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Nie podchodź do dziecka, które trzyma wąż 
ogrodowy, chyba że chcesz zostać oblany.
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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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Podpisujcie wyłożone w sklepach 
listy z protestem

WIELKANOC TUŻ, TUŻ
Pod takim hasłem w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie 

wspólnie dzieci, młodzież i dorośli z sołectwa Kukowo  
wzięły udział w  przedświątecznych warsztatach rękodziel-
niczych .

Na pierwszym spotkaniu Wioletta Żukowska wpro-
wadziła uczestników w tajniki wykonywania ozdób świą-
tecznych. Powstały własnoręcznie wykonane różnokolo-
rowe wiosenne wianki z siana, które stały się  znakomitą 
dekoracją  świetlicy.

Na drugim spotkaniu Jadwiga Wasilewska zapoznała 
uczestników z tradycyjną metodą ozdabiania i malowania  
jajek. Z wielkim zaangażowaniem ozdabiali je woskiem, a 
po chwili kolorowali w barwniku wytworzonym z koloro-
wej bibuły. Powstały cudowne ozdoby, które wprowadziły 
wszystkich w wielkanocny czas. Pisanek było na tyle dużo, 
że starczyło na przyzdobienie domowego i świetlicowego 
stołu. 

Na trzecim spotkaniu Walentyna Lios - opiekunka 
świetlicy poprowadziła warsztaty kulinarne. Powstały 
smakowite specjały - babeczki wielkanocne, których za-
pach ogarnął całą świetlicę. Na zakończenie wszyscy usie-
dli przy wspólnym stole i nastąpiła degustacja świątecz-
nych wypieków.

uwr.
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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 .............................4,59 zł
Arctic ....................... 4,79 zł
Pb 95 ........................4,68 zł
PB 98 ........................4,88 zł
LPG ...........................2,08 zł
Olej opałowy ..............2.85 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

12 kwietnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
dyżur telefoniczny w Urzędzie Skarbowym
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
dyżur telefoniczny w Urzędzie Skarbowym
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy 
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Ukraińcy na Mazurach, wykład, Olecka Izba Hi-
storyczna
21 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Kwiecień - miesiącem Ziemi, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
16.30 - Piękna i Bestia, film, kino Mazur
19.00 - Wszystko albo nic, film, kino Mazur
22 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - 14.00 - dni otwarte w Urzędzie Skarbowym
16.30 - Piękna i Bestia, film, kino Mazur
19.00 - Wszystko albo nic, film, kino Mazur
23 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
14.00 - Piękna i Bestia, film, kino Mazur
16.30 - Piękna i Bestia, film, kino Mazur
19.00 - Wszystko albo nic, film, kino Mazur
24 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
12.00 - spotkanie autorskie z Agatą Julią Prosińską
16.30 - spotkanie autorskie z Agatą Julią Prosińską
25 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
26 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
27 kwietnia (czwartek)
 apteka dyżurna 11 Listopada 9
dyżur telefoniczny w Urzędzie Skarbowym
Urząd Skarbowy czynny do 18.00
28 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
Urząd Skarbowy czynny do 18.00
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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29 marca od 10.22 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchych 
traw na nasypie kolejowym przy ulicy Zamostowej.

30 marca od 18.42 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski gasiły pożar suchych traw w Ślepiu.

31 marca od 16.24 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do fałszy-
wego alarmu w dobrej wierze. Zgłoszono ulatniający się gaz w 
samochodzie zaparkowanym przy ulicy Batorego.

1 kwietnia od 12.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał w Szeszkach (gmina Kowale) znad jezdni nadłamany konar 
drzewa.

1 kwietnia od 13.23 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił 
pożar suchych traw w Kowalach Oleckich.

1 kwietnia od 15.59 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar su-
chych traw na cmentarzu ewangelickim w Olecku.

1 kwietnia od 20.00 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar su-
chych traw w Gordejkach Małych.

2 kwietnia od 16.34 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar su-
chych traw przy ulicy Kolejowej.

2 kwietnia od 17.41 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar su-
chych traw przy ulicy Kościuszki.

2 kwietnia od 18.02 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar su-
chych traw w Olszewie.

2 kwietnia od 18.51 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił 
pożar suchych traw w Kowalach Oleckich.

2 kwietnia od 19.45 jeden zastęp OSP Lenarty gasił pożar 
suchych traw w Białej Oleckiej.

3 kwietnia od 9.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad jezdni 
w Wieliczkach nadłamane drzewo.

3 kwietnia od 14.03 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Kowalach Oleckich wodę z zalanej piwnicy domu 
mieszkalnego.

3 kwietnia od 16.48 jeden zastęp JRG PSP gasił w Ślepiu 
pożar suchych traw.

3 kwietnia od 17.30 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski gasiły pożar suchych traw w Gąskach.

4 kwietnia od 17.06 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w No-
wym Młynie pożar dzikiego wysypiska śmieci.

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
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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:
• Ada Borawska
• Jan Charasim

• Beata Jurkiewicz
• Roberta Lotkowska
• Henryk Łozowski

• Halina Wojnowska (Sejny)
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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31 marca 2017 zmarł 
dr Klaus Krech 

autor albumu „Treuburg” 
i tomu wspomnień 

„Mein Leben im Strom der Zeit”

Dzień Otwarty 
w Urzędzie Skarbowym w Olecku 

ramach kampanii  Ministerstwa Finansów  „Szybki PIT”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku w ramach ak-
cji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych 
za 2016r. serdecznie zaprasza w dniu:

 ▪ 22 kwietnia 2017r. (sobota) na „Dzień Otwarty” w 
godz. od 9.00 do 14.00

W tym dniu będzie można:
▪ uzyskać informacje na temat rozliczenia podatku za 

rok 2016;
▪ pomoc w wyborze właściwego druku zeznania;
▪ informacje dot. rodzajów odliczeń i ulg oraz możliwo-

ści skorzystania z nich
▪ będzie można wysłać zeznanie roczne przez Inter-

net - to proste, szybkie i bezpieczne rozwiązanie. W urzę-
dzie będzie dostępne specjalne stanowisko komputerowe, 
umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową. 

Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz 
zwrot podatku!

▪ 13, 20 i 27 kwietnia w Urzędzie Skarbowym w Olec-
ku pod nr tel.87 62 94 210 będą odbywać się dyżury tele-
foniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania 
podatników;

▪ 27 i 28 kwietnia Urząd Skarbowy w Olecku ul. Woj-
ska Polskiego 7 19-400 Olecko będzie pełnił dyżury do 
godziny 18oo.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku zachęca do 
składania zeznań rocznych za 2016 r. przez Internet. Te 
osoby które nie mają dostępu do Internetu, mogą złożyć 
zeznanie drogą elektroniczną wykorzystując do tego celu 
specjalnie utworzone w Urzędzie Skarbowym w Olecku 
stanowisko komputerowe.

Przypominamy również o udostępnionej usłudze:
▪ [ PFR] PIT - 37 i [PFR] PIT - 38 za 2016r. - usługa 

wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego polega na 
udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia roczne-
go;

Ponadto informujemy o:
▪ funkcjonujących stronach www.portalpodatkowy.

mf.gov.pl i www.szybkipit.pl;
▪ możliwości wysyłania zapytań e-mailowych zadawa-

nych poprzez formularz „Zadaj pytanie ekspertowi”, do 
którego link znajduje się na stronie www.szybkipit.pl, będą 
tam także publikowane odpowiedzi na wybrane pytania.

Wszelkie informacje i szczegóły o udostępnionych 
usługach otrzymają Państwo pod nr tel 87 62 94 210.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Felieton

Proszę Państwa, cudownie jest 
obchodzić jubileusze. Cudownie!

Dwa tygodnie temu wyszedł 
tysięczny numer „Tygodnika 
Oleckiego”. Ale jeszcze w sobo-
tę rano po jubileuszu trzeba było 
usiąść i zacząć składać następny 
numer. 

Co prawda Marusia z dziew-
czynami zapowiedziała, że nie 
będą pytać i same urządzą mi wy-
danie 1111. numeru „TO”. Ale żeby 

tego doczekać trzeba wziąć się do pracy. Inaczej się nie da. 
1111 wydań, to dwa lata. Co prawda, wpadłem na po-

mysł, że będę wydawał na raz po dwa numery, albo nawet 
i trzy, to będzie szybciej... ale panie dziennikarki uznały to 
za niesportowe zachowanie i zbyły moją wypowiedź mil-
czeniem. Po prasowemu: pozostawiły bez komentarza. 

Cóż, trzeba do pracy się wziąć. I nie myślcie Państwo, 
że w ten sposób chcę tłumaczyć podwójne wydanie tego 
numeru. Nie. Złożyły się na taką numerację, że tak po-
wiem, rzeczy wyższe. I już.

Ale co tam? Idą święta. Mam nadzieję, że będą pogod-
ne i radosne i że wiosna w tym czasie przypilnuje zimy i 
nie wpuści jej nawet na chwilę do kraju. 

W tym roku pierwszy raz pierwszy bocian jakiego wi-
działem leciał. Szybował sobie w dół lotem koszącym w 
kierunku dębów rosnących za oknem mej bratowej i brata. 
Siedzieliśmy sobie w kuchni, bo tam najlepiej się rozma-
wia, a i wszystko co potrzebne do rozmowy jest pod ręką. 
Czyli kuchenka, czajnik, kredens, szklanki i kawa, herbata 
lub coś innego do picia. Przecież i bułeczki drożdżowe w 
kuchence mogą do rozmowy dojrzewać i się rumienić pięk-
nie. W środku i śliweczką, truskawką, kawałkiem jabłka 
lub wiśnią. Pycha.

Właśnie odwiedził ich wnuczek. Przyleciał na dwa ty-
godnie na przerwę feryjną z Londynu. 

Ale do ad rem’u!

Siedzimy tedy spokojnie przy stole. Rozmawiamy 
przy: herbacie, kawie, soku i piwku. Każdy co innego miał 
przed sobą by bułeczki nie myślały, że je psy jedzą. Nagle 
przed oknem ten bocian wfasował się w sielankowy widok. 
Krzyknąłem, poderwałem się z krzesła. Radość ogromna 
mnie ogarnęła. Bo jak prawdziwy żeglarz, jestem przesąd-
ny. Jeden  z przesądów mówi, że jak się pierwszego bocia-
na zobaczy, to czy leci, czy siedzi na gnieździe, wróży jak 
będziemy i czy w ogóle będziemy tego roku podróżować. 

Jak na gnieździe, to dla lubiących podróże przechlapa-
ne. Cały rok w domu, w tym samym mieście, wsi. Groza. 

Jeżeli bocian siedzi ale nie w gnieździe, to wróży krót-
kie podróże krajoznawcze typu: wypad nad jezioro, na 
grzyby do lasu, do znajomych na wieś, lub gdy się mieszka 
na wsi, to do znajomych w mieście. Dla lubiących podróże, 
to też lipa. 

Gdy bocian chodzi po łące i żeruje, to cały rok ciężkiej 
pracy. Brrrrr! Nawet dla tych co swoją pracę lubią, to wróż-
ba wcale niefajna. Bo tak bez odpoczynku? 

Ale, Proszę Państwa, gdy bocian leci? Nie ważne, czy 
w górę, czy w dół, to wróży podróż. A wiadomo, że podró-
że kształcą. Więc taki bocian wróży, nic innego, jak łatwą 
do nauczenia się lekcję na temat: miasta, kraju, kontynentu. 
Podróże są piękne. Choć poniekąd męczące. 

Z podróżami, to jest tak jak z udziałem w życiu kultu-
ralnym. 

Wielu olecczan mówi, że tylko w dużym mieście moż-
na uczestniczyć w życiu kulturalnym. „U nas nic się nie 
dzieje” - twierdzą. Bzdura! Aby uczestniczyć wcale nie 
trzeba mieszkać się w dużym mieście. Trzeba czasami, po 
prostu, wyjść z domu. 

Aby znaleźć rozrywkę trzeba śledzić informacje praso-
we i wybrać najlepszą według siebie ofertę. Najbogatszą 
ofertę, jak zawsze, przedstawia co tydzień ROK „MG” i 
MOSiR.

No tak, ale było o podróżach. Trzeba się na podróż zde-
cydować... pojechać, zwiedzić, zobaczyć, zachwycić się i 
na koniec poczuć, że jednak „ w domu jest najlepiej”.

Pamiętam jedną taką noc w porcie jachtowym w Kal-
skronie. To portowe miasto w Szwecji. Koledzy poszli do 
miasta, a że ja miałem wachtę, to zostałem na jachcie. Za-
padł już wieczór. W leżącym na kilkudziesięciu wyspach 
mieście zaświeciły się latarnie. Przez mosty między nimi 
płyną światła samochodów. Gdzieś w domach mieszkańcy 
siadają do kolacji, przed telewizorami... itp. Żyją życiem 
mieszczucha... i wtedy poczułem taką tęsknotę za domem, 
za kawą przy stole w kuchni, za fotelem przed telewizorem, 
za łóżkiem wygodnym i szerokim, za spokojnym widokiem 
z okna nieskażonym bujaniem, gdy patrzy się przez bulaj. 
Zatęskniłem za stabilną podłogą. Przede wszystkim zaś za-
tęskniłem, i od tego zacząłem tęsknić za tym wszystkim o 
czym już napisałem, za uśmiechem najbliższej, za dźwię-
kiem jej słów, za jej ciepłem, za cudownym dotykiem. 

Gdy się coś takiego czuje, to znaczy, ze już się człowiek 
nazwiedzał i czas do domu wracać.

Są jednak wyprawy, które nie tak łatwo skończyć.
Kiedyś Olecko było miejscem takich wypraw. Przy-

jeżdżali tutaj ludzie, by zobaczyć to miasto... i zostawali. 
To było miejsce magiczne. Mówiło się, że niebezpiecznie 
jest tutaj przebywać dłużej niż dwa tygodnie. Wir zdarzeń 
wciągał przybywającego i już nie puszczał. Takie to było 
miasto. Nic już z tego nie zostało. Z wielu powodów.

Ale widziałem tego szybującego bociana i może w tym 
roku pojadę na jakąś wyprawę. Mam pewne marzenia... ale 
na razie to sza... Nie chcę zapeszyć. Z mniejszych wypraw, 
to planuję wypady do Rajgrodu. Mam do wyrównania 
pewne porachunki żeglarskie z kilkoma przyjaciółmi. Od 
kilku lat nie pływałem na 420. W tym roku nie odpuszczę. 
Zobaczymy, kto będzie szybszy?

Dziękując bocianowi,
a Państwu życząc 

pogodnych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy
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

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

PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Zaprasza na wystawę malarską pt. 

„Żyć pasją”
Autorkami wystawianych prac są: Teresa Kudrawiec 

i Jadwiga Wiśniewska – emerytowane nauczycielki, dla 
których  sztuka stała się ulubionym hobby.

Do obejrzenia prac malarskich zapraszamy szczegól-
nie osoby, które nie miały okazji zobaczenia ich w Galerii 
Prawdziwej Sztukiim. A. Legusa w Olecku, gdzie były wy-
stawione w grudniu 2016 r.

ry
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Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblio-
teki: poniedziałek: 10-16, wtorek – piątek: 9 – 18, sobota: 
8-14.

W oparciu o ekspozycję prowadzone będą również za-
jęcia

skierowane do uczniów szkół podstawowych.
Obrazy stanowić będą  punkt wyjścia do dalszych po-

szukiwań i inspiracji plastycznych.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejszy 

kontakt:
tel. 87 523 93 53; e-mail: biblioteka_ olecko@op.pl

Zapraszamy!

Uciążliwe inwestycje
Od kilku tygodni mieszkańcy bulwersują się planami bu-
dowy dużej fermy trzody chlewnej w Imionkach ale to nie 
jedyna tego typu inwestycja, lokowana na terenie naszej 
gminy. Właściciele fermy trzody chlewnej oraz fermy no-
rek amerykańskich, położonych w  Kukowie i okolicy tej 
miejscowości, planują znaczną rozbudowę i zwiększenie 
produkcji zwierzęcej.

Przygotowaliśmy zakładki, dedykowane oddzielnie każ-
dej z tych inwestycji. Znajdziecie tam Państwo dokumen-
ty związane ze  sprawą oraz aktualne informacje na temat 
każdej inwestycji.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie zatrzymamy planów 
inwestorów grozi nam  zapachowa zapaść. Trudno będzie 
rozwijać miasto w kierunku sportu, rekreacji czy turysty-
ki.

Apelujemy o  to, by  każdy, w ramach swoich kompeten-
cji, włączył się w  zastopowanie tych inwestycji.

Kontakt w powyższych sprawach:Przemysław Drozd - 
inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska,

 tel. 87 520 16 03, 
e-mail: fermy@olecko.eu
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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

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

Olecki Jarmark Wielkanocny
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej i Re-

gionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” już po raz 
dziewiąty wspólnie zorganizowali świąteczny jarmark. W 
sobotę 8 kwietnia w centrum miasta gościło piękne słońce, 
świąteczne życzenia i uśmiech. Zgodnie z tradycją od cza-
sów Albrechta – założyciela miasta, na oleckim Rynku, od-
był się jarmark. Z humorem i życzeniami Jarmark otworzy-
li Maria Dzienisiewicz i Wioletta Żukowska – Prezeski 
LOT Ziemi Oleckiej oraz Radosław Skrodzki – Dyrektor 
ROK „Mazury Garbate”.

Wyroby sprzedawane były na 32 stoiskach! Wspania-
le, że kupujących było tak wielu i każdy wystawca był 
zadowolony z utargu. Jak zawsze odbyła się loteria świą-
teczna, konkurs plastyczny, wystąpiły zespoły śpiewacze: 

Oleckie Echo, Świętowiacy, Sedranianki i studio wokalne 
ROK „Mazury Garbate”. Organizatorów nie zawiódł olecki 
MOSiR, którego pracownicy przywieźli i rozłożyli część 
namiotów, Nadleśnictwo Olecko, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna i Studio Reklamy Best. 

W konkursie na najładniejszą kartkę wielkanocną 
przyznano nagrody i wyróżnienia. I miejsce zajęła kartka 
Joanny Klimasary, II miejsce – Wiktorii Zyskowskiej, 
III miejsce równorzędnie – Julii Bogdan i Martyny Su-
rel. Wyróżnienia otrzymali Mateusz Żukowski, Szymon 
Nietubyć, Jakub Kusiuk i Laura Zyskowska oraz Anna 
Klimasara.

Życzymy Wszystkim zdrowych, pogodnych, serdecz-
nych Świąt Wielkanocnych! Wesołego Alleluja!

Maria Dzienisiewicz
zdj. Zofia Kardel, Bolesław Słomkowski, Adam Woroniecki

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, 
ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przysta-
nek.pl
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Pomoc
Kiedy zbliżają się święta, to częściej słychać 

o… świątecznej pomocy. Przypomina się, że 
są wśród nas ludzie, którzy nie „wiążą końca z 

końcem”.  Nie radzą sobie w życiu. Przypomina się róż-
ne słowa od szlachetności po miłosierdzie. Ale święta, jak 
wszystko, się kończą. I co? Już mamy zwolnienie od nie-
sienia pomocy i dzielenia się dobrem? 

Pomoc, to nie świąteczne słowo, jakby na tacy, ale co-
dzienne, więc zamiast się przedświątecznie napinać, bądź-
my w tym powszedni. Na swoją miarę i ruszajmy na od-
siecz. Nie przesadzajmy. Czyńmy to dyskretnie. Bez selfie 
i telewizji. Rok ma tyle dni i nocy, że biednych nigdy nie 
zabraknie póki świat światem. Pomoc - siostra miłości. Ma 
zawsze zajęte ręce. Biegnie, żeby współczuć.  

Zgoda
Sto pięćdziesiąt osiem wersów liczy sobie poemat 

Jana Kochanowskiego pt. „Zgoda”. 
Bardzo rzadko jest przywoływany 
w opracowaniach. Nie zalecany w 
podręcznikach do nauki języka pol-
skiego. Pominięty. Źle to świadczy o 
tych, którzy  układali  podstawowy 
zakres wiedzy o literaturze polskiej. 
Taki poemat mógł napisać tylko ten, 
co mieszka w kraju, gdzie zbyt czę-
sto do głosu dochodzi niezgoda. 

Kłócenie się i wadzenie się, i 
bezinteresowna zawiść - wyzierają 
z kart historii Rzeczypospolitej, nie-
stety. Na odsiecz polskiej niezgodzie 
ruszył Jan z Czarnolasu. Musiało Mu 
wejść głęboko za skórę to pieniactwo 
i walka o gruszę na miedzy. Napisał 
mądry, długi wiersz. Już na samym wstępie dodaje: 

„Ja, Zgoda, która sporne planety sprawuję, 
Ziemię, wodę, wiatr, ogień w żywiołach miarkuję,
Stróż rzeczpospolitych, zdrowie i obrona
Miast wysokich - przyszłam tu, chociaż nie proszona
Do Was, o potomkowie Lecha słowiańskiego. (...)”
Przyszła, żeby ostudzić silnie rozgrzane głowy i uspo-

koić rękę, co zbyt często sięgała po miecz i szablę.
Mistrz Jan tłumaczy, co przynosi niezgoda w życiu 

człowieka i globu. Za przykład podaje mocarstwa, które - 
dzięki niezgodzie - obrócono w gruz i perzynę. W księdze 
wiatru czekają na wskrzeszenie.

Z biciem serca czytam:
„A wy tymczasem bądźcie, Polacy, cierpliwi,
Aż się jawnie pokaże, gdzie prawi, gdzie krzywi, (...)”
Wszyscy Polacy, dla higieny psychicznej, powinni po-

znać ten poemat, żeby potem nie być samotnym jak Po-
lak!  

Dlaczego? 
Za dużo jest w naszych sercach, umysłach i sumieniach 

niezgody. Często nie potrafimy oddzielić ziaren od plew. 
Zaczynamy się wstydzić być dobrymi. 

Zgoda to podstawa miłości i nadziei. 
Pochylmy się nad poematem „Zgoda”. Nieskwapliwie 

pochylmy, jak nad źródłem mądrości. Aha! Podczas kwe-
rendy odnalazłem przysłowie afgańskie, które jest warte 
przemyślenia: „Zgoda nie będzie udzielona, dopóki rodzi-
na kandydata nie zedrze butów, chodząc z zapytaniem, i 
dopóki podeszwy ich butów nie staną się tak cienkie jak 
cienka jest łupina cebuli”.

Baba wielkanocna
W pierwszych słowach chciałbym uprzedzić, że nota 

będzie tak słodka, że palce lizać. Inaczej się nie da pisać o 
babce wielkanocnej. Jest to ciasto, które wyrosło z drożdży 
piekarskich rozczynionych ciepłym mlekiem, wymiesza-
nych z mąką, cukrem oraz szczyptą soli. Po wyrośnięciu 

dodaje się dopiero jajka, mąkę i bakalie. Babę wypieka się 
w karbowanych formach w kształcie stożka. Czyli mamy 
do czynienia z geometrią. Po wyjęciu z piekarnika oblewa 
się ciasto białym lukrem albo posypuje pudrem. Nie darmo 
mówi się, że w każdej dziewczynce wypieka się babeczka. 
Babę wielkanocną zamówiłem dla potrzeb kolumny felie-
tonowej u Marka Karpowicza z Sejn.  Marek, jak przystało 
na emeryta, który ma nadwyżkę wolnego czasu, wywiązał 
się z zadania jak chłop. Wyrysował, pokolorował, jak się 
patrzy. Przed taką babą wielkanocną nie wstyd paść plac-
kiem.

„Suchar”
To nie leksykalnie rzecz biorąc: „kromka specjalnie 

wysuszonego pieczywa”, ale… dowcip stary, który opo-
wiadamy, mając nadzieję, że ktoś go jeszcze nie zna, więc 
obśmieje. Oto przykład pierwszy z brzegu. Goście wycho-
dzą z przyjęcia u Marii Skłodowskiej-Curie. Jeden z nich 

mówi: „Dziękujemy za wspaniałe 
ciasto!”. Na co pani Maria, jedyna 
kobieta, która dwa razy otrzymała 
Nagrodę Nobla, odpowiada: „E, 
tam, nic takiego, sama chemia…”

Łyk oranżady
Z oranżadą jest tak jak napisa-

no w słowniku w żabkach: „mu-
sujący napój chłodzący z wody, 
cukru i soku owocowego”. Butel-
ka zamykana porcelanowym kor-
kiem z gumką. Taka konstrukcja 
nazywała się kabłąkiem, tj. wy-
gięciem w łuk. Była to niby klam-
ra z grubego drutu, którą przy-
mocowano do butelki z grubego 

szkła. Jak się szybko otworzyło kabłąk, to słychać było 
pusty strzał, a za chwilę z szyjki wydobywała się piana. I 
trzeba było szybko przyłożyć do ust i pić słodziutkie bąbel-
ki oranżady. Pycha! Rozsadzało policzki, i drażniło prze-
łyk. A gdy się chwileczkę odczekało, to się bekało i mó-
wiło z dziecięcym wdziękiem - przepraszam. Wydzielanie 
gazów ustami, strasznie nas śmieszyło. Ci co pili oranżadę 
mieli wokoło ust wielkie zaczerwienie, pewnie od proszku, 
który dosypywano, żeby były bąbelki. W latach 60. XX w. 
na weselu w Tarczynie, u wujka Zygmunta, piliśmy tyle 
oranżady, że co rusz ganialiśmy do WC. Starsi oranżadą 
albo wodą sodową (z syfonu) optokiwali usta, przepijali 
wódeczkę, która ich wykrzywiała. Wypili, i gadali: „moc-
na, jucha!” i szybko za zakąskę albo za butelkę i nalewali 
do szklanki oranżadę. Dzieci piły prosto z butelki. Była też 
oranżada w proszku. W małej paczuszce. Też pycha. Słod-
ko-kwaśna, jakby mandarynki wyciśnięto z cytrynki. Może 
trochę przesadzam, ale… chyba nie do końca. Proszek sy-
paliśmy na dłoń i zlizywaliśmy. A jednak… najlepsza była 
oranżada z butelki. Można było ją pić i pić. I zamiast gasić 
pragnienie, oranżada wzmagała, i  trzeba było sięgnąć po 
kolejną butelkę z takim dziwnym korkiem na sprężynkach, 
który otwierał się jak scyzoryk.    

Deczko
Fikuśne słowo, które odnotowuje Wielki słownik or-

tograficzny, zaś Mały słownik języka polskie nawet nie 
wspomina półsłówkiem. Znaczy tyle, co troszeczkę, kap-
kę, odrobinę, niewiele. Ma w sobie coś z życzliwości, bu-
dzi sympatię, choć zdarzają się wyjątki (np. mięso deczko 
nieświeże). Czasami bywa śmieszne, gdy kto próbuje się 
usprawiedliwić, kiedy mówi, że był deczko pijany i dla-
tego spadł z roweru. Warto o nim pamiętać, szczególnie, 
kiedy ktoś z dużą przesadą mówi: „deczko przesadziłeś”. 
Na pewno to słowo pasuje, jak ulał, do łagodnej perswazji. 

Kończę, bo się zagalopowałem, deczko. 
Czesław Mirosław Szczepaniak
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XVI Makroregionalne 
Przesłuchania Instrumentów 

Dętych
30 i 31 marca w Państwowej Szkole Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Olecku odbyły się XVI Makroregionalne 
Przesłuchania Instrumentów dętych. Przesłuchania miały 
charakter konkursowy i wyłoniły najlepszych uczniów re-
gionu północno-wschodniego. 

Jury w składzie: 
przewodnicząca dr 
Małgorzata Lan-
ge–Banaś (flet), 
Maryla Lima-
nowska (waltor-
nia), dr Grzegorz 
Wieczorek (klar-
net), Mieczysław 
Żelazko (trąbka) 
– przesłuchało 125 
solistów (kategoria 
IA i IB) oraz 10 ze-

społów(kategoria II). Jury miało bardzo trudne zadanie, jak 
podkreślała przewodnicząca, z uwagi na wysoki poziom 
uczestników. Wśród laureatów znalazła się liczna grupa 
najzdolniejszych uczniów z Olecka. 

Laureaci PSM I stopnia w Olecku:
Kategoria IA (klasy I-III/cyklu 6 letniego; klasy I – II/ 

cyklu 4 letniego) :
Mikołaj Budziński – waltornia – II MIEJSCE (na-

uczyciel: Jan Orlik)
Lidia Grześ – flet – III MIEJSCE (nauczyciel: Woj-

ciech Borowik)
Antoni Hołownia – klarnet – III MIEJSCE ( nauczy-

ciel: Weronika Kordowska).

Kategoria IB (klasy IV-VI/cyklu 6 letniego; klasy III-
-IV/cyklu 4 letniego):

Zuzanna Bagan – flet – III MIEJSCE (nauczyciel: 
Wojciech Borowik)

Mateusz Kruwelski – saksofon – III MIEJSCE (na-
uczyciel: Kamil Skorupski)

Tradycyjnie jury przyznało nagrodę dla najmłodsze-
go uczestnika – w tym roku zdobyła ją uczennica olec-
kiej szkoły 
muzycznej 
Marianna 
Wa s i l e w -
ska, zaś 
nagrodę po-
zaregulami-
nową ufun-
d o w a n ą 
przez Pio-
tra Marci-
niaka oraz 
a n o n i m o -
wego fun-
datora dla najwyżej ocenionego ucznia z PSM w Olecku 
otrzymał Mikołaj Budziński (waltornia). 

Jury wyróżniło nauczycieli , których uczniowie zaję-
li miejsca od I do III (Weronika Kordowska, Jan Orlik, 
Kamil Skorupski, Wojciech Borowik) oraz akompaniato-
rów (Dariusz Michałowski). 

Sekretarzem jury była niezastąpiona od lat Jolanta 
Werner.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i ich pe-
dagogom. Życzymy kolejnych sukcesów. Dziękujemy Re-
gionalnemu Ośrodkowi Kultury Mazury Garbate w Olecku 
za wszelką pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
przesłuchań.

Do „usłyszenia” za dwa lata!
ism

Przedstawiciele żandarmerii amerykań-
skiej, brytyjskiej oraz rumuńskiej z wizytą w 
oleckiej komendzie

11 kwietnia w oleckiej komendzie gościli przedstawi-
ciele żandarmerii amerykańskiej, brytyjskiej oraz rumuń-
skiej. Podczas spotkania omawiano wspólną współpracę 
oraz bezpieczeństwo żołnierzy przebywających na tere-
nie województwa warmińsko – mazurskiego.   

Niecodzienni goście odwiedzili olecką komendę. 
Przedstawiciele żandarmerii amerykańskiej, brytyjskiej 
oraz rumuńskiej stacjonujący w Bemowie Piskim spotka-
li się z Komendantem Powiatowym Policji w Olecku i 
jego zastępcą. Podczas wizyty została omówiona wspól-
na współpraca oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
żołnierzy stacjonujących na terenie województwa war-
mińsko – mazurskiego. Spotkanie było także okazją do 
zapoznania gości z pracą oleckich policjantów. 
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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          V01610

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V02706

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B59001

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03902
V0

40
02

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                                     V04102

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02308

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V03504

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03235

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
8

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58602

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V02915

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58203

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B59201

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L00402

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56505

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59101

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V0171009

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

B57903

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55107

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58403

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22620a

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B54808

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B57304

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58802

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B58303

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03225

• 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

V03805

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V02806
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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
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09   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V0
29

05

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02510a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V03713

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
7

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04311

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B58902

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B58103

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B58503

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B56804

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

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V03245

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24610

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25307

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tz

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B56605

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B57504

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K25106

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K25006

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B55207

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25407

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B56704

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B57604

* 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 V03215

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V03815

KUPIĘ

V
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* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 L00501

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V02816

V
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0p
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Z „Ibaturem” do Brukseli
Andrzej Malinowski

Miałem niezwykłą okazję i szczęście podróżowa-
nia z firmą „Ibatur” do Brukseli, stolicy Belgii (bilet 
bezpłatny ufundowany przez firmę z okazji wydania 
tysięcznego numeru Tygodnika Oleckiego). Wyjazd 
odbył się w dniach 24-27 marca 2017 r. W każdy pią-
tek autokar wyjeżdża z Augustowa, jedzie m.in. przez 
Suwałki, Olecko, Ełk, Białystok, Łomżę, Warszawę, 
Niemcy, Holandię do Brukseli. Autokar wraca z po-
wrotem w niedzielę. Jest to trasa bezpośrednia (bez 
przesiadek).

Podróżowanie autokarem jest alternatywą dla 
osób, które nie mogą lub nie chcą latać samolotem 
czy jechać własnym samochodem. Jest też dobrym 
i wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy lubią 
weekendowe wyjazdy. 

W piątek, 24.03.2017 r. punktualnie o godz. 7.00 
wyruszyłem z Olecka w podróż do Brukseli. Wy-
brałem miejsce nr 3D. Kierowca udzielił mi bardzo 
szczegółowych informacji o przejeździe, o przystan-

kach na trasie i o powrocie w niedzielę. Autokar duży, 
siedzenia wygodne – rozkładane fotele lotnicze (może 
się położyć), toaleta z wc, bezpłatna kawa, herbata i 
słodkie przekąski, Wi-Fi. Pełny komfort. Czysto. 

W Świecku autokar zatrzymuje się na pół godziny 
tuż przy porcie. W związku z tym można coś zjeść w 
pobliskim barze szybkiej obsługi (jedzenie smaczne), 
a także zrobić zakupy w dość dużym supermarkecie. 
Na pozostałych przystankach przerwy trwają średnio 
10 minut. 

Dwóch bardzo sympatycznych i życzliwych kie-
rowców. Jeden odpoczywał, drugi kierował. Jechali 
ostrożnie i bezpiecznie. Na pytania i prośby pasaże-
rów reagowali natychmiast.

W sobotę o godz. 5.50 byłem już w Brukseli. 
Wysiadłem na jednym z dwóch przystanków – przy 
kolejowym Dworcu Północnym (Nordstation, Rue 
du Progrès 76, 1030 Schaerbeek, Belgia). Kilka dni 
wcześniej zarezerwowałem nocleg w jednym z pobli-
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skich hoteli (10 minut pieszo od dworca) i od razu 
się do niego udałem. W recepcji zostawiłem bagaż 
i rozpocząłem całodzienne zwiedzanie stolicy Unii 
Europejskiej. Początek dnia był bardzo zimny, jednak 
godzina po godzinie stawało się coraz cieplej. Byłem 
na Wielkim Placu – historycznym miejscu miasta z 
osiemnastowiecznymi kamienicami, zwiedziłem Pa-
łac Królewski, Dom Króla, kościoły, katedrę św. Mi-
chała i św. Guduli, jedną z siedzib Parlamentu Euro-
pejskiego, parki, w tym Park Brukselski z XVIII w. i 
Atomium (103-metrowej wysokości model kryształu 
żelaza, powiększonego 150 miliardów razy; składa 
się z 9 stalowych sfer o średnicy 18 m i łączących 
je 20 korytarzy, każdy o długości ok. 40 m; na sam 

szczyt budowli można wyjechać windą; z okien naj-
wyższej sfery widać panoramę Brukseli, a także Mini 
Europę – kompozycję miniaturowych obiektów z naj-

piękniejszych miast w 
Europie, która znajduje 
się w pobliskim Bru-
parku). Wszędzie po-
ruszałem się pieszo. W 
jednym z parków wi-
działem wolontariuszy 
uczących dorosłych, w 
tym emerytów jazdy 
na rowerze. Ciekawa i 
piękna inicjatywa.

Po powrocie do ho-
telu szybka kąpiel i do 
łóżka, ponieważ na-
stępnego dnia musia-
łem już wracać do Pol-
ski i w dodatku jeszcze 
zmiana czasu z zimo-
wego na letni.  

W niedzielę, 
26.03.2017 r. o godz. 
9. byłem już na dworcu 
Nordstation, w miej-
scu, w którym dzień 
wcześniej wysiadałem. 
Autokar już stał, cho-
ciaż planowy odjazd 
to godz. 9.45. Po kilku 
minutach jazdy zatrzy-
maliśmy się na parkin-
gu dla autokarów przy 
słynnym Atomium 
(Boulevard du Cente-
naire 617; 1020 Bruxel-
les, Belgia). Do odjazdu pozostała jeszcze godzina, 
więc poszedłem na spacer. Opcja wsiadania na Nord-
station ma swoje plusy, ponieważ jeżeli ktoś nie był 
w (lub przy) Atomium ma doskonałą okazję, żeby je 
zwiedzić.

Podróż powrotna mijała szybko. Wysiadałem z 
autokaru prawie na wszystkich przystankach, i w Ho-
landii, i w Niemczech. Chciałem poczuć atmosferę 
tych krajów nie tylko z okien.

Ibatur jest firmą specjalizującą się w wynajmie 
autokarów i autobusów oraz w przewozach autoka-
rowych osób na terenie Polski i Europy z siedzibą w 
Białymstoku (ul. Św. Rocha 33/15, 15- 879 Białystok, 
tel. 857404404, e-mail: info@ibatur.pl). Bilety moż-
na kupić przez internet lub bezpośrednio u kierowcy. 

Polecam wszystkim podróż do Belgii z „Ibatu-
rem” i zwiedzanie pięknej Brukseli.

Andrzej Malinowski
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B58003

20
kwietnia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

„ Czwartek z Humanistyką” 
w I LO

6 kwietnia stał się długo oczekiwanym czwartkiem 
przez licealistów ze szkoły, której patronem jest J. Ko-
chanowski. Kiedy już wszystko dzięki E. Guziejko i E. 
Przemielewskiej było  dopięte na ostatni guzik, dokładnie 
chwilkę po 9 do szkoły przyjechali jakże zacni goście - 
przedstawiciele Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zostali on  powitani i niezwykle serdecznie przyjęci 
przez społeczność uczniowską. Kwiaty otrzymała Pro-
dziekan Wydziału dr  R. Rozbicka, a także koordynatorką 
podpisania umowy o współpracy dr Magdalena Makow-
ska, która jest lingwistką i pracuje w Katedrze Filologii 
Germańskiej UWM, w Olsztynie. Warto podkreślić, że dr 
Makowska, to absolwentka oleckiego liceum, w którym 
ukończyła klasę o profilu matematyczno-fizycznym. 

Z jej inicjatywy na Wydziale Humanistycznym corocz-
nie organizowany jest wydziałowy konkurs dla humanistów 
z pasją SUPERHUMAN, którego celem jest wyłonienie i 
nagrodzenie najbardziej kreatywnych, przedsiębiorczych, 
aktywnych i twórczych studentów olsztyńskiej humanisty-
ki. 

Dzięki tej umowie oleccy licealiści korzystają z bo-
gatej oferty edukacyjnej, którą do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych kieruje olsztyńska humanistyka, poszerzają  
swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, języków obcych 
(angielski, niemiecki, rosyjski), historii i stosunków mię-
dzynarodowych czy filozofii, ale także poznają  tajniki pra-
cy dziennikarzy, logopedów, tłumaczy czy specjalistów z 
zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Porozumienie obejmuje m.in. udział młodzieży w 
warsztatach i wykładach, które cyklicznie przygotowują 
i przeprowadzają doświadczeni pracownicy naukowo-dy-
daktyczni, reprezentujący wszystkie jednostki organizacyj-
ne Wydziału Humanistycznego. 

Po formalnych powitaniach głos zabrał gospodarz I LO 
– dyrektor Leszek Olszewski. 

Kiedy wszystkie głosy na sali umilkły, ofertę eduka-
cyjną Wydziału Humanistycznego UWM przedstawiła dr 
R. Rozbicka. Zaprezentowała tradycyjne kierunki, jak i te, 
które stanowią novum na wydziale. Później kolejno zabie-
rali głos bohaterowie prelekcji. 

O prezydencie Johnie F. Kennedym i jego mrocznym 
życiu prywatnym, które wypełniały kolejno sex, drugs i 
rock’n’roll mówił dr Mateusz Bogdanowicz. 

Historię pisaną klejnotami, czyli charakterystykę jaj 
Faberge przedstawiła dr Barbara Kozak. 

O  tym, że  rozumiemy się bez słów, czyli o alternatyw-
nych metodach komunikacji opowiadały studentki, a zara-
zem członkinie koła naukowego „ Laboratorium logope-
dycznego” Anita Perużyńska, Paulina Siemienkiewicz. 

Kobiety i zakręcony świat Gustava Klimta  przedsta-
wiła dr Magdalena Makowska (absolwentka oleckiego 
liceum). 

Co Jagiełło robił, jak miał katar? Te i inne sekrety wład-
ców średniowiecznej Polski omówiła dr Anna Pytasz-Ko-
łodziejczyk. 

Natomiast temat niezwykle popularny wśród młodych, 
czyli o nienawiści w Internecie, poruszyła w trakcie swo-
jej prelekcji dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. 
UWM. 

Co łączy kostkę Rubika z nasza przyszłością? Liceali-
ści I LO już wiedzą. Tych informacji dostarczył im w trak-
cie wykładu dr Grzegorz Pacewicz. 

Wszystkie wystąpienia były niezwykle ciekawe i pa-
sjonujące. A jakże miało by być inaczej? Przecież UWM 
stawia na ludzi z pasją! Takim przykładem jest także mgr 
Marta Wiśniewska, która z wybraną młodzieżą przepro-
wadziła warsztaty dziennikarstwa internetowego. 

Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy i my 
także musieliśmy pożegnać reprezentantów Wydziału Hu-
manistycznego UWM. Na szczęście nie na długo. Bo już w 
maju warsztaty z filozofii, a w czerwcu kolejny „ Czwartek 
z Humanistyką”, tym razem na wyjeździe. 

lepo

Kultura
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i 

Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej i 
Fundacja Human Lex Instytut otrzymały dotację gminy na 
działania z zakresu kultury. 

Stowarzyszenie otrzymało 8700 złotych na działania 
noszące tytuł „My i Nasza Tradycja”, a Fundacja 12400 
złotych na organizację III Przeglądu Zespołów Amator-
skich Lega Fest.

opr. n.p. newsletter UM
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

12 kwietnia
Herty, Lubosławy, Saby, Wiktoryny, 
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, Juliu-
sza, Konstantego, Lubosława, Ludosława, 
Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia (Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej)
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Małgorza-
ty, Przemysławy
Artemona, Denisa, Długomiła, Jana, Justy-
na, Marcina, Przemysława
14 kwietnia (godz. 8. Koniunkcja Slońca 
z Uranem)
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny, 
Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny, 
Marii, Marty, Martyny, Walerii, Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna, 
Krzysztofa, Lamberta, Maksyma, Tyburce-
go, Tyburcjusza, Walerego, Waleriana
15 kwietnia (Światowy Dzień Komba-
tanta) (godz. 0. Uran w największej 
odleglości od Ziemi 3131,6 mln km)
Adolfiny, Anastazji, Ludmiły, Ludwiny, 
Odetty, Olimpii, Wacławy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leoni-
da, Modesta, Teodora, Tytusa, Wacława, 
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia (Wielkanoc)
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, 
Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, 
Erwina, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, 
Urbana
17 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, 
Jakuba, Krosisława, Patrycego, Roberta, 
Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia (Dzień Pracownika Prze-
mysłu Włókienniczego, Odzieżowego i 
Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumiły, Bogusławy, 
Gosławy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumiła, Bogu-
sława, Flawiusza, Gosława, Gościsława, 
Wernera
19 kwietnia (Księżyc ostatnia kwadra)
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Leon-
tyny, 
Adolfa, Alfa, Czecha, Czesława, Jerzego, 

Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, 
Tytusa, Wernera, Włodzimierza
20 kwietnia (godz. 11. Koniunkcja 
dolna Merkurego ze Słońcem)
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, 
Blanki 
Czecha, Czesława, Florencjusza, Floren-
tego, Lecha, Mariana, Nawoja, Szymo-
na, Teodora
21 kwietnia 
Drogomiły, Drogomiry, Konrady, San-
dry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bar-
tosza, Drogomiła, Drogomira, Feliksa, 
Jarosława, Konrada, Żelisława
22 kwietnia (Miedzynarodowy Dzień 
Ziemi)
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida, 
Łukasza, Sotera, Strzeżyma, Strzeży-
mierza, Strzeżymira, Teodora
23 kwietnia (Światowy Dzień Książki i 
Praw Autorskich UNESCO) (godz. 11. 
Merkury w najmniejszej odległości od 
Ziemi 85 mln km)
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty, 
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda, 
Gerwazego, Idziego, Idzisława, Jerzego, 
Wojciecha
24 kwietnia (Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Młodzieży)
Bony, Debory, Deotyny, Elżbiety, Fide-
lii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina, 
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego, 
Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia (Dzień Świadomości Za-
grożenia Hałasem) 
Elwiry, Erwiny, Estery, Jarosławy, 
Sławy, Wiki
Dariusza, Jarosława, Kaliksta, Marka, 
Radociecha, Szczepana, Wasyla 
26 kwietnia (Dzień Transportowca i 
Drogowca) (Wenus w maksymalnej 
jasności -4,5 mag) (Księżyc nów)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, 
Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, 
Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego, 
Marcelina, Ryszarda, Spycimierza

... królestwo dostarcza pokarmu 
sercom podobnie jak ukochana, 
która śpi gdzieś daleko od ciebie, 
i choć leży bez ruchu, jak mar-
twa, karmi się swoją miłością i 
odmienia dla ciebie sens otacza-
jących rzeczy. Tam daleko tylko 
jej lekki oddech, który nawet nie 
dobiegnie tutaj, a świat dla cie-
bie staje się cudem. 

Antoine de Saint-Exupery, 
Twierdza

... bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga – gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się 
kochało
wielkie sprawy głupią miłością. 

Krzysztof Kamil Baczyński

Kwiecień, gdy suchy – nie daje 
otuchy.
Kwiecień – plecień bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata.
Suchy marzec, maj zaś chłodny, 
kwiecień mokry, rok niegłodny.
Na Tymona (19 IV) siej jęczmiona, 
byś do św. Katarzyny poobsiewał 
koniczyny.
Na kwiecień lada z czego wianek 
spleciesz.
Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę 
po zimie
Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę 
po zimie
Gdy Łukasza (22 IV) przybędzie, 
zielono już wszędzie.
Ile razy przed Wojciechem (23 IV) 
zagrzmią pola, tyle razy po Wojcie-
chu zabieli się rola.
Deszcz na św. Marek (25 kwietnia ), 
to ziemia jak skwarek.
Kiedy Marek (25 kwietnia) ciepłem 
darzy mróz ogrody jeszcze zwarzy.
Kiedy Marek (25 kwietnia) przypieka 
– człek na ziąb ponarzeka.
Kiedy zleje nas Marek (25 kwietnia), 
będzie ziemia jak skwarek.
Świętego Marka buchnie ciepło jak z 
garnka. 
Po Marku (25 IV), gdy słońce do-
grzewa, zwykle potem ubolewa.

Szaszłyki 
z wątróbek drobiowych

60 dag wątróbek, 4 łyżki oleju, 2 jabł-
ka, pół małej cebuli, 4 łyżki brandy, 8 
dag masła, torebka ciemnego sosu do 
pieczeni, 40 dag jasnych winogron, 
oliwa, cukinia zielona, czerwony win-
ny ocet, sól, biały pieprz

Wątróbki czyścimy, płuczemy i 
kroimy na kawałki.

Jabłka obieramy, wykrajamy gniaz-
da nasienne i kroimy w cienkie cząstki. 
Kawałki wątróbki i jabłek nakładamy  
na 4 szpadki.

Na patelni rozgrzewamy łyżkę ma-
sła i oleju, a potem wkładamy szasz-
łyki. Smażymy około 10 minut na 
małym ogniu. Pod koniec smażenia 
szaszłyki skrapiamy octem i zdejmuje-

my z patelni. Zlewamy tłuszcz, roz-
grzewamy łyżkę masła i wkładamy 
na nie posiekana cebulę i  musimy ją 
zeszklić. Gdy jest gotowa wlewamy 
brandy, i cebulę dusimy aż połowa 
sosu odparuje. Wtedy dodajemy sos 
pieczeniowy chwile gotujemy i prze-
cedzamy.

Szaszłyki podajemy polane tym 
sosem.

Gulasz jagnięcy 
z zielonym groszkiem

60 dag jagnięciny, 30 dag ziemnia-
ków, 1 cebula, 20 dag zielonego 
groszku, 10 dag śmietany, sól, 
olej, 5 ziaren ziela angielskiego, 
1 łyżeczka kminku, 2 liście lauro-
we, 2 łyżeczki słodkiej papryki w 
proszku, zmielony świeżo czarny 

pieprz
Mięso kroimy w kostkę i podsma-
żamy. Cebule kroimy w kostkę pod-
smażamy oddzielnie i dodajemy do 
smażonego mięsa. Na koniec doda-
jemy przyprawy. 
Teraz mięso podlewamy wodą i du-
simy do miękkości. 
Dodajemy ziemniaki pokrojone w 
plastry i zielony groszek. 
Kiedy ziemniaki będą miękkie do-
dajemy śmietanę i doprawiamy 
smak solą.

Makaron
Makaronem najlepiej nadającym się 

do sosów jest spaghetti. 
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Turystyka
Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku w wyniku 

ogłoszonego przez Gminę Olecko konkursu otrzymało 
5450 złotych dotacji. Kwota ta jest przeznaczona na działa-
nia upowszechniające aktywność turystyczną wśród miesz-
kańców.

Efektem działań będzie publiczna prezentacja walorów 
turystycznych oraz z odkrywaniem pięknych i ciekawych 
miejsc na terenie gminy. Projekt nosi tytuł „Wśród lasów, 
jezior, łąk i pól Ziemi Oleckiej…”.

Projekt otrzymał 100% przeznaczonej na ten cel dota-
cji, gdyż druga z ofert złożona przez Warmińsko-Mazurski 
Oddział Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
nie spełniała wszystkich kryteriów oceny formalnej i zosta-
ła pozostawiona bez rozpatrzenia.

opr. n.p. newsletter UM 

KRUS
Wymiar składek 

na ubezpieczenie społeczne rolników 
w II kw. 2017 r.

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, 
opublikowano Obwiesz-
czenie Prezesa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo-
łecznego z dnia 8 marca 
2017 r. w sprawie wysoko-
ści miesięcznej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie 
w II kwartale 2017 r.

Składka ta nadal będzie 
wynosić 42, 00 zł miesięcz-
nie za każdą osobę podle-
gającą temu ubezpieczeniu. 

Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wnio-
sek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić 
miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14, 00 zł. 

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowić będzie 10 
proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawo-
wej (886, 44 zł), tj. 89 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzących gospo-
darstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczenio-
wych użytków rolnych stanowić będzie:

• 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106, 00 zł - w 
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar 
użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

• 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213, 00 zł - w 
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar 
użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 
ha przeliczeniowych

• 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319, 00 zł - w 

Jesteś potencjalnym emerytem
 – nie czekaj już teraz złóż wniosek o ustalenie kapi-

tału początkowego
Zostało już tylko kilka miesięcy do wejścia w życie 

przepisów obniżających wiek emerytalny do 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a około 27% potencjalnych 
emerytów wciąż nie ma wyliczonego lub przeliczonego 
po zmianach w latach 2011-2015 kapitału początkowego. 
Przewidywana liczba potencjalnych emerytów, którzy na-
będą prawa do świadczenia na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego wynosi ok. 4,9 tysiąca, przy czym 2/3 
stanowią kobiety, a 1/3 to mężczyźni. Nie wszyscy jednak 
złożyli wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Jest ich 
aż 1200 osób.

W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się 
osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początko-
wego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o ustalenie 
kapitału początkowego wraz z dokumentacją potwierdzają-
cą przebieg ubezpieczenia i dokumentację potwierdzającą 
wysokość osiąganych wynagrodzeń przypadających do 31 
grudnia 1998r. 

Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także oso-
by, które, co prawda miały już ustalony kapitał początko-
wy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie 
jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może 
spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości. 

Najważniejszą i niezbędną kwestią jest złożenie wnio-
sku o ustalenie kapitału początkowego w placówce ZUS 
przez osobę zainteresowaną, w którym dokładnie wskazu-
jemy o co się ubiegamy i dołączamy jednocześnie doku-
menty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe 

oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS 
Kp-1). 

Jeśli mamy już wyliczony kapitał początkowy i posia-
damy profil na PUE wniosek o emeryturę, złożymy bez 
wychodzenia z domu. Dzięki profilowi na PUE będziemy 
mogli również umówić się z doradcą emerytalnym, który 
będzie dostępny od lipca w ZUS, na konkretny dzień i go-
dzinę, jak również skorzystać z innych udogodnień profilu. 

Wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału 
początkowego dostępny jest w ZUS lub na stronie interne-
towej www.zus.pl. Wniosek należy podpisać a następnie 
dostarczyć osobiście do terenowej jednostki organizacyj-
nej ZUS. Ustalenie kapitału początkowego następuje w 
formie decyzji organu rentowego, od której przysługu-
je odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu 
Okręgowego - Sądu Pacy i Ubezpieczeń Społecznych w 
terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 

Warto pamiętać, że pierwszą częścią składową dla 
wartości emerytury dla osób, które mają prawo do eme-
rytury według zreformowanych zasad i posiadają okresy 
ubezpieczeniowe przed 01.01.1999r. jest kapitał począt-
kowy. Dlatego też, nie zostawiajmy wyliczenia kapitału 
początkowego na ostatni moment. Firmy upadają, a doku-
mentacja, która przekazywana jest do archiwum często jest 
niekompletna lub nie możliwa do odnalezienia. Dlatego 
powinniśmy kompletować dokumentację potwierdzającą 
okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąga-
nych przychodów i udać się do terenowej jednostki ZUS w 
celu złożenia wniosku o ustalenie kapitału początkowego.

Monika Górecka 
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar 
użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 
ha przeliczeniowych

• 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425, 00 zł - w 
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rol-
ne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu 
uregulowania należnych składek za II kwartał 2017 r. przy-
pada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art.12 § 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, 
mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 
1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za 
ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następ-
ny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzień 2 
maja 2017 r. 

Szczegółowe informacje odnośnie wysokości składek 
na ubezpieczenie społeczne rolników 

w II kwartale 2017 r. są dostępne za stronie interneto-
wej www.krus.gov.pl.

ip. KRUS
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Tajemnice Stumilowego Lasu
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, klasa 3c Gimnazjum 

nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku wraz z wychowaw-
czynią Małgorzatą Harasim, zaprosiła całą społeczność 
szkolną do kina Mazur na profilaktyczne przedstawienie 
w języku angielskim, pt. „Mysteries of the Hundred Acre 
Woods”.

Z anonimowej ankiety podsumowującej pracę na zaję-
ciach edukacji językowej przeprowadzonej na koniec kla-
sy drugiej wynikało, że zdecydowana większość uczniów, 
jako formę pracy zaliczeniowej, chciałaby napisać i wysta-
wić autorską sztukę w języku angielskim. 

W przedstawieniu udział wzięli wszyscy uczniowie 
klasy 3c, a reżyserką została Zuzanna Warsiewicz, która 
powitała widzów słowami: „Od początku roku szkolnego 
ciężko pracowaliśmy nam tym przedstawieniem. Jest to 
sztuka wykonana przez nas od podstaw. Od napisania sce-
nariusza, przy pomocy Pani Małgorzaty Harasim, przez 
samodzielne wykonanie strojów, aż do występu dzisiaj 
przed Wami.” 

Główni bohaterowie, to postacie z bajek, m.in.: Czer-
wony Kapturek, Kubuś Puchatek, Pocahontas, Merida Wa-
leczna i inni, którzy mieszkają w Stumilowym lesie.  

Przedstawienie rozpoczyna się sceną, w której Kubuś 
Puchatek jest zamknięty w więzieniu, gdzie wbiegają po-
szukujący go przyjaciele. Wówczas światła gasną, a widz 
przenosi się na polanę Stumilowego Lasu pokrytą ciałami 
półprzytomnych mieszkańców, którzy poprzedniego wie-
czora zostali zaproszeni na przyjęcie organizowane przez 
Kubusia Puchatka. 

Wtem na polanę, razem z ekipą telewizyjną, wchodzi 
reporter Krzyś relacjonujący poranne wiadomości. Zasko-
czony tym, co zobaczył stara się ustalić, co wydarzyło się 
poprzedniego wieczora. Budzący się z letargu bohaterowie 
przypominają sobie, że podczas zabawy Kubuś częstował 
wszystkich ciastkami, po czym zniknął. Martwią się o nie-
go i postanawiają go odszukać. Za nimi podąża Krzyś. 

W trakcie poszukiwań Puchatka spotykają kolejne po-
stacie, które borykają się z różnymi problemami związany-

mi z używkami, np. alkoholem, dopalaczami. 
Po długich poszukiwaniach znajdują Puchatka w wię-

zieniu, do którego wtrącił go tajny agent Gargamel dowo-
dzony przez Babcię Czerwonego Kapturka usiłującą roz-
pracować gang handlarzy narkotyków. 

Okazuję się, że „mózgiem” tej szajki jest Kubuś Pucha-
tek, który wykorzystał niczego niepodejrzewających przy-
jaciół i chciał przetestować na nich swoje nowe narkotyki, 

które dodał do ciasteczek. Dopiero w więzieniu przyznał 
się do winy, lecz przyjaciele są bardzo rozczarowani jego 
postawą i zrywają z nim przyjaźń. Całe wydarzenie podsu-
mowuje Krzyś, który przestrzega przed konsekwencjami 
zażywania używek.

W przedstawieniu udział wzięli: Bartosz Biszewski – 
Krzyś; Róża Maria Stankiewicz – KubuśPuchatek; Ad-
rianna Stachelek - Czerwony Kapturek; Natalia Gorlew-
ska - Merida Waleczna; Wiktoria Maksimowicz - „Yolo 
Babcia”; Weronika Nieszczerzewska – Pocahontas; Julia 
Rzesiowska – Kopciuszek; Joanna Krajewska - Śpiąca 
Królewna; Maciej Budzyński – Książę; Anita Zuzanna 
Sienica – Gargamel; Mikołaj Wiśniewski – Johnny Bra-
vo; Zuzanna Domin – Kamerzysta; Aleksandra Jaroniec 
– Tygrysek; Julia Kapuścińska – Prosiaczek; Julia Racz-
kowska – Policjantka; Karolina Baranowska – Policjant-
ka; Agnieszka Koncewicz – Polcjantka; Maciej Borucki 
– Policjant; Jakub Kozłowski – dekoracje; Wiktoria Jur-
czyk – dekoracje.

Bardzo nas cieszy, że spektakl został pozytywnie ode-
brany przez widzów. Mamy nadzieję, że poza profilaktycz-
nym przesłaniem, zmotywował także wszystkich do nauki 
i wykorzystywania wiedzy z języka angielskiego. 

Jesteśmy z siebie dumni, że przełamaliśmy barierę ję-
zykową i niemałą tremę przed występem dla tak dużej pu-
bliczności. Dobrze się przy tym bawiliśmy.

hm
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Wielkanocna Zbiórka Żywności
W dniach 31 marca i 1 kwietnia w oleckich sklepach 

odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności zorganizowana 
przez Federację Polskich Banków Żywności. Akcję koor-
dynowało Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Olecka. 

Wolontariuszami byli uczniowie i podopieczni - Gim-
nazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Domu im. Janusza Korcza-
ka, Gimnazjum dla dorosłych, TPD. 

Zebrano 1352 kg produktów spożywczych, które w po-
staci paczek świątecznych trafią do najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców miasta oraz do instytucji zajmujących 
się pomocą dzieciom i młodzieży. 

Dziękujemy wolontariuszom, nauczycielom, opieku-
nom i wszystkim darczyńcom. 

Wesołych Świąt.
Wojciech Jegliński

Międzynarodowy Puchar Polski 
Bydgoszcz CUP 2017

Na zawodach Pucharu polski w Taekwondo Olimpij-
skim, Olecko reprezentowali zawodnicy z „HIDORI” 
Olecko. W zawodach rywalizowało ok 700 zawodników 
z 7 państw.

Medale zdobyli: Złote:
Rozalia Mikielska – kadet do 57 kg,
Justyna Miszczak – senior do 57 kg
Srebrne:
Maurycy Miszczak – senior do 68 kg,
Sebastian Milcarz – senior + 87 kg,
Brązowe:
Karolina Barszczewska  - junior do 44 kg,
Antoni Miszczak – młodzik do 26 kg,
Julia Butkiewicz – młodzik do 48 kg.
Pozostali zawodnicy zakończyli start na miejscach 

poza podium:
Konrad Kamiński, Wiktor Raszkowski,
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Flauta
Pierwszego kwietnia wszyscy robią kawały, żarty i po 

prostu bezczelnie kłamią. W myśl prawa prima aprilis. 
Nikogo jednak z 31 wędkarzy nie udało się oszukać, po-
wiedzmy informacją o szalejącym na Bałtyku sztormie. 
Prognozy pogodowe znali wszyscy. Będzie flauta, czyli 
bezwietrznie. Pierwszego kwietnia o 17 wyruszyliśmy, 
korzystając po raz kolejny, ze sprawdzonego przewoźnika 
Gienka „DEMBUSA”, w drogę do Ustki. 

Punkt docelowy, to port w Ustce, a dokładnie statki 
Amelia Bis i Amelia Max, przeznaczone do rejsów węd-
karskich. Od kilku lat jeździmy właśnie na te jednostki. 
Mniejsza Amelia zabiera do 12 osób, większa 21. W sumie 
nazbierało się 31 wędkarzy, uczestników Morskich Mi-
strzostw koła Okoń. 

Prawie dziesięciogodzinna podróż przebiegła szybko i 
w miłej atmosferze. Wyjście w morze zaplanowano na trze-
cią rano i plan został wykonany. Diesel przyjaźnie jazgotał 
i kołysał do snu. Rejs na łowisko, zwane „kominy” trwał 
prawie cztery godziny. 

Swoją specyficzną nazwę łowisko zawdzięcza ukształ-
towaniu dna, powstałemu w wyniku wybierania żwiru z 
dna morza. Woda tam płytka, jak na morze, od kilkunastu, 
do 30-40 metrów. Ryb dużo, jednak nie są zbyt okazałe. 
Półmetrowe dorsze jednak zdarzają się często. A większe 
także. 

Do zawodów mierzyliśmy trzy największe ryby, każde-
go zawodnika. Miejsca na statkach zajmowaliśmy według 
losowania. W połowie łowienia zmieniliśmy miejsca. Brak 
dryfu jest jednak uciążliwy. Po prostu w wyniku przeby-
wania statku w jednym rejonie, nasze pilkery penetrowały 
ten sam fragment dna. Działoby się tak, gdyby szyper nic 
nie robił. On jednak ciągle przestawiał statek, takimi zyg-
zakami, w wyniku czego dziób ciągle napływał na łowisko. 
Rufa miała nieco gorzej, wszyscy jednak wędkarze jakoś 
sobie radzili. Zazwyczaj mniejszy komfort, jaki zapewnia 
mała Amelia, był rekompensowany przez ilość złowionych 
dorszy, tym razem jednak, to na Amelii Max lepsze były 
wyniki. Złowiliśmy od kilkunastu, do kilkudziesięciu dor-

szy na głowę, a najlepsi mieli ponad siedemdziesiąt. Liczy-
ły się jednak tylko trzy. O zwycięstwie zadecydowała dłu-
gość największego, złowionego przez zawodnika dorsza, 
gdyż łączna miara trzech, była identyczna. A oto wyniki:

1. Wiktor Werstak 159cm
2. Krzysztof Hodana 159 cm 
3. Janusz Derencz 158 cm
4. Jerzy Rynkowski 154 cm
5. Kamil Antosiewicz 152 cm
6. Arnold Hościłło 148 cm

Największego dorsza wyprawy złowił Krzysztof Kra-
jewski. 61 cm było nie do pobicia. Wielkich ryb więc nie 
łowiliśmy. Było jednak bardzo przyjemnie. Spokojne ło-
wienie na stabilnym statku ma również swoje zalety. Nie 
fruwało wszystko dookoła, jak powiedzmy przy 5 w skali 
Beauforta. 

Podsumowanie zawodów i ogłoszenie wyników odbyło 
się w autokarze, zaraz po „obiedzie” jaki jak zwykle oko-
ło północy zjedliśmy w Małej Holandii. Trochę to dziwna 
pora na obiad, ale tradycja, to tradycja. 

Dziękując wszystkim za udział w wyjeździe zapraszam 
w imieniu Zarządu Koła na Spławikowe Mistrzostwa, na 
rzece Mazurce 23 kwietnia, a także na spinningowe otwar-
cie sezonu, jak zwykle na Biebrzy i jak zwykle 1 maja. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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Przechadzały się raz kury po podwórku. Jedna w drugą 
kroczyły dumne jak pawie. I zerkały na boki, czy wszyscy 
je obserwują. Znał ten chód i to spojrzenie Burek, podwór-
kowy pies. Za ten przymiotnik „podwórkowy” Burek był 
gotowy zostawić swoje zęby w spodniach autora tych słów. 
Burek uważał siebie za pana podwórka i o tym każdy po-
winien pamiętać. Ale nie o Burku mowa, tylko o kurach. 
Wszyscy mieszkańcy podwórka już znali ten dumny krok 
kur. Zbliżały się święta wielkanocne i kury wiedziały, że są 
przedmiotem pożądania, a dokładniej gospodyni polowała 
na znoszone przez nie jajka. I tego roku było tak samo.

- Oj, kurki, moje kurki – przemawiała codziennie go-
spodyni wchodząc do kurnika – nie żałujcie jajek, bo mu-
szą ciasta pyszne upiec na święta. I do święconki jajek mi 
potrzeba. Nie żałujcie, przecież dbałam o was cały rok.

I jeszcze zaznaczyła, że pisanki wychodzą kolorowe 
najładniej, kiedy jajka są białe, to gospodyni prosiła, by 
kury znosiły właśnie białe jajka. 

A kury, jak to kury. Kiedy tylko która zniosła jajo, to 
szła dumna przez podwórze, bo uważała, że jej są najja-
śniejsze i że na pewno zrobią z niej pisankę i powędrują do 
święconki, a potem prosto następnego dnia na stół wielka-
nocny. Więc wszystkie kury były z tego powodu dumne, 
choć ostatecznie nie wiedziały, które jajko zostanie pisan-
ką, a które powędruje do ciasta. 

Wszystkie zwierzęta dookoła miały już tego dosyć. Z 
niecierpliwością oczekiwały świąt Bożego Narodzenia, bo 
wtedy gospodarz przychodził do nich wszystkich z opłat-
kiem i nikogo nie wyróżniał, bo wszystkie zwierzęta trak-
tował równo.

Któregoś dnia, a było to na tydzień przed Wielkanocą, 
zwierzęta uradziły, że trzeba utrzeć kurom nosa, by tak się 
nie mądrzyły i wywyższały. Zaczęły rozpowiadać, że od 
tego roku zmieniają się zwyczaje i najważniejszym sym-
bolem świąt wielkanocnych będzie zajączek, a nie jakieś 
jajka. Zrobiono nawet referendum w tej sprawie i wygrał 
zajączek. Rozpowiadały, to na prawo i lewo, aż plotka ta 

dotarła do kurnika. Najpierw kury nie chciały w to wierzyć 
i gdakały na swoich grzędach, że ktoś głupstwa opowiada. 
Ale trzeciego dnia, kiedy gadało już o Tym całe podwórko, 
to zaczęły zastanawiać się.

- Nie, to niemożliwe – gdakała najstarsza kokoszka – 
Jesteśmy symbolem Wielkanocy od wieków, i to niemożli-
we, żeby się coś zmieniło.

- Ale, wie kuma – gdakała druga kokoszka - że natura 
człowieka jest przekorna. Może znudziły się mu nasze jaja 
i postanowił być nowoczesny i zamienił je na zajączka? 
Pewnie wyczytał coś w Internecie, przekazał następnemu 
i wieść ta rozniosła się po całym świecie. Spodobało się to 
innym i już. Oj, marny nasz los, oj marny.

Zmartwiły się nie na żarty kury w kurniku, że nie tylko 
ich jaja nie będą potrzebna na Wielkanoc, a może one w 
ogóle nie będą potrzebne.

Oj, zmartwiły się kury tą wiadomością i przejęły bar-
dzo. Tak się denerwowały, że zaczęły znosić coraz mniej-
sze jajka. Gospodyni nie wierzyła własnym oczom. 

- Oj, moje kurki – mówiła – co się wam stało? Jeśli 
dalej będziecie znosić tak mało i tak małe jajka, to będę 
musiała iść na targ.

Przestraszyły się kury, że zechce je gospodyni sprze-
dać. Zebrały się nocą na naradzie. Gdakały, gdakały i ura-
dziły, że na przekór wszystkiemu nie będą słuchać, co mó-
wią inni, tylko zniosą największe jaja, jakie tylko potrafią, 

a potem niech się dzieje, co chce.
Jak powiedziały, tak zrobiły. Gospodyni wyjść z po-

dziwu nie mogła następnego dnia. Oglądała jaja z każdej 
strony.

- Oj, kureczki moje, ale mi niespodziankę sprawiły. Ta-
kich jajek jak żyję nie widziałam. Ależ będą piękne pisanki 
w wielkanocnym koszyku! A ciasta jakie pyszne upiekę! 
Oj, kureczki moje, dziękuję wam bardzo – chwaliła kury 
gospodyni.

Kiedy kury usłyszały, że jednak będą w wielkanocnym 
koszyku, to od razy domyśliły się, że to sprawka innych 
zwierząt, bo one nagle udały, że o niczym nie wiedzą i na-
brały wody w usta.

Zawstydziły się zwierzęta, że taką przykrość zrobiły 
kurom, ale od tego dnia kokoszki już nie chodziły dumne 
jak paw. I wszystko było jak dawniej.

Aleluja!
Marusia


