klasowe wigilie, podczas których przy wtórze 
kolęd podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życze-
nia i spożyliśmy wspólnie wigilijne potrawy.

Tak zakończył się ten magiczny Dzień Bożonarodze-
niowych Życzeń, obfitujący w wiele przyjemnych i trady-
cyjnych w okresie przedświątecznym zdarzeń. Dzięki nim 
mogliśmy poczuć ducha zbliżających się świąt, kultywo-
wać nasze polskie tradycje i doświadczyć wielu wzruszeń 
i radości.

Renata Kołdys
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Zima w listopadzie 2016

Naprawdę nawet zwyczajny, szary dzień może zasko-
czyć. Wiem, że trudno w to czasami uwierzyć. Myślałam, że 
znowu będę marudzić, że tematy gdzieś się pochowały, a tu 
wręcz odwrotnie – same pchają się i rozpychają łokciami.

A było to tak. Siadłam sobie cichutko na szpitalnym 
korytarzu z gazetą w ręku. Czekałam na znajomą, która po-
szła odwiedzić swoją znajomą, a nie była to moja znajoma. 
Byłam w połowie pierwszego artykułu, kiedy przysiadła na 
krzesełku obok starsza, tęga kobieta. Już na pierwszy rzut 
oka było widać, że ma problemy z chodzeniem. Rzuciła na 
mnie okiem i głosem pełnym bólu zaczęła opowieść o tym, 
jak to kilka lat temu została pobita do nieprzytomności. Le-
dwie ją odratowali, ale od tamtego czasu ma problemy zdro-
wotne, co było widać.

- Pani, kochana – ciągnęła zachęcona moim współczu-
ciem. - Nawet pani nie zgadnie, kto to zrobił? – zawiesiła 
głos, co wykorzystałam na szukanie błyskotliwej odpowie-
dzi.

- Ktoś z rodziny? – byłam dumna, że to mi wpadło do 
głowy.

- Gorzej – spojrzała tajemniczo i ściszyła głos. – Ksiądz. 
Jego matka, to na kolanach całowała mnie po rękach, żebym 
sprawy nie podawała do sądu… 

Nie dokończyła, bo zjawił się mąż i oboje oddalili się 
zostawiając mnie z niedokończoną opowieścią. Nie twierdzę, 
że mnie w ogóle tę historię chciałam poznać, ale cóż, stało 
się. Zostałam bez odpowiedzi, czy ugięła się pod presją mat-
ki, która niczemu nie była winna.

Zagłębiłam się ponownie w lekturze.  Byłam nawet za-
interesowana próbą obrony jednej z aktorek przed paparazzi, 
gdy po moje lewej stronie znowu padło pytanie. 

- Można?
- Proszę – rzuciłam i mimowolnie obserwowałam, jak 

próbuje usiąść.

- Widzi pani, jak mnie pogięło – zaczęła. Uśmiechnę-
łam się gorzko. – To przez te święta. Tak dałam w sprząta-
nie, bo nie lubię, kiedy w święta firanki nie pachną kroch-
malem, że jak rano zaczęłam, to wieczorem skończyłam. 
I jak siadłam w fotelu – nawet nie zwracała uwagi, czy 
słucham. Może miała potrzebę opowiedzenia komuś tego, 
- to już tak siedziałam i nie mogłam wstać. Poprosiłam mo-
ich dwóch synków, żeby poszli do sąsiada. Mamy takiego 
fajnego starszego pana, który mi ciągle pomaga, bo sama 
wychowuję dzieci. Przyszedł, pomógł wstać i zawiózł do 
szpitala. A teraz codziennie chodzę na zastrzyki. Pierwszy, 
to taki dostałam, że myślałam, że pielęgniarkę pogryzę, ale 
potem była ulga. A pani co – spojrzała badawczo - też na 
zastrzykach?

Tym razem ja nie zdążyłam z odpowiedzią, bo moja 
znajoma, która była u swojej znajomej z wizytą, wróciła i 
nie czas było na odpowiedzi. Pożegnałam się kulturalnie i 
w przelocie pomyślałam, że nie chciałabym być na miejscu 
ani jednej, ani drugiej.

W drodze powrotnej zaszłyśmy do „Biedronki”. Szał 
sylwestrowych zakupów jedzeniowych trwał w najlepsze. 
Kiedy dobrnęłam do kasy, życzyłam mojej znajomej, która 
siedzi „na kasie”, by w Nowym Roku miała miłych klien-
tów. Bo nie mam złudzeń, że klientów nie będzie mniej. 
I wtedy się zaczęła opowieść (kolejna twego dnia!), jak 
niedawno jeden zniecierpliwiony gość wystukiwał kijkiem 
(takim, który oddziela towar jednego klienta od następne-
go), przywołując ekspedientkę. A kiedy już moja znajoma 
podeszła, to bała się, czy jej tym kijaszkiem nie pobije. 
Całe szczęście obyło się bez szycia i wzywania policji. Ża-
liła się tylko, że musi to znosić z pokorą, bo pracy innej nie 
dostanie.

Na osłodę tego dnia był brzdąc z koszyka pani za 
mną, z którym się musiałam podzielić bułką (jaka dobra i 
ciepła!), bo myślałyśmy z jego mamą, że zabije wzrokiem 
i krzykiem. Ucichł po pierwszym kęsie. 

I jak tu nie kochać ludzi?

Marusia


