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... słuchali go, ponieważ mówił o historii, przeznaczeniu i
używał wszystkich innych słów, które zawsze się wyciąga,
żeby nadać rzeziom trochę blichtru. Te hasła uderzały do
głowy, tyle że mózgi nie biorą w tym udziału. Tacy szkodliwi idioci jak on byli powodem, dla którego widywało się na
ulicach (...) całe to głupie, wyzywające puszenie się...
Terry Pratchett, Łups
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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Wyniki
przesłuchań wstępnych
„Gratki dla nastolatka”, s. 10
Demoniczna strona Suwalszczyzny, s. 18

II ZAMKOWY
KONKURS FRYZJERSKI, s. 11

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

Dzień Kobiet i Mężczyzn
w Gimnazjum nr 2, s. 14

Przedszkole „Kubuś
i przyjaciele” wita wiosnę, s. 19
B54403

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

V02003

V24105a

V25609

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

24 marca
– Międzynarodowy Dzień Teatru
rysuje Tadeusz Krotos

godz. 11:00 – spektakl dla szkół, sala Teatru AGT
godz. 18:00 – spektakl w ramach Międzynarodowego Dnia
Teatru, sala Teatru AGT
Wstęp: 10 zł
Monodram Jacka Zawadzkiego pt. „Deus Ex Machina”
Scenariusz, reżyseria i wykonanie: Jacek Zawadzki
Maska” Marek Ruszkiewicz
opracowanie muzyczne: Tomasz Jóźwin
Projekt mapy: Norbert Szandrowski

Jacek Zawadzki

Aktor, rocznik 1962. Ukończył Studium Aktorskie przy
Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W latach 1984-1990 aktor
Teatru Współczesnego w Szczecinie. Od 1990 do 1992
członek grupy teatralnej PUR z Londynu.
W latach 1992 - 1997 aktor Uniwersyteckiego Teatru
Kana w Szczecinie, w którym realizuje dwa spektakle:
„Moskwa - Pietuszki” i „Noc oparte” na twórczości Wieniedikta Jerofiejewa.
„Noc” otrzymuje dwie główne nagrody na Festiwalu
Teatralnym w Edynburgu (1994) - Fringe First i Critic’s
Award. Po tym sukcesie Teatr Kana profesjonalizuje się i
otrzymuje własną scenę w Szczecinie w 1995.
Oba przedstawienia są prezentowane między innymi w
Berlinie, Moskwie, Amsterdamie, Los Angeles, San Francisco, Londynie, Nitrze i Dubrowniku oraz w bardzo wielu
polskich miastach i miasteczkach.
W latach 1997-1999 występuje w teatrze The Elements
w Edynburgu. W 1998 realizuje film dla BBC 2 At the end
of on-line.
W latach 1999-2001 jest aktorem Teatru Polskiego w
Szczecinie.
Od 2001 do 2012 przebywa w USA, gdzie realizuje
szereg filmów krótkometrażowych w reżyserii Rene Kerkman. Jest także członkiem grupy artystycznej Float Iron i
współtwórcą zespołu muzycznego BananaStreet.
W roku 2012 wraca do Polski. Obecnie jako „wolny
strzelec” związany jest z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Gra dwa monodramy „Moskwa - Pietuszki” i „Hantio”
(sztuka oparta na tekstach Hrabala, Pessoa i Rilke). Koncertuje również z pieśniami rosyjskimi i cygańskimi.

B55301

B52907

kontakt: 789 094 882 | zawadzki557@gmail.com

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

Podpisujcie wyłożone w sklepach
listy z protestem

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

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
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,55 zł
Arctic ....................... 4,75 zł
Pb 95......................... 4,65 zł
PB 98......................... 4,85 zł
LPG............................ 2,08 zł
Olej opałowy............... 3.00 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
22 marca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 marca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12.00 - posiedzenie komisji oświaty Rady Miejskiej, Ratusz, sala Rady
13.00 - posiedzenie komisji ochrony zdrowia Rady Miejskiej, Ratusz, sala Rady
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
24 marca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
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
11.00 - 13.00 - Warsztaty Wielkanocne, Fundacja Rozwoju
Ziemi Oleckiej, aleja Wojska Polskiego 13
11.30 - O czym szumi Lega, warsztaty historyczne dla
dzieci, Olecka Izba Historyczna
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”
10.00 - Mistrzostwa Województwa SZS w piłce ręcznej
chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, hala Lega
29 marca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Pisankowe szaleństwo, warsztaty, biblioteka, ul.
Kopernika
30 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego – Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe z udziałem reprezentacji szkolnych
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obiekty MOSiR
19.00 - Las, 4 rano, film z cyklu KADR, kino Mazur
31 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
17.00 - Strażnik księżyca, film, kino Mazur
19.00 - Chata, film, kino Mazur
1 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje VII, pływal-
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Z okazji wydania 1000. numeru „Tygodnika
Oleckiego” Hurtownia Wędlin Arnold ufundowała cztery karnety, każdy warty 100 złotych
na zakupy w w\w hurtowni.
Losowanie karnetów wg regulaminu opublikowanego na dole strony z dopiskiem „Hurtownia Wędlin Arnold”.

Warsztaty Wielkanocne

Malowanie pisanek wielkanocnych, wyplatanie witek
brzozowych, a także wiosenne ozdabianie wyplecionych
drobiazgów - to wszystko czeka na uczestników warsztatów z ekonomią społeczną, które odbędą się w sobotę 25
marca w Olecku. Na bezpłatne warsztaty zaprasza Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi.
Nie pierwszy już raz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie wprowadzał w wiosenny nastrój uczestników warsztatów z ekonomią społeczną. Tym razem o nastrój ten zadba Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga, które
poprowadzi warsztaty rękodzielnicze z zakresu: malowania pisanek woskiem, wyplatania witek brzozowych oraz
ozdabiania wyplecionych drobiazgów. Ponadto zdradzi tajniki funkcjonowania stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą oraz uraczy swojskimi wypiekami, a
także kawą i herbatą.
wNa spotkanie zapraszamy mieszkańców powiatu
oleckiego.
Czas trwania warsztatów: 4 godziny (11.00 - 15.00)
Miejsce: Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 (siedziba
Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej)
Warsztaty są bezpłatne, aby wziąć w nich udział wystarczy wypełnić i przesłać na adres mailowy: paulina.zajkowska@adelfi.pl lub pocztą tradycyjną do biura OWES
ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy do 23.03.2017 do godz. 15:00. Ilość
miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji o spotkaniu z ES można uzyskać pod
nr tel. 87/737 74 82.
Paulina Zajkowska
Ełckie Centrum Obywatelskie STACJA
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
Stowarzyszenie Adelfi
ul. Małeckich 3/1, 19-300 Ełk
tel. 87/ 737 74 82

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 –
605-107-755
Agnieszka Lewandowska –
(87) 520 20 59
do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Promocji
Gminy, Sportu i Rekreacji

W dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie
się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.
3. Sport – stan i perspektywy rozwoju w odniesieniu
do Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie
Olecko na lata 2014-2020.
4. Stan i potrzeby oleckiej kultury.
5. Sprawy wniesione.
6. Wolne wnioski.

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

• Michał Borecki
• Karol Nowacki
• Magdalena Walejko
• Robert Wyganowski
• Mariusz Zachwacki
• Henryk Zaniewski

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

V02202

Z felietonem tym miałem chyba największy kłopot. Taki największy, z tych wszystkich lat,
kiedy pismo wychodzi. To znaczy
od lat 20.
Czyli lat 1997 – 2017.
Jest to jakaś cezura! Dla człowieka, to czas kiedy rozstaje się
z nastolatkowością i wchodzi w
dwudziestoletniość. A potem już
z górki.
Ale o tym doświadczeniu, tym „z górki” może pisać
tylko taki stary pryk jak ja.
Miało więc być o tysiącznym wydaniu „TO” i 20-leciu jego wydawania.
W międzyczasie w Europejskim Parlamencie wypowiedział się o kobietach Korwin-Mikke.
Ta wypowiedź poruszyła mnie dogłębnie. Po prostu
poraziła mnie.
Bo... to się nawet pisać i wspominać o tym nie uchodzi. Ale trzeba.
Takie myślenie to nawet nie średniowiecze. Naturalnie pisze tutaj o średniowieczu” jako określeniu pewnego
zastoju umysłowego, a nie o samej epoce historycznej.
Takiego obciachu, jako że Korwin-Mikke jest Polakiem, dla Polski w Brukseli nie zrobił nikt. I nikt już,
mam nadzieję, w poglądach seksitowskich naszego europosła nie przebije.
Pewnie niektórzy czytelnicy chcieliby wyjaśnienia
dlaczego tak obraził kobiety i pragną abym to umotywował. Nie będę jednak wyjaśniał. To jest oczywiste, jak
dwa plus dwa, równa się cztery.
Kto nie rozumie? W każdym bądź razie populacja
ludzka jest jedna. Składa się co prawda z kobiet i mężczyzn, ale to przecież wszystko ludzie. Korwin-Mikke
tego nie rozumie. Populacja ludzka to jedność!!! I tego
trzymać się trzeba by przeżyć.
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Na marginesie dodam, że według niektórych futurologów ale jednocześnie poważnych naukowców ostatni
mężczyźni umrą za jakieś sto lat. Będzie to taki sam
okres jak przedstawiono w filmie „Seksmisja”.
To co teraz robi Korwin-Mikke jest pomrukiem wymierającej rasy samców alfa. Ot co!
Mam wilki szacunek do ludzi mądrych, radzących
sobie w życiu, pomagającym innym, nie pchających się
w górę po plecach innych. Piszę tutaj o ludziach, bo tylko tak można mówić o populacji ludzkiej.
Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn są jednostki
wybitne: artystki i artyści, dziennikarki i dziennikarze,
biznesmenki i biznesmeni, pracownice i pracownicy... i
tak można wymieniać. Są wśród nas jednostki nadające
się tylko do resocjalizacji. I nie dzielę tutaj świata na męski i żeński. Chyba wtedy, gdy się już takie jednostki resocjalizuje. Czyli wtedy (po normalnemu powiedziane)
kiedy siedzą już w więzieniu. Nie ma przecież więzień
koedukacyjnych.
Takie wypowiedzi jak Korwina-Mikke, to kuriozum.
Park dziwów i zaścianek w psychiatryku. Dziwactwo!
Dlatego ta wypowiedź spotkała się z jednoznacznym
sprzeciwem i potępieniem. Świat się zmienił. W tym wypadku, na lepsze. Przynajmniej w jednym wypadku.
***
Wykrusza się stara gwardia. Już dochodzi do siódmego szeregu.
Zmarł Wojciech Młynarski.
Wychowałem się, tak można powiedzieć, na jego
piosenkach. Piszę piosenkach, chociaż to były, prawie
każda, albo felieton, albo zabawa w gry logiczne z publicznością.
Był mistrzem morału. Był takim Ezopem piosenki.
Każda z jego „bajek” (prawie każda) miała morał. „Odszedł mistrz. Absolutnie” – to tytuł artykułu Donaty Subbotko poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu, który
ukazał się w „Gazecie Wyborczej”. Odszedł mistrz!
Mam nadzieję, że Drodzy Czytelnicy wiedzą o czym
piszę, gdy zacytuje, że „przyjdzie walec i wyrówna”, „w
Polskę idziemy” czy „Ludzie to lubią, ludzie to kupią,
byle na chama, byle głośno, byle głupio”.
Albo na przykład „róbmy swoje”? Z tym wiąże się
jakby cała dalsza historia istnienia tego utworu.
„Róbmy swoje” – powiedział i Wałęsa i Jaruzelski.
Wtedy Młynarski dopisał do utworu zwrotkę z morałem:
„I w mądrych ludziach nie ginie duch,
Choć ciągle im tłumaczę,
Że gdy to samo śpiewa dwóch,
To nie to samo znaczy.”
I jeszcze jakby uszczegóławia tekst „róbmy swoje”:
„że niejedną jeszcze paranoje
przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje” .
Odszedł poeta świata zastanego. Liryk i piosenkarz o
twardym charakterystycznym głosie. Teksty Wojciecha
Młynarskiego będą ciągle aktualne. Bo taki jest świat...
zastany.
Bogusław Marek Borawski

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

„Moje ulubione drzewko”
To tytuł wiersza - felietonu Wojciecha Młynarskiego,
z 2004 roku. Ponieważ w Polsce ciągle ktoś łapie za ostre
narzędzie albo piłę mechaniczną, więc przypomnę, bo ruszył pociąg Wiosna, który przystaje na stacjach Lato, Jesień, Zima.
Zacytuję fragment większej całości, żeby komuś drgnęło serce zanim chwyci za trzonek ze stalowym ostrzem.
Może się opamięta i puknie w głowę. Oto strofy, które
warto się wykuć, żeby wiedzieć, jak się zachować, gdy na
drodze stanie nam człowiek-siekiera:
„(…)
Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem,
Postarzała się piosenka, która jej śpiewałem…
Lecz znad Śniardw, znad Czarnej Hańczy, znad
				
jeziora Jamno,
Wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie
					
ze mną:
Moje ulubione drzewo –
Leszczyna, leszczyna,
Jak ją za mocno przygiąć w lewo,
To w prawo się odgina,
A jak za mocno przygiąć w prawo,
To w lewo bije z wprawą,
A stara sosna szumi radosna:
Brawo, brawo!
Więc ochraniaj ją miłośnie
O każdej dnia dobie,
Chroń leszczynę, która rośnie
Nad Hańczą hen i w tobie!
Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa
Prostuje się zajadła,
Trzeba by cały las wykarczować,
Żeby padła…”
cytatu użył:
Czesław Mirosław Szczepaniak

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 11.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie
się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie rezolucji w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody
chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko.
6. Rozpatrzenie sprawy Państwa U. dotyczącej nieruchomości przy ul. Zamostowej w Olecku – referat Komisji
Rewizyjnej.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

Komunikat
dotyczący zakazu wypalania traw
Urząd Miejski w Olecku informuje, że zgodnie z art.
124 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2260)
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów.
Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu
albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r.).
Od wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraźnie
wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary,
w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i
pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy
odrost roślinności. Nic bardziej błędnego.

Pamiętajmy:

Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5000 zł oraz
utrata unijnych dopłat dla rolników.
Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści. Ziemia
się nie użyźnia tylko wyjaławia. Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe
ptaków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki
roślin leczniczych i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin.
Z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki oraz substancji rakotwórczych.
Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw,
łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni
do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu
newsletter UM
a) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku,
b) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Olecku,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposobów jego
realizacji w roku 2017,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok
2017,
e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
f) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego,
g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko”,
h) sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Olecko,
i) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z
zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku,
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”,
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej,

to@borawski.pl

Więcej jednośladów
na drogach powiatu
– bądźmy ostrożni
Wzrost temperatur i nadchodząca wiosna, to czas
kiedy na drogach powiatu pojawia się więcej rowerzystów. W związku z tym oleccy policjanci apelują o
ostrożność w poruszaniu się po mieście oraz przypomina o noszeniu odblasków po zmroku poza terenem
zabudowanym. Zachowanie podstawowych zasad
bezpieczeństwa i trochę wyobraźni niejednokrotnie
pozwala uniknąć tragedii.
Cieplejsze, słoneczne dni i lepsze warunki na drogach powodują, że kierowcy chętniej naciskają pedał
gazu. To także czas kiedy na drogi wyjeżdża więcej
jednośladów. Rowerzyści, to jedna z grup niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jest to też grupa, obok pieszych, najbardziej narażona na tragiczne
skutki wypadków drogowych. W celu uniknięcia zagrożeń może pomóc jedynie zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz wyobraźnia.
W związku z tym oleccy policjanci przekazują
kierującym jednośladami kilka uwag:
- korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem dozwolone jest wyjątkowo, gdy: opiekuje się on
osobą w wieku do 10 lat kierująca rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów
dozwolony jest z prędkością 50 km/h, wynosi co naj-

Posiedzenie Komisji Polityki
Prorodzinnej, Ochrony
Zdrowia i Bezpieczeństwa
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mniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów,
- kierującemu rowerem zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu drogowego,
- zabrania się także jazdy bez trzymania co najmniej jednej reki na kierownicy oraz nóg na pedałach
lub podnóżkach,
- oświetlenie, to nie tylko obowiązkowe wyposażenie roweru, to także szansa, że zostaniemy dostrzeżeni przez kierowcę odpowiednio wcześnie,
Czasami również warto, a nawet należy zrezygnować z jazdy rowerem. Jeśli nie musimy, nie ryzykujmy jazdy po bardzo ruchliwej jezdni, nie wsiadajmy
na rower podczas złej widoczności np. w czasie mgły,
deszczu czy o zmierzchu na źle oświetlonej drodze.
W takich warunkach bardzo łatwo o wypadek.
Niestety brak oświetlenia, to jeden z „grzechów”
głównych rowerzystów. Przypominamy, że Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia jasno określa, że rower powinien być wyposażony z przodu w co najmniej jedno światło barwy
białej lub żółtej selektywnej, zaś z tyłu w co najmniej
w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o
kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno
światło pozycyjne barwy czerwonej.
Policja dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apeluje o zachowanie ostrożności i
rozwagę, a także aby zadbać o prawidłowe oświetlenie rowerów. Bycie widocznym na drodze znacząco
wpływa na zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, a
tym samym na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

W dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 13:00
w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:

m) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki,
n) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2017-2024,
p) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

rysuje Tadeusz Krotos

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Spotkanie z Przewodniczącym Oleckiej Rady Seniorów.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady
Miejskiej.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.
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Produkty Tradycyjne
Juliusz Słowacki w listopadzie 1839 roku w
Paryżu pisał w liście do matki: „… Są dnie, których niczym zająć nie można… człowiek się rzuca w kraj
imaginacji i żyje w nim, ale są reakcje okropne, w których
umysł nudzi sam siebie… Wtenczas ani wieczór przepędzony na graniu w wista, ani gawronienie po ludnych ulicach nie jest lekarstwem… Świeżość umysłu traci się… A
nabycie wiadomości, których nikomu udzielić nie można,
czyni umysł podobnym do spiżarni zawalonej spleśniałymi
wiktuałami…”. Oderwijmy się od poety i zanurzmy się w
współczesność.
Lista Produktów Tradycyjnych jest do wglądu w Wydziale Oznaczeń Geograficznych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, oraz w internecie.
W spisie treści 1578 pozycji. Z woj. warmińsko-mazurskiego odnotowano 27 (3 produkty mleczne, 13 produktów
mięsnych, 1 produkt rybołówstwa, 1 – warzywa i owoce, 3
wyroby piekarnicze i cukiernicze, 4 miody, 2 napoje), zaś
z woj. podlaskiego 63. Daleko jeszcze do rekordzistów z
woj. podkarpackiego (209) i
woj. pomorskiego (174).
Na
warmińsko-mazurskiej liście można znaleźć
wyroby z Olecka, z masarni: Polędwica wędzona z mazurskiej masarni, Baleron wędzony z mazurskiej masarni,
Kiełbasa jałowcowa z mazurskiej masarni, Kiełbasa wiejska pieczona z mazurskiej piekarni (w wiankach). Produkty mięsne o smaku wędzonki, zapach dymu olszowego,
dębowego lub jesionu, z nutą przypraw. Poza tym aż cztery
miody uzyskały certyfikat produktu regionalnego.
Miód Mazur Garbatych (używany do twarogów, a także
do alkoholu na tzw. niedźwiedziówkę).
Miody Ziemi Oleckiej wpisano na listę 29 czerwca
2016 roku. Mają smak lipowy, rzepakowy, wielokwiatowy,
leśny, gryczany, spadziowy. Czyli to, co zebrały pszczoły
z czterech gmin: Olecko, Kowale Wielkie, Świętajno, Wieliczki. Z pasiek wędrownych i stałych. Poza tym certyfikat otrzymała Niedźwiedziówka mazurska (nalewka) oraz
Okwita miodowa mazurska. Mazurzy zawsze dużo pili,
więc tradycji stało się zadość. Raczono się okowitą, wódką
i piwem. Niedźwiedziówka (niem. Bärenfang – łów albo
połów misia) to trunek na miodzie.
Tradycja głosi, że nim odurzano niedźwiedzi, żeby móc
go żywcem schwytać i obedrzeć ze skóry. Jedna z opowieści głosi, że „Dawno, dawno temu tereny Mazur pokrywały
puszcze, w których mieszkały niedźwiedzie. Zimy u nas
długie i srogie, potrzebne więc były człowiekowi ich futra. Niedźwiedzi było sporo, ale trudno je było człowiekowi upolować. Na pomysł jak sobie poradzić z misiami
wpadły pruskie baby – niedźwiedzie lubią miód, a kiedy
można nimi dyrygować? Wówczas jak są nafaszerowane
sznapsem, jak nasze potulne nabzdryngolone chłopy. I tak
powstała niedźwiedziówka, miodowa nalewka, która przyczyniła się do tego, że na naszych terenach nie ostał się ani
jeden niedźwiedź. Ostatni miś zabity został na Mazurach w
1804 roku w nadleśnictwie Pupy (ob. Spychowo)”.
Niedźwiedziówkę latami serwowano, jako trunek rozweselający. W medycynie ludowej zalecana ją na wszelkie
przeziębienia. Mogę napisać, że to profilaktyczny suplement. Rosolis jest sporządzony z mazurskiego miodu i spirytusu, więc ma dużo voltów. To nie wódka jak pobudka.
Jeżeli chodzi o okowitę (łac. aqua vita), czyli wodę życia, którą alchemicy uważali za esencję życia ludzkiego, to
była mocna jucha! Zawierała 70% alkoholu. Był to „trunek

Felieton

drogi, bo wielokrotny proces destylacji zacieru zbożowego pochłaniał wiele czasu. (…) Najlepsza okowita była
produkowana na bazie miodu pitnego, który musiał być
wielokrotnie destylowany w odpowiedniej temperaturze i
przechowywany w dębowych beczkach w chłodnych piwnicach przez okres trzech lat” (E. Cyfus, „Moja Warmia”).
Okowita miodowa warmińska wytwarzana jest z miodów, które pochodzą z lasów Warmii i Mazur.
Rozpisałem się o przysmakach regionalnych, bo pochodzę z Mazowsza, gdzie na liście produktów jest 89, m.in.
Konfitura wiśniowa zakroczymska, Nalewka wiśniowa
zakroczymska. A z moich stron są tylko Jabłka grójeckie.
To dzięki królowej Bonie, która w 1545 roku otrzymała
duże połacie ziemi w powiecie grójeckiej, wyrósł największy sad w Europie. Dzisiaj,
to są sady przemysłowe z
wielką infrastrukturą (przechowalniami itd.). Witalis
Urbanowicz, który zasłynął
z dworactwa, w pierwszym z
dziesięciu przykazań napisał:
„Nie będziesz żałował grosza, o ile grosz masz, na kupno dobrych szczepów i trudu
dla założenia sadku”. W 7.
zaś uczulał: „Nie kradnij,
a raczej nie posyłaj swoich
dzieci po jabłka do cudzego
ogrodu, a lepiej sam zasadź
u siebie ogródek, a dziecko
naucz poszanowania roślin i
cudzej własności”. Do tych
poleceń dołączyłbym w punkcie 11. przysłowie chińskie:
„Gdy sąsiad wszedł do twego sadu, niedostrzeganie go jest
najprawdziwszą grzecznością”.

Profesor z Łodzi
W „MAGAZYNIE ŚWIĄTCZNYM Gazety Wyborczej” 2017 roku, nr 5 opublikowano wywiad, który przeprowadziła ze Stefanem Niesiołowskim Donata Subbotko
pt. „Na owady nie krzyczę”.
Profesor nauk biologicznych, etomolog, opowiada
o tym, jak obalał PRL. Stefan Konstanty Myszkiewicz–
Niesiołowski wyjawia także swoje upodobania kulinarne:
„(…) kaszanki nie tykam. Mięso mi nie smakuje, wolę warzywa i owoce. Jeżyny, wiśnie czarne, zupy, lane kluski i
kogiel-mogiel, taki jak mama robiła. (…)”.
Mimochodem przytacza opowiastkę: „Z więzienia
zostało mi wiele zabawnych opowieści. Pewien więzień
twierdził, że był pod Grunwaldem. A jak to było z tym
wielkim mistrzem krzyżackim – pytam. Bo na obrazie Matejki to takie zagmatwane: Litwin zamachnął się toporem,
Polak mieczem, Kozak dzidą, a kto naprawdę zabił von
Jungingena? A on tak się podniósł, spuścił nogę, bo na łóżku leżał, i mówi: «Kostuś, ja w taborach byłem».

W spiżarni
Marek Karpowicz tym razem narysował produkty lata
ustawione „W spiżarni”.
Spiżarnia – słodycz lata i cierpkiej jesieni, zamknięta w
słoikach, zakręconych na fest. To gąsiory z sokiem, gdzie
burza owoców na słodko. W słoiczkach zamykamy lato,
żeby jeszcze dojrzało. No cóż! Smak zanim trafi do ust,
rwie się do niego nóż i widelec.
Antoine Saint-Exupéry pisał: „(…) intelektualiści trzymają się w rezerwie, jak słoiki z konfiturami na etażerkach
propagandy, na to, by je zjedzono po wojnie…” „Niektóre
słowa przypominają posolone konfitury” - poucza przysłowie arabskie. Poza tym warto wiedzieć, że w obiegu
niemieckim jest zwięzłe powiedzonko - „Zapas biedy nie
uczyni.”
Czesław Mirosław Szczepaniak
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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.
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet to proste, szybkie i bezpieczne rozwiązanie. Możesz to zrobić
bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.
Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W
ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.
Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do
minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi
z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem
złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do
urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane
ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.
Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot
podatku.
Gotowa deklaracja czeka na Ciebie
Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 została
udostępniona od dnia 15 marca 2017 r.
Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego
PFR polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego – w tym roku będzie to PIT-37 i PIT38 za rok 2016. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu
zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze, gdyż
podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego
– robi to za niego administracja skarbowa. Usługa ta nie
polega na tym, że to administracja skarbowa składa za nas
zeznanie – jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której
podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli podatnik skorzysta
z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych
wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i
wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi
– np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazaną
przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.
Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym.

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
Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.
Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych
na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do
systemu e-Deklaracje lub papierowo.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje również o nowej usłudze udostępnionej od 15 marca 2017 r. ,
ułatwiającej składanie rocznych PIT-ów w przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników.
Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ w okresie od
15 marca do 18 kwietnia 2017 r., a urząd skarbowy sam
przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych,
które posiada. Można z niej skorzystać za pośrednictwem
portalu podatkowego, systemu e-deklaracje lub systemów
teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub
SKOK-ów.
Udostępniono również ułatwienia w przekazywaniu 1%
podatku należnego dla OPP przez emerytów i rencistów,
którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie
podatku PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia
jest podatkiem należnym od podatnika za rok podatkowy.
Dla celów przekazania 1% podatku podatnik nie musi już
składać zeznania podatkowego. Wystarczy, że złoży krótkie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje, lub
systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można złożyć w
tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową pocztą lub
składając osobiście w urzędzie skarbowym. Za rok 2016
oświadczenie można złożyć do 2 maja 2017 r.
Ponadto informujemy o:
-funkcjonujących stronach www.portalpodatkowy.mf.gov.
pl i www.szybkipit.pl;
- możliwości wysyłania zapytań e-mailowych zadawanych
poprzez formularz „Zadaj pytanie ekspertowi”, do którego link znajduje się na stronie www.szybkipit.pl; będą tam
także publikowane odpowiedzi na wybrane pytania.
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Wyniki
przesłuchań wstępnych
„Gratki dla nastolatka”
W dniu 15 marca odbyły się wstępne przesłuchania do XXI edycji konkursu Piosenki „Gratka
dla nastolatka”. Do dalszego etapu zakwalifikowano 42 podmioty wykonawcze w trzech kategoriach.
Eliminacje do finału odbędą się w sali kina
„Mazur” w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz.
17:00.
Zapraszamy

10. „Biedroneczki” „Eldorado” SP 4 Olecko II
11. Monika Modrakowska „L.A.L.K.A.” SP Kowale Ol.
III
12. Kuba Wieloch „Czekolady …ach” SP Gąski I
13. Zespół „Maszynka czarów” SP Gąski I - IV
Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Zespół Wokalny „Nie mamy nic do stracenia” SP4
Olecko V-VI SP
2. Eryk Czaplejewicz „Chwila pojednania” SP4 Olecko
VI SP
3. Maja Szakiel „Gdy Chopin grał” ZS Babki Ol. V SP
4. Angelika Dietrich „Czas nie będzie na nas czekał”
Gim. Świętajno II gim.
5. Rafał Gajdek „Nice” Gim. Kijewo II gim.
6. Emilia Czajewska „Mięta” Gim. nr 1 II gim.
7. Oliwia Sulima „Zacznij od Bacha” SP3 Olecko VI SP
laureatka
8. Katarzyna Witkowska „Radość najpiękniejszych lat”
SP3 Olecko VI SP
9. Mateusz Polakowski „Zanim pójdę” SP3 Olecko VI
SP
10. Natalia Rant „Czy wstanie znów świt” SP3 Olecko
VI SP
11. Gabriela Chalecka „Laleczka z saskiej porcelany” SP
Kowale Ol. V SP
12. Dominik Jackiewicz „Alleluja” SP 1 Olecko V SP
13. Zuzanna Jarosz „Płacz, moje serce” SP 1 Olecko V
SP laureatka
14. Marlena Kempisty „Chcę byś był” SP 1 Olecko VI
SP
15. Karolina Żuryńska „Mogę wszystko, nic nie muszę”
Świętajno V SP
16. Julia Korzecka „Będzie lepszy dzień” SP Gąski VI
SP
17. Maja Bartoszewicz „Nic o nas bez nas” SP Gąski VI
SP
18. Weronika Kołodzińska „Dworzec” Gim. Kowale Ol.
I Gim. laureatka
Kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie

Zakwalifikowani
1. Dominika Kosakowska, utwór „Pięknie żyć”, SP3
Olecko, klasa IV
2. Nadia Romotowska, „Co się śni niewidomym”, SP3
Olecko, IV
3. Amelia Jarosz, „Zostań moją przyjaciółką”, SP 1
Olecko III
4. Martyna Borys „Drzwi do kariery” SP 1 Olecko IV
5. Marta Chołod „Chodź, pomaluj mój świat” SP 1
Olecko, IV
6. Karolina Ciszewska „Odpuść sobie, wrzuć na luz” SP
1 Olecko IV laureatka
7. Oliwia Sawicka „Bardzo zielona piosenka” SP Świętajno II
8. zespół „Stokrotki” „Cztery pory roku” SP 4 Olecko III
9. Hanna Miłun „Magiczna podróż” SP 4 Olecko I

1. Maria Głębocka „Udało prawie się” Gim. nr 2 Olecko
III gim.
2. Zuzanna Warsiewicz „Tańczące Erydyki” Gim. nr 2
Olecko III gim.
3. Klaudia Domel „Czy nastanie znów świt?”, Gim. nr 2
Olecko III gim.
4. Joanna Łuszczyńska „Piątek” Gim. nr 1 Olecko III
gim.
5. Weronika Mogilska „Dłoń” ZST Olecko I gim. laureatka 2016
6. Wiktoria Pawłowska „Bombonierka” ZSLiZ Olecko
III TŻ laureatka 2016
7. Sandra Świerzbin „Szukaj mnie” LO Olecko II
8. Anna Skorupska „Miasto gwiazd” LO Olecko I
9. Julita Milewska „Ballada o czarnej śmierci” LO Olecko I akomp. Rafał Turowski
10. Natalia Szymanowska „Ważne są tylko te dni” LO
Olecko I
11. Paulina Zubowicz „Za młodzi, za starzy” LO Olecko
I
12. Aleksandra Openchowska „Dach” - Tabb & Sound’n’Grace Gim. STO Olecko III gim.
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Paulina Butanowicz

Wioleta Domel

II Zamkowy Konkurs Fryzjerski

W wiosenny poranek, 16 marca sześć uczennic technikum fryzjerskiego stanęło do turnieju „Zamkowy Mistrz
Fryzjerstwa Kobieta awangardowa 2017”.
Przyszłe fryzjerki musiały wykonać fryzurę awangardową według własnego projektu. Nietypowe budowle na
własnoręcznie wykonanych stelażach, wysokie kompozycje, plecionki z włosów i metalu – takie cuda tworzyły na
głowach adeptki sztuki fryzjerskiej. Konkursowe fryzury
zachwyciły wszystkich zebranych, zamkowe koafiury z
powodzeniem mogą konkurować z projektami doświadczonych balwierzy.
W drugiej edycji konkursu najlepsza okazała się uczenGabriela Niedziółka
Natalia Milewska
nica klasy 1TIF: Agnieszka Żukowska, która w nagrodę
pojedzie do Wrocławia, by zgłębiać tajniki fryzjerstwa
(szkolić ją będą współtwórcy programu „Ostre cięcie”).
Ciekawymi elementami zwycięskiego uczesania były duże
gwoździe wplecione we włosy modelki. Drugie miejsce zajęła Paulina Życzewska (4TIF) z czarno – złotą kompozycją ozdobioną błękitną siatką. Na trzeci schodek podium
wskoczyła Paulina Butanowicz (2TBMF), która zaprezentowała wypełniony kwiatami kosz z włosów.
O tytuł mistrzyni fryzjerstwa walczyły również: Gabriela Niedziółka (2TBMF), Wioleta Domel (3T) oraz
Natalia Milewska (z klasy 4TIF). Wszystkie uczestniczki
konkursu udowodniły, że fryzjerstwo jest sztuką oraz ich
pasją. 				
Honorata Szwajda
Agnieszka Żukowska z modelką

Agnieszka Żukowska

Paulina Życzewska
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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

OM Y
O
E
PRw K
A
CJ

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

Tygodnik Olecki 12/999 - r. 2017

* 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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Dzień Kobiet i Mężczyzn
w Gimnazjum nr 2
8. marca, czyli w Dzień Kobiet czekała na nas niespodzianka. Chłopcy postanowili umilić długą przerwę i zorganizowali spotkanie na sali gimnastycznej.
Na początku Olaf Sujata 2d złożył życzenia. Życzył
wszystkim paniom dużo uśmiechu i spełnienia najskrytszych marzeń. Nagle na sali rozległa się znana nam melodia, do której zatańczyli chłopcy z zespołu One Action w
składzie: Miłosz Zackiewicz 2a, Jakub Prusko 2e, Sebastian Jabłoński 3a, Jakub Złotnik 3a. Czerpałyśmy z tego
mnóstwo radości. Taneczny pokaz naszych kolegów okazał
się strzałem w dziesiątkę. Między ich występami przypomniałam moim koleżankom, że święto 8 marca ustanowiono w celu upamiętnienia ofiar strajku kobiet domagających
się równouprawnienia.
Następnie głos zabrała dyrektorka Barbara Taraszkiewicz, która w imieniu wszystkich pań dziękowała chłopakom za pamięć i poświęcony czas. Na koniec mogłyśmy
poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez panów. Wszystkie dziewczyny były zadowolone z przygotowanej niespodzianki. To był cudowny gest!
Z kolei 10 marca, czyli w „Dniu mężczyzn” zorganizowałyśmy niespodziankę wszystkim chłopakom. Na długiej
przerwie w sali gimnastycznej złożyłyśmy im serdeczne życzenia. W ramach życzeń wystąpiła grupa taneczna
„New Wave” w składzie: Kinga Sadowska 1d, Patrycja
Sidorowicz 1d, Natalia Piotrowska 1d, Julia Rzesiowska
3c.
Dziewczyny zaprezentowały swoje popisowe choreografie. Na zakończenie koleżanki z klasy 2e zaśpiewały a

cappella piosenkę „Hołd naszym panom”, do której same
ułożyły tekst. Aby jeszcze bardziej umilić chłopcom ten
wyjątkowy dla nich dzień rozdałyśmy przeróżne słodkości.
Karolina Baranowska 3c

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B56001

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B56101

Rozpoczęcie
kursu

23
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godz.

1600
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Kalendar
z imion
22 marca (Dzień Ochrony Morza
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Bałtyckiego)(Światowy Dzień
Wody)
Baldwiny, Beaty, Bogumiły, Bogusławy, Jagody, Katarzyny, Leonii,
Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta,
Bogumiła, Bogusława, Godzisława,
Kazimierza, Oktawiana, Pawła,
Turybiusza, Wszemira
23 marca (Dzień Przyjaźni Polsko
- Węgierskiej) (Światowy Dzień
Meteorologii) (Światowy Dzień
Zapobiegania Gruźlicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbysławy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana, Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza, Piotra, Tyberiusza,
Wiktoriana, Wiktoryna, Zbisława,
Zbysława
24 marca
Dzierżysławy, Gabrieli, Katarzyny,
Lutomiry, Seweryny
Dzierżysława, Gabora, Gabriela,
Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona, Szymona, Teodora,
Zierżysława
25 marca
Lucji, Lutochny, Łucji, Marii, Marioli, Tamary, Wieńczysławy

Prokopa, Wawrzyńca, Wieńczysława,
Wolimira
26 marca (Zmiana czasu na letni)
Dory, Emanueli, Larysy, Małgorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa, Kasjana, Ludgera, Świętoboja,
Teodora, Tworzymira, Tymoteusza,
Wieńczysława
27 marca (Międzynarodowy Dzień
Teatru)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta,
Humberta, Jana, Marka, Mateusza,
Peregryna, Rościmira, Rościsława,
Ruperta
28 marca (Dzień Docenienia Chwastów)
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana,
Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana,
Kastora, Krzesisława, Sykstusa
29 marca (Dzień Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego, Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa,
Marka, Ostapa, Wiktora, Wiktoryna,
Zenona

Nasz przepis
Wlekanocne babeczki z
białym kremem
(przepis angielski)

Muffiny: 1,5 szklanki mąki pszennej
(22,5 dag), niepełna łyżeczka sody
oczyszczonej, pół łyżeczki proszku
do pieczenia, pół łyżeczki soli, 25
dag cukru, 1 jajko, 1 żółtko, 65 oleju
(nie oliwy, bo ma zapach), 1 łyżeczka
esencji waniliowej, pół szklanki maślanki, pół szklanki ciepłej wody
Krem: 24 dag kremowego białego
serka, 5 dag miękkiego masła lub
margaryny, 2/3 szklanki cukru pudru,
kilka kropli esencji waniliowej
Do dekoracji: skórka otarta z cytryny, zielona cukrowa posypka
Przesiewamy mąkę, sodę, proszek do pieczenia i sól. Dokładnie
mieszamy z cukrem. Dodajemy jajko, żółtko, esencję, olej, maslankę i
wodę.
Miksujemy wszystko na małych
obrotach aż do połączenia się składników, tak aby masa stała się gładka.
Formy do muffinek wykładamy
24 papilotkami. Każdą napełniamy
ciastem do trochę ponad połowy wysokości.
Pieczemy partiami w piekarniku
rogrzanym do 176°C przez 15 do 20
minut, do momentu aż patyczek wbity w babeczkę będzie suchy.
Wyjmujemt z pieca, studzimy
w formie i wyjmujemy babeczke na
kratkę.
Mikserem ubijamy masło z serkiem, cukrem pudrem i esencją do

chwili az masa będzie puszysta.
Masę przekładamy do szprycy, lub
rożka i nakładamy krem na babeczki.
Dekorujemy skórką z cytryny i zieloną cukrową posypką.

Lukrecja

Większość cukierków, które można
kupić w sklepach pod nazwą lukrecjowych, jest aromatyzowana nie lukrecją, ale zbliżonym do niej w smaku
anyżem.

Sos carbonara

... do makaronu robimy ze smażonego
boczku ze śmietaną.

Makaron

Na sałatki najlepiej nadają się makarony mające kształt muszelek, gwiazdek, zacierek.

Sos cumberland oryginalny

10 dag galaretki porzeczkowej, 6 dag
musztardy, szklanka czerwonego wina,
sok z 2 pomarańczy (przecedzony)
Galaretke porzeckową dokładnie rozcieramy z musztardą. Wino mieszamy z sokiem z pomarańczy i w nim
rozprowadzamy mieszanke musztardy
i galaretki porzeczkowej.

Tanie pierożki

0,8 mąki, 0,25 kg twarogu, 4 duże
cebule, 5 dag słoniny lub boczku,
ziemniaki z poprzedniego obiadu, sól,
1 łyżeczka majeranku, pół łyżeczki
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Cytaty na ten tydzień
O Szatanie (...)
Który starym pijaka kościom
niepożytą
Giętkość dajesz, gdy wpadnie
pod końskie kopyto, (...)
Charles Baudelaire,
Modlitwa do Szatana
Nie wiedziałem nawet, że można
pić dżin kuflami.
Terry Prathett,
Na glinianych nogach
Nadeszła ta niemiła pora dnia
pijaństwa, kiedy po paru godzinach w wygodnym rynsztoku
człowiek zaczynał odczuwać
kary wymierzane przez trzeźwość, a był jeszcze na tyle pijany, że czuł się jeszcze gorzej.
Terry Prathett,
Na glinianych nogach
Pionierzy nie są wszak aniołami
i nigdzie nimi nie byli.
Eva Lorenz,
Odkrywcy i rabusie starożytności

PRZYS£OWIA
Niech Gabriela (24 marca) marcowej słocie nie wierzy, tylko patrzeć,
jak grom z nieba uderzy.
Nie ma w marcu wody, nie ma w
kwietniu trawy.
Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie Zmartwychwstanie.
W Zwiastowanie (25 marca) i robaczek, i żmija z ziemi zmartwychwstanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) na
polskiej ziemi bocian stanie
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują się bocianie. (Uważano, że bociany
winny z zimowych wędrówek wrócić
na Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy
tak się nie stawało był to zły znak wróżący nieurodzaj w polu w danym roku.
Wiosna piękna kwiatkami, a jesień
snopkami.
Siej owies w błoto, będzie jak złoto.
Suchy marzec, mokry kwiecień i
zimny maj napełniają piwnice i spichlerze, także obfite siano dają.
Mokry marzec rolnika boli, suchy
marzec sprzyja roli.
gałki muszkatołowej
Do ziemniaków dodajemy kostkę
twarogu oraz drobno pokrojoną, uduszoną na słonince cebulę. Wyrabiamy ręką
w misce.
Dodajemy sól, pieprz, majeranek
oraz gałkę muszkatołową do smaku.
teraz robimy ciasto. Mąkę zalewamy
wrzątkiem i dolewamy 2 łyżki oleju i
wyrabiamy.
Gotowe pierożki polewamy tłuszczem ze stopionej słoniny (boczku).

s do makaromu spaghetti
robimy ze śmietany zasmażonej z chili.
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Andrzej Malinowski

Lizawki dla jeleni
w Puszczy Boreckiej
Dojazd: Olecko - Sokółki - Czerwony Dwór
Lizawki słupowe dla jeleni – to brykiety solne umieszczane na wysokich słupkach i pniach drzew.
Lizawki stanowią dla zwierząt źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru. Ze względu na terytorializm dzikich
zwierząt lizawki powinny być rozmieszczane równomiernie na całym obszarze. I tak jest w Puszczy Boreckiej. Jelenie powinny mieć jedną lizawkę na 100 ha lasu.
W deszczową niedzielę, 11 grudnia 2016 r. w Puszczy
Boreckiej byli i lizawki widzieli: Cezary Lasota, Piotr
Ciuk i Andrzej Malinowski.

Lizawka – znajdujący się w bliskim sąsiedztwie paśnika
słupek z wywierconymi lub naciętymi otworami, w którym znajduje się kostka soli kamiennej. Służy zwierzynie
grubej do uzupełniania składników pokarmowych, przede
wszystkim w okresie zimy. W ekosystemie ziemskim
często występują lizawki naturalne, gdzie zwierzęta mogą
uzupełnić minerały, jak sód, wapń, żelazo, fosfor czy
cynk, niezbędne do wzmocnienia przed nastaniem wiosny
kośćca i mięśni
Puszcza Borecka o powierzchni 230 km² położona jest w
północno-wschodniej Polsce i jest największym kompleksem leśnym na Pojezierzu Ełckim, które jest częścią
Pojezierza Mazurskiego

to@borawski.pl

IV TURNIEJ Z CYKLU
„EDKAR” GRAND PRIX OLECKA
2016/2017
W TENISIE STOŁOWYM
18 marca na hali Lega odbył się kolejny turniej tenisa
stołowego.
Organizatorem był MOSiR Olecko i MLKS Czarni Olecko, a sędzią głównym Marzena Jasińska.
WYNIKI:
Kategoria I – niepełnosprawni:
Kobiety:
1. Anna Zielińska (WTZ Olecko) 9 pkt.
Mężczyźni:
1. Krzysztof Trochim (Start Białystok) 9 pkt.
2. Marek Rzepliński (Start Białystok) 7 pkt.
Kategoria II – rocznik 2006 i młodsi:
Dziewczęta:
1.Maria Skarżyńska (LUKS ABC Pisanica) 9 pkt.
2. Elżbieta Prostko (UKS Konieczki Ełk) 7 pkt.
3. Julia Jankowska (SP 2 Gołdap) 6 pkt.
Chłopcy:
1. Dawid Chilicki (UKS Jantar Gołdap) 9 pkt.
2. Mateusz Marcinkiewicz (UKS Jantar Gołdap) 7 pkt.
3. Karol Szeszko (UKS Białobrzegi) 6 pkt.
Kategoria III – rocznik 2004 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Gabriela Ziarko (UKS Konieczki Ełk) 9 pkt.
2. Oliwia Bagińska (UKS Jantar Gołdap) 7 pkt.
3. Joanna Skakuj (SP 4 Kętrzyn) 6 pkt.
Chłopcy:
1. Mikołaj Malinowski (UKS Konieczki Ełk) 9 pkt.
2. Kacper Malinowski (Pisanica) 7 pkt.
3. Maciej Bronakowski (UKS Białobrzegi) 6 pkt.
Kategoria IV – rocznik 2001 i młodsi:
Dziewczęta:
1.,Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2..Milena Terlecka (UKS Remik Stary Folwark) 7 pkt.
3..Dominika Miezianko (MLKS Czarni Olecko) 6 pkt.
.
Chłopcy:
1. Maciej Bronakowski (UKS Białobrzegi) 9 pkt.
2. Piotr Aksinowicz (Słobódka) 7 pkt.
3. Marcel Rutkowski (LUKS ABC Pisanica) 6 pkt.
5-6. Aleksander Krajewski (MLKS Czarni Olecko),
Szymon Toczyłowski (UKS Białobrzegi)4 pkt.
7-8. Hubert Ostrowski (UKS Remik Stary Folwark)
d, Kacper Protasiewicz (ZS Babki Oleckie) 3 pkt.
9-11. Sebastian Gajewski (ZS Babki Oleckie), Damian
Fiedorowicz (MLKS Czarni Olecko), 2 pkt. Dominik
Hinc (ZS Babki Oleckie) 2 pkt.
Kategoria V – rocznik 1997 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2. Dominika Miezianko (MLKS Czarni Olecko) 7 pkt.
3. Alicja Kulinek (Węgorzewo) 6 pkt.
		
Chłopcy:
1. Damian Domalewski (Słobódka) 9 pkt.
2. Kacper Misiun (UKS Jantar Gołdap) 7 pkt.
3. Piotr Aksinowicz (Słobódka) 6 pkt.
4. Jakub Barszczewski (Słobódka) 5 pkt.
5-6. Sebastian Kozakiewicz (Węgorzewo), Szymon To-
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czyłowski (UKS Białobrzegi) 4 pkt.
7-8. Aleksander Krajewski (MLKS Czarni Olecko) 3
pkt. Adam Buza (Olecko) 3 pkt.
9. Patryk Kłeczek (MLKS Czarni Olecko) 2 pkt.
Kategoria VI – OPEN kobiet:
1. Marzena Jasińska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2. Dorota Podgórna-Ćwik (Boćwinka) 7 pkt.
3. Marietta Protasiewicz (Babki Oleckie) 6 pkt.
Kategoria VI – OPEN mężczyzn:
1. Tyberiusz Królewicz (Grajewo) 9 pkt.
2. Robert Karniej (MLKS Czarni Olecko) 7 pkt.
3. Marcin Czarniacki (Ełk) 6 pkt.
4. Marek Krymski (Grajewo) 5 pkt.
5-6. Andrzej Karniej (MLKS Czarni Olecko) 4 pkt,
Mateusz Marczykowski (Grajewo) 4 pkt.
7-8. Damian Domalewski (Słobódka), Michał Bronakowski (UKS Białobrzegi) 3 pkt.
9-12. Jakub Barszczewski (Słobódka), Szymon Siłkowski (UKS Białobrzegi). Marcin Chlebus (MLKS Czarni
Olecko), Tomasz Skrocki (Judziki) 2 pkt.
13-14. Piotr Aksinowicz (Słobódka) 1 pkt.,Karol Szymański (Bakałarzewo) 1 pkt.
Kategoria VI – 50+ mężczyzn:
1. Stanisław Malinowski (UKS Konieczki Ełk) 9 pkt.
2. Marek Różycki (Gołdap) 7 pkt.
3. Andrzej Karniej (MLKS Czarni Olecko) 6 pkt.
					
Kategoria VI – 60+ mężczyzn:
1. Adam Trochim (Olecko) 9 pkt.
Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii
otrzymało pamiątkowe dyplomy. Wszyscy otrzymali wejściówki na pływalnię. W zawodach uczestniczyło 72 zawodników i zawodniczek.
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Demoniczna strona Suwalszczyzny

Jakiś czas temu miałam zaszczyt napisać recenzję „Gałęzistego” Artura Urbanowicza. Książką byłam po prostu
„powalała”, przeczytanie jej zajęło mi zaledwie kilka godzin - oderwać się od niej nie sposób.
20 marca dane nam było poznać autora osobiście, albowiem odwiedził on Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, by promować swoje literackie dzieło.
Urodzony w Suwałkach, a mieszkający i pracujący na
co dzień w Gdańsku Artur Urbanowicz, uważa siebie za
lokalnego patriotę, zaś pisanie jest jego ogromną pasją.
Twierdzi, iż chce pisać przystępnie dla odbiorców w każdym wieku, dlatego używa języka codziennego, prostego.
Być może dlatego „Gałęziste”, choć tak mroczne, czyta się
naprawdę z dużą lekkością.
Swoją fascynacją gatunkiem horroru autor zaraził
chyba wszystkich przybyłych na spotkanie. Opowiedział
nam o tym, jak powstawała książka, jaka była inspiracja
do powstania okładki horroru oraz które z podań i legend
związanych ze słowiańskimi demonami zrobiły na nim największe wrażenie.
Głównym pytaniem spotkania było „dlaczego lubimy
się bać?”, przecież strach nie jest pozytywnym uczuciem.
Dlaczego literatura horroru zajmuje tak wysoką pozycję
wśród najbardziej poczytnych książek, zwłaszcza u młodego pokolenia? Strach nas fascynuje, ciekawi, lęk rodzi
adrenalinę i ekscytuje, jesteśmy ciekawi tego, czego nie

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 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 „Li-

znamy. Tematyka grozy dotyka sfer, które racjonalnie nie
zostały wyjaśnione, zgłębione….
Autor nadmienił krótko o swojej kolejnej książce pt.
„Grzesznik”, która ukaże się już latem tego roku. Tym razem poznamy bossa suwalskiego półświatka, którego po
przeżytym wypadku nawiedzają dusze zmarłych i demony.
Jak to skomentowała jedna ze znajomych Urbanowicza:
„aż strach pomyśleć, co siedzi w jego głowie”.
Horrory, obok literatury fantasy, są bliskie moim gustom literackim, być może dlatego książka Urbanowicza
zrobiła na mnie takie wrażenie, zaś spotkanie z autorem
pozostawiło po sobie same pozytywy.
Artur Urbanowicz otrzymał pamiątkowy obrazek, wykonany specjalnie na tę okazję przez lokalnego artystę-plastyka, Marka Pacyńskiego. Obiecał także, iż niebawem
pojawi się w Olecku z promocją „Grzesznika” – trzymamy
go za słowo!
Ewa Omilian

teratura” 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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Przedszkole „Kubuś
i przyjaciele” wita wiosnę

K24801

Tradycyjnie, jak co roku, 21 marca dzieci z Przedszkola
Niepublicznego „Kubuś i przyjaciele” pożegnały zimę
i powitały wiosnę. Wesołym i kolorowym korowodem
przeszły ulicami miasta wręczając spotkanym mieszkańcom Olecka kolorowe kwiaty i przesyłając wiosenne
pozdrowienia. Mamy nadzieję, że naszym przedszkolakom udało się przepędzić zimową aurę i od dzisiaj będzie
świecić tylko gorące słoneczko.
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PO KOKARDĘ (311)

Trzy dziewiątki
Kiedyś ułożyłam taką rymowankę: „Jeśli dziewięć –
dziewięć - osiem znasz – odezwie się Pożarna Straż”. To
tak, żeby dzieciaki łatwiej zapamiętały ten numer telefonu i żeby im tak melodyjnie wpadał w ucho.
Było jeszcze: „Dziewiątki trzy – wezwiesz pogotowie i ty!” Po jakimś czasie mój sąsiad przekonał mnie
do trunku litewskiego o takiej właśnie nazwie - trzy
dziewiątki: „999”. Przekonał skutecznie, niezły.
A rymowanki trzeba było zmienić na sto dwanaście,
ale jak to leciało, zapomniałam. Ale mam coś, czego
też jest trzy, bo jeśli te trzy dziewiątki podzielimy przez
ilość dziewiątek w 999, to wynik będzie… chyba przekombinowałam, więc krótko:

TRZY ZASADY

Fotografuje

Bolesław
Słomkowski

Zbliżały się Święta. Wszyscy zaczęli zjeżdżać do
domów. Przyjechał też zajączek. Wszyscy byli z niego
dumni w całej okolicy, bo jako jedyny ze wsi dostał się
na wyższą uczelnię w wielkim mieście. Uczelnia była
renomowana, a miasto było naprawdę wielkie.
Zajączek z przejęciem odpowiadał na wszystkie
pytania znajomych, pokazywał zdjęcia. Wszystkich zachwyciła opowieść o pewnym profesorze, który zjeździł
pół świata ze swoimi wykładami.
- Co za mądrości głosił ten profesor? – dopytywał
brat.
- Otóż on uważał, że aby nie zmarnować dnia, to należy w życiu kierować się według trzech zasad. Zasada
pierwsza: trzeba obejrzeć jakiś piękny obraz; po drugie:
trzeba wysłuchać pięknej muzyki; a po trzecie: trzeba
zrobić dobry uczynek. Spełniając te trzy zasady, dzień
można uznać za udany i można spokojnie iść spać.
Zasmucił się brat, bo trudno spełnić te trzy zasady
naraz. W mieście łatwiej, bo jest wiele galerii, muzeów,
wystaw malarskich i fotograficznych. Można w każdej

chwili wejść i podziwiać dzieła znanego malarza czy fotografika. A na wsi?
Wszyscy co prawda robią zdjęcia, bo każdy posiada aparaty cyfrowe i telefony komórkowe z aparatami
fotograficznymi, ale żeby od razu robić wystawy? Oj,
nie.
A słuchanie muzyki? No kto słyszał na wsi o filharmonii albo chociaż widział salę koncertową? Owszem
przyjeżdżają czasami orkiestry strażackie z okazji dożynek czy innych świat, ale montuje się dla nich scenę
z desek i już.
Może najłatwiej pójdzie z trzecią zasadą – zamyślił
się brat zajączka.
Podzielił się tym smutkiem z bratem-studentem.
- Mylisz się. Chodź, pokażę ci piękny obraz. – powiedział zajączek.
- Żartujesz chyba! Przecież w okolicy nie ma żadnej
wystawy.
Ale szarak nie słuchając wyciągnął brata na środek
lasu.
- Patrz - wskazał na zaśnieżone drzewa - nie ma
piękniejszego widoku od tych drzew, od śladów saren
na śniegu, od budzącego się słońca pomiędzy krzakami.
A przyjrzałeś się sikorkom? Ta dopiero ma zadziwiające
kolory!
Brat popatrzył z niedowierzaniem, bo znał ten las
na pamięć, ale teraz wydal mu się rzeczywiście inny i
piękniejszy.
- A muzyka? Co ze słuchaniem muzyki?
- Posłuchaj, jak drzewa skrzypią, kiedy wiatr je wygina. Ooo, dzięcioł stuka, słyszysz? A wiosną to dopiero
jeden nieprzerwany koncert - cały las się rozświergocze.
Tak chciałabym to usłyszeć, ale nie wiem, czy przyjadę.
A w mieście tylko ryk samochodów i zgrzyt tramwajów.
Z trzecią zasadą też sobie poradzisz. Czasami trzeba
coś zrobić dobrego dla siebie, a potem łatwiej zrobić dla
innych. I tyle tych mądrości. Cześć!
Marusia
Ps. A już za tydzień…, oj, wielkie święto w „TO”.
Bardzo się na to cieszę!

Zimowe ostatki

