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Firma „IBATUR” postanowiła uczcić tysięczne wydanie
„Tygodnika Oleckiego” uczcić ufundowaniem czterech
biletów na weekendowy wyjazd luksusowymi autobusami
tej linii pasażerskiej do Brukseli. Szczegóły na s. 4

Śmierdząca sprawa

Podlodowe wędkowania, s. 19

Świń więcej niż mieszkańców powiatu
s. 7

rysuje Tadeusz Krotos

XVI Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych, s. 10-11
Reforma oświaty
Przedszkola, s. 6
Szkoły podstawowe
Rekrutacja do klas pierwszych, s. 9
B54403

IMPREGNAT SADOLIN CLASSIC
0,75 L - 17,98 zł, 2,5 L - 55,98zł,
5 L - 89,98, 9 L - 144,98zł

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

V02003

V24105a

V25609

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

27:1

B55301

B52907

rysuje Tadeusz Krotos

Po raz 2. Donald Tusk wygrał wybory na szefa Rady
Europejskiej. 27 europejskich państw było za.
Kiedy Joseph Muscat, premier Malty, otworzył wybory, głos zabrała polska premier i poskarżyła się na byłego premiera z Polski, a obecnie szefa Rady Europejskiej.
Wśród obcych wypowiedziała się o swoim rodaku tak, jak
nie uchodzi. Nigdzie na świecie. Potem J. Muscat poprosił o podniesie rąk tych przywódców, którzy są przeciwko
Donaldowi Tuskowi. Dłoń podniosła tylko Beata Szydło. I
nikt poza tą niewiastą z Małopolski.
O takim zachowaniu przysłowie holenderskie mówi:
„Łatwo być szczodrym z cudzej kieszeni”.
Po 30 minutach wybór był formalnością. Europa zobaczyła kolejny bubel PiS. Polskie przysłowie mówi, że kto
dołki pod kim kopie, ten sam w nie wpada. Więc kolejny
raz wytaplano się w tym, co ma brzydki zapach. I dlatego
Europa odwraca twarz, bo… cuchnie.
Nowo wybrany szef podczas konferencji powiedział:
„Będę robić wszystko, żeby bronić polskiego rządu przed
polityczną izolacją w Unii. Stare powiedzenie: «Strzeż się
mostów, które palisz, bo gdy ich nie będzie, nie będziesz
mógł wrócić», dedykuję wszystkim państwom członkowskim, natomiast dziś szczególnie odnoszę to do rządu Polski.”
Europo, dziękuję.
Czesław Mirosław Szczepaniak

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

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem,
tel. 602-709-756
WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

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

K24704

B55401

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)

Konkurs
na hejnał gminy Olecko
Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny, który stanie się jej hejnałem. Konkurs ma
charakter otwarty i kierowany jest do pełnoletnich
muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz
studentów i uczniów szkół muzycznych.
Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą,
niż 30, i nie dłuższą, niż 60 sekund.
Zgłaszane utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. Nie może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał.
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić max.
trzy utwory, które powinny nawiązywać do tradycji i
kultury gminy.
Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane internetowemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców.
W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji,
przeprowadzenie głosowania nie będzie konieczne.
Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami, można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do 5 maja.
Głosowanie internetowe na stronie www.olecko.pl
będzie prowadzone od 10 do 15 maja (do północy).
Do 17 maja komisja konkursowa podsumuje wyniki
głosowania.
Zwycięska kompozycja zostanie przedstawiona
Radzie Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta
uchwałą, stanie się oficjalnie hejnałem gminy Olecko.
Autor wyłonionego utworu muzycznego otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł brutto, które
zostanie mu wypłacone w oparciu o umowę o dzieło.
newsletter UM
NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95......................... 4,75 zł
PB 98......................... 4,95 zł
LPG............................ 2,15 zł
Olej opałowy............... 3.15 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
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
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Adam Woroniecki, fotografia w podczerwieni
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, Zamek
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\
Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi
Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
15 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15.00 - Gratka dla nastolatka, Wstępne przesłuchania do
konkursu, sala widowiskowa ROK „MG”
16 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
17 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Ozzy, film, kino Mazur
19.00 - Porady na zdrady, film, kino Mazur
18 marca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - „Edkar” Grand Prix Olecka w tenisie stołowym runda IV oraz podsumowanie cyklu, hala Lega
15.30 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko
- GKS Pisa Barczewo, stadion miejski
17.00 - Ozzy, film, kino Mazur
19.00 - Porady na zdrady, film, kino Mazur
19 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców
z udziałem zaproszonych drużyn, hala Lega
17.00 - Ozzy, film, kino Mazur
19.00 - Porady na zdrady, film, kino Mazur
20 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 - spotkanie autorskie z Arturem Urbanowiczem, biblioteka, ul. Kopernika
21 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
22 marca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 marca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
24 marca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Deus ex Machina, spektakl teatralny, sala Teatru
AGT
15.00 - Zerwany kłos, film, kino Mazur
17.00 - Zerwany kłos, film, kino Mazur
18.00 - Deus ex Machina, spektakl teatralny, sala Teatru
AGT, spektakl z okazji Dni Teatru
25 marca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - Zerwany kłos, film, kino Mazur
17.00 - Zerwany kłos, film, kino Mazur
19.00 - Jackie, film, kino Mazur
26 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - Jackie, film, kino Mazur
27 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
28 marca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
I Międzynarodowy Festiwal Szkolnych Zespołów Orkiestrowych, sala kina „Mazur”
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8 kwietnia
IV 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 8 kwietnia 2017 r. (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, Maria Dzienisiewicz –
514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 605107-755
Agnieszka Lewandowska –
(87) 520 20 59
do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Konsultacje regulaminu
Budżetu Obywatelskiego
Gminy na 2018
Burmistrz Olecka ogłasza konsultacje społeczne projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na
2018 rok
Konsultacje odbędą się w formie ankiety poprzez zbieranie pisemnych opinii lub uwag dotyczących projektu Regulaminu od zainteresowanych mieszkańców gminy Olecko za
pomocą formularza konsultacyjnego (w załączeniu).
Konsultacje obejmują teren gminy Olecko.
Termin zgłaszania uwag do Regulaminu rozpoczyna się
w dniu 13 marca 2017r., a kończy się 21 marca 2017r. o godzinie 15.00.
Wypełnione ankiety należy przekazać w jednej z wybra-

Losowanie biletów do Brukseli

Firma „IBATUR” postanowiła uczcić tysięczne wydanie „Tygodnika Oleckiego” uczcić ufundowaniem czterech
biletów na weekendowy wyjazd luksusowymi autobusami
tej linii pasażerskiej do Brukseli. Wyjazd w piątek, powrót
w niedzielę. Dwa przejazdy zostały rozdysponowane przez
redakcję i otrzymał je znany Państwu podróżnik Andrzej
Malinowski, który napisze relacje z tego wyjazdu.
Na kartki czekamy do 21 marca.
Dwa bilety zostaną rozlosowany wśród czytelników na
zasadach takich jak losowany co tydzień bilety do kina lub
pakiet upominków.
Trzeba wyciąć kupon zamieszczony na pierwszej stronie, nakleić go na kartę pocztową, napisać swoje imię i nazwisko oraz adres i wysłać na adres redakcji. W wypadku
tego konkursu trzeba dopisać na kartce „Ibatur – Bruksela”.
Wszystkie nadesłane, a niewylosowane kartki będą
brały udział w losowaniu biletów do kina. Bilety kinowe
funduje „Tygodnik Olecki”.
Warunki uczestnictwa w losowaniu:
1. Bilet musi zostać wykorzystany w marcu 2017 roku.
2. Firma nie funduje noclegu, który trzeba załatwić we
własnym zakresie.
3. Po powrocie należy skontaktować się z redakcją „Tygodnika Oleckiego” w celu spisania relacji z podróży.
4. Relacja ukaże się na łamach „Tygodnika”.
nych form:
1) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski
w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko,
2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Olecku, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. 7.3015.30,
3) przesłać pocztą elektroniczną skan wypełnionej i
podpisanej ankiety na adres: um@um.olecko.pl.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Wydziału Budownictwa
Inwestycji i Planowania – Aneta Milczarek tel. 87 520 20
67, e-mail: amilczarek@olecko.eu
newsletter UM

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:

K24310

• Iwona Dworak
• Jan Góralczyk
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Jan Łukaszuk
• Adam Olgrad
• Mariusz Zamalewski

Redakcja

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

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, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Felieton

to@borawski.pl
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No, to się porobiło!
Rząd osiągnął niebywały sukces
w Brukseli. Zaprezentował swoje
odrębna stanowisko... i nic tym nie
wskórał. Sukces! Premierkę Beatę
Szydło na lotnisku witał SAM Jarosław Kaczyński. Kwiatami witał.
Uważam, że to co zaprezentował
nasz rząd jest jednym z najlepszych
przykładów optymistycznego pojmowania świata. Tak trzymać! Sukcesy polskiej dyplomacji okresu IV RP będą podstawą przyszłych zreformowanych podręczników historii...
To, co przed chwilą Państwo przeczytaliście, to nie ja. To
prawicowa prasa.
Ja tylko streszczam i się wstydzę... za taki rząd.
Przede wszystkim jednak martwię się tylko o przyszłość
naszego kraju. Z wielu powodów zresztą. Jeśli wyimaginowana wina za wyimaginowany zamach i kara za nią jest ważniejsza od dobra kraju, co o tym myśleć?
Jeżeli zwykła ludzka i podła zemsta jest ważniejsza od
funduszy strukturalnych, to gdzie będziemy już za rok? Co
będzie ze wszystkimi inwestycjami, które zaplanowały samorządy?
Co będzie w ogóle z samą ideą ojczyzny? Bo czy ona
wstała z kolan? Tego nie jestem pewny. Wiem tylko, że nasza wspólna piaskownica Unia Europejska nagle przestała
naszemu rządowi się podobać i przeniósł się ze swoją łopatką, gdzieś w jej róg. Gdzie najmniej piasku do zabawy. Obok
bawią się orbanowskie Węgry i putinowska Rosja. Co prawda
Putin jest za piaskownicą ale razem bawią się świetnie.
Nikt tak zresztą nie pomaga Putinowi jak oba nasze kraje.
Polska niszcząc jedność Unii, a Węgry jawnie przeciw Unii
spiskując.
Taki jest stan gry... miedzy krajami.
A co w kraju?
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Padają kolejne drzewa. Wcale też nie jest tak, jak to było
w ostatnim liście do redakcji „Tygodnika Oleckiego”, że to
nie Szyszko je wycina,... – ale my.
Nie. To nie tak. Poprzednia ustawa chroniła nas przed
szkodnikami. Szyszko otworzył puszkę Pandory. Pokazał
jacy są w śród nas patrioci. To jest właśnie jego wina.
Ba! Szyszko chce wpuścić myśliwych do rezerwatu, bo
jelenie wyjadają sadzonki drzew. Tyle tylko, że w rezerwatach nie prowadzi się nasadzeń. Ot, każdy wybieg jest dobry
by troszeczkę popolować.
Szyszko to taki Macerewicz lasu.
Znacie Państwo wyraz „sławojka”?
Tak, dla przypomnienia dla najmłodszych oczywiście.
Po odzyskaniu niepodległości z czystością na wsi polskiej było niezbyt dobrze.
W domach nie było ubikacji, i nie było także tych za domami, . Chodziło się gdzie popadnie. I wtedy mąż opatrznościowy jeden z ministrów przygotował ustawę, która nakładała na każde gospodarstwo obowiązek posiadania takiej
wygódki. Nazwano ją od nazwiska ministra „sławojką”.
Tak to dekretem podniesiono standardy życia na wsi i w
mieście
Proszę Państwa, teraz też szukamy przymiotnika, rzeczownika - żeby utrwalić nazwisko, ministra Szyszki na
wsze czasy. Tak aby się kojarzyło z rzezią drzew.
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski

Nadal szukamy wyjątkowych
pamiątek z regionu

Dobra wiadomość dla artystów z regionu, dla mieszkańców i turystów nas odwiedzających – będzie kolejna edycja
konkursu na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”. Konkurs
zostanie ogłoszony w tym roku po raz dziesiąty.
- Samorząd województwa w 2007 roku włączył się w
poszukiwania pamiątki, która może być wyróżnikiem regionu na tle innych województw – mówi marszałek Gustaw
Marek Brzezin – Zadanie nie łatwe, bo województwo warmińsko-mazurskie jest bardzo zróżnicowane pod względem
przyrodniczym, historycznym, kulturowym. Przez te lata
udało nam się zgromadzić niezłą kolekcję, której nie powstydziłaby się niejedna galeria. To już ponad 500 pamiątek,
spośród których najbardziej rozpoznawalne są dzieła ceramiczne i biżuteria. Nie przestajemy liczyć na kreatywność
twórców związanych z Warmią i Mazurami.
Jednym z założeń konkursu jest właśnie wzbudzanie
wśród twórców chęci poszukiwania regionalnych wyróżników, czerpania inspiracji z kultury ludowej oraz historii
Warmii i Mazur. Ważne jest także spowodowanie wzrostu
aktywności w zakresie twórczości artystycznej, opartej o
unikalne cechy regionu.
Pierwotnie samorząd prowadził te działania własnymi
siłami. Aby wzmocnić działania promocyjne, w roku 2009
zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

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

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą
przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@
przystanek.pl
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Reforma oświaty
Przedszkola

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Olecko oferuje dzieciom 3-6 letnim edukację przedszkolną w oddziałach przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie
gminy, czyli: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 4, oddziałach
przedszkolnych w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach
oraz trzech zespołach wychowania przedszkolnego (inne
formy wychowania przedszkolnego) w Gąskach, Babkach
Oleckich i Judzikach.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych
przez gminę
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na wniosek rodzica. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w
publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub zespole wychowania przedszkolnego, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność
rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną wzięte
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
W przypadku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, kandydaci trzy-, cztero- i pięcioletni otrzymają dodatkowe 15 punktów, a kandydaci, których
oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne - 5 punktów. Jeśli rodzice dziecka
zadeklarowali, że będzie ono przebywało w przedszkolu powyżej 8 godzin, kandydatowi przyznawane będą dodatkowo
4 punkty. W przypadku, gdy rodzeństwo kandydata będzie
kontynuowało, w roku szkolnym 2017/2018, naukę przedszkolną w tejże placówce (rodzice złożyli deklarację), kandydat otrzyma dodatkowe 3 punkty. Kolejne 2 punkty będzie
mógł uzyskać, jeśli jego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.
W przypadku oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły otrzyma dodatkowe 10 punktów,
zaś pięcio- i czteroletni - 8 punktów. Jeśli rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało, w roku szkolnym
2017/2018, naukę przedszkolną w tejże placówce kandydat
otrzyma dodatkowe 3 punkty, a jeśli jego rodzina znajduje
się w trudnej sytuacji życiowej - kolejne 2.
W przypadku zespołu wychowania przedszkolnego kandydaci trzy- i czteroletni - otrzymają dodatkowe 5 punktów.
Następne 3 punkty dodane zostaną za rodzeństwo kontynuujące naukę w placówce i 2 punkty za trudną sytuację życiową.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mają
szansę na przyjęcie do placówki przedszkolnej prowadzonej przez gminę, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego dana placówka nadal będzie dysponowała
wolnymi miejscami.
Nie podlegają rekrutacji dzieci uczęszczające w roku

szkolnym 2016/2017 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zespołu wychowania
przedszkolnego, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tej placówce.
Dokumenty konieczne do zapisów na rok szkolny
2017/2018 znajdują się pod aktywnymi linkami przekierowującymi na proces rekrutacji w danej placówce.
- Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi
„Krasnal” w Olecku http://www.pzoi.olecko.edu.pl/
- oddziały przedszkolne prowadzone w następujących
szkołach podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
http://www.sp1.olecko.edu.pl/rekrutacja17.html
Szkoła Podstawowa nr 2 w Olecku http://www.gim2.
olecko.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku http://www.sp3.
olecko.edu.pl/zapisy.html
Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku http://www.zs.olecko.pl/
- oddziały przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) prowadzone w:
- Szkole Podstawowej w Gąskach http://www.spg.
olecko.edu.pl/index.php/rekrutacja-2017-2018
- Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich http://
www.zsbo.olecko.edu.pl/index.php?ad=rekrutacja
- Szkole Podstawowej w Judzikach http://www.zsj.
olecko.edu.pl
- opłaty
W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal
nauczanie, wychowanie i opieka dla dzieci do lat 5 realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie oraz
zajęcia z religii. W czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych świadczeń za każdą rozpoczętą godzinę obejmującą nauczanie, wychowanie i opiekę opłata wynosi 1 zł.
Opłata nie obejmuje kosztów żywienia.
Dzieci 6-letnie edukację przedszkolną realizują bezpłatnie.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko, zgodnie z nowym prawem oświatowym, edukację przedszkolną mogą
pobierać dzieci trzy – sześcioletnie. Nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest bezpłatnie w wymiarze co
najmniej 5 godzin dziennie.
Jeżeli dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, które muszą dłużej zostać w oddziale ze
względu na czas pracy ich rodziców/prawnych opiekunów,
organizację dojazdu do oddziału przedszkolnego lub inne
okoliczności wymagające zapewnienia dzieciom opieki,
wówczas rodzice składają deklarację, w której wskazują
godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Za
wydłużony czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej rodzice nie wnoszą opłaty. Stosowną opłatę rodzice ponoszą jedynie za żywienie dziecka
(koszt artykułów żywnościowych).
W zespołach wychowania przedszkolnego (inne formy
wychowania przedszkolnego) prowadzonych przez Gminę
Olecko edukację przedszkolną mogą pobierać dzieci trzy –
pięcioletnie. Nauczanie, wychowanie i opieka realizowane
jest również bezpłatnie. Czas organizacji zajęć uzależniony
jest od liczby dzieci w zespole oraz okoliczności wymagających zapewnienia dzieciom opieki.
newsletter UM
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Śmierdząca sprawa

Świń więcej niż mieszkańców powiatu
- Zebraliśmy się w „śmierdzącej sprawie”- tak Burmistrz Wacław Olszewski rozpoczął spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy świniarni, dumnie nazwanej
zakładem doświadczalnym w Imionkach koło Olecka.
W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób. Frekwencja
duża, bo i temat poważny i poważne zagrożenia dla miasta.

Krótko. Firma X, zajmująca się produkcją roślinną i
zwierzęcą, posiadająca setki hektarów użytków rolnych
sprzedaje, tuż przed wejściem w życie ustawy o obrocie
ziemią, 4,5 ha firmie Y. Sprzedawana działka jest tak wyodrębniona, że jedynym sąsiadem firmy Y, jest firma X.
Sprytne posunięcie pozwala uniknąć ewentualnych zastrzeżeń właścicieli sąsiednich działek. Firma Y, na zakupionej działce projektuje świniarnię na prawie 24 000 szt
świnek. Składa wniosek do Urzędu Miasta w Olecku o wydanie decyzji budowy, przedstawiając jednocześnie raport
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne.
Inwestycja, to sześć budynków długich na 162 m, szerokich na 20 m i jeden krótki, bo „zaledwie” 108m. W budynkach stanowiska dla trzody chlewnej, młodej i dorosłej.
Biznes jak każdy, tylko, przy charakterze takiego biznesu
odległość od Olecka 2 km to tuż, tuż.
W przypadku mieszkańców Iminek, Lipkowa, Krupina
czy Możnych, to prawie na ich podwórkach. Kilkaset metrów, smród, towarzyszący takiej produkcji pokona nawet
przy bezwietrznej pogodzie w kilka minut.
Firma Y, zajmuje się projektowaniem, budową i kompleksowym wyposażaniem chlewni, tuczarni czy linii produkcyjnych. Nie zajmuje się żadną produkcją zwierzęcą.
Firma X i owszem, taką produkcją zajmuje się od lat. W
dodatku posiada powierzchnię gruntów, niezbędną do

Badanie profilaktyczne
może uratować życie!
Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety
w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłaszania się na badanie profilaktyczne w ramach tego programu do Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu
w Olecku. Zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację.
Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy
postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jeszcze można całkowicie wyleczyć pacjentkę!
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu 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

przyjęcia gnojowicy. Tony, setki ton. Grunty te znajdują się
tuż za jeziorem Olecko Wielkie. W dodatku firma X może w
każdej chwili odkupić od firmy Y sprzedaną działkę, oczywiście wraz z inwestycją.
Jak może wyglądać jezioro, okolice i całe miasto pozostawiam państwa wyobraźni. Ja widzę to czarno i po prostu
śmierdząco.
Żeby nie było. Wieprzowinę lubię, nie zrezygnuję z szynki, boczku czy golonki. Biznes rozumiem, ale nie olbrzymią
świniarnię tak blisko miasta!!! TURYSTYCZNEGO! Wielu
ludzi zainwestowało ogromne środki w hotele, pensjonaty,
agroturystykę.
Kto przyjedzie do miasta, w którym śmierdzi!? Jak
mieszkać w mieście w którym śmierdzi, jak korzystać z jeziora, które śmierdzi? Na ten moment inwestor, firma Y musi
przedstawić dodatkowe badania dotyczące oddziaływania
na środowisko naturalne do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie. Jeżeli to zrobi i dostanie od RDOŚ-u pozytywną opinię biada nam.
Na wspomnianym spotkaniu Burmistrz zapewnił, że
wraz z Radą Miejską, Starostą i całym Powiatem, zrobią
wszystko, aby do inwestycji w takiej lokalizacji nie doszło.
Wierzę im, bo w końcu również w Olecku mieszkają.
Tylko dlaczego o sprawie zrobiło się głośno dopiero teraz,
skoro wniosek od firmy Y wpłynął do urzędu 16 grudnia?
Stare porzekadło mówi: lepiej późno niż wcale i tego się
trzymajmy. Nie jest jeszcze za późno.
Musimy działać, wszyscy. Listy do podpisywania protestu krążą po mieście. Podpisujmy. Szukajmy znajomych,
znajomych, prawników, geologów, biologów, leśników.
Szukajmy argumentów dla RDOŚu, aby wydał negatywną
opinię dla inwestycji. Ocalmy Olecko, bo skądinąd smaczna
wieprzowina, tym razem nas pożre.
J. Arnold Hościłło
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl

H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
sponsorzy akcji:

Ziaja, Oceanic, Soraya, Lega
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Abażur
W Internecie na stronie http://autentyki.
pl/3552 pojawił się taki oto zapis, cytuję jak leci,
bo jest pobudliwy: „Wczoraj namówiłam wreszcie swojego męża żeby kupić abażur z kryształów (to co wisi
z lampami na suficie), baaardzo drogi (pół roku zbieraliśmy).
Pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy abażur, na skrzydełkach
szczęścia popędziliśmy do domu, po drodze kupiliśmy butelkę koniaku (trzeba nowy zakup... tego tamtego, no obmyć).
Siedliśmy przy stole, najpierw strzeliliśmy po 50, potem
powtórzyliśmy, no i mówię do swojego męża: a może powiesimy od razu ten abażur? No i mąż, lub z powodu koniaku, lub widząc moje szczęście, zgodził się. Postawiliśmy
krzesło, na krzesło taboret mały, mój mąż wspiął się na tę
piramidę, a mi kazał go zabezpieczać. Stoję taka szczęśliwa,
obserwuję jak mój orzeł pod sufitem majstruje (a on był, nie
wiem po co w szerokie bokserki ubrany), przenoszę wzrok
niżej, i co ja widzę z tych sympatycznych bokserek wypadło
mu jedno jajeczko, no i ja taka rozczulona tym widokiem,
biorę i tak lekko pstryknęłam paluszkami po tym jajeczku.
Mój tygrys w tej sekundzie jak poleciał w dół z tej estakady
wraz z abażurem, który rozbił się całkowicie na małe kawałki, wstaje szybko i z ostatkami abażuru w rękach podskakuje
do mnie... myślałam, że zabije mnie, a on mówi «Kurwa, ale
mnie prądem pierdolnęło, aż do jąder doszło, dobrze, że nie
na śmierć!»”

Płot
Kancelaria Sejmu poinformowała, że Sejm „przyspieszył
prace nad budową ogrodzenia”, które stanie od strony ulicy
Wiejskiej.
Tę wiadomość rozwinę. O taki płot domagali się ci,
którzy demonstrują przeciw
temu, co wyprawia PiS w III
RP, który pracuje nocami,
żeby obywatele nie szarogęsili
się. Od tego aż długo PiS swędzi. Płot ażurowy, o wysokości 220 cm, będzie kosztował
tylko 610 000 złotych. Jego
cenę można by obniżyć i zbić
go z desek, jak to było dawniej na wsi, gdzie dzielono
gruszę na miedzy. Nie wiem,
czy tym rozwiązaniem się za
bardzo nie wychylam w stronę
prawą? Poza tym dla obu izb
parlamentarnych zakupi się 6
aut osobowych i 1 mikrobus,
oraz 300 komputerów stacjonarnych, urządzenie do wykrywania materiałów wybuchowych, urządzenie rentgenowskie do prześwietlania bagażu,
sprzęt do kontroli płynów i aerozolów. Ze specyfikacji zamówień wynika, że polski parlament będzie lepiej strzeżony
niż lotnisko.
Oczywiście, że do tych wiadomości, co dla jednych (lepszego sortu) są w dechę, dorzuciłbym jako obywatel, co siedzi na bączku, żeby z dachu Sejmu zrobić pas startowy dla
samolotów. Niech świat zobaczy, że są jeszcze wśród nas
tacy wizjonerzy, którym marzy się polecieć na wrotach od
stodoły. I nie zauważyli tego, że świat już nie jest zabity dechami.
Przysłowie buriackie poucza: „Od ojczyzny wieje ciepłem – od obczyzny chłodem”.

PiS jak pany
Prezes, stary kawaler z kotem, wysortował do posłów:
„Jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych”. Oczywiście, że trafił w płot, kolejny raz. Dlaczego? Krótko wytłumaczę tym, co z wideł chcą
zrobić szydło: gdyby nadal byli w Polsce „Jaśnie Pany”, to

Felieton

lud by umiał się li tylko podpisywać krzyżykiem. Przypomnę, że na ludzi, którzy są nieuważni mawia się też chamy.
Czyli niegrzeczni. Ulica zwie ich po literacku: tumany.

Profesor z fiołkami
Ilekroć rozmawiałem w zakrystii kościoła sióstr wizytek z ks. Janem Twardowskim, co rusz pojawiała się opowieść o pewnym profesorze z Krakowa. Świetnym poloniście i kibicu „Cracovii”. Były to lata 90. XX w. Ksiądz Jan
lubił literackie ploteczki i krótkie komentarze, więc starałem się, żeby by kontent. Jak kapłan, co nosi klosz sutanny.
Profesor był miarą ds. literatury (głównie krakowskiej).
Przyjeżdżał do Instytutu Badań Literackich PAN. Pisał
świetnie. A przy tym lubił wódeczkę. A kto pije wódkę, ten
wie, że zaraz pojawią się kobiety.
Ksiądz Jan wtrącał, że zawsze go wzruszał profesor,
który „miał ze sobą fiołki dla kobiety”. Mówił „kobieta”,
choć powinien powiedzieć kochanka, ostatecznie metresa.
Nie komentował. Nie oceniał. Nie potępiał, choć to był
surowy spowiednik i ostry w sądach, i konserwatysta. Zachowywał się jak mężczyzna. Kapłan-poeta był wzruszony, kiedy widział, jak Krakowskim Przedmieściem idzie
profesor z Krakowa z kwiatuszkami. Mówiąc po Norwidowsku: „(…) To jest m a l e n i e c z k a rzec, jak garść
fiołków, (…)”.

Intymnie

Janusz Leon Wiśniewski, rocznik 1954, naukowiec i
pisarz (m.in. „S@motność w sieci”, „Intymnie. Rozmowy
nie tylko o miłości”).
W weekendowym 35 nr „Gazety Wyborczej” z 2017
roku, ukazał się wywiad pt. „Każda miłość jest ostatnia”.
Pisarz opowiedział Marii Hawranek o tym, co potrafi z nas
zrobić miłość: „Gdy skanuje się tomografami mózgi osób
zakochanych, układ limbiczny świeci jak żarówka, a kora jest ciemna jak
noc. Podobnie jak ośrodek
odpowiedzialny za percepcję obrazów. Powiedzenie
«miłość jest ślepa» to nie
żadne ludowe przysłowie –
w tym stanie naprawdę źle
widzimy”.
Doktor chemii i poczytny autor uczula, jak
powinniśmy dbać o rąbki
sekretów: „(…) mój ojciec
był trzecim mężem mamy
(miała dość burzliwe życie,
pisałem o tym w «Na fejsie
z moim synem»). Siadali
wieczorem, ojciec ściągał dzbanek domowego wina z półki
i do północy gadali. A my wkurzeni z bratem, bo przeszkadzali nam spać. Przed śmiercią powiedział mi, że swoją tajemnicę trzeba odkrywać po kawałku.”
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Kaczki, rysunek cienkopisem. Ponieważ III RP jest taka rozczłapana, więc nieraz sobie myślę, a niech to gęś nagłowicka kopnie! Aha! Przypomnę,
że zmyślona i nieprawdziwa wiadomość w gazecie, telewizji, radiu, internecie nazywa się kaczką dziennikarską.
Podobno w XIX w. pewien Belg puściła informację o tym,
że sprzeda kaczkę, która zjadła 19 swoich pobratymców.
Kilka gazet opublikowało jego apel i…się nabrali. To, co
spłynie po kaczce, lepiej niech spłynie. Od nas. Najlepsza
kaczka jest z piekarnika, nadziana jabłkami. Kończę, żeby
ktoś nie pomyślał, żem kaczkarz, tj. «myśliwy mający zamiłowanie do polowania na kaczki». Ku pamięci przypomnę, że o słabych przysłowie jakuckie powiada: „Nawet
kaczej kości nie złamie”.
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Marzenie o Nauce

Trwa nabór do programu stypendialnego Edukacyjnej
Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC „Marzenie
o Nauce”. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie kl. III
gimnazjów, którzy:
1) zamieszkują na stale w miejscowości do 30 tys. mieszkańców,
2) osiągnęli średnią semestralną nie niższą niż 4,5 lub/ i
są laureatami i/ lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych,
3) dochód w ich rodzinach nie przekracza 900,- zł netto
na osobę.
W ramach programu stypendialnego Fundacja EFC zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich liceach. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją. Lista
liceów współpracujących z Fundacją jest dostępna na www.
efc.edu.pl.
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty
szkolne, koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia
w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego. Natomiast podczas
ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na
obozy narciarskie i windsurfingowe.
Fundacja EFC działa siódmy rok i przyznała już 511 stypendiów, a 235 absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach
wyższych w Polsce i za granicą.

Reforma oświaty
Szkoły podstawowe
Rekrutacja do klas pierwszych

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem, mogą być przyjęci
do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli dana szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Jeśli kandydat
jest niepełnosprawny otrzyma dodatkowo 4 punkty. Kolejne
3 punkty będą przyznawane w przypadku, gdy w tej samej
szkole, w roku szkolnym 2017/2018, naukę będzie kontynuowało rodzeństwo kandydata. Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek,
jest mniejsza, niż odległość do szkoły obwodowej, będą przyznawane 2 punkty, a jeżeli miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie stanowiącym obwód tej
szkoły – 1 punkt.
Powyższy przepis stosuje się również w postępowaniu
rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego klasy pierwszej w
szkole podstawowej.
Do klasy I oddziału sportowego w szkole podstawowej lub
do klasy wyższej, niż I w szkole podstawowej (IV, VII), w
przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w

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 Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku, plac Wolności 3, pok.
Nr 5, tel.87 520 16 03.
Napełnione pojemniki będą sukcesywnie przekazywane

Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz online wysłany przez kandydata/ kandydatkę
do 31 marca 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej
Fundacji www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone
13 kwietnia 2017 r. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową, a wybranych kandydatów/ kandydatki
odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania koordynatorzy
regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 r.
Życzymy powodzenia.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy: posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata
do oddziału, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w
oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
będą brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
Dokumenty konieczne do zapisów na rok szkolny
2017/2018 znajdują się na stronach internetowych placówek oświatowych.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
http://www.sp1.olecko.edu.pl/rekrutacja17.html
Szkoła Podstawowa nr 2 w Olecku http://www.gim2.
olecko.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku http://www.sp3.olecko.edu.pl/zapisy.html
Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku http://www.zs.olecko.pl/
Szkoła Podstawowa w Gąskach http://www.spg.olecko.
edu.pl/index.php/rekrutacja-2017-2018
Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich http://www.
zsbo.olecko.edu.pl/index.php?ad=rekrutacja
Szkoła Podstawowa w Judzikach http://www.zsj.olecko.
edu.pl
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
Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w
Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały
na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października
2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w
tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys.
osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy
w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego
zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.
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XVI Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych

2 marca w hali Lega odbyły się XVI Halowe Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego SZS w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych
Organizatorem zawodów był MOSiR. Zawody prowadził
Bartosz Cieśluk. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz, a funkcję sędziego startowego pełnił Robert Markowski.

WYNIKI:
60 m dziewcząt:
Finał A:

1. Ewa Zysk (Gim. Sokółki) 8,59 wynik eliminacji: 8,56
2. Klaudia Stach (Gim. Kijewo) 9,08, 9,17
3. Gabriela Kareło (Gim. Kowale Oleckie) 9,12, 9,28
4. Gabriela Jeglińska (Gim. 2 Olecko) 9,34, 9,26

Finał B:

5. Aleksandra Kaszkiel (Gim. 2 Olecko) 9,16, 9,32
6. Agnieszka Piotrak (Gim. 1 Olecko) 9,44, 9,56
7. Karolina Barszczewska (Gim. Wieliczki) 9,52, 9,60
8. Dominika Stasiak (Gim. Wieliczki) 9,72, 9,57
9. Klaudia Zubowicz (Gim. 1 Olecko) 9,63
10. Sandra Romanowska (Gim. Judziki) 9,68
11. Martyna Nowak (Gim. Kowale Oleckie) 9,69
12. Laura Gajdzińska (Gim. Świętajno) 9,73
13. Katarzyna Pachucka (Gim. Świętajno) 9,77
14. Aleksandra Sienkiewicz (Gim. Judziki) 10,18
15. Natalia Bogdanowicz (Gim. Sokółki) 10,96

60 m chłopców:
Finał A:

1. Wojciech Tomczyk (Gim. 2 Olecko) 7,79, 7,93
2. Kacper Murawski (Gim. 1 Olecko) 7,87, 7,91
3. Bartosz Zimnicki (Gim. 2 Olecko) 7,98, 7,94
4. Dawid Markowski (Gim. Kowale Oleckie) 8,04, 8,11

Finał B:

5. Sebastian Jarzębowicz (Gim. Judziki) 8,02, 8,14
6. Patryk Oszczapiński (Gim. Sokółki) 8,11, 8,22
7. Paweł Zieliński (Gim. Sokółki) 8,41, 8,33
8. Patryk Sienkiewicz (Gim. Wieliczki) 8,55, 8,34
9. Bartosz Kozicki (Gim. Kowale Oleckie), 8,36
10. Michał Jurewicz (Gim. Wieliczki), 8,38
11. Bartosz Staszewski (Gim. 1 Olecko), 8,43
12. Mateusz Mazurek (Gim. Świętajno), 8,52
13. Patryk Nąckiewicz (Gim. Świętajno), 8,66
14. Patryk Milewski (Gim. Babki Oleckie), 9,05
15. Kamil Kowalewski (OSWdDG Olecko), 9,15
16. Maciej Finfando (OSWdDG Olecko), 9,38
17. Dominik Hinc (Gim. Babki Oleckie), 9,88

2 okrążenia dziewcząt:

1. Laura Gajdzińska (Gim. Świętajno) 37,47
2. Kinga Kuklińska (Gim. Wieliczki) 38,16
3. Gabriela Fiertek (Gim. 2 Olecko) 39,09
4. Kamila Domel (Gim. 1 Olecko) 39,38
5. Nikola Giedrojć (Gim. Kowale Oleckie) 39,46
6. Kinga Buraczewska (Gim. Kowale Oleckie) 39,49
7. Agnieszka Łoboda (Gim. Wieliczki) 39,76
8. Małgorzata Ankianiec (Gim. 2 Olecko) 39,86
9. Martyna Rogacka (Gim. Sokółki) 39,92
10. Katarzyna Pachucka (Gim. Świętajno) 40,91
11. Magdalena Lisowska (Gim. Sokółki) 411

12. Kinga Konopko (Gim. Judziki) 42,00
13. Kaja Selwocka (Gim. 1 Olecko) 43,76

2 okrążenia chłopców:

1. Dominik Stemplewski (Gim. Sokółki) 31,50
2. Jakub Białanowski (Gim. Wieliczki) 31,99
3. Kacper Murawski (Gim. 1 Olecko) 32,01
4. Sebastian Stawicki (Gim. 1 Olecko) 32,36
5. Dominik Sobczak (Gim. 2 Olecko) 32,69
6. Samuel Bokuniewicz (Gim. Kowale Oleckie) 32,86
7. Paweł Zieliński (Gim. Sokółki) 32,99
8. Sebastian Czerwiński (Gim. Kowale Oleckie) 33,09
9. Marcin Sznejder (Gim. Świętajno) 33,69
10. Piotr Augustynowicz (Gim. Judziki) 34,21
11. Jakub Kołodziński (Gim. Wieliczki) 34,56
12. Mateusz Jaworowski (Gim. Świętajno) 34,77
13. Patryk Milewski (Gim. Babki Oleckie) 36,26
14. Sebastian Sawicki (Gim. 2 Olecko) 37,29
15. Damian Kasperuk (OSWdDG Olecko) 37,63
16. Filip Szypulski (Gim. Babki Oleckie) 37,78

5 okrążeń dziewcząt:

1. Patrycja Motulewicz (Gim. 2 Olecko) 1:51,39
2. Agnieszka Świerzbin (Gim. 2 Olecko) 1:52,02
3. Magdalena Danielewicz (Gim. Sokółki) 1:54,42
4. Aleksandra Sznel (Gim. Kowale Oleckie) 1:56,80
5. Aleksandra Dźwilewska (Gim. Wieliczki) 1:57,61
6. Wiktoria Jankowska (Gim. Kowale Oleckie) 2:00,02
7. Olga Naruszewicz (Gim. Świętajno) 2:03,18
8. Julia Czarniecka (Gim. Wieliczki) 2:05,26
9. Gabriela Trofimow (Gim. 1 Olecko) 2:05,59
10. Paulina Kijewska (Gim. Sokółki) 2:13,15
11. Małgorzata Laszkowska (Gim. 1 Olecko) 2:13,96
12. Anna Ponikiewska (Gim. Świętajno) 2:15,00

8 okrążeń chłopców:

1. Kacper Kłoczko (Gim. 1 Olecko) 2:53,26
2. Tomasz Dębowski (Gim. Kowale Oleckie) 2:53,98
3. Gabriel Żukowski (Gim. Wieliczki) 2:55,48
4. Dawid Litus (Gim. Sokółki) 2:55,94
5. Jakub Kozłowski (Gim. 2 Olecko) 2:57,76
6. Łukasz Grygieńć (Gim. Sokółki) 3:00,66
7. Daniel Bobrowski (Gim. Kowale Oleckie) 3:00,76
8. Dominik Zawistowski (Gim. 2 Olecko) 3:04,66
9. Jakub Luberecki (Gim. Kijewo) 3:11,10
10. Mateusz Kamiński (Gim. Wieliczki) 3:11,86
11. Mateusz Dziedziak (Gim. 1 Olecko) 3:18,46
12. Piotr Pachucki (Gim. Świętajno) 3:20,00
13. Dominik Palewicz (OSWdDG Olecko) 3:20,60
14. Kamil Kowalewski (OSWdDG Olecko) 3:35,78
15. Marcel Nowak (Gim. Kijewo) 3:40,00

rzut piłką 4 kg dziewcząt:

1. Kinga Przekop (Gim. Wieliczki) 8,40 m
2. Karolina Szulińska (Gim. Kowale Oleckie) 8,30 m
3. Daria Gużewska (Gim. Kowale Oleckie) 7,60 m
4. Weronika Miłowicka (Gim. Kijewo) 7,40 m
5. Agnieszka Domoradzka (Gim. 1 Olecko) 6,80 m
6. Julia Chołodowska (Gim. Świętajno) 6,40 m
7. Aleksandra Dźwilewska (Gim. Wieliczki) 6,20 m
8. Aleksandra Kaszkiel (Gim. 2 Olecko) 6,00 m (II najlepsza próba–5,70 m)
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9. Daria Dwojakowska (Gim. 2 Olecko) 6,00 m
10. Monika Jakubowska (Gim. Świętajno) 5,80 m
11. Paulina Krejpcio (Gim. 1 Olecko) 5,50 m
12. Magdalena Lisowska (Gim. Sokółki) 5,30 m
13. Martyna Rogacka (Gim. Sokółki) 5,20 m
14. Kamila Łęgowska (Gim. Judziki) 5,00 m
15. Karolina Fedeńczuk (Gim. Babki Oleckie) 4,10 m

rzut piłką 5 kg chłopców:

1. Patryk Kozłowski (Gim. Wieliczki) 10,50 m
2. Krzysztof Makarewicz (Gim. Kijewo) 10,10 m
3. Filip Kosiński (Gim. 2 Olecko) 9,80 m
4. Marcin Dobrowolski (OSWdDG Olecko) 9,70 m
5. Patryk Oszczapiński (Gim. Sokółki) 9,60 m
6. Jakub Nowakowski (Gim. 2 Olecko) 9,40 m
7. Filip Zdanewicz (Gim. Kijewo) 9,20 m
8. Hubert Siłkowski (Gim. Kowale Oleckie) 8,70 m
9. Patryk Nąckiewicz (Gim. Świętajno) 8,60 m
10. Dorian Sadkowski (Gim. Babki Oleckie) 8,40 m
11. Marcel Kosakowski (Gim. Wieliczki) 8,20 m (II najlepsza próba-7,80 m)
12. Dawid Jankowski (OSWdDG Olecko) 8,20 m (II najlepsza próba–7,10 m)
13. Sebastian Dębowski (Gim. Świętajno) 8,10 m
14. Michał Janczuk (Gim. Babki Oleckie) 8,00 m
15. Sebastian Stawicki (Gim. 1 Olecko) 7,80 m
16. Bartosz Kozicki (Gim. Kowale Oleckie) 7,70 m
17. Łukasz Grygieńć (Gim. Sokółki) 7,60 m
18. Adam Torebko (Gim. 1 Olecko) 7,40 m
19. Bartosz Piszczek (Gim. Judziki) 4,80 m

skok w dal z miejsca dziewcząt:

1. Ewa Zysk (Gim. Sokółki) 2,32 m
2. Hanna Kozłowska (Gim. 2 Olecko) 2,23 m
3. Marlena Kosińska (Gim. Kowale Oleckie) 2,22 m
4. Katarzyna Mrozowska (Gim. 2 Olecko) 2,12 m
5. Aleksandra Sznel (Gim. Kowale Oleckie) 2,21 m
6. Agnieszka Łoboda (Gim. Wieliczki) 2,06 m
7. Aleksandra Opalińska (Gim. Wieliczki) 2,05 m
8. Martyna Burzycka (Gim. Świętajno) 2,02 m
9. Aleksandra Niemotko (Gim. Świętajno) 1,98 m
10. Justyna Sznurkowska (Gim. 1 Olecko) 1,93 m
11. Klaudia Zubowicz (Gim. 1 Olecko) 1,92 m
12. Natalia Bogdanowicz (Gim. Sokółki) 1,78 m

skok w dal z miejsca chłopców:

1. Wojciech Tomczyk (Gim. 2 Olecko) 2,82 m
2. Patryk Kozłowski (Gim. Wieliczki) 2,76 m
3. Dominik Stemplewski (Gim. Sokółki) 2,57 m
4. Mateusz Jaworowski (Gim. Świętajno) 2,52 m
5. Cyprian Ogrzal (Gim. Kijewo) 2,51 m (II najlepsza próba-2,40 m)
6. Sebastian Czerwiński (Gim. Kowale Oleckie) 2,51 m (II
najlepsza próba-2,34 m)
7. Bartosz Staszewski (Gim. 1 Olecko) 2,45 m
8. Dawid Markowski (Gim. Kowale Oleckie) 2,42 m
9. Mateusz Mazurek (Gim. Świętajno) 2,40 m
10. Adam Torebko (Gim. 1 Olecko) 2,39 m
11. Jakub Kołodziński (Gim. Wieliczki) 2,32 m
12. Bartosz Wargala (Gim. Sokółki) 2,25 m
13. Damian Kasperuk (OSWdDG Olecko) 2,21 m
14. Jakub Kozłowski (Gim. 2 Olecko) 2,09 m
15. Dorian Sadkowski (Gim. Babki Oleckie) 2,07 m
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16. Dawid Jankowski (OSWdDG Olecko) 1,91 m
17. Sebastian Gajewski (Gim. Babki Oleckie) 1,90 m
18. Bartosz Piszczek (Gim. Judziki) 1,71 m
PK Maciej Finfando (OSWdDG Olecko) 2,05 m

skok wzwyż dziewcząt:

1. Marlena Kosińska (Gim. Kowale Oleckie) 1,37 m
2. Wiktoria Mokicka (Gim. 2 Olecko) 1,34 m
3. Magdalena Grabek (Gim. Wieliczki) 1,28 m
4. Angelika Oleszczuk (Gim. 2 Olecko) 1,28 m (w II próbie)
5. Martyna Dzierżyk (Gim. Kijewo) 1,25 m
6. Weronika Smyk (Gim. Wieliczki) 1,25 m (1,20 m – w III
próbie)
7. Kamila Domel (Gim. 1 Olecko) 1,25 m (w III próbie)
8. Karolina Fedeńczuk (Gim. Babki Oleckie) 1,15 m
9. Dominika Bordzio (Gim. Sokółki) 1,10 m

skok wzwyż chłopców:

1. Damian Zaręba (Gim. Kijewo) 1,60 m
2. Jan Jeleniewicz (Gim. 2 Olecko) 1,60 m (1,58 m – w II
próbie)
3. Jakub Białanowski (Gim. Wieliczki) 1,55 m
4. Samuel Bokuniewicz (Gim. Kowale Oleckie) 1,49 m
5. Dominik Sobczak (Gim. 2 Olecko) 1,43 m
6. Filip Szypulski (Gim. Babki Oleckie) 1,43 m (w II
próbie)
7. Sebastian Jarzębowicz (Gim. Judziki) 1,43 m (w III
próbie)
8. Dominik Palewicz (OSWdDG Olecko) 1,40 m
9. Dawid Litus (Gim. Sokółki) 1,40 m (w III próbie)
10. Patryk Sienkiewicz (Gim. Wieliczki) 1,30 m
11. Szymon Sofiński (Gim. Babki Oleckie) 1,20 m
12. Piotr Augustynowicz (Gim. Judziki) 1,20 m (w II próbie)

bieg sztafetowy 4 x 2 okrążenia dziewcząt:

1. Gim. Wieliczki 2:31,10
2. Gim. 2 Olecko 2:33,10
3. Gim. Kowale Oleckie 2:33,46
4. Gim. Kijewo 2:33,66
5. Gim. Sokółki 2:40,30
6. Gim. 1 Olecko 2:47,65

bieg sztafetowy 4 x 2 okrążenia chłopców:

1. Gim. Sokółki 2:08,66
2. Gim. Kowale Oleckie 2:11,74
3. Gim. 1 Olecko 2:12,08
4. Gim. Wieliczki 2:12,69
5. Gim. 2 Olecko 2:12,90
6. Gim. Kijewo 2:17,67

klasyfikacja punktowa szkół:

1. Gim. 2 Olecko 			
121 pkt.
2. Gim. Kowale Oleckie 		
94 pkt.
3. Gim. Wieliczki 		
92 pkt.
4. Gim. Sokółki 			
71 pkt.
5. Gim. 1 Olecko 			
52 pkt.
6. Gim. Kijewo 			
42 pkt.
7. Gim. Świętajno 		
20 pkt.
8-9. OSWdDG Olecko, Gim. Judziki 6 pkt.
10. Gim. Babki Oleckie 		
4 pkt.
Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej
konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy. Trzy najlepsze
szkoły otrzymały puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
W zawodach uczestniczyło 121 zawodników i zawodniczek.
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51510
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B54702
V25439

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

MOTO-SPRZEDAM

V02402

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

V01306

SERWIS OGUMIENIA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22615
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B53605
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V25019

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V24310

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00802
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B55501
* „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
V01604

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B53306
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B54503
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L00703

USŁUGI
B53206

V01406

B54103

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

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...

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

V01206

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B54802
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55601
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B54602
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B55001

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V00208
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25429
2*

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V01704
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

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

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V24510

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
V26609
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55101

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, 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 poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

L00901

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

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

V02302

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

B55701

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B55201
* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K24710a
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B53106
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B55901
* 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 V25419
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V26619
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V02103

V25009

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B52807

V25109

K24510a

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, dermatolog, MEDYCYNA
ESTETYCZNA

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V02505
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B53405

KUPIĘ
* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V25449

PRACA

V07110p

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24604
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K24610a
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120tw
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 B54303

SPRZEDAM
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SPRZEDAM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24115a
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, L00506
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B54003

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B54902
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B55801
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K24110
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K24210
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V02212
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B54203
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V24520
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Refundacja składek
na ubezpieczenie społeczne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje:

Listy do redakcji

1. Osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność
gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia, tj.:
 emerytalne,
 rentowe.
Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona
jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności:
 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do znacznego
stopnia niepełnosprawności;
 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności;
 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do lekkiego stopnia
niepełnosprawności.

Pozdrowienia z Londynu.

Wasza stała czytelniczka

1000 utworów
do pobrania na
www.kulturanawidoku.pl

Już 1 września startuje projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji - książek,
filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach
świata.
Kultura na Widoku to multimedialny projekt, który daje
dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w
Internecie, dosłownie i w przenośni wychodząc naprzeciw

2. Niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego
domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników,
tj.:
 wypadkowe,
 chorobowe,
 macierzyńskie
 emerytalno-rentowe.
Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania w/w
refundacji znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce obsługa dofinansowań i refundacji → refundacja
składek na ubezpieczenie społeczne.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
współczesnemu odbiorcy. Projekt współfinansowany jest
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i
Polski Instytut Sztuki Filmowej, a współorganizatorem jest
Narodowe Centrum Kultury.
Za pomocą linków i kodów QR umieszczonych na plakatach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Olecku
(Plac Wolności 1) oraz Regionalnym Ośrodku Kultury
w Olecku/Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Olecku w prosty sposób można pobrać – na telefon i inne
urządzenia mobilne – wybrane utwory. Te i pozostałe dostępne są bezpłatnie lub w bardzo niskiej cenie na stronie
www.kulturanawidoku.pl do 9 października br.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B56001

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B56101

Rozpoczęcie
kursu

23
marca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

to@borawski.pl

Kalendarz imion
15 marca (Międzynarodowy Dzień
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki,
Lutosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa,
Ludwika, Lukrecjusza, Lutosława,
Zachariasza, Zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki,
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka, Herberta, Hiacynta, Hilarego,
Jacka, Juliana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca (Światowy Dzień Morza)
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca (godz. 19. Koniunkcja Merkurego z Wenus)
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Konstancji, Narcyzy, Zbysławy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwała,
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza,
Zbysława
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,

Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa, Marka
20 marca (Pierwszy Dzień Wiosny)
(Księżyc ostatnia kwadra)
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii, Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii,
Roksany, Sandry
Aleksandra, Ambrożego, Anatola,
Bogusława, Cyriaki, Herberta, Joachima, Kazimierza, Leona, Maurycego,
Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca (Światowy Dzień Lasów)
(Światowy Dzień Zespołu Downa)
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina, Lubomira, Ludomira, Mikołaja,
Pafnucego
22 marca (Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego)(Światowy Dzień Wody)
Baldwiny, Beaty, Bogumiły, Bogusławy, Jagody, Katarzyny, Leonii,
Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta,
Bogumiła, Bogusława, Godzisława,
Kazimierza, Oktawiana, Pawła, Turybiusza, Wszemira

Nasz przepis
Kolorowe ziemniaki

6 ziemniaków, 5 małych cebulek,
20 dag marchewki, strąk czerwonej papryki, łyżeczka masła, 2 łyżki
słodkiej śmietanki, łyżeczka vegety,
po pół łyżeczki lubczyku, kminku i ziół
prowansalskich, łyżka siekanej natki
pietruszki
Ziemniaki obieramy i kroimy w
grube kawałki.
Masło rozpuszczamy w rondlu.
Podsmażamy na nim pod przykryciem
ziemniaki.
Cebulę kroimy w pierścienie, paprykę w paski, marchewkę w plasterki.
Dodajemy warzywa do ziemniaków razem krótko dusimy.
Na końcu wlewamy pół szklanki
wody, wsypujemy vegetę, przykrywamy garnek i dusimy na niedużym ogniu
aż warzywa będą miękkie.
Doprawiamy do smaku ziołami i
śmietanką. Przed podaniem posypujemy natką pietruszki.

Surówka z białej kapusty

30 dag kapusty, 2 jabłka ze skórką,
marchewka, niecała szklanka jogurtu,
sok z pomarańczy, sól, pieprz.
Kapustę, jabłka i marchew cienko szatkujemy. Mieszamy z jogurtem.
Całość doprawiamy sokiem z pomarańczy, solą i pieprzem. Odstawiamy w
chłodne miejsce na pół godziny.

Dip pomidorowy

Opakowanie naturalnego jogurtu 15

dag, ok. 10 dag gęstej śmietany, łyżeczka koncentratu pomidorowego, mały
pomidor, sól, pieprz
Jogurt łączymy ze śmietaną i po
wymieszaniu dzielimy całą porcję na
pół. Do jednej dodajemy koncentrat
pomidorowy i pokrojony w drobną
kosteczkę pomidor. Przyprawiamy solą
i pieprzem.

Sok z owoców (moreli,
brzoskwiń, śliwek)

Kilogram niezbyt dojrzałych owoców,
25 dag cukru, szczypta cynamonu, migdały
Owoce kroimy i wyjmujemy pestki. Gotujemy i odstawiamy na dwa dni
w chłodne miejsce. Cedzimy na sicie.
Na dno każdego słoika wkładamy po
dwa lekko zmiażdżone umyte i obrane
migdały i zalewamy je sokiem. Przed
zamknięciem wsypujemy szczyptę cynamonu. Wekujemy.

Pomarańcze z miętą

4 pomarańcze, 5 dag cukru pudru, łyżeczka cynamonu, 5 liści świeżej mięty,
łyżka nalewki wiśniowej
Pomarańcze starannie myjemy,
obieramy ze skóry i kroimy na cienkie
plasterki. Wkładamy je do głębokiego
talerza. Posypujemy cukrem pudrem
zmieszanym z cynamonem. Na wierzchu rozkładamy liście mięty pocięte w
pasemka.
Schładzamy je przez dwie godziny.
Bezpośrednio przed podaniem polewamy nalewką

Tygodnik Olecki 11/998 - r. 2017
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Cytaty na ten tydzień
... człowiek, który pisze, jest
sam, zupełnie sam, ale używa
czegoś, co należy do wszystkich
– języka. Ten język pożyczamy od świata i jemu go potem
zwracamy. Język jest jak świat:
będzie trwał, gdy nas nie będzie.
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz
Zastanawiam się często nad
różnicą między literaturą a
pisarstwem. Nie lubię literatury.
Nie jestem literatem, chciałbym
zostać pisarzem. Bo pisarz to
człowiek, który chce i umie
drugiemu pomów. Pisanie to
wyciągnięcie ręki do człowieka, kierowane kimś nieznanym
i niezbędnym dla spowiedzi.
Próba zmiany otoczenia, ale
przedtem siebie.
Ela i Andrzej Banach,
Ostatnia podróż
... pisanie to dramat, szukanie
światła o północy, sprawozdanie
o stanie zagrożenia pod moralnym przymusem.
Ela i Andrzej Banach,
Ostatnia podróż
Piszemy, aby nie umrzeć.
Ela i Andrzej Banach,
Ostatnia podróż
Pisanie to dla mnie mycie brudnych rąk.
Ela i Andrzej Banach,
Ostatnia podróż

PRZYS£OWIA
Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
Święta Gertruda (17 marca) – zaprzęgaj
woły do pługa.
Ogrodniku, święta Gertruda (17 marca)
gdy słonkiem błyśnie, zrobi cuda.
Marzec odmienia wiatry, deszcze miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy
czują go swą szkodą.
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej
się wiosny ludzie spodziewają.
Suchy marzec, maj zaś chłodny, kwiecień mokry, rok niegłodny.
Święty Józef (19 marca) kiwnie brodą,
pójdzie zima razem z wodą.
Na świętego Józefa (19 marca) przez
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycją niezależnie od pogody zaczynano
wtedy orkę i wykonywano co najmniej
jedną bruzdę, w latach gdy było zbyt
zimno lub mokro).
Święty Józef Oblubieniec (19 marca)
niechaj ma z rozsady wieniec.
Na święty Józef pogoda, będzie w polu
uroda.
Jak na św. Józefa (19 marca) chmurki,
to sadź ziemniaki gdzie ogórki, a jak
pogoda, to sadź gdzie woda.
Od dnia 20 marca słońce zagrzewa
nawet starca.
Jak po Benedykcie (21 marca) ciepło, to
i w lecie będzie piekło.
Na świętego Benedykta (21 marca)
kaczka jaje myk.
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Andrzej Malinowski

Jabłonowo i okolice
Dojazd: Olecko - Sokółki - Jabłonowo
Jabłonowo jest niewielką wsią w gminie Kowale Oleckie.
Miejscowość została założona w 1560 r. Ponowna lokacja
wsi nastąpiła w 1688 r. w ramach osadnictwa szkatułkowego.
Niektóre budynki gospodarcze murowane z białej cegły
z niewielkim dodatkiem czerwonej. Na Mazurach budowano
je stosunkowo rzadko. Na uwagę zasługuje chlew z 1925 r.
ze zdobieniami. We wsi znajduje się mały, ogrodzony (płot)
cmentarz poniemiecki.
Okolice Jabłonowa to doskonałe miejsce do pieszych wędrówek – lasy, wzgórza (Kozie Góry, z najwyższym szczytem 197 m n.p.m.), Jezioro Rdzawe.
W słoneczną sobotę, 4 lutego 2017 r. w Jabłonowie byli,
po okolicy wędrowali, dwa łosie i dwie sarny widzieli: Cezary Lasota, Piotr Ciuk i Andrzej Malinowski.

Lokacja – forma organizacyjno-prawna, nadawana
prawem lokacyjnym przez właściciela ziemi, zarówno już
istniejącym, jak też nowo zakładanym wsiom i miastom w
jego posiadłościach.
Osadnictwo szkatułkowe – rodzaj osadnictwa w Prusach Książęcych, zapoczątkowany przez Fryderyka Wilhelma (1640-1688), powstały po załamaniu akcji kolonizacyjnej, realizowanej przez księcia Albrechta na początku
XVII wieku. Nazwa „osadnictwo szkatułowe” wywodzi
się stąd, iż fundusze na ich założenie jak i uzyskiwane
dochody z tych kolonizacji wpływały wprost do szkatuły
książęcej (pozostającą poza kontrolą stanów). Umożliwiało to władcy pruskiemu uniezależnienie się finansowe
od stanów pruskich, a w konsekwencji m.in. wystawienie
silnej armii. Po pozbawieniu stanów decyzji w sprawach
podatkowych, dalsze utrzymywanie osobnej kategorii wsi
(wsie szkatułowe) straciło uzasadnienie, dlatego włączono
je do domen książęcych (później królewskich – wsie królewskie).

to@borawski.pl

W nagłym wypadku … ICE

W sytuacji wypadku bądź innego zagrożenia nasi
bliscy często nie wiedzą, co się wydarzyło. A ratownicy
medyczni, policjanci, strażacy czy inne osoby, które interweniują na miejscu wypadku, napotykają na trudności w momencie, w którym zmuszeni są skontaktować
się z bliskimi poszkodowanych.
Dlatego też służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer
służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi
osoby poszkodowanej. Często właśnie telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy
takiej osobie znaleźć. Odpowiednio szybki kontakt pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji w ratowaniu
zdrowia i życia osoby poszkodowanej, np. grupa krwi,
przyjmowane leki, przewlekle choroby, alergie, itp.
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy
się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej
osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem
ICE – In Case of Emergency, oznacza „w nagłym wypadku”. Można wpisać więcej niż jedną osobę do takiego kontaktu poprzez dodanie odpowiedniego oznaczenia: ICE1, ICE2, itd.
Dobrym sposobem na zapisanie tak ważnej informacji jest także karta ICE. Pomysł kart powstał z inicjatywy włoskich ratowników, którzy zauważyli lukę
informacyjną w kontakcie z bliskimi poszkodowanych.
Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić
w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny
umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela
karty. Karty są dostępne w oddziałach PCK w całym
kraju. Każdy z nas może samodzielnie wypełnić swoją
kartę ICE. Koszt karty to 4,- zł.
Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym
świecie. A zatem wpiszmy do swoich telefonów kontakt
oznaczony symbolem ICE. Ułatwi to pracę wszystkim
służbom ratowniczym, a nam może ocalić zdrowie, a
nawet życie.
opracowała: Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
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Informacja o wysokości emerytur
i rent rolniczych przyznawanych
od dnia 1 marca 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje,
że od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu
niezdolności do pracy i renty rodzinnej.
Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2017 r. poz. 205) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi
886,44 zł. Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2017 r.
emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.000 zł, wysokość takiego
świadczenia zostanie podwyższona (z pewnymi wyjątkami)
do 1.000 zł. Więcej informacji odnośnie ustalania wysokości
emerytury rolniczej lub renty rolniczej można uzyskać na
stronie www.krus.gov.pl – aktualności z 02-03-2017 r. /Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej .

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Regionalny Fundusz Pożyczkowy (RFP) od 12 lat
wspiera działalność przedsiębiorstw z Warmii i Mazur,
udzielając korzystnie oprocentowanych pożyczek. Kapitał,
jakim dysponuje Fundusz, pochodzi ze środków Samorządu
Województwa, budżetu państwa oraz ze środków unijnych i
wynosi 50 mln złotych (stan na 31.12.2015 r.).
Z oferty RFP mogą skorzystać mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa mające siedzibę lub inwestujące na terenie
Warmii i Mazur oraz podmioty rozpoczynające działalność
gospodarczą.
Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
S. A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00
tel. 89 521 12 79/ 89, faks 89 521 12 60, e-mail: wmarr@
wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,43
%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą od 5,83%;
300.000,- zł – maksymalna kwota pożyczki;
1.000.000,- zł – maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu;
7 lat – maksymalny okres finansowania.
Informacje na temat pożyczek, formularze wymaganych
dokumentów i pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać
w siedzibie RFP.
Więcej informacji na http://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą
przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@
przystanek.pl
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Urząd Skarbowy informuje:

Nowy obowiązek dla małych
i średnich przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).
Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego
2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie
dużych firm.
W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować
się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar
działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz
roczny obrót netto). Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania. W celu
ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze
wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia
JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego
Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux. Na stronach Kontroli Skarbowej i
Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach
Ministerstwa Finansów: link http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT(2).pdf.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów
z terenów naszego województwa, otworzył filię przychodni onkologicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w
Ełku. Pacjenci z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego,
gołdapskiego i piskiego mogą rozpocząć bądź kontynuować terapię w tejże przychodni.
Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital
Wojskowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro
Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem
internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany

Zapowiedzi nadchodzących
imprez
Piłka nożna
Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko GKS Pisa Barczewo
Termin i miejsce: 18.03.2017 (sobota) godz: 15:30, Stadion miejski
Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców
z udziałem zaproszonych drużyn
Termin i miejsce:19.03.2017r. (niedziela) godz. 9:00,
Hala Lega
Lekkoatletyka
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego – Mieszane Sztafetowe
Biegi Przełajowe
z udziałem reprezentacji szkolnych szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 30.04.2017r. (czwartek) godz. 10:00,
Obiekty MOSiR
Piłka ręczna
Mistrzostwa Województwa SZS w piłce ręcznej chłopców
ze szkół ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 28.03.2017r. (środa) godz. 10:00, Hala
Lega
Tenis Stołowy
„Edkar” Grand Prix Olecka w tenisie stołowym - runda IV
oraz podsumowanie cyklu
Termin i miejsce: 18.03.2017r. (sobota) godz. 10:00, Hala
Lega
X Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym
Termin i miejsce: 09.04.2017r. (niedziela) godz. 10:00,
Hala Lega
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i
źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek,
artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura”
lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w
swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące
teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu
po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące
oraz osoby związane z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi
dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać
przysyłając informacje na adres to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.

Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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To już jest koniec... sezonu

Dziękuję więc za towarzystwo na lodzie Jurkowi, a także
Mieciowi, Józkowi, Krzyśkom, Markowi i wielu innym,
których spotkałem i z pewnością jeszcze nie raz spotkam na
zamarzniętych jeziorach. Na bezpiecznym lodzie.
Przypominam. Teraz pora na przygotowanie do sezonu letniego. Wiązanie haczyków, wyważanie spławików, nawijanie nowych żyłek, czyszczenie błystek. W międzyczasie
można pojechać na dorsze.

Do widzenia nad wodami.
W piękną polską wiosnę.
J.Arnold Hościłło

K24801

Ta zima praktycznie odeszła. Jakoś tak dziwnie. Cichutko. Podobnie jak przyszła i przebiegała. Nie było ani wielkich mrozów, ani śnieżnych zasp.
Bo czy kilka dni poniżej 20 stopni w styczniu i kilka w lutym
na Mazurach to jakaś niezwykle sroga zima?
A śnieg zaledwie parę razy zsuwany z dróg, niestety zawsze o
parę godzin zbyt późno, nie tworzył wielkich kurhanów.
Wiosna, mimo zimy w kalendarzu, chucha na nas coraz mocniej. Od tego chuchania roztopiły się resztki śniegu i topią się
wszystkie lody. Oczywiście lody, pokrywające zbiorniki wodne. Lód w sercu roztopić jest trudniej. Topnieje lód, sezon się
kończy. Sezon w wędkarstwie podlodowym.
Ryby z lodu łowię już ponad czterdzieści lat. Od drobniutkich uklejek
i jazgarzy, po
całkiem
pokaźne okonie
i leszcze. Łowiłem w całej
Polsce, gdzie
tylko był lód.
Łowiłem
na
Mistrzostwach
Polski i nawet
stawałem na
podium.
I powiem wam
jedno. Dwie
rzeczy są najważniejsze. Ciepło łowiącego i bezpieczeństwo. Nic odkrywczego, ale czy zawsze od tego zaczynamy? Powtarzam, do
znudzenia. Zanim wejdziesz na lód sprawdź nie tylko bezpieczne wejście, ale również pomyśl jak z tego lodu zejdziesz.
Wiosna jest piękna i warto jeszcze nie jedną w swoim życiu
przywitać.
W tym roku pokrywa lodowa skuła jeziora około 5 stycznia.
Bezpieczna grubość 10 centymetrów, skusiła mnie i moich kolegów do pierwszej wyprawy już 10 stycznia.
Idealnym, takim „pierwszolodowym” łowiskiem jest jezioro
Bitkowo. Zaprowadził mnie tam i innych wędkarzy Jurek
Rynkowski. I właśnie z nim oraz Krzyśkami, Krajewskim
i Gryniewiczem na Bitkowie rozpocząłem sezon. Pechowo,
bo na śliskim lodzie wykonałem podwójnego axla i złamałem
żebro. Ta kontuzja prześladuje mnie do teraz. Ból wrócił.
Połowiliśmy trochę całkiem zgrabnych płoci, ale przede
wszystkim cieszyliśmy się cudowną pogodą, powietrzem i
kwiatuszkami na lodzie.
Potem były podlodowe mistrzostwa Koła, które po raz pierwszy opuściłem, właśnie z powodu żebra. Sumowo, Olecko
Wielkie, Rospuda, Garbas, Kamienne, grupowy wyjazd na
Szurpiły.
Nie było tych wyjazdów zbyt wiele. Złowiłem kilka sporych
leszczy i kilka grubych okoni. Najważniejsze jednak, że spędziłem wiele godzin na świeżym powietrzu, przemaszerowałem kilkanaście kilometrów i nie złamałem więcej żeber.
Sezon zakończyłem 5 marca, a jakże, na Bitkowie, w towarzystwie niezawodnego druha Jurka Rynkowskiego. I płotek
ponownie połowiliśmy.
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Bajka o... śmiechu

Rankiem była ciekawa, co się wydarzy. „Och, jak cudownie!” – pomyślała. – To zupełnie inne doznanie. Ludzie
dookoła uśmiechali się do siebie. Uśmiechy te były łagodne, a nawet ciut przesadne. Wszyscy uśmiechali się od ucha
do ucha życząc sobie: „miłego dnia”. To wszystko wydało
się Eugenii dziwne, bo nawet miłego dnia życzyli sobie ci,
którzy wczoraj jeszcze byli na siebie obrażeni. „A może już
się pogodzili?” – rozmyślała księżniczka i nawet była z tego
powodu zadowolona. Wieczorem jednak zauważyła, że te
uśmiechy są jakieś sztuczne, jakby przyklejone do twarzy,
bo tylko wymienili je ze sobą, a po odejściu, obgadywali
siebie nawzajem. „Brrr!” – wzdrygnęła się księżniczka.
I tak było przez kolejne noce. Oj, zdarzyły się śmiechy
bardzo zaraźliwe, od których wszystkich bolały brzuchy. Po
ich z większą ochotą ludzie brali się po pracy i długo jeszcze
uśmiechali się pod wąsem aż do wieczora.
W szkatule był ukryty śmiech, który księżniczka nazwała „przez łzy” i taki, gdzie od razu można było wyczytać, że
jest szczery, i taki, od którego pękały wszystkie lody.
Aż nadszedł dzień na otwarcie ostatniego skrywanego
skarbu. Księżniczka w głębi serca bała się tam zajrzeć, bo
czuła, coś złego.
Kiedy otwierała ostatnią szkatułę, nagle po lochach rozległ się… śmiech dziecka tak słodki, że nawet żołnierze,
którzy uważani byli za największych smutasów, uśmiechnęli się szczerze do siebie.
- Tatusiu! Tatusiu! – krzyczała księżniczka biegnąc z lochów – Dlaczego zamknąłeś przed światem śmiech dziecka
i uczyniłeś tę krainę Krainą Smutku? Dlaczego?!
Król spodziewał się tego pytania.
- Córeczko, to śmiech twego brata, który zamknąłem na
pamiątkę, bo serce mi pęka, gdy go słyszę. Porwał go czarnoksiężnik i ukrył gdzieś w przestworzach.
Eugenia nie mogła złapać oddechu, gdyż po raz pierwszy dowiedziała się, że miała brata. Dopiero teraz zrozumiała, dlaczego kraina jest pogrążona
w wiecznym smutku.
- Tatusiu, to najcudowniejszy śmiech, jaki słyszałam.
Jest taki czysty, bije
z niego taka szczerość, że może skruszyć najtwardsze
serce. Wypuść go…, niech się roznosi po murach pałacu.
Król długo nie dawał się przekonać, bo bał się, że serce
mu pęknie. Kiedy spełnił prośbę córki, uśmiechał się łagodnie na wspomnienie synka, a królestwo w zasłynęło z miłości jaką jego mieszkańcy kochali dzieci.
Marusia

Fotografuje

Bolesław
Słomkowski

Dawno, bardzo dawno temu w Krainie Smutku zapanował
jeszcze większy smutek. Mała księżniczka Eugenia zapragnęła otworzyć wszystkie szkatuły, które ukryte były w siedmiu
lochach i strzegło ich siedmiu żołnierzy.
Zawsze chciała wiedzieć, co się w nich skrywa, ale ani
ojciec, który był królem, ani matka-królowa, ani dworzanie
ani nikt ze służby nie chciał powiedzieć małej Eugenii, co za
tajemnice skryte są w owych szkatułach.
Pewnego dnia Eugenia zakradła się nocą pod drzwi, za
którymi skrywały się owe skarby. Ale nim dotknęła klamki,
a zrobiła to naprawdę bezszelestnie, jeden z pełniących wartę
żołnierzy złapał ją za rękę i odprowadził do ojca. Król od razu
domyślił się, co chciała zrobić córka, ale nie ukarał jej.
- Dobrze - rzekł - pozwolę ci poznać po kolei tajemnice
każdej szkatuły, bo jesteś już wystarczająco duża, ale musisz
mi obiecać, że nikomu o tym nie powiesz, a później zamkniesz
je tak, jak były zamknięte.
- Oczywiście, ojcze – przyrzekła Eugenia.
Z bijącym sercem Eugenia oczekiwała chwili, kiedy będzie mogła posiąść tajemnicę Królestwa Smutku. Wreszcie
nadszedł ten dzień, a dokładnie noc, kiedy mogła Eugenia
wejść do podziemi. Drżącą ręką wybrała najmniejszą ze szkatuł. Żołnierz otworzył ją natychmiast.
Oczy księżniczki zrobiły się jeszcze większe od wypatrywania skarbów, ale… nic w niej nie było, tylko nie wiedzieć
czemu żołnierze zaczęli się śmiać. Księżniczka po raz pierwszy usłyszała taki dziwny śmiech. Po czym szkatułę zamknięto, a ją odprowadzono do komnaty. Nic z tego nie zrozumiała do chwili, kiedy już od samego rana w całym królestwie
wszyscy się śmiali. Nie było to normalną rzeczą w Królestwie
Smutku.
Śmiano się, gdy kucharka zbiła talerze, gdy lokaj potknął
się o dywan i upadł. Śmiano się z nowej fryzury praczki i rudych włosów stajennego. Eugenia czuła za plecami złośliwe
uśmieszki i przybiegła do króla.
- Ojcze … - błagała.
Ale ojciec tylko popatrzył na nią, a z jego oczu wyczytać
można było: „sama tego chciałaś”.
Nocą czym prędzej pobiegła do lochów, by móc posiąść
tajemnicę kolejnej szkatuły. Potem pobiegła szybko do swojej
komnaty, by jak najszybciej usnąć i jak najszybciej obudzić

się.

Zwiastun wiosny

