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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756
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Podpisujcie wyłożone w sklepach 
listy z protestem
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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 Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „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
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Za-

mek”, Zamek

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,49 zł
Arctic ....................... 4,69 zł
Pb 95 ........................4,59 zł
PB 98 ........................4,79 zł
LPG ...........................2,02 zł
Olej opałowy ..............2.80 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

5 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - V Integracyjny Turniej Badmintona, hala Lega
6 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budy-
nek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
16.00 - Palmy Wielkanocne, warsztaty, biblioteka, Koper-
nika
7 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.30 - Po prostu przyjaźń, film, kino Mazur
19.00 - Pokot, film, kino Mazur
8 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - 14.00 - IV Olecki Jarmark Wielkanocny, plac Wol-
ności, Rynek
16.30 - Po prostu przyjaźń, film, kino Mazur
19.00 - Pokot, film, kino Mazur
19.00 - Kabaret Moralnego Niepokoju, hala Lega
9 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - X Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie 
stołowym, hala Lega
15.00 - Gdzie jest jajo, gra miejska, Rynek placu Wolności
16.30 - Po prostu przyjaźń, film, kino Mazur
19.00 - Pokot, film, kino Mazur
10 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
11 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - XXI Gratka dla Nastolatka, eliminacje, kino Mazur
12 kwietnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
14 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
16 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
18 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
19 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
20 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy 
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
21 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Kwiecień - miesiącem Ziemi, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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27 marca od 10.26 jeden zastęp JRG PSP wydobywał w oko-
licach Połomu z wód Łaźnej Strugi trzy padłe dziki.

27 marca od 15.48 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wie-
liczkach pożar suchej trawy.

27 marca od 17.35 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie gasiły w Drozdowie mężczyznę.

27 marca od 19.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił 
pożar suchych traw w Kowalach Oleckich.

28 marca od 12.28 dwa zastępy JRG PSP usuwały znad jezdni 
w Wieliczkach nadłamany konar drzewa.

28 marca od 18.52 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchych 
traw w Ślepiu.

28 marca od 23.41jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę oleju 
z jezdni ulicy Sokolej.

29 marca od 8.38 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchych 
traw na nasypie kolejowym przy ulicy Zamostowej.

informacji udzieliła ogniomistrz 
Katarzyna Jeglińska

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi

Członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Przypisani Północy” 

składają wyrazy współczucia

Pani Barbarze Janowicz 
z Rodziną 

z powodu śmierci męża i ojca

Śp.
Wiaczesława Janowicza

Żegnaj Sławku. Będziemy Cię zawsze 
z serdecznością pamiętać
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Jan Błaziński

• Antoni Czyżewski
• Maria Długorzewska
• Martyna Jabłońska
• Ryszard Marciniak
• Marek Okartowski

Upominki ufundowali:
  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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8 kwietnia 
IV Olecki Jarmark Wielkanocny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we 
współpracy z    Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olec-
ku „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 zaintere-
sowanych wystawieniem 
swoich wyrobów prosimy o 
zgłoszenia telefoniczne lub 
mailowe: 
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Olec-
kiej, Maria Dzienisiewicz 
– 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 
605-107-755
Agnieszka Lewandowska – 
(87) 520 20 59
do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Z okazji wydania 1000. numeru „Tygodnika 
Oleckiego” Hurtownia Wędlin Arnold ufundo-
wała cztery karnety, każdy warty 100 złotych 
na zakupy w w\w hurtowni.
Losowanie karnetów wg regulaminu opubli-
kowanego na dole strony z dopiskiem „Hur-
townia Wędlin Arnold”.

Konkurs 
na hejnał gminy Olecko

Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny, któ-
ry stanie się jej hejnałem. Konkurs ma charakter otwarty i 
kierowany jest do pełnoletnich muzyków, kompozytorów, in-
strumentalistów 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 gmi-
ny. 

Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze 
najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane interneto-
wemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. 

W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji, przepro-
wadzenie 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 ko-
misja 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 wyna-
grodzenie w wysokości 2 000 zł brutto, które zostanie mu 
wypłacone w oparciu o umowę o dzieło.

newsletter UM

31 marca 1917 zmarł 
dr Klaus Krech 

autor albumu „Treuburg” 
i tomu wspomnień 

„Mein Leben im Strom der Zeit”
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Felieton

Najnieszczęśliwej jest się 
obudzić dwadzieścia minut 
przed budzikiem. To jest taki 
czas, że ani zasnąć, ani wstać, 
bo sen jeszcze gdzieś w ko-
ściach został i nie pozwala 
z poziomu do pionu przejść. 
Leżę wtedy i czekam na dzwo-
nek w zegarze, na mobilizację, 
którą mi zgotuje.

Odszedł Sławek Janowicz. Gdzieś daleko, w ob-
cym kraju zasnął... i już. 

Straciłem przyjaciela. Już nie usiądzie naprzeciw 
mnie by porozmawiać. Jego twarz i te krzaczaste brwi 
naprzeciw mej twarzy. Ręka na plecach i żelazny re-
pertuar słów, kiedy zaczynał tłumaczyć życie, które 
mnie doświadczyło „Wiesz Mareczku...”. Nie ma 
Sławka.

Nie ma już Sławka.
W zasadzie, to miał na imię Wiaczesław. Wszyscy 

mówili jednak „Sławku”. 
Poznaliśmy się na Oleckim Czerwcu Poetyckim. 

On przyjechał z Andrzejem Sulimą-Surynem, Wojt-
kiem Darskim i Mirkiem Słapikiem. Z całym gołdap-
skim „Domem Marka”, który (znaczy Dom) zamienił 
się później na SDS. Sławek wziął udział w konkursie 
jednego wiersza. Wszyscy wiedzieli, że był synem 
Sokrata Janowicza. Ojciec zasłynął w tym czasie 
zbiorem opowiadań-reportaży „Wielkie miasto Bia-
łystok”. Sławek jednak żył swoim życiem... i swoją 
twórczością. 

Sławek był typem wędrownika. Nigdzie nie potra-
fił długo miejsca zagrzać. Naturalnie – do chwili, gdy 
poznał Basię.

Nie pamiętam dokładnie roku, kiedy to było, ale 
zamieszkał w naszym domu w Świętajnie. Sprząt-
nąłem swoją pracownię fotograficzną, a on tam roz-
stawił sztalugi i malował. Pracownia, to był w zasa-
dzie duży pokój z szczelnymi zasłonami na oknach, 
bo potrzebna była ciemność do wywoływania zdjęć. 
Był tam też tapczan. Wszystko na dużym strychu w 
budynku nad brzegiem jeziora. Tak jak w cudownym 
marzeniu był tamten dom. 

Sławek mieszkał u nas całe jedno lato. Ja łapałem 
węgorze, coś pisałem. On malował. Noce pod niebo-
skłonem rozświetlonym gwiazdami drogi mlecznej. 
Cichy odgłos dzwonków, gdy brały ryby. Kląskanie 
słowika. Odgłosy spadających z drzew kropel rosy, 
tak jakby ktoś szedł przez zarośla. Lato.

Po kilkunastu latach to ja zamieszkałem u Basi i 
Sławka. Również w wakacje. Wyjechali do Norwegii 
i zostawili nam dom, zwierzęta i ogród do popilnowa-
nia. To też było przepiękne lato. 

W nocy siadaliśmy przed domem i liczyliśmy 
spadające gwiazdy. Krzycząc radośnie, gdy meteoryt 
przeszył czarne niebo. Przestawiliśmy krzesła w co-
raz to inne miejsca aby tych gwiazd spadających zo-
baczyć jak najwięcej. Chodziliśmy na długie spacery 
do lasu, który zaczynał się kilkadziesiąt metrów za 
domem. 

Później też często bywałem u Basi i Sławka. Na 
imieninach, urodzinach, chrzcinach. Jeździłem rąbać 
drzewo. Lubię tę czynność. Sławek się śmiał, że jak 
tak dalej pójdzie, to będę musiał mu płacić za tę przy-
jemność. 

Ale na te ostatnie urodziny Sławka nie pojecha-
łem. Byłem chory, zmęczony i... tylko zadzwoniłem. 
Porozmawiałem chwilę z nim. Powiedziałem o kło-
potach ze zdrowiem, z całokształtem. A on przecież 
przyjechał z Norwegii tylko na te urodziny!

Sławek posłuchał mnie i jak zawsze: „Wiesz Ma-
reczku, przecież to nie ostatnie...” i ten głos słyszę do 
tej pory. „Nie ostatnie”.

Jest taki wiersz John’a Donne. Poeta w siedemna-
stym wieku napisał tak:

Nikt nie jest osobną wyspą;
każdy tworzy cząstkę kontynentu.
Grudka ziemi, którą zmyje morze,
pomniejszy Europę tak samo
jak zniknięcie przylądka
posiadłości przyjaciół czy twej własnej.
Każda śmierć człowieka umniejsza mnie,
bowiem jestem nierozdzielny z ludzkością.
Przeto nigdy nie wywiaduj się, komu bije dzwon;
bije on tobie...

Najgorzej dla świadomości, gdy obudzę się ze 
dwadzieścia minut przed budzikiem.

Za wcześnie na wstanie, za późno by zasnąć. Wte-
dy przychodzą te myśli... Wspomnienia... Wyznania...

Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Historia regionu
W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Za-

mek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu. 
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, mili-

Fotograf „Przekroju”
Wojciech Plewiński latami zamieszczał zdjęcia w kra-

kowskim tygodniku „Przekrój”. Na okładkach prezentowa-
no główny towar eksportowy ówczesnej Polski – urodziwe 
Polki. Fotograf wspomina: „panie były pięknymi amator-
kami, a nie zawodowymi modelkami”.

W rozmowie zamieszczonej w „Wysokich Obcasach” 
(dodatek do „Gazety Wyborczej) 2017, nr 11 odsłoni rąbek 
tajemnicy pracy: „Przez te wszystkie lata nauczyłem się 
sam kobiety malować i przebierać tak, że ich własne matki 
nie poznawały”. Nestor dziennikarski nie psioczy na to, co 
minęło, ze spokojem opowiada: „(…) były czasy ponure. 
Myśmy – żeby się od tego wszystkiego oderwać – uciekali 
w zabawę, ale też w przyrodę. Kajaki na dzikich Mazurach, 
kursy wspinaczki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
wyjazdy w Tatry. Na przykład takie przewożenie kajaków. 
(…) Kajaki były składane, ale trzeba było je przewieźć z 
Krakowa na Mazury pociągiem z przesiadkami, przez War-
szawę! Z wagonu bagażowego na plecy i potem dorożką 
na Dworzec Wschodni! Dorożka się uginała! Klap, klap, 
zmęczony koń wiózł  nas na Pragę – bo nie dało się wte-
dy inaczej – i w dalszą drogę! Dawaliśmy drobny pieniądz 
bagażowemu, żeby na jakieś stacyjce, na której wysiadali-
śmy, błyskawicznie wyrzucił nasze bety z wagonu bagażo-
wego. I można było zacząć spływ. (…)”

A jednak… spryciule żyli w PRL-u, o którym teraz 
młokosy opowiadają głupoty. Zamiast migiem pędzić do 
bibliotek, w którym drzemią zszywki kolorowego „Prze-
kroju” i czarno-białe gazety lekko podkolorowane. Jeszcze 
została garstka ludzi grzecznych, więc jest nadzieja, że 
można się wstrzymać od klątw. I mówić jaśniej o czasach, 
które tak niektórzy zamazują.  

Czesław Mirosław Szczepaniak

Program Pomocy Dzieciom 
stypendia dla dzieci 

w ciężkim stanie klinicznym
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opieku-
jących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku 
znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wy-
magające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respira-
tora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub 
pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych 
zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i 
ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzy-
liśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki 
rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Pro-
cedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by 
w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i 
stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świad-
czenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego 
nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie 
wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwa-
lifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną 
dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla 
każdej z rodzin -jest ono przyznawane na okres jednego 
roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie 
pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania 
i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyska-
nych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym 
z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej 
poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład 
poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też 
podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących 
członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicz-
nym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje 
się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym 
adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-
-dzieci.spes.org.pl

Wysyp kontrowersyjnych 
inwestycji w okolicach Olecka

Od kilku tygodni mieszkańcy bulwersują się planami 
budowy dużej fermy trzody chlewnej w Imionkach ale to 
nie jedyna tego typu inwestycja, lokowana na terenie na-
szej gminy. Właściciele fermy trzody chlewnej oraz fermy 
norek amerykańskich, położonych w  Kukowie i okolicy 
tej miejscowości, planują znaczną rozbudowę i zwiększe-
nie produkcji zwierzęcej.

Mieszkańcy Osiedla Siejnik od kilku lat skarżą się na 
uciążliwość zapachową wynikającą z lokalizacji okolicz-
nych ferm. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie zatrzy-
mamy planów inwestorów grozi nam  zapachowa zapaść. 
Trudno będzie rozwijać miasto w kierunku sportu, rekre-
acji czy turystyki.

Szanowni Mieszkańcy,
Apelujemy o włączenie się  w prace nad sporządzeniem   

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kukowo-tereny obsługi produkcji rolnej”. Do 2 maja br. 
czekamy na Wasze wnioski - mogą je składać wszyscy za-
interesowani. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 

nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski, które otrzymamy od Państwa pomogą nam w 
przygotowaniu miejscowego planu zgodnie z potrzebami i 
wizją rozwoju gminy!
Więcej na temat  inwestycji na stronie www.olecko.pl
http://www.olecko.pl/aktualnosc-1-1502-wysyp_kontro-
wersyjnych_inwestycji_w_1.html

taria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olec-
ka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II 
wojną światowa i po niej

Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Pla-
cu Zamkowym 2, 
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Konkurs grantowy 
na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła kon-
kurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią pro-
gramu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem jest 
rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, a także 
przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienio-
nych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

Celem konkursu jest wsparcie wdrożenia reformy sa-
morządowej na Ukrainie.

Priorytety tematyczne konkursu:
budowanie kompetencji i przekazywanie wsparcia 

eksperckiego dla połączonych hromad w zakresie nowych 
lub poszerzonych kompetencji władz lokalnych, w tym w 
zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i medycz-
nymi na poziomie lokalnym, formowania budżetów lokal-
nych, gospodarki komunalnej,

wdrażanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) 
na Ukrainie,

tworzenie mechanizmów, platform wymiany doświad-
czeń pomiędzy połączonymi hromadami.

Planowane projekty muszą być realizowane w ścisłej 
współpracy z partnerem ukraińskim.

Całkowita wartość dotacji: od 100 tys. do 250 tys. zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje poza-

rządowe, w szczególności stowarzyszenia i fundacje.
Termin składania wniosków: do 13 kwietnia 2017 roku.
Szerzej: http://solidarityfund.pl/konkurs-grantowy-

-rzecz-ukrainy/
Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

Ruszyła kampania 
„Stop Pożarom Traw”!

Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciw-
ko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek 
wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba 
pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. 
pożarów łąk i nieużytków rolnych. W całym 2016 r. 
odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 
36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. 
To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Po-
żary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, 
a ich gaszenie może trwać wiele godzin. W 2016 r. 
podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem 
pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpo-
wiada pojemności 18 basenów olimpijskich. Pożary 
traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Za-
grażają lasom, domom i zabudowaniom gospodar-
czym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubie-
głym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 
81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha 
łąk i nieużytków rolnych.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” zosta-
ła również uruchomiona strona internetowa  http://
www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć 
wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

 st. kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

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 kon-
takt. Czekamy na Państwa!!

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

Wsparcie dla pomysłowych 
przedsiębiorców

28 marca rozpoczął się konkurs na wsparcie przedsię-
biorczości poprzez nowoczesne usługi instytucji otoczenia 
biznesu. To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym na lata 2014-2020 na Warmii i Mazu-
rach. Do podziału jest blisko 20 mln zł.

- Kilkaset milionów euro trafi na dofinansowanie 
przedsięwzięć gospodarczych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020 – mówi marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. - Premiowane będą przede wszystkim in-
nowacyjne pomysły i wdrażanie nowoczesnych technologii 
przez przedsiębiorców. Dlatego w tym programie zabezpie-
czyliśmy też środki na nowoczesne wsparcie sektora regio-
nalnej gospodarki.

Konkurs jest podzielony na dwie części.
Schemat A przeznaczony jest na wsparcie doradcze i 

szkoleniowe podmiotów spierających przedsiębiorczość, 
także tych zarządzających parkami przemysłowymi, na-
ukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczo-
ści, ośrodkami innowacji. Tu do wykorzystania jest pula 
ponad 7 mln zł.

Schemat B dotyczy przygotowania i świadczenia pa-
kietowych usług służących podniesieniu innowacyjności 
firm, w tym inwestycje w infrastrukturę oraz w celu świad-
czenia nowych usług. Tu do podziału jest 12,5 mln zł.

Preferencje będą miały projekty z obszarów inteligent-
nych specjalizacji województwa i o największym udziale 
wkładu prywatnego.

Nabór wniosków potrwa do 29 maja. Szczegóły kon-
kursu na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

BIBLIOTEKA - GAME-OTEKA
zajęcia rozwijające Twoje logiczne myślenie, zręczność i 
pracę w grupie

* Lubisz grać?
* Chcesz rozwijać logiczne myślenie?
* Chcesz pogłębić swoje umiejętności językowe?
* Lubisz układać puzzle?

W bibliotece czekają na Ciebie:
- RUMMIKUB
- PUZZLE
- SCRABLE
- GRY PLANSZOWE
- GRY LOGICZNE I JĘZYKOWE

Spotykamy się z dziećmi w PIĄTKI o 16:00

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publicznaw Olecku, ul. 
Kopernika 6,tel. 87-731-40-04, www.przystanek.pl
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Bocian
Bocianie gniazdo jest wpisane w polski kra-

jobraz. Poeta pisał, że nie wolno je niszczyć 
(dawniej mawiano: popsować). Od wieków 

wierzono, że bocian przynosi wiosnę na skrzydłach oraz 
węzełek z dzieckiem w dziobie. Tyle legenda. To jest po-
żyteczny ptak, choć taki poważno-śmieszny. Ma wszystko 
długie: dziób, szyję i nogi. Chodzi dostojnie. Brodzi przez 
trawy i wydziobuje, co smaczniejszy bociani kęsek. Jest 
mięsożercą. Gniazduje wysoko, więc z góry na wszystko 
patrzy. Niby taki delikatny, a to jest ostry ptak. Bocianie 
sejmiki kończą się nieraz krwawą jatką. Świadkami: łąka, 
polana i ściana lasu. Nie ma zmiłuj się dla tych, którzy 
mają kłopoty, żeby oderwać się od ziemi. Piszę o tym, żeby 
nie oszczędzać na prawdzie. 

Na bocianie skrzydła skoczył mały wielki łakomczuch 
Podziomek, „ręce mu koło szyi założył, piętami boki ści-
snął, pochylił mu się na kark jak jeździec, kiedy konia w 
pęd puszcza, i naprzód przed innymi ruszył”. Wiosna go 
zastała w miejscu, gdzie przed laty pewna niewiasta zdzie-
liła go rózgą. W końcu czmychnął  na grzbiet kota i z opre-
sji wyszedł o własnych siłach. Bocian nie ma imienia, po-
dobnie jak jaskółka, która była jak karetka pogotowia, co 
na czas zdążyła, ratując żabę Półpanka. Zainteresowanych 
odsyłam do książki-baśni Marii Konopnickiej pt. „O Kra-
snoludkach i sierotce Marysi”.

Cuda wianki 
Współczesny Koszałek-Opałek już nie musi nosić ze 

sobą atramentu i gęsiego pióro, i księgi, która jest ciężka 
jak papier, co nigdy się nie rumieni. Ile to zajmowało mu 
miejsca, wiedzą ci, co czytali o jego peregrynacjach. On 
nie chodził dla chodzenia, żeby 
zabić czas, bo gdyby zabijał, to 
byłby rozbójnikiem. Zapisywał, 
co zobaczył i przeżył. 

Obecnie, o czym się w szkole 
nie mówi, korzysta z cudów, jakie 
ofiarowuje współczesna techni-
ka. Nosi plecak, w którym jest 
tablet zasilany energią słoneczną, 
w nocy ma akumulatorek. Idzie i 
zbiera na tarczy plecaka promie-
nie słoneczne. A jak chce spraw-
dzić, co napisał, to może sobie wydrukować, wystarczy, 
że zerwie liść albo igiełkę i wetknie do mini drukareczki. 
Wszystko ma zapisane na twardym dysku pamięci. A żeby 
danych nie stracić, to jeszcze to, co ma, upycha do tzw. 
internetowej chmury. Oczywiście, że na dnie plecaka ma 
gęsie pióro, którym czyści ekran i klawiaturę. Zachował je 
na pamiątkę. Dla sentymentów. 

Warto wiedzieć, że  nasze babcie podmiatały gęsim 
skrzydłem kuchnię, gdzie pod piecem suszyły się krasno-
ludki. Gęsim piórem pisał Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. 
Pierwszy z Nagłowic, drugi z Czarnolasu. Z nich wziął 
przykład uczony historyk Koszałek-Opałek. Kto z mądry-
mi trzyma, ten rzadko traci. A jeżeli już, to pogodniej pa-
trzy na to, co przemija i umyka. Jak cuda wianki.

Lis Sadełko
To wielki postrach drobiu. Mięsożerca, padliniarz. Spec 

ds. ptactwa domowego. Dzikie zwierzę, które nie miało 
dobrej reputacji. Nigdy. Koszałkowi-Opałkowi opowiadał 
różne bujdy i wiecznie narzekał na swój lisi żywot, który 
go wygania z nory ku wsi: „Czasem noc czarna, że choć 
oko wykol, a ja zwierz nieszczęsny, błąkam się, gdzie kur-
nik, gdzie chlewik. Jedno albowiem tylko gdakanie koko-
szy i pianie kogutów, a już o gęganiu nie wspomnę, uspa-
kaja nieco moje nerwy!” 

Koszałek-Opałek siedział w jamie słynnego w okolicy 
„łapikura” i rozmyślał o pracy nad wielkim dziełem histo-
rycznym. Lis uczonego kolegę pocieszał: „I moje życie 
upływa na grzebaniu w księgach. I ja piszę wielkie dzieło 

o rozwoju hodowli kur i gołębi po wsiach, podaję nawet 
projekty nowego sposobu budowania kurników dla drobiu. 
Oto pióra, którymi się posługuję w mej pracy.” Krasnolu-
dek-pisarczyk wpadł w zadumę: „Jeśli on jednym piórem 
szarej gęsi tak wielką zdobył sławę u swego narodu, jakże 
sławnym musi być ten, który całe pęki tak świetnych i zło-
cistych piór zużył!”

Kronikarz nie ukrywał, że jego pióro „pochodzi ze 
skrzydła gęsi, którą pasie razem z całym stadkiem sierotka 
Marysia”. 

Opowiadał tak smacznie, aż Lis Sadełko się oblizywał. 
Oczywiście, że upomniał się, żeby nie zapomniał napisać 
o jego przymiotach. Że jest godny „najwyższego zaufania 
tak pastuszków gęsi, jak i wszystkich kur i kaczek.” Lis 
Sadełko zachował się w tym polskim kurniku tak, jak nie 
uchodzi, tj. „Lis nie powinien być sędzią na procesie gęsi” 
(przysłowie angielskie).

Gęsiego o gęsiach
Marek Karpowicz, Gęsi, rysunek cienkopisem. 
Gęsi – podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych. 

Mają niezłą reputację. Podobno dzikie gęsi dobierają się 
w pary na całe życie. Są zgodne, choć zdarzają się im fru-
wania w… bok. Kiedy któryś z partnerów ginie, pozostały 
wybiera samotność i lata albo chodzi niepocieszony; naj-
częściej trafia na drapieżnika i pozostają pióra, które wiatr 
roznosi, gdzie popadnie. 

Fiodor Dostojewski w powieści „Wspomnienia z domu 
umarłych” sporo miejsca poświęcił zwierzętom na kator-
dze. Przypomnę powiedzenie: „Katorga to nie but. Nie zzu-
jesz z nogi”. Ale wracajmy do tej menażerii. Przeczytajcie: 

„Gęsi zaczęto u nas hodować także 
przypadkowo. Kto zaprowadził tę 
hodowlę i do kogo gęsi właściwie 
należały – nie wiem, ale przez pe-
wien czas wielce bawiły więźniów, a 
i w mieście uzyskały rozgłos. Wylę-
gły się w więzieniu, trzymane były 
w kuchni. Kiedy stadko podrosło, 
gęsięta nabrały zwyczaju chodzenia 
całą czeredą wraz z więźniami do 
pracy. Skoro tylko zawarczy bęben 
i katorżnicy ruszają ku wyjściu, na-
sze gęsi z wrzaskiem biegną za nami 

rozpiąwszy skrzydła, jedna po drugiej przeskakują wysoki 
próg furtki i niezmiennie idą na prawo, gdzie stają w spor-
nym szyku czekając, aż nadejdą więźniowie. Przystawały 
zawsze do najliczniejszej grupy i gdyśmy pracowali, pasły 
się gdzieś nie opodal. Z chwilą gdy grupa wracała do wię-
zienia, one także ruszały z miejsca. W twierdzy rozeszły się 
słuchy, że gęsi chodzą z więźniami do pracy. «Patrzajcie, 
więźniowie idą ze swoimi gęsiami! – mawiali spotkani. – 
Jakim cudem nauczyliście je tego?» - «Macie tu na gęsi» - 
dorzucał ktoś i udzielał datku. Ale mimo całą ich wierność, 
na którąś Wielkanoc zarżnięto je wszystkie. (…)”. 

Chyba zbyt nie odbiegnę od tematu, gdy napiszę, że w 
staropolskiej kuchni popularną potrawą był półgęsek zwa-
ny też pierśnik. Tę smakowitość wytwarzało się z piersi 
gęsiej oczyszczonej z kości, ale z zachowaną skórą. Peklo-
wano albo wędzono. Było to danie luksusowe, które ser-
wowano w dworach szlacheckich. Ze skrzydeł gotowano 
rosół, szyję przeznaczano na nadzienie, łapy na galaretkę, 
tłuszcz na smalec, a podroby na pasztet, resztę mięsa wy-
korzystywano na okrasę (siekane mięso, surowo dojrzewa-
jące). Tak drzewiej bywało w Polsce i na Litwie. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
W nr 11 „TO” m.in. pisałem o kaczkach, zapominając 

dodać o ich erotycznych uniesieniach. To nieliczny ptasi 
gatunek, który ma narządy płciowe. Samiec ma siusiaka, 
którego nie ma osławiony kogut, co nie odpuści kurze. Ka-
czor lubi kaczkę podtopić i wtedy najczęściej dochodzi do 
zapłodnienia. Większość ptaków kocha się na gałęzi, doty-
kają się kuprami...
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Rozpoczął się II nabór wniosków 
(małe projekty) 
w Programie I

nterreg Litwa-Polska 2014-2020
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 20 marca rozpoczął się II na-
bór wniosków (małe projekty) w Programie Współpracy 
Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.  

Nabór otwarty jest dla projektów w ramach wszystkich 
czterech osi priorytetowych Programu:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnie-
nia oraz wsparcie mobilności pracowników;

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubó-
stwem i wszelką dyskryminacją;

4.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności ad-
ministracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwali-
fikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 
15% wkładu własnego. Minimalna wartość całkowita pro-
jektu musi wynosić powyżej 10.000,00  euro, maksymalna 
wartość to  50.000,00 euro.

Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego nabo-
ru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wnio-
sku aplikacyjnego, Wytyczne wypełnieniania wniosku 
aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-
-polska.euw sekcji Dokumentyoraz TUTAJ

Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 
2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą 
zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do 
Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstituci-
jos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa.

Karol Ostrowski
Inspektor

Departament Polityki Regionalnej

Konkurs na mikrogranty FIO Warmia Mazury Lokalnie

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA 
ogłaszamy projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW 
OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 
2, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, 
Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 
2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców 
województwa warmińsko – mazurskiego, działających 
w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych 
organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działa-
nia samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez 
wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na 
rzecz dobra wspólnego.

W ramach projektu przyznane zostaną dotacje na działa-
nia, które:
   posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któ-
remu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra 
wspólnego,
    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działa-
nia, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
    przewidują takie działania, które będą kierowane do 
określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć 
całej społeczności,
    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i 
instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców 
i organizacji społecznych,
    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały 
zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finanso-
we.
    mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie.
O dotację w wysokości od 1500 do 5000 zł mogą ubiegać 
się:
    Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy oso-
by zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować 
działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające 
osobowości prawnej.
    Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny 
zespół osób zamieszkujących na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie 
skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę 
warunków życia jego członków.
    Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwe-
go rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za 
poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania 
nie przekracza 25 tys. zł
Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzór 
wniosku znajdują się tu:
 http://stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie
Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator dostępny 
tu:  www.warmiamazurylokalnie.pl/  do dnia 20 kwietnia 
2017 r.
Projekt jest realizowany przez 7 Organizacji Partnerskich 
działających w województwie warmińsko - mazurskim: 
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Nidzicki 
Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 
„STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży, Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”, Stowarzyszenie Łączy 
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna 
Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Kierowca, który w Olecku uderzył w budynek był pod 
wpływem amfetaminy i przewoził narkotyki.

1 kwietnia o godz. 22.15 dyżurny oleckiej komen-
dy przyjął zgłoszenie, że w mieście, przy ul. Kościuszki 
volkswagen uderzył w budynek. Skierowani na miejsce 
policjanci ustalili, że kierowca przejeżdżając przez próg 
zwalniający stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na 
chodnik, otarł się o drzewo, następnie uszkodził ogrodze-
nie posesji i uderzył w budynek. 

Przy samochodzie zastali mężczyznę  - 38- letniego  
mieszkańca 
Ełku -  Pio-
tra G.  Nie 
mogli na-
wiązać z 
nim logicz-
nej rozmo-
wy, badanie 
na zawar-
tość alkoho-
lu pokazało 
wynik ne-

gatywny, poddany więc został próbie narkotykowej, która 
dowiodła, że jest pod wpływem amfetaminy. Pojazd został 
szczegółowo przeszukany i znaleziono w nim strzykawki 
oraz osiem torebek strunowych z białym proszkiem - am-
fetaminą.  

Piotr G. został zatrzymany, okazało się był wcześniej 
wielokrotnie notowany za sprawy narkotykowe. Teraz od-
powie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków 
odurzających oraz posiadanie narkotyków. 

Ewa Papadopulu
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Rysunek Waldemara Rukścia z okazji 1000. wydania „Ty-
godnika Oleckiego”

1000 wydań „Tygodnika Oleckiego” obiektywem 
Emili Klejmont (Radio 5)
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Drużyna ZSLiZ wbiegła na 
najwyższe podium 

Pierwsze miejsce podczas tegorocznych Mistrzostwach 
Powiatu Oleckiego w Mieszanych Biegach Przełajowych 
zajęli uczniowie kształcący się w Zespole Szkół Liceal-
nych i Zawodowych w Olecku. 

Zwycięską reprezentację stanowili: Alicja Pietruczuk, 
Anna Bokuniewicz, Klaudia Kiernozek, Marta Cieślu-
kowska, Agata Jurewicz, Izabela Komorowska, Eryk 
Karaś, Szymon Olszewski, Patryk Kłeczek, Adrian 
Kowalewski, Arek Gościewski, Kamil Medycki, Jakub 
Buza oraz Jarosław Zgiet. Opiekę nad młodzieżą sprawo-
wał Karol Sobczak, nauczyciel wychowania fizycznego. 

fot. K. Sobczak

12. rocznica śmierci Jana Pawła II

fot. Bolesław Słomkowski
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V01608

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V02704

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B54706

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V01210

V0
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V01410

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02306

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V03502

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03233

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
02

40
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B53609

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V02913

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58210

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B57202

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B53310

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56503

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B56304

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V01708

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

B57901

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55105

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58401

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22619

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B54806

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B57302

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B54606

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B58301

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03223

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V03803

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V02804
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

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

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

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

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

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy popraw-
kowe)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

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

B
57

40
2



13
Tygodnik Olecki 14/1001 - r. 2017

to@borawski.pl

V0
21

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V0
29

0

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02509

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V03711

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

K
25

20
5

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03114

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B56204

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B58101

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B58501

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B56802

* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do 
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V03243

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24609

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25305

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tx

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 L01103

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B56603

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B57502

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K25104

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K25004

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B55205

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25405

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B56702

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B57602

* 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 V03213

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V03813

KUPIĘ
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* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B54207

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V02814

V
07

11
0p



Tygodnik Olecki 14/1001 - r. 2017
to@borawski.pl14

B
57

70
2

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B58001

20
kwietnia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

3 kwietnia ok 14. 00 na Rynku pl. Wolności wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i po zabraniu 
osoby potrzebującej odleciał. Załoga wykazała  się mistrzostwem w pilotażu . tekst i fotografia Bolesław Słomkowski
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

5 kwietnia (Dzień Leśnika i Drze-
wiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, 
Kleo, Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, 
Bożywoja, Dobromiła, Fereniusza, 
Juliana, Kleofasa, Tristana, Wincen-
tego
6 kwietnia 
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny, 
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy, 
Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Mar-
celina, Marcina, Michała, Piotra, 
Sykstusa, Świętobora, Wilhelma, 
Williama, Wita, Zachariasza
7 kwietnia (Dzień Pamięci o 
Holocauście) (Dzień Pracownika 
Służby Zdrowia) (Światowy Dzień 
Zdrowia)
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, 
Róży
Armina, Donata, Grzegorza, Her-
mana, Herminiusza, Jana, Lotara, 
Przecława, Przemysława, Rufina, 
Saturnina
8 kwietnia (godz. 0. Jowisz w 
opozycji, Jowisz w maksymalnej 
jasności -2,5 mag) (godz. 23. Jowisz 
w najmniejszej odległości od Ziemi 
666,5 mln km

Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Julia-
ny, Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, 
Dionizego, Dionizjusza, Gawryły, 
Januarego, Juliana, Marcelego, Rado-
sława, Seweryna, Waltera
9 kwietnia (Niedziela Palmowa)
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobrosława, Dominika, 
Dymitra, Heliodora, Hugona, Marce-
lego, Marcina, Wadima
10 kwietnia 
Borysławy, Małgorzaty, Maruszki, 
Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, 
Daniela, Ezechiela, Fulberta, Grodzi-
sława, Henryka, Makara, Makarego, 
Makariusza, Michała, Terencjusza
11 kwietnia (Księżyc pełnia)
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, 
Leontyny
Bartłomieja, Filipa, Izaaka, Jaromie-
rza, Jaromira, Leona, Marka, Rajnera, 
Stanisława
12 kwietnia
Herty, Lubosławy, Saby, Wiktoryny, 
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, 
Juliusza, Konstantego, Lubosława, 
Ludosława, Wiktora, Wiktoryna, 
Zenona

A wiosną niechaj wiosnę, nie Pol-
skę zobaczę. 

Jan Lechoń, za Czesławem Miło-
szem, Zaczynając od moich ulic 

Lechoń wypowiada się krytycznie 
o patetyczno - patriotycznej poezji 

młodych poetów okresu między-
wojennego.

W takim razie zamień egoizm w 
broń! Spraw, by wszystko było 
twoje! Spraw, by do ciebie należał 
los innych, ich sny i ich nadzieje! 
Chroń ich! Uratuj! Wyprowadź 
ich na pola! Trzymaj z daleka 
wilki! Moje sny! Mój brat! Moja 
ziemia! Mój świat! Jak śmiesz mi 
to zabierać, to wszystko, co należy 
do mnie! 

Terry Pratchet, Wolni Ciutludzie
Nie wątpię, na przykład, że Hitler 
kochał swój kraj. Ale od mo-
mentu ukazania się Mein Kampf 
dał narodowi do zrozumienia, że 
nieodłącznym elementem miłości 
do ojczyzny jest nienawiść do tych 
wszystkich, których on, wódz, 
uznał za przeciwników Niemiec. 
Miłość karmiona nienawiścią do 
innych dała o sobie znać z całą 
wyrazistością w polityce zła, 
niespotykanego dotychczas w całej 
historii. 

Carlos Fuentes, 
W to wierzę

Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz 
pola śnieg zawieje.
Gdy w palmową niedzielę słońce świe-
ci, będą pełne stodoły, beczki i sieci.
Dobrze się tam dzieje, gdy dwóch orze, 
jeden sieje.
Kwiecień rozmaicie plecie, bywa, że 
śniegu do dziur namiecie.
Gdy brzoza pęka, słońce grzeje, to się 
najlepiej sieje.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatra-
mi, dobry rok przed nami.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, 
pogodną jesień zapowiadają.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już 
szron roślin nie pościna.
Grom wszystko dobre znaczy, gdy 
będzie słyszany. 
W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj 
i siej.
Jak skowronek zaświergoli, myślą 
chłopi o roli.

Mazurki 
– kruche ciasto podstawowe
kg mąki krupczatki, 60 dag tłuszczu 
(margaryna, masło roślinne), 5 
żółtek, szklanka cukru pudru, 1 dag 
drożdży, otarta skórka z cytryny
Tłuszcz siekamy z mąką i cukrem, 
dodając roztarte na sucho w mące 
drożdże. Dodajemy żółtka i otartą 
z cytryny skórkę. Zagniatamy i for-
mujemy podłużną kostkę. Zawijamy 
w pergamin lub w folię i wkładamy 
do lodówki.
Po przestudzeniu kroimy na plastry 
od 1 do 2 cm grubości i wykładamy 
nimi blaszkę. Zagniatamy palcami 
miejsca łączenia. Brzegi ciasta sma-
rujemy białkiem, a wokół układamy 
wałeczek z ciasta. Ozdobnie go 
nacinamy i również smarujemy go 
białkiem.
Pieczemy. Na tak przygotowane 
placki nakładamy masy lub pomady.

Mazurek cygański
5 jajek, 4 płaskie łyżki mąki ziem-
niaczanej, 4 czubate łyżki cukru, 
5 dag rodzynek, 5 dag smażonej 
posiekanej skórki pomarańczowej, 
5 dag pokrojonych w paseczki mig-
dałów, 5 dag połamanych orzechów 
włoskich, 5 dag pokrojonych w 
paski miękkich suszonych śliwek. 
tłuszcz, łyżka mąki
Wszystkie bakalie obsypujemy łyż-
ką mąki. Oddzielamy żółtka od bia-

łek. Z białek ubijamy sztywną pianę 
i po ubiciu dodajemy po trochu 
cukier, żółtka i mąkę. Otrzymaną 
masę mieszamy z bakaliami i roz-
kładamy na wysmarowanej masłem 
i wysypanej mąką blasze na grubość 
1 centymetra. Blachę wstawiamy 
do średnio nagrzanego piekarni-
ka i pieczemy aż ciasto lekko się 
zarumieni. Podajemy pokrojone w 
cieniutkie paseczki.

Mazurek daktylowy
25 dag daktyli, 25 dag słodkich 
migdałów, 25 dag cukru. 4 białka, 2 
płaty wafli
Migdały sparzamy, obieramy i drob-
no siekamy. Daktyle oczyszczamy z 
pestek i również drobno kroimy.
Z białek ubijamy sztywną pianę 
dodając porcjami cukier. 
Pianę delikatnie mieszamy z dakty-
lami i migdałami.
Masę przekładamy do wyłożonej 
waflami blachy do pieczenia.
Pieczemy 2 do 3 godzin w piekar-
niku nagrzanym do 100-130°C aż 
do całkowitego wysuszenia. Po 
wyjęciu z piekarnika przekłada-
my mazurek na talerz i dowolnie 
ozdabiamy.

Mazurek kijowski: 
Tyle mąki, tyle masła i tyle miałkie-
go cukru, ile ważą jaja. Migdały, 
orzechy i rodzynki po 5 dkg. 
Ucierać masło, do¬dając na prze-

mian jaja utarte z cukrem i mąkę. Dodać 
bakalie, razem wymieszać i wyłożyć na 
wysmarowaną tłuszczem blachę. Piec w 
gorącym piekarniku. Kroić na gorąco.

Sos chrzanowy
2 łyżki chrzanu, 200 ml majonezu lub 
śmietany, łyżka cukru, sól, pieprz
Chrzan wymieszać z majonezem lub 
śmietaną. Dodać cukier. Przyprawić do 
smaku solą i pieprzem.
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Kamienna baba 
w Suwalskim Parku Krajobrazowym

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Szurpiły - Jeleniewo

W Suwalskim Parku Krajobrazowym (najstarszym w 
Polsce, 1976) u podnóża Góry Kościelnej w pobliżu miej-
scowości Szurpiły znajduje się głaz narzutowy „Kamienna 
baba”. 

Jest to gnejs szaro-różowy, średnio ziarnisty o obwo-
dzie 8 m i wysokości 1,2 m. Na szczycie posiada wyod-
rębnione oczy, nos i usta. Są to żłobienia, rysy lodowcowe. 

Głazy narzutowe były częściowo obrabiane przez Ja-
ćwingów (dawnych mieszkańców tych terenów), służy-
ły im m.in. jako ołtarze ofiarne. Być może jest to kamień 
kultowy, tak jak i dwa pozostałe leżące w sąsiedztwie – z 

Głazy narzutowe (eratyki) – okruchy skalne – nie-
kiedy olbrzymich rozmiarów – przywleczone w plejsto-
cenie przez lądolód ze Skandynawii. Ze względu na dużą 
wartość naukową i geoturystyczną większe głazy zwykle 
chronione są jako pomniki przyrody nieożywionej. Naj-
więcej pomnikowych narzutniaków występuje w północ-
nych regionach Polski

Rysy lodowcowe – bruzdy na powierzchni obnażonej 
litej skały wytworzone przez nacisk i przesuwanie się po 
niej odłamka skalnego, tkwiącego w lodzie lodowca (lą-
dolodu)

wyraźnymi śladami wykuwania, prawdopodobnie w celu 
ich przepołowienia. 

Kamienna baba jest pomnikiem przyrody. 
W pogodną niedzielę, 9 października 2016 r. kamienną 

babę widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Reforma oświaty w Olecku 
po zmianach

Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której wpro-
wadzone zostaną zmiany w systemie edukacji. Będą one 
polegały na tym, że 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie 
gimnazjum przekształcone zostaną w 8-letnią szkołę pod-
stawową. Jednocześnie wydłuży się nauka w liceum - do 4 
lat i w technikum - do 5 lat.

Od roku szkolnego 2017/2018 gimnazja nie będą pro-
wadziły rekrutacji do klasy pierwszej. Absolwenci klasy 
szóstej szkoły podstawowej przejdą do klasy siódmej. Gim-
nazjaliści z drugich oraz trzecich klas będą jeszcze otrzy-
mywać świadectwa gimnazjalne, ale formalnie chodzić 
będą już do podstawówek. W roku szkolnym 2018/2019 
ostatni rocznik uczniów klas trzecich ukończy gimnazjum 
i od 1 września 2019 r. ten typ szkół przestanie funkcjono-
wać. W 2019 roku, kiedy reforma dotrze do liceów oraz 
techników, do klas pierwszych tych szkół ruszą równocze-
śnie dwa roczniki. O przyjęcie zabiegać będą absolwenci 
szkół podstawowych i gimnazjów.

Co nas czeka od 1 września?
Gmina Olecko prowadziła dotychczas 3 szkoły podsta-

wowe, 2 gimnazja i 3 zespoły szkół oraz 1 przedszkole i 3 
zespoły wychowania przedszkolnego.

Z mocy ustawy 8-letnią szkołą podstawową stanie 
się: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w 
Olecku i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Gąskach. Zespoły szkół, w skład których wcho-
dziły dotychczas 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie 
gimnazjum, przekształcone zostaną w podstawówki, i tak: 
Zespół Szkół w Olecku stanie się Szkołą Podstawową nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im.ks Jana Twardowskiego w 
Olecku, Zespół Szkół w Judzikach stanie się Szkołą Pod-
stawową w Judzikach a Zespół Szkół w Babkach Oleckich 
stanie się Szkołą Podstawową w Babkach Oleckich. Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przekształ-
cone zostanie w Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku, natomiast Gimnazjum w Kijewie nie 
zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Gąskach, jak 
wcześniej planowano. Zgodnie z wiążącą opinią Warmiń-
sko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Gimnazjum w Kijewie 
zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową 
w Kijewie od 1 września 2017 r.  

Co dalej z gimnazjami?
- Przekształcamy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-

nika w Olecku w Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku - mówi Wacław Olszewski - Działa-
nie to wymaga utworzenia nowego obwodu szkolnego. Po-
wstanie on z części dotychczasowych obwodów szkolnych 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Do SP 2 od roku szkolnego 2017/2018 przejdą, zgodnie 
z nowymi obwodami, uczniowie kończący klasę trzecią i 
szóstą, uczący się dotychczas w SP 1 lub SP 3.

- Będziemy prowadzili nabór dzieci do klas pierwszych 
oraz oddziałów przedszkolnych - mówi Wacław Olszew-
ski. - Przez dwa lata uczniowie gimnazjum będą kontynu-
owali naukę w tej szkole.

Zgodnie z opinią Kuratora Oświaty Rada Miejska w 
Olecku w marcu br.  podjęła uchwałę, w której określiła, 
że „ Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w 
Kijewie przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawo-
wą w Kijewie na następujących warunkach:

1) siedziba ośmioletniej szkoły podstawowej: Kijewo 
29, 19 -404 Wieliczki,

2) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w 

I klasie: 2017/2018,
4) dzień zakończenia działalności gimnazjum: 31 sierp-

nia 2017 r.”
Jakie będą obwody szkolne?

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewi-

cza w Olecku będą uczęszczały dzieci z ulic: Batorego, 
Żeromskiego, Baczyńskiego, Sienkiewicza, Kasprowi-
cza, Orzeszkowej, Asnyka, Reymonta, Przybyszewskie-
go, Mickiewicza, Syrokomli, Konopnickiej, Zana, Reja, 
Kochanowskiego, Słowackiego, Prusa, Mereckiego, Bro-
niewskiego, Staffa, Kajki, Tuwima, Dąbrowskiej, Norwida, 
Bohaterów Białostocczyzny, Armii Ludowej, Kościuszki, 
Alei Zwycięstwa nr: parzyste od 4 do 14 bez 6a i niepa-
rzyste od 23 do 39b (za rzeką), Rzeźnickiej, Jagiellońskiej, 
Alei Lipowych, Cisowej, Mazurskiej, 1Maja nr od 18 do 
22 (za rzeką), Młynowej, Warmińskiej, Nocznickiego nr 19, 
24, 26 (za rzeką), Rzemieślniczej, Przemysłowej, Targowej, 
Osiedla Lesk, Lesku i Szosy do Krupina.

Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku będą uczęsz-
czały dzieci z ulic: Armii Krajowej, Chopina, Gołdapskiej, 
Gdańskiej, Słowiańskiej, Czerwonego Krzyża, Sokolej, 
Spacerowej, Wiejskiej, Kopernika,11 Listopada, Ludowej, 
Składowej, Moniuszki, Kiepury, Wieniawskiego, Leśnej, 
Sportowej, Sembrzyckiego, Paderewskiego, Szymanow-
skiego, Letniej, Parkowej, Klonowej, Kasztanowej, Brzo-
zowej, Dębowej, Akacjowej, Wierzbowej, Grabowej, An-
drzeja Legusa, Janusza Pawłowskiego, Mariana Szeremety, 
Parku, Jeziornej, Stromej, Partyzantów, Zamkowej, Placu 
Zamkowego oraz miejscowości: Imionki, Skowronki, Moż-
ne, Raczki Wielkie, Nowa Wieś od nr 1 do 18, Szczecinki, 
Dąbrowskie – osada, Dworek Mazurski i Przytuły.

Do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olec-
ku będą uczęszczały dzieci z ulic: Placu Wolności, Wojska 
Polskiego, Cichej, Kolejowej, Kamiennej, Przykamiennej, 
Zielonej, Środkowej, Placu Wieży Ciśnień, Słonecznej, 
Wiśniowej, Tunelowej, Przytorowej, 1 Maja nr od 1 do 17 
(przed rzeką), Grunwaldzkiej, Wąskiej, Zyndrama, Wod-
nej, Nocznickiego bez nr 19, 24, 26 (przed rzeką), Osiedla 
nad Legą, Łąkowej i Alei Zwycięstwa nr parzyste 2,6a oraz 
nr nieparzyste od 3 do 17 (przed rzeką).

Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku będą uczęsz-
czały dzieci z Osiedla Siejnik I, Osiedla Siejnik II, ulic: 
Ełckiej, Tartacznej, Zamostowej, Szosy do Świętajna, Pro-
dukcyjnej oraz miejscowości: Siejnik, Rosochackie, Zielo-
nówek, Giże-Osada, Jaśki, Dobki, Olszewo, Doliwy, Duły, 
Gordejki, Gordejki Małe i Olecko - Kolonia.

Od 1 września 2017r. obwód Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach będzie obejmo-
wał miejscowości: Gąski, Kukowo, Ślepie, Zabielne i Zajdy

Obwód Szkoły Podstawowej w Kijewie  obejmuje  
miejscowości: Kijewo, Wólka Kijewska, Babki Gąseckie, 
Zatyki, Dzięgiele Oleckie, Świdry.

Jakie korzyści 
wynikają z zaproponowanych zmian?

- Zaproponowana przez nas sieć szkół uwzględnia 
skrócenie drogi do szkoły, organizację dowozu uczniów do 
szkół oraz skrócenie ich pobytu w świetlicach szkolnych - 
mówi Wacław Olszewski.

Efektem wprowadzonych zmian będzie m.in. ogra-
niczenie dowozu uczniów z terenów wiejskich do dwóch 
szkół w mieście (SP 2 i SP 4), docelowo odejście od zmia-
nowości (SP 3) i poprawa bezpieczeństwa w szkołach 
(mniejsza liczba uczniów: SP 1, SP 3).

Z analiz wydziału merytorycznego wynika, że w cią-
gu najbliższych dwóch lat większość nauczycieli, którzy 
przyjmą proponowane zmiany w zatrudnieniu, będzie na-
dal pracować. W wielu przypadkach nauczyciele będą re-
alizować etat w dwóch lub więcej szkołach.

- Zakładamy, że po dwóch latach, kiedy w gminnych 
placówkach liczba oddziałów zmniejszy się o 10-12 (odej-
dzie ostatnia klasa gimnazjalna), część nauczycieli znaj-
dzie zatrudnienie w szkołach ponadpodstawowych - mówi 
Wacław Olszewski.

Co dalej z reformą oświaty?
- Zmiany w systemie edukacji mogą budzić obawy, jed-

nakże muszą nastąpić - dodaje Wacław Olszewski. - Przed 
nami okres intensywnej pracy i podejmowania kluczowych 
decyzji, odnośnie funkcjonowania oświaty w gminie. Wie-
rzę, że podołamy temu wyzwaniu.
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Półfinał w halowej 
piłce nożnej

23 marca został rozegrany Półfinał Mistrzostw Wojewódz-
twa WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej Szkół Gimnazjal-
nych.
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny z:
Kalinowa, Białej Piskiej, Prostek, Miłek, Wieliczek i 
Olecka.
Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym”.

Wyniki:
Olecko – Miłki  0:2
Kalinowo – Prostki 0:1
Olecko – Biała Piska 0:1
Kalinowo – Wieliczki 1:1 
Biała Piska – Miłki 2:0
Wieliczki – Prostki 1:0
Kalinowo – Miłki  0:3
Biała Piska – Wieliczki 2:0
Olecko – Prostki  1:3
Kalinowo – Biała Piska 0:4
Wieliczki – Miłki  2:0
Olecko – Kalinowo 3:0
Prostki – Miłki  2:0
Olecko – Wieliczki 0:2
Biała Piska – Prostki 0:1

Kolejność końcowa:
1. Prostki 12 pkt. 7:1

2. Biała Piska 12 pkt.  9:1

3. Wieliczki 10 pkt.  6:3

4. Miłki  6 pkt.  5:6

5. Olecko 3 pkt.  4:8

6. Kalinowo 1 pkt.  1:12

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy 
pierwsze drużyny puchary.
W turnieju uczestniczyło 60 chłopców.

Paweł Maksimowicz
Specjalista ds. sportu

MOSiR Olecko

Piłka ręczna
29 marca w hali Lega rozegrano Finał Mistrzostw Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 
Sportowego w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimna-
zjalnych
Sędziowali Dariusz Dźwilewski, Artur Bućko, Robert 
Markowski i Paweł Maksimowicz.
Opiekę medyczną sprawował Michał Dunaj.
Do zawodów przystąpiły drużyny: Zespół Szkół Me-
chaniczno-Energetycznych w Olsztynie, Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Olsztynie, Zespół Szkół w Lubawie, 
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, Liceum Ogól-
nokształcące w Gołdapi i I Liceum Ogólnokształcące w 
Olecku.

WYNIKI:
Grupa A:

ZSM-E Olsztyn – LO Gołdap 19:14
LO Gołdap – IV LO Elbląg 5:18
ZSM-E Olsztyn – IV LO Elbląg 11:14

Grupa B:
ZSE Olsztyn – I LO Olecko 15:10
I LO Olecko – ZS Lubawa  13:17
ZSE Olsztyn – ZS Lubawa  14:11

Półfinały:
IV LO Elbląg – ZS Lubawa 25:10
ZSE Olsztyn – ZSM-E Olsztyn 16:23

Mecz o V miejsce:
LO Gołdap – I LO Olecko 14:11
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Jubileuszowy memoriał I. Ja-
sieluna i F. Pietrołaja

9 kwietnia w oleckiej Hali Lega już po raz X rozegrany 
zostanie turniej tenisa stołowego czczący pamięć oleckich 
propagatorów tego sportu - Ignacego Jasieluna i Franciszka 
Pietrołaja. 

Start imprezy 10:00. Start kategorii OPEN 12:30.
bc

Uwaga przedsiębiorcy!
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi na dofinansowanie 
do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, 
kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradz-
twa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, 
wartości pojedynczej usługi i miejsca jego realizacji.
Środki dostępne są w ramach nowego popytowego 
systemu dystrybucji środków unijnych dla KAŻDEGO 
mikro, małego i średniego przedsiębiorcy z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego bezpośrednio od Operatora 
czyli Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka”. To  atrakcyjna oferta wsparcia pozwalająca 
na dynamiczny rozwój działalności poprzez refundację 
kosztów podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i wiedzy 
Państwa i Państwa pracowników.
Każdy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie  do 
70 000,00 złotych.
Spotkanie informacyjne na ten temat odbędzie się w  
Olecku 06 kwietnia 2017 r. od godz. 13.00 w Urzędzie 
Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3 - sala konferencyjna
W trakcie spotkania przedstawione zostaną szczegółowe 
informacje o projekcie, ścieżka wsparcia; będzie też moż-
liwość indywidualnych konsultacji.
Osoby  zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy 
o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 55 
248-10-91 do 93 lub 727-022-531 lub  e-mail na adres:  
biuro@screp.pl.  http://screp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Mecz o III miejsce:
ZS Lubawa – ZSE Olsztyn 12:11

Mecz o I miejsce:
IV LO Elbląg – ZSM-E Olsztyn 20:13

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce, IV LO Elbląg
II miejsce, ZSM-E Olsztyn
III miejsce, ZS Lubawa
IV miejsce, ZSE Olsztyn
V miejsce, LO Gołdap
VI miejsce, I LO Olecko

Składy drużyn:
IV LO Elbląg: Mateusz Karczewski, Kamil 
Karczewski, Rafał Stępień, Bartłomiej Ławrynowicz, 
Jakub Dąbrowski, Cezary Bartnicki, Michał Sucharski, 
Maciej Budek, Mikołaj Dębogórski, Dawid Cyrson, Kac-
per Błaszczyk (opiekun Marta Czapla).
ZSM-E Olsztyn: Mariusz Borowy, Bartosz Dąbrowski, 
Damian Deresz, Łukasz Dziekoński, Wojciech Golks, 
Michał Grabowski, Dominik Januszko, Szymon Kluczyń-
ski, Tomasz Pasymowski, Mariusz Pietrzak, Kamil Puź-
niewski, Adrian Stachyra, Damian Waśkiewicz (opiekun 
Grzegorz Zasadowski).
ZS Lubawa: Michał Lewalski, Igor Dybich, Szymon 
Jędrychowski, Dawid Zieliński, Patryk Licznerski, Łukasz 
Lewalski, Wojciech Jurkiewicz, Szymon Kaczyński, 
Kamil Abram, Jakub Raszkowski, Kacper Łuczak, Karol 
Wojtkiewicz, Albert Graszek, Adrian Raczyński (opiekun 
Regina Bartkowska).

Zawody były współfinansowane przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki 
oraz realizowane przy wsparciu finansowym 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szczypiorniści z Elblągą udzieli reszcie województwa 
cennej lekcji poglądowej jak grać w piłkę ręczną. Do-
świadczenie zdobyte w ligowych meczach Truso, pewność 
siebie i świadomość własnej, boiskowy spryt sprawiły, że 

drużyny z 4 wicemistrzami Polski w składzie sprawiły, że 
Elbląg nie miał sobie równych. 

Co prawda mecze z ZSME Olsztyn przez parę minut 
grane były punkt za punkt jednak za każdym razem to IV 
LO obejmowało prowadzenie i kontrolowało przebieg 
spotkania. 

ZSME Olsztyn nieprzypadkowo zdobył drugie miej-
sce. Ciąg na bramkę szczególnie widoczny w szybkich 
kontratakach zapewniał łatwe punkty. 

Mecze o III i V miejsce dość wyrównane. W obu przy-
padkach przegrani na 3-4 akcje tracili koncentrację i kilka 
bramek z rzędu, a zwycięscy kontrolowali wynik. 

LO Gołdap zimną krew zachowało do końca. ZS Lu-
bawa zgubiło przewagę i emocjonująca walka trwała aż 
do ostatnich sekund. Gospodarze z Olecka wystrzelali się 
chyba trakcie piątkowego meczu ligowego, w trakcie któ-
rego wysoko pokonali wicelidera III ligi i zaskakiwali nie-
skutecznością i spóźnionymi powrotami do obrony.

Bartosz Cieśluk
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Nic bardziej mylnego

Miało być zielono
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Co mnie dzisiaj podkusiło wracać z pracy z Ewą?! 
Tak kwieciście opowiadała o tym, jak to idzie myć 

okna, bo już Wielkanoc za pasem, tak gadała, aż mnie 
namówiła. Na co? Na mycie okien! 

Miałam przyjść, zaparzyć herbatę, siąść na chwilę 
z gazetą, a potem – jak co tydzień – skrobnąć felieton. 
Nie, musiała wzbudzić we mnie poczucie winy, że nie 
sprzątam, że czas, że trzeba. I wzbudziła. Pomyśla-
łam, że ta Ewa, koleżanka znaczy, ma rację – pora na 
mycie okien.

Plan był prosty – myję tylko w jednym pokoju, 
jutro w drugim, itd., żeby spokojnie i bez wysiłku. 
Nie, jak się rozszalałam, to oderwać się od szyb nie 
mogłam. Dobrze, że płyn się kończył, to nie dorwa-
łam się do luster. 

Siadłam i ogarnęła mnie duma, że taka pracowita 
jestem.

Jeszcze w przelocie pomyślałam, że domownicy 
wrócą, dostrzegą, pochwalą. Cisza. Nie zrobiło to na 
nich takiego wrażenia jak na mnie, może tylko ra-
dość, że oni nie będą musieli tego robić. Dochodzę 
do wniosku z moją koleżanką (inną), że tylko nam 
przeszkadza bałagan i brudne szyby. Pozostałą część 
familii to nie rusza.

Kolejny tekst do „TO” miał zaczynać się tak:
Nastał kolejny, zwyczajny dzień. Ucichły fanfary, 

rozeszli się goście i można powiedzieć, że zacny Ju-
bileusz 1000 – nego numeru „Tygodnika Oleckiego” 
dobiegł końca. Nic bardziej mylnego...

Czuję te okna tak dokładnie, że ogarnia mnie 
senność wielka, ale Marek i tysiąc pierwszy numer 
czekają. Uparcie siadam przed komputerem. Staroć 
już, czas go wymienić, myślę w przelocie nie po raz 
pierwszy.

Muszę to napisać, bo bardzo chcę. Cieszę się, że 
mogłam uczestniczyć w piątkowy wieczór w spotka-
niu w Galerii. Szanowny Redaktor Naczelny z łamią-

cym się głosem, jakby miał powiedzieć sakramen-
talne „tak” i wokół ludzie, którzy mu dobrze życzą 
i kibicują. Kwiaty, prezenty, wiersze… To strasznie 
budujące, że jest jeszcze w Olecku taka niespotykana 
moc (dobroć?) w ludziach i coś takiego, co nie daje 
się spiąć słowami. Nazwałabym odrobiną czegoś 
ulotnego, co daje siłę i wiarę, że warto.

Oczywiście sama na tym spotkaniu skorzystałam. 
Spłynęła na mnie moc ciepła i serdeczności od Czy-
telników. Jakież było moje zaskoczenie (słowo!), gdy 
ludzie, o których istnieniu nie wiedziałam, chcieli 
mnie poznać, porozmawiać, uścisnąć dłoń. Ileż wtedy 
padło ciepłych i budujących słów!!

Oczywiście, jak każdy piszący, chciałam mieć 
swoich Czytelników, ale nie wiedziałam, czy po dru-
giej stronie gazety jest ktoś na chwilę, czy na kilka 
tygodni, a może stale, to znaczy co tydzień? 

Są! Hura, hura! Ba, nawet są tacy, którzy zaczyna-
ją czytać Tygodnik od ostatniej strony. Dziękuję! 

Drodzy moi, pamiętam Wasze twarze, słowa. Ta 
moc, to ciepło jest ze mną (we mnie) do dzisiaj. Spie-
szę donieść, że zrobiliście mi ogromną niespodziankę 
i jeszcze większą przyjemność. Dla tych kilku chwil 
w Waszym towarzystwie warto było ponad trzysta 
razy zasiadać do pisania. Mogę tylko życzyć, byście 
spełniali swoje marzenia i żeby znalazł się ktoś, kto 
powie Wam tyle pięknych słów, jakie ja otrzymałam.  

Posłodziłam…? Ale szczerze. Cóż, do tej pory nie 
miałam takiej okazji. Kolejna będzie, gdy się zejdą 
cztery jedynki, czyli przy 1111 numerze „TO”. Sama 
to wymyśliłam i trzymam za słowo, że wszyscy, któ-
rych spotkałam w ostatni piątek, też się zjawią. To tyl-
ko dwa lata. Damy radę.

Nic bardziej mylnego, że Jubileusz „TO” dobiegł 
końca. Trwa. Dał mi tyle siły, aż… po kokardę, oczy-
wiście. Kłaniam się i pozdrawiam moich Czytelni-
ków.

Marusia

Ps. Czy mam pomysł na „za tydzień”? Może będzie 
o stolicy, do której się wybieram. Ale to nic pewne-
go, bo przez tydzień może się jeszcze tyle zdarzyć.


