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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B52501

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba 
bardzo uważać, ażeby nikt nie brał jej 
sobie za wiele.

Henryk Mann
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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 006B5
14

04

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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XXX Finał WOŚP Sztab 
Olecko KH ZHP Olecko 
i Rok „Mazury Garbate”

8:00 – 20:00 – kwesta wolontariuszy 
na ulicach miasta

10:00 „WOŚP’owy” Halowy Turniej 
Piłki Nożnej – hala Zespół Szkół Tech-
nicznych, ul. Plac Zamkowy – Dominik 
Gałązak

12:00-14:00 - Stowarzyszenie Nur-
kowe „Amfiprion” zaprasza na przeżycie 
podwodnej przygody czyli nurkowanie 
intro- pływalnia Hali Lega

12:00 – 15:00 – Trening Fitnes – trampo-
lina – Paweł Klimaszyński – Hala Legg

12:00 – 15:00 przejażdżki konne „Ran-
czo Arabians”, malowanie twarzy i rysunek 
portretu Jurka Owsiaka TPD Olecko – Plac 
Wolności

od 13:00 Występy sceniczne - Sala Re-
gionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Gar-
bate”

w programie:
1. Szkolna Orkiestra Kameralna pod kie-

rownictwem pana Tomasza Gawrońskiego 
2. Dzieci ze Szkoły języka angielskiego 

„happyland” pod kierownictwem pani Agaty 
Bagan

3. Orkiestra Miejska pod batutą Weroniki 
Kordowskiej 

4. Pokazy Taneczne w wykonaniu grup: 
Mezomorf , City Dance, Taka Sytuacja, dzie-
ci i młodzież z OSW dla Dzieci Głuchych.

5.  Pokaz Ratownictwa Medycznego 

 17:00 -20:00 Blok Koncertowy
 wystąpią:
Syndrom
Trudna Młodzież
Frank Rubel
i inni...
16:00 Wielka Licytacja (licytacje będą 

przeprowadzane także w przerwach między 
zespołami)

20:00 Światełko Do Nieba - plac Wolno-
ści

cegiełka - 5 zł
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmian w programie.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

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

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,75 zł
Arctic ....................... 4,95 zł
Pb 95 ........................4,84 zł
PB 98 ........................4,99 zł
LPG ...........................2,22 zł
Olej opałowy ..............3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

11 stycznia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Wilno w fotografii Jana Bułhakawernisaż wystawy 
13 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Siedem minut po północy, film, kino Mazur
19.00 - Apoik@cja, film, kino Mazur
14 stycznia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje IV, hala Lega
10.00 - Edkar Grand Prix Olecka w Tenisie Stołowym, hala  
Lega
17.00 - Siedem minut po północy, film, kino Mazur
19.00 - Apoik@cja, film, kino Mazur
15 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 20.00 - 

XXX Finał WOŚP Sztab Olecko KH ZHP Olecko 
i Rok „Mazury Garbate”

16 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.30 - Wieczór kolęd, biblioteka, ul. Kopernika
18 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
20 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
15.00 - Vaiana: skarb oceanu (2D), film, kino Mazur
17.00 Walentyna Szoba i Zbigniew Terepko, Skrzyżowanie, 
wernisaż wystawy, galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja 
Legusa
17.00 - Vaiana: skarb oceanu (3D), film, kino Mazur
19.00 - Paterson, film, kino Mazur
21 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
17.00 - koncert Janusza Laskowskiego, sala kina Mazur
22 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.00 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, kino Mazur
17.00 - Vaiana: skarb oceanu (3D), film, kino Mazur
19.00 - Paterson, film, kino Mazur
23 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
24 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
25 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
26 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
27 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.30 - Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie (3D dubbing), 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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22 grudnia od 18.17 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Sedrankach. 

23 grudnia od 10.00 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
w mieszkaniu przy Gołdapskiej nieszczelną butlę gazową.

23 stycznia od 20.32 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie gasiły w Kowalach Oleckich pożar sa-
dzy w kominie budynku mieszkalnego.

24 grudnia od 8.32 jeden zastęp JRG PSP gasił przy Kole-
jowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 grudnia od 13.38 jeden zastęp OSP Borawski gasił w 
Borawskich pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

26 grudnia od 12.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
pomagał ratownikom medycznym w transporcie chorego do 
karetki. 

27 grudnia od 5.53 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa powalony na jezdnie w Sedrankach. 

27 grudnia od 9.24 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
drzewo powalone na jezdnie w Dunajku.

27 grudnia od 10.48 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
otwierał na prośbę policji w Kowalach Oleckich zatrzaśnięte 
drzwi mieszkania. 

27 grudnia od 11.03 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
drzewo powalone na jezdnie w Połomie.

27 grudnia od 11.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Kowalach Oleckich zawalony dach budynku go-
spodarczego.

27 grudnia od 14.47 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa powalony na jezdnię ulicy Gołdapskiej.

29 grudnia od 20.05 jeden zastęp JRG PSP otwierał za-
trzaśnięte drzwi mieszkania przy ulicy Armii Krajowej.

30 grudnia od 13.36 trzy zastępy JRG PSP gasiły pożar 
drzewa przy placu Zamkowym.

31 grudnia od 6.21 jeden zastęp JRG PSP usuwał zady-
mienie z piwnicy domu mieszkalnego przy ulicy Asnyka. 

 Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

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:
• Aneta Borawska

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Micichał Mrozowski

• Jan Naukowski
• Micha Sobocki

• Krystian Żuberski
Upominki ufundowali:

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

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

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

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

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

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

piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna. 

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

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

Wernisaż „Skrzyżowanie”
20 stycznia 2017 r.,  - godz. 17.00, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa 

Projekt SKRZYŻO-
WANIE został wymyślo-
ny przez dwoje artystów 
- Walentynę Szoba z 
Białorusi i Zbigniewa 
Terepkę z Polski. Pro-
jekt powstawał w latach 
2012-2013, a na wysta-
wę w Olecku powiększo-
ny został o prace powsta-
łe w roku 2016. 

Historia spotka-
nia dwojga artystów 
na skrzyżowaniu dróg. 
Każde z nich włożyło 
swój sens w samo poję-
cie skrzyżowania. Dla 
jednego to było poszuki-
wanie duchów pokutują-
cych na skrzyżowaniach, 
a dla drugiego poszukiwanie drogi do wymarzonej miłości. 
Skrzyżowanie dróg, to ważny symbol dylematu trudności i 
niepewności, to miejsce zmuszające do wyboru drogi. 

Połączenia dwóch twórczych dróg umożliwiło odkrycie 
wpływu na siebie różnych szkół graficznych, oraz znalezie-
nie syntezy grafiki tradycyjnej i komputerowej. Rozdroża 
idealnie symbolizują trudny, brzemienny w skutkach wybór, 
zwłaszcza w związku z doniosłymi decyzjami i ważnym 
punktami zwrotnymi w życiu, wybór który nigdy nie jest do 
końca dobry, ale zły też nie ...

Dzielnicowy odnalazł zaginio-
ną nieletnią

Kilkanaście minut po otrzymanej informacji o zagi-
nięciu 15-latki, dzielnicowy oleckiej komendy, będący po 
służbie, odnalazł dziewczynę. Nieletnia przebywała na te-
renie Olecko wraz ze swoim chłopakiem. 

8 stycznia policjanci oleckiej komendy otrzymali in-
formację o zaginięciu 15-latki. Kilka dni wcześniej wyszła 
ona z domu i nie kontaktowała się z bliskimi. 

Podczas wykonywanych przez kryminalnych czynno-
ści z opiekunem nieletniej, dzielnicowy, będący po służbie, 
zauważył dziewczynę spacerującą ulicami Olecka. Przeby-
wała ona ze swoim chłopakiem. 

W związku z tym policjant zatrzymał 15-latkę i przeka-
zał umundurowanym funkcjonariuszom. Następnie dziew-
czyna z opiekunem wróciła do domu. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Wystawa dotycząca 
historii regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych 
„Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą histo-
rii regionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa 
domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez 
mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem 
na tych terenach przed II wojną światowa i po niej

Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy 
Placu Zamkowym 2, 



5
Tygodnik Olecki 2/989 - r. 2017

to@borawski.pl
V

23
90

5
Felieton

 Zima, kiedy piszę te słowa trzy-
ma jeszcze mocno. Taka powinna być 
zima. Spadł śnieg i przykrył pola i 
mróz plonom niegroźny.

Jeziora ścięła kra. Praktycznie jest 
goły lód. Frajda dla bojerowców. 

Dzwoniłem do przyjaciół. Fruwa-
ją na lodzie. Ja, niestety przychoro-
wałem. Przeziębienie przyszło nagle, 
jak przysłowiowy grom z jasnego nie-
ba. Praktycznie przeleżałem tydzień 
w łóżku. Ale już dzisiaj jestem wypo-

częty i gotowy do pracy. Że się nudziłem nie mogę stwierdzić. 
Zawsze mam na podorędziu coś do przegonienia tego uczucia. 

Czytałem ostatnio jakiś raport, a może artykuł o tym, że dzie-
ciom powinno pozwolić się nudzić. Nuda wyzwala w nich kre-
atywność i pomysłowość. Z tym pozwalaniem się nudzić, to cho-
dzi o to, by zostawić ich i nie pomagać w wynajdywaniu zabawy. 

Ja też tak się wychowałem. Ale wtedy nie było telewizji, 
telefonów komórkowych i komputerów. Teraz dziecko zosta-
wione sobie ucieka w ekran i tam dopiero się nie nudzi. Dla-
tego ten raport uważam za chybiony. Może i trzeba pozwolić 
się dzieciom nudzić ale przedtem trzeba zabrać im wszystkie 
gadżety. 

Kreatywność wtedy dopiero będzie się rozwijała. 
Jeszcze z dziesięć lat temu człowiek zatopiony wzrokiem 

w ekranie telefonu komórkowego był rzadkim widokiem. Te-
raz prawie powszechnym. Przerwa w zawodach sportowych 
– zawodnicy wyciągają komórki. Kończy się lekcja – na ko-
rytarzu szkolnym wszyscy z wzrokiem utkwionym w ekran. 
Przerwa w pracy, to samo. Świat się zmienił. Choć z jednej 
strony się otworzył, to z drugie zamknęliśmy się dzięki tym 
gadżetom przed innymi ludźmi. Już nie rozmawiamy. Wysyła-
my do siebie skrócone przez szybkość wiadomości, skrócony-
mi wyrazami, które powoli zamieniają się w slang i wchodzą 
jako używane do potocznej mowy. Ta zaś wkrada się do prozy 
pisanej przez dziennikarz i pisarzy. Niektóre „wyrazy” zaczy-
nają funkcjonować w poezji.  

Język, tak jak pieniądz wprawie sformułowanym przez 
Kopernika, gorszy zawsze wypiera lepszy. 

Takie są, i już, prawa potocznego języka. 

Dużo czytam. Znajomi i przyjaciele pytają mnie kiedy 
mam na to czas. Tak naprawdę, to nie mam czasu. Dlatego 
na czytanie wykorzystuję każdą wolną od innych czynności 
chwilę.

Kiedyś, w starej bardzo intelektualnej telewizji był pro-
gram „XYZ”. Trzech ludzi ze świata kultury na podstawie 
przedstawianych charakterystyk, odgadywało, kto jest boha-
terem programu. 

Gwiazdą był Zygmunt Kałużyński. Pamiętam jedno z 
jego stwierdzeń. Jeżeli w ankiecie bohater pisał, że dużo 
czyta, to Kałużyński twierdził, że to na pewno nie pisarz, 
bo oni „nie czytają, bo mają swoje książki” (albo coś w tym 
rodzaju). 

Teraz wiem, że to nieprawda. 
Nie można pisać nie znając literatury. Nie czerpiąc z do-

świadczeń innych. Nie „podglądając” techniki. 
Teraz wiem, że pisanie jest sztuką. Najbardziej dobitnie 

określił to w „Sztuce słowa” Krzyżanowski. To rozgranicze-
nie pomiędzy językiem pisanym i potocznym, zdaje się psu 
na budę, bo i tak w końcu będziemy mówili „poszedłem” 
zamiast „poszedłem”. Tak jak zatraciliśmy naturalną różni-
cę w rozróżnianiu wymowy „h” i „ch”. Znam jeszcze kilka 
osób, u których słychać te intonację. Jeszcze na początku 
XX wieku część wyrazów w języku polskim kończyło się 
na „y” i było inaczej również wymawiane. Teraz wszystkie 
kończą się na „i” lub „j”. Wtedy była to mowa potoczna, 
teraz jest poprawna. 

Całość zagadnienia raczej wychodzi z wiary, że się zna 
język niż w racjonalnego nim gospodarowania. Obruszają 
się językoznawcy, tamują przypływ niepoprawnej polszczy-
zny jak tylko umieją, ale i tak język prze do przodu. Zmie-
nia się jak krajobraz za oknem pociągu. Zmiany te są coraz 
szybsze.

O takich anachronizmach i znikających znaczeniach słów  
można czasami przeczytać w felietonach Czesia Szczepania-
ka. On jednak przypomina znaczenie słów zapomnianych. 
Mnie chodzi i o składnię i o sam zapis. 

A może z językiem jest jak z wiarą?
„Bogowie pragnęli wiary, a nie racjonalnego myślenia. 

Wybudowanie najpierw świątyni było jak podarowanie pary 
pięknych butów człowiekowi bez nóg. Budowa świątyni nie 
dowodziła wiary w bogów, ale wiary w architekturę” – na-
pisał w powieści „Świat finansjery” Terry Pratchett. Może z 
językiem jest tak samo? 

Poeci i pisarze budują świątynie, a język potoczny, to ten 
beznogi człowiek, dla którego podarowano przepiękne buty. 

Może chodzi o wykształcenie? O umiejętność zrozu-
mienia i przekazania wiedzy i wiary w słowo dalej? Trudno 
rozmawia się z kimś, dla którego przecinkami w zdaniu jest 
tylko transformacja z łaciny słowa „Krzywy”. 

Nie twierdzę, że nie zdarza mi się zakląć. Ale staram się...
Zapewne niektórzy z czytelników byli na spotkaniu 

z księdzem Adamem Bonieckim? Kilka lat temu. W sta-
rej Izbie Historycznej mieszczącej się w bardzo godnym 
miejscu w parku w centrum miasta. Obecnie mieści się tam 
miejski wydział oświaty.  Otóż powiedział on w pewnym 
momencie o przeklinaniu. Komuś spadł na nogę dziesięcio-
kilowy odważnik i ten zaklął „k...a”. Ksiądz stwierdził, że 
przekleństwo, to całkiem co innego. 

W jego tłumaczeniu przekleństwo, to było coś co bar-
dziej pasuje do obecnych hejterów z internetu. Przekleń-
stwo, to złośliwe nękanie drugiej osoby, to (bezskuteczne) 
przywoływanie ciemnych mocy, to złośliwe oczernianie dru-
gich przekazywaniem fałszywych informacji. Przekleństwo, 
to nurzanie się w upodobaniu do kłamstwa i z tego kłamstwa 
lub półprawdy tworzenie broni przeciw innym. 

To Carlos Fuentes w „W to wierzę” powiedział, że „Zło 
wie, że jest Złem, ale także zna Dobro, i to jest jego prze-
waga. Dobro doskonałe, absolutne, całkowite, nie zna Zła i 
dlatego może stać się ofiarą Zła”.

Jednak na końcu jest zawsze prawda i historia. Dlatego 
wszelkie zło, któremu nie wiem jakie by pomniki  stawia-
no, zawsze zostanie napiętnowane. Bo czas i historia mielą 
przeszłość jak przysłowiowe „Młyny Watykanu”. Powoli i 
długo, ale dokładnie i sprawiedliwie. 

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

Eksperymenty za pół miliona 
w Miłakowie

Ta metoda dydaktyczna pozwala uczniom na lepsze 
przyswojenie wiedzy. Szkoła Podstawowa w Miłakowie 
dzięki projektowi unijnemu zapozna z lekcjami ekspery-
mentalnymi 170 uczniów. Umowę z burmistrzem Miłakowa 
Aleksandrem Gawrylukiem w czwartek 5 stycznia podpi-
sał marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Projekt „Eksperyment nowym modelem lekcji” polega 
na przygotowaniu nauczycieli oraz infrastruktury Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie do 
nauczania opartego na tej metodzie, a także realizacji zajęć. 
Przedsięwzięcie o wartości 532 tys. zł przewiduje powstanie 
kompleksowo wyposażonych pracowni matematycznych i 
przyrodniczych, niezbędne kursy dla nauczycieli oraz warsz-
tatowe wyjazdy, organizację zajęć i kółek zainteresowań.

„Zdobywanie wiedzy oparte na doświadczeniach pozwa-
la na zrozumienie zjawisk i uczy podobnego podejścia w do-
rosłym życiu” - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek 
województwa - Wzbogacona w ten sposób oferta edukacyj-
na przyczynia się do kształtowania kompetencji, które pełnią 
istotne role na rynku pracy.

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 potrwa do 30 listopada 
2018 roku. Obejmie swoim zasięgiem 170 uczniów i 12 na-
uczycieli z miłakowskiej podstawówki.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Miejski przypomina 
... o konieczności odśnieżania chodników, dachów oraz 

usuwaniu tworzących się sopli lodu
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

lane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) obowiązki 
te spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomo-
ści.

Właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.

Ponadto usuwanie nawisów śnieżnych, sopli lodu oraz 
odśnieżanie dachu w sezonie zimowym należy przeprowa-
dzać regularnie, aby nie dopuścić do zagrożenia mogącego 
spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi lub uszkodzenie obiektu budowlanego.

Jednocześnie przypominamy o obowiązkowych okre-
sowych przeglądach przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych.

newsletter UM

W trąbę robiąc!
W „Tygodniku Oleckim” (nr 1/2017) opublikowałem 

notę pt. Pogonić Pocztę Polską! 
Po Trzech Królach, tj. w sobotę, moja żona Graszka 

poszła na ursynowską pocztę wysłać kilkanaście grubych 
listów. Instytucja skarbu państwa wydoiła ze mnie pięć dy-
szek. 

Przed nią stał starszy pan z paczką. Pani zza okienka 
powiedziała, że paczka dojdzie w ciągu tygodnia do ad-
resata.

- A  jak bym dopłacił?” - spytał mężczyzna.
- To nie będą tak rzucali na poczcie” - odpowiedziała.
Ponieważ takich kuriozalnych odpowiedzi coraz więcej 

można usłyszeć, więc je odnotowuję, żeby potem ktoś mi 
nie mówił, że wyciągam szydło ze skrzynki. Przepraszam, 
z worka.

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Kreatywnydzieciak.pl 
Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do ko-

rzystania z nowo powstałej strony internetowej kreatywny 
dzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w po-
staci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie 
pobrać i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci 
wartości takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizycz-
na, bezpieczeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną. 
Kolorowanki ze strony kreatywnydzieciak.pl to idealne 
rozwiązanie dla rodziców dbających o rozwój swoich po-
ciech, a także przydatne narzędzie dla pedagogów. Baza 
dydaktyczna kreatywnego dzieciaka stale się powiększa, 
aby w przyszłości oferować jeszcze więcej bezpłatnych 
materiałów do pobrania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kreatywnydzieciak.
pl i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas zajęć 
w przedszkolach, szkołach czy świetlicach, a także do za-
bawy  w domu. 

   newsletterUM
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Zadowoleni z powo-
dzenia cyklu „Artyści są 
wśród nas” postanowili-
śmy go kontynuować. 

Tym razem chce-
my zaprosić wszystkich 
olecczan (i nie tylko) do 
pokazania ich twórczości 
poetyckiej. Spotykamy się pod hasłem „Poeci są wśród nas”. 
Zapraszamy gorąco wszystkich, którzy piszą przed snem, z 
powodu miłości, podczas spaceru nad jeziorem czy zabawy 
z wnukami… 

Jeśli posiadacie Państwo wiersze swojego autorstwa, 
którymi chcielibyście podzielić się z mieszkańcami naszego 
miasta – nie chowajcie ich do szuflady. Skierujcie swe kro-
ki do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Olecku! 
Bądźcie częścią poetyckich spotkań, ofiarujcie „część sie-
bie” dla cyklu „Poeci są wśród nas”.

Urząd Miejski apeluje:
 nie przechodźmy obojętnie obok bezdomnych

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Niskie temperatury oraz opady śniegu, to wyjątkowo 

trudny okres, szczególnie dla bezdomnych. Nie przechodź-
my obojętnie obok osób, które w mroźne dni oraz noce 
przebywają bez dachu nad głową. Jeden telefon może ura-
tować ludzkie życie.

   Apelujemy: nie przechodźmy obojętnie obok bez-
domnych, którzy w zimie narażeni są na niskie tempera-
tury. Zwracajmy również uwagę na osoby, których zacho-
wanie wskazuje, że znajdują się pod działaniem alkoholu i 
przebywając na dworze są narażone na zamarznięcie. Za-
trzymajmy się i zapytajmy, czy dana osoba nie potrzebuje 
pomocy. Zachowajmy czujność wobec osób bezdomnych 
na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz in-
nego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

   Należy pamiętać również o osobach starszych i cho-
rych zamieszkujących samotnie. Odwiedźmy ich i zapytaj-
my, czy dobrze się czują, czy w ich mieszkaniu jest ciepło. 
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Pomóżmy 
bezdomnym i osobom samotnym przetrwać zimę. Jeden 
wykonany telefon może uratować osobę przed zamarznię-
ciem.

   Kiedy  zauważymy osobę bezdomną potrzebującą 
pomocy, powinniśmy skontaktować się z Komendą Powia-
tową Policji w Olecku lub Miejskim  Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Olecku.

Podajemy dane kontaktowe.
1. Komenda Powiatowa Policji – tel. 997 i 112
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku tel. 

87 520 42 33 (w godzinach pracy MOPS)
W Olecku dla osób bezdomnych  funkcjonuje Stowa-

Posypały się kolizje. 
Uwaga! 

Trudne warunki na drogach!
Od kilku dni możemy cieszyć się prawdziwą zimą. 

Niestety opady śniegu i mróz zaskoczyły kierowców. Tyl-
ko przez dwa dni na drogach naszego powiatu doszło do 
pięciu kolizji drogowych. W związku z tym Policja apeluje 
o rozwagę oraz zmniejszenie prędkości jazdy. 

Policjanci przypominają także pieszym o zwracanie 
baczniejszej uwagi na poruszające się pojazdy i przezor-
ność. Pamiętajmy, że na śliskiej jezdni pojazd nie od razu 
się zatrzyma! 

Od kilku dni możemy cieszyć się prawdziwą zimą. 
Choć wszyscy wiemy, że o tej porze roku występują opady 
śniegu i mróz, to zaskoczyły one niektórych kierowców.  
Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni funkcjonariusze olec-
kiej komendy odnotowali aż pięć kolizji drogowych. 

Dwa zdarzenia miały miejsce 2 stycznia. 
Około godz. 12:30 na trasie Olecko - Bakałarzewo 

kierujący samochodem osobowym marki Citroen na łuku 
drogi wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i 
dachował w przydrożnym rowie. Mariusz D. został ukara-
ny mandatem karnym.

Druga kolizja miała miejsce przed godz. 15:00 w miej-
scowości Giże. Kierująca osobowym hyundaiem nie do-
stosowała prędkości do warunków panujących na drodze, 
wpadła w poślizg i wjechała do przydrożnego rowu, gdzie 
dachowała. Małgorzata S. została pouczona. 

4 stycznia zaś na naszych drogach doszło do trzech ko-
lizji.

Pierwsza miała miejsce w miejscowości Doliwy. Jak 
ustalili policjanci ruchu drogowego kierująca samochodem 
osobowym marki Fiat po wyjeździe z zakrętu, wpadła w 

poślizg, straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w 
przydrożnym rowie. 25-latka została pouczona.

Do kolejnego zdarzenia doszło przed godz. 17:00 w 
miejscowości Kowale Oleckie. Kierujący osobowym audi 
na śliskiej i oblodzonej nawierzchni nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących na drodze w wyniku czego 
stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego 
rowu. Samochodem podróżowały dwie osoby. Mateusz N. 
został ukarany mandatem karnym.  

Ostatnie zdarzenie policjanci odnotowali po godz. 23 
w miejscowości Gąski. Kierujący samochodem osobowym 
marki Audi również nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze i na łuku drogi wpadł w poślizg po 
czym wjechał do przydrożnego rowu. 27-latek został po-
uczony.

Na szczęście nikt nie ucierpiał. 
W związku z trudnymi warunkami na drogach PAMIĘ-

TAJMY:
- jeździmy wolniej, na śliskiej nawierzchni droga hamo-

wania znacznie się wydłuża, nawet gdy jest ono wspomaga-
ne przez systemy pojazdu;

- zachowujmy bezpieczną odległość od poprzedzającego 
pojazdu;

- korzystajmy z zimowych płynów do spryskiwaczy, 
pamiętając jednocześnie o ich sprawności. Za niesprawny 
spryskiwacz kierujący może zostać ukarany mandatem;

- przed rozpoczęciem jazdy koniecznie należy oczyścić 
szyby oraz światła;

- zwracajmy również szczególną uwagę na pieszych. 
Także sami piesi powinni przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa - czyli nie przechodzić w niedozwolonych 
miejscach, uważać przy wchodzeniu na drogę np. zza auto-
busu i jeśli jest taka możliwość, korzystać z chodników.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

rzyszenie  „Otwarte Drzwi”  Al. Zwycięstwa 32. Telefon 87 
523 99 65

Ponadto informujemy, że od 1 listopada 2016r. do 31 
marca 2017r. funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia 
dla osób bezdomnych 800 165 320

Pod wyżej wymienionym numerem telefonu osoby za-
interesowane mogą uzyskać informację na temat miejsc 
noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy 
rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko- azurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl dostępny jest 
rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na te-
renie naszego województwa.

newsletter UM
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Stop klatka
Muszę się przyznać, choć za to jeszcze nie 

ścigają i nie wsadzają do ciemnej sali kina, że 
ostatnio byłem w kinie w XX w. Nie oglądam 

filmów i nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia. Nie 
rozpoznaję aktorów, reżyserów. Po prostu, film to nie moja 
baśń, co śpi z otwartymi oczami. 

W grudniu 2016 roku gazety rozpisywały się, bo odeszły 
dwie aktorki. Zsa Zsa Gabor, w wieku 99 lat,  i  Michél Mor-
gan, zmarła w wieku 96 lat. O pierwszej napisano – „Piękna 
skandalista”, zaś o drugiej – „Piękne oczy kina”.  Zsa Zsa 
Gabor, była miss Węgier, grała w komediach. Miała mnó-
stwo romansów i dziesięciu mężów (ósme małżeństwo trwa-
ło tylko 1 dzień). To była taka maewestka. Przypomnę, że tak 
określa się dowcipy nie najwyższego lotu, np. „Czy ty masz 
pistolet w kieszeni, czy tylko jesteś rad, że mnie widzisz?” 
(Mae West). Skandalista robiła różne brewerie, do których 
przyzwyczaili się mieszkańcy Beverly Hills. Powtarzano jej 
bon moty, które były na sprzedaż: „Rozwieść się z mężczy-
zną, bo się go nie kocha, jest prawie tak samo głupie, jak 
poślubić go z miłości”. O sobie mawiała: „Jestem cudowną 
housekeeper [gospodynią domową], bo gdy opuszczam męż-
czyznę, zatrzymuje [keep] jego dom”.  Nie ukrywała tego, 
że życie kobiety zależy od 4. zwierząt: norek (w szafie), ja-
guara (w garażu), tygrysa (w alkowie) i osła (co zapłaci za 
zachcianki). 

Michél Morgan nie była aż tak krewką aktorką. Ponieważ 
natura obdarzyła ją urodą, czyli świetną wizytówkę. Miała 
tylko 3. mężów. Z ostatnim była przez 46 lat, choć mieszkali 
osobno. Dochowała wierności zasadzie, że „Nie należy ro-
bić z małżonka drugiego egzemplarza siebie samej”. Po 1968 
roku zajęła się pisaniem wierszy, malowaniem oraz projekto-
waniem krawatów. Pisali o niej, że „ma najpiękniejsze oczy 
świata”. Stąd jej autobiografia nosi tytuł „Ave ces yeux-la” 
(Z tymi oczami).

Z kalendarza przyrodniczego
Pod koniec roku „Gazeta Wyborcza” 

wydaje kalendarz z (dużymi) kolorowymi 
zdjęciami  i (małym) tekstem obserwatora 
przyrody, Adama Wajraka, który w Teremi-
skach (Puszcza Białowieska) z Nurią Selva 
Fernandez uwił gniazdo. W kalendarzu od-
haczono m.in. Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
(9 I), Dzień bez Foliowych Opakowań (23 I), 
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej (11 
II), Światowy Dzień Kota (17 II), Dzień Dzi-
kiej Przyrody (3 III), Światowy Dzień La-
sów (21 III), Światowy Dzień Wody (22 III), 
Dzień Doceniania Chwastów (28 III), Mię-
dzynarodowy Dzień Ptaków (1 IV), Dzień 
Zwierząt Bezdomnych (4 IV), Dzień Leśnika 
i Drzewiarza (5 IV) Międzynarodowy Dzień 
Ziemi ( 22 IV), Dzień Świadomości Zagro-
żenia Hałasem (25 IV), Dzień Ptaków Wę-
drownych (13 V), Dzień Praw Zwierząt (22 
V), Światowy Dzień Żółwia (23 V), Dzień 
Bociana Białego (31 V), Dzień Cyrków bez 
Zwierząt (8 V), Światowy Dzień Leniwych 
Spacerów (19 VI), Światowy Dzień Rybo-
łówstwa (27 VI), Dzień Motyla Kapustnika 
(30 VI), Dzień Pszczół (8 VIII), Światowy 
Dzień Drzewa (10 X), Dzień Jeża (10 XI), 
Dzień Ryby (20 XII). 

Ku pamięci wybrałem tylko dni, o któ-
rych milczą inne kalendarze. Uczyniłem to, 
bo „Człowiek często zapomina, skąd przybył. Przyroda ni-
gdy.” (Paulo Coelho)

O dziadku, piciu i paleniu 
Jacek Kuroń na spotkaniu opowiadał anegdotę o swoim 

dziadku, który miał nałogi: „I to w dodatku pijał w ten spo-

sób, że pił piwko, do którego wlewał wódeczkę, a wolał 
spirytus, oraz palił albo fajkę, albo cygaro, tyle, że  się za-
ciągał. I jak miał lat pięćdziesiąt pięć to mu powiedzieli, 
że jak chce żyć jeszcze pięć lat, to ma przestać pić i palić. 
Ale on nie przestał pić i palić i jak minął sześćdziesiąty rok 
życia, to mówił potem zawsze: a wiecie, dlaczego żyję te 
pięć, te dziesięć, te piętnaście lat? Bo piję i palę. Gdybym 
przestał pić i palić, to bym umarł tyle lat temu. Wreszcie, 
mając lat osiemdziesiąt dwa, wpadł pod tramwaj, i to na 
trzeźwo. (…)”. 

Uważaj na przysłowia
Z przysłowiami trzeba uważać. Zmieniają się, jak pory 

roku. W listopadzie zwykło się przypominać, że „W listo-
padzie goło w sadzie”. W grudniu 2016 roku otrzymałem 
od Jolanty Sas z Kopanej pod Tarczynem, kolejne dary 
oraz listy z cenną uwagą: „Czy w listopadzie na pewno jest 
nago w sadzie? Otóż u Roberta Sasa obecnie na 15 drzew-
kach wiszą piękne owoce. Proszę się nie dziwić. Zostały, 
bo służą mojemu synowi, jako materiał doświadczalny. U 
sąsiadów wywołało to zdziwienie”.

I jeszcze jedno jej mini rozważanie z dendrologii: „Koło 
domu rośnie 46-letni kasztanowiec. Jednak tak mu, czy jej 
doskwiera samotność, że jeszcze nigdy nie było owoców. 
No cóż, nawet wśród drzew samotność jest trudna”. 

Chochoł
W słowie chochoł jest dużo plastyki i poezji. Ideal-

nie pasuje na ex libris Stanisława Wyspiańskiego. Autor 
„Wesela” uskrzydlił chochoła. W porze żniw chochołem 
nazywano „snop rozchylony i zwrócony kłosami do dołu, 
przykrywający zboże dla ochrony od deszczu; też: taki 
snop pokrywający ul”. W zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie znajduje się obraz Jana Stanisławskiego „Ule 
na Ukrainie”. 

Chochoły stawiono jesienią z liści, słomy i badyli. 
Okrywano nimi rośliny na zimę (róże, drzewa owocowe). 
To był tajemniczy stwór ludzkiej wyobraźni. Człowiek 
miał pietra, kiedy go widział, bo nie był pewien, czy z nie-

go nie wyjdzie jakieś licho. Chochoł to na-
stroszony strach, z czubem. Niby wiecheć, 
a róże trzymają z nim sztamę oraz liście, 
które wiatr zamiótł z papeterii jesieni. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Strach na dziki. 

Czyli strach polny. Silniejszy niż ten, co 
wystawał na owocowych drzewach, żeby 
wypłoszyć smakoszy czereśni (szpaki, 
wrony). Strach - niemy stróż pól i sadów. 
Stoi jak duża kukła, podszyta strachem. W 
kapeluszu płowym oraz w podartym ubra-
niu, gdzie łata na łacie. Sfilcowany i bosy, 
bo buty zgubił, goniąc złodziejaszków, 
którzy chcieli go przechytrzyć. 

Rozpoczął się Nowy Rok 2017, a po 
Polsce krążą jeszcze zeszłoroczne dowci-
py. Wybrałem dwa. Pierwszy:

- Córeczko, pokażemy Ci, jak się ład-
nie nauczyłaś nazw miesięcy:

- Sty …?
- czeń!
- Lu …?
- ty!
- A dalej sama powiedz …
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, 

nik, pad,  dzień!
Drugi: 
Spotyka się dwóch sąsiadów:
- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariował pan, w lutym?!
- To już luty? Cholera jasna, jeszcze nigdy tak długo z 

sylwestra nie wracałem! 
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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 przed-

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

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

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

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

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

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

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

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

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

B
50
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Zaproszenie 
na badanie cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane są 
bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat, 
finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.

Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym - 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z 
o.o., ul Gołdapska 1. 

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowa-
niu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Stary Prezes nowy Zarząd
3 stycznia, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdaw-

czo-wyborcze członków Koła PZW Okoń. 
Punktualnie o 16,45, w tzw drugim terminie, gdyż niestety 

nie zebrało się 50% plus jeden członków koła, Prezes Krzysz-
tof Krajewski przywitał wszystkich zebranych. Przedstawił 
plan zebrania i zaproponował prowadzącego w osobie Toma-
sza Gawrońskiego. Sala jednogłośnie przyjęła kandydaturę i 
obrady ruszyły. 

Swoje sprawozdania przedstawili Prezes Krzysztof Kra-
jewski, Prezes d\s sportu Mieczysław Gojlik, a także Sąd Ko-
leżeński i Komisja Rewizyjna. Po każdym sprawozdaniu na-
stępowała dyskusja. Najbardziej gorąca była w sprawie sportu 
wędkarskiego i organizacji różnych imprez.  

Działania Zarządu zostały ocenione pozytywnie, więc 
na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, całemu, 
ustępującemu zarządowi zostało udzielone absolutorium. 

Kolejnym punktem były wybory prezesa, zarządu, sądu 
koleżeńskiego i komisji rewizyjnej. 

Prezesem jednogłośnie został wybrany ponownie Krzysz-
tof Krajewski. W skład Zarządu weszli i otrzymali następują-
ce funkcje: Józef Makowski - wiceprezes, Mieczysław Goj-
lik - wiceprezes ds sportu, Jerzy Wysocki - skarbnik, Jerzy 
Arnold Hościłło - sekretarz, Agnieszka Hodana i Edward 
Szurkowski - opieka nad młodzieżą, Krzysztof Hodana i 
Krzysztof Gryniewicz - sprawy sportowe, Grzegorz Ma-

Śmiertelny wypadek
Zginęła 77-latka potrącona przez samochód. Policjanci 

apelują do osób mogących mieć informacje na temat tego 
zdarzenia o pilny kontakt

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej wyja-
śniają okoliczności potrącenia pieszej na skrzyżowaniu ulic 
Grunwaldzka, Młynowa, Aleja Lipowa. 

Podczas pierwszych czynności ustalono, że kierujący 
samochodem marki Suzuki przejechał po leżącej na jezdni 
kobiecie. Jednak wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że 
77-lataka najprawdopodobniej została wcześniej potrącona 
przez inny pojazd.

W minioną sobotę 7 stycznia po godz. 07:00 oficer dy-
żurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu dro-
gowym, do którego doszło w Olecku na skrzyżowaniu ulic 
Grunwaldzka, Młynowa i Aleja Lipowa. Jak wynikało ze 

wstępnych ustaleń pracujących na miejscu pod nadzorem 
prokuratora policjantów, kierujący samochodem osobowym 
marki Suzuki przejechał po leżącej na jezdni kobiecie. 

77-latka z urazem nogi oraz obrażeniami wewnętrznymi 
została przetransportowana do szpitala, gdzie niestety zmar-
ła. 

Wczoraj została przeprowadzona sekcja zwłok, która 
wstępnie wykazała, że najprawdopodobniej mieszkanka 
Olecka został potrącona wcześniej przez inny pojazd.

W związku z powyższym oleccy policjanci apelują do 
osób mogących mieć jakiekolwiek informacje na temat zda-
rzenia o pilny kontakt z policjantami z Komendy Powiato-
wej Policji w Olecku pod numerem 87 520 72 00 lub 87 520 
72 30 lub Prokuraturą Rejonową w Olecku pod numerem 87 
621 79 20.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

 
kowski - sprawy organizacyjne.

Sąd Koleżeński, to Robert Chodnicki, Krzysztof Miła-
wicki i Jacek Backiel.

W skład Komisji Rewizyjnej weszki: Wojciech Koza-
kiewicz, Franciszek Popławski i Antoni Jankowski. 

Gratulacje, podziękowania, zamierzenia 
Nowy-Stary Prezes, Krzysztof Krajewski przedstawił 

wyniki Spinningowego GP Koła za rok 2016. Zwyciężył Ar-
nold Hościłło, przed Krzysztofem Krajewskim i Edwar-
dem Szurkowskim. Godne odnotowanie jest również to, że 
punktowało w GP aż 42 członków Koła! 

Aby jeszcze bardziej zmobilizować wędkarzy do udziału 
w zawodach, postanowiono włączyć do cyklu GP zawody 
mistrzowskie w dyscyplinach podlodowej i spławikowej. 
W związku z tym zmieniono nazwę na po prostu GP Koła, 
bez określenia spinningowe. Postanowiono również, że na 
koniec cyklu uhonorowanych będzie zdecydowanie większa 
liczba zawodników, a nie jak dotychczas tylko trójka. 

Zmieniony zostanie również sposób nagradzania zwy-
cięzców poszczególnych zawodów, ale tutaj szczegóły 
dopracują Prezes sportowy, wraz z odpowiedzialnymi za 
zawody. Jeszcze tylko grupowe spojrzenie w niebo, w ocze-
kiwaniu na mróz, a dokładnie pokrywę lodową, która, jak 
pokazało kilka następnych dni pojawiła się na jeziorach. 

Ruszamy na ryby, ale tyko BEZPIECZNIE !!!! 
Z wędkarskim pozdrowieniem 

J.Arnold Hościłło
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Pokłon Trzech Króli
fotoreportaż 

Bolesława Słomkowskiego
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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          V23107

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24303

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B49208

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22508

V2
29

08

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                                     V22708

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02947

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V00201

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25432

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
23

80
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B51004

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V25012`

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51902

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49507* konie 

konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51304

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48909

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50306

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23007

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

B50904

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L99806

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51503

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22608

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B49707

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49407

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B52201

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B52301

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25422

V
23

40
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• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V26602

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V24503

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
50

02

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22110

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V23915

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
24
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24114

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49607

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B51104

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B50505

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50206

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V25442

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K24604

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tu

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B52401

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L00301

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B49308

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K24103

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K24203

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B51603

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K24704

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50605

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B51204

* 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 V25412

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V26612

KUPIĘ

V
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* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B52101

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V24513

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095 
K24005

V
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Wymiar składek 
na ubezpieczenie społeczne 

rolników w I kw. 2017 r.
 Monitorze Polskim z 5 grudnia 2016 r., poz. 1201, opu-

blikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie 
wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadko-
we, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r.

Składka ta wyniesie 42, 00 zł miesięcznie za każdą osobę 
podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienio-
nym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie 
składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, 
tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe w I kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. 
obowiązującej w grudniu 2016 r. emerytury podstawowej 
(882, 56 zł), tj. 88 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe w I kw. 2017 r. 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. 212,00 zł - w 
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar 
użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 
ha przeliczeniowych

• 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 318,00 zł - w 
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar 
użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 
ha przeliczeniowych

• 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 424,00 zł - w 
przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne 
powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I 
kwartał 2017 r., upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.

KIERUNEK GOŁDAP 
Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza miłośni-

ków muzyki, poezji, filmu, fotografii oraz krajoznawstwa na 
imprezę Kierunek Gołdap, która odbędzie się w Gołdapi w 
dniach 30.01-04.02.2017 r.

30 stycznia – poniedziałek
Biblioteka Publiczna w Gołdapi – sala nr 2 
18.00 –  Teatr przy stoliku - „Wydmuszka”w wykona-

niu aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
(wstęp wolny)

31 stycznia – wtorek
Biblioteka Publiczna w Gołdapi – sala nr 2
16.30 - Spotkanie autorskie i promocja nowej książki 

Urszuli Wrzosek „Ucieczki z nie – pamięci” (wstęp wolny)
Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M 

Ratasiewicza” - drugi budynek
18.30 – Waldemar Snarski – koncert (wstęp wolny)

1 lutego – środa
Kino Kultura

17.00 -  spotkanie autorskie z dziennikarzem i po-
dróżnikiem Jakubem Poradą (wstęp wolny)

Kino Kultura
19.30 – „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wi-

słockiej”- film biograficzny (cena biletu 10 zł)

2 lutego – czwartek
Galeria K2 (wstęp wolny)
18.00 – „3 x Gołdap” - zbiorowa wystawa rysunku, 

malarstwa i fotografii

sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
19.00 - „Córka” - spektakl teatralny w wykonaniu Jo-

anny Żółkowskiej i Zuzanny Fijewskiej - Maleszy
(cena biletu – 20 zł)

3 lutego – piątek
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 

biletu – 40 zł)
19.00 – Koncerty: Michał Kobojek, NOSOWSKA

4 lutego – sobota
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 

biletu – 35 zł)    
19.00 – Koncerty: Aurelia Luśnia, DYJAK

Karnet na wszystkie płatne wydarzenia kosztuje – 100 zł
Bilety i karnety w sprzedaży od 16 stycznia w biurze 

Domu Kultury
Rezerwacje telefoniczne pod numerem tel.  87 615 08 

03 od 12 stycznia.  
Zarezerwowane bilety należy odebrać do 30 stycznia, 

po tym terminie 
niezrealizowane rezerwacje będą nieważne. 

Organizator: Dom Kultury w Gołdapi, Biblioteka Pu-
bliczna w Gołdapi, Wydawnictwo SIGNI

Współpraca: Restauracja Matrioszka, Stowarzysze-
nie „Partnerstwo Sztuk”

Patroni medialni: Radio 5, Kurier Gołdapski, www.
goldap.org.pl; GPI GOŁDAP INFO, Internetowe Radio 
Gołdap
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

11 stycznia (Dzień Wegetarian)
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyl-
dy, Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, 
Krzesimira, Teodozego, Teodozjusza, 
Teozjusza 
12 stycznia (godz. 14. Wenus w 
maksymalnej elongacji wieczornej - 
47,15°) (godz. 22. Koniunkcja Wenus 
z Neptunem)
Cezarei, Czesławy, Ernestyny, Grety, 
Melanii, Tacjanny, Tatiany 
Antoniego, Arkadiusza, Benedyk-
ta, Bernarda, Czesława, Dominika, 
Rajmunda, Remigiusza
13 stycznia 
Bogumiły, Bogusławy, Godfrydy, 
Melanii, Niki, Weroniki 
Bogomira, Bogumiła, Bogusława, 
Godfryda, Hilarego, Izydora, Leon-
cjusza, Lwa, Remigiusza
14 stycznia 
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, 
Radosławy, Ruth 
Amadeusza, Domosława, Feliksa, 

Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odo-
na, Ordona, Radogosta, Radosława
15 stycznia 
Dąbrówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, 
Idalii, Ity 
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Doma-
sława, Domosława, Gabriela, Izydora, 
Makarego, Maura, Pawła
16 stycznia 
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny, 
Walerii 
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela, 
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walere-
go, Waleriusza, Włodzimierza
17 stycznia (Dzień Kota) 
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marce-
liny 
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, 
Mariana, Rościsława, Sabiniana, Wło-
dzimierza
18 stycznia 
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, 
Libertyny, Małgorzaty 
Bogumiła, Jaropełka, Leonilla, Piotra, 
Pryski

Spektakularne gesty, polityczne 
deklaracje itp. mogą (nie muszą) 
pojednaniu służyć, ale go nie 
stworzą. Pojednanie dokonuje się 
– albo się nie dokonuje – poprzez 
uzdrowienie pamięci w sercach 
ludzi. 

ks. Adam Boniecki, 
Lepiej palić fajkę niż czarownice...
Chcesz żeby się kochali? Nie rzu-
caj im zatem ziarna, którym musie-
liby się dzielić. Niech jeden służy 
drugiemu. A ten drugi – cesarstwu. 
Wtedy się pokochają, wspierając 
się wzajemnie i razem budując. 

Antoine de Saint-Exupéry, 
Twierdza

Wtedy w całym kraju, jak długi i 
szeroki, zapanowała zgoda. Zwró-
cono sobie ukradzione wielbłądy. 
Cudzołożne małżonki wróciły do 
prawowitych mężów albo zostały 
odesłane ze wstydem. Krzywdy 
wynagrodzono. Temu, kto słuchał, 
pochlebiały pochwały z ust tego, 
kto rozkazywał. I odnalazł radość. 
A rozkazujący był szczęśliwy, że 
ukazując uznanie podwładnemu, 
okazuje własną potęgę. I w czasie 
uczty sam go prowadził na pierw-
sze miejsce. 

Antoine de Saint-Exupéry, 
Twierdza

Późna zima długo trzyma.
Wina, zboże cierpią szkodę, zima 

za śnieg, gdy da wodę.
Przyjdzie święta Weronika (13 

stycznia), zniesie jajka kaczka dzika.
Gdy styczeń burzliwy śniegami, 

lato burzliwe z deszczami.
Bój się w styczniu wiosny, bo ma-

rzec zazdrosny.
Zima, gdy nie wymrozi, lato też nie 

dogodzi.
Fraszka nosić złotogłów; mieć zło-

to – to głowa.
Gdy przyjdą na targ głupcy, cieszą 

się kupcy.
Każdy strój ma swój krój.
Im głębsza studnia tym czyściejsza 

woda.
Jak przy zachodzie słońca niebo 

czyste, nazajutrz słońce będzie bystre
Kajdany małżeńskie są tak ciężkie, 

że trzeba dwóch osób by je udźwignąć.

Tartaletki gruszkowe
3 gruszki, sok z jednej cytryny, 400 
ml wody, 50 ml soku pomarańczo-
wego, 20 dag cukru, ćwierć łyżeczki 
cynamonu, 50 dag zimnego ciasta 
francuskiego, 10 dag marcepanu, 
150 ml syropu klonowego

Gruszki obieramy ale zostawiamy 
ogonki. Przekrajamy na pół i skrapia-
my sokiem z cytryny. 

Podgrzewamy wodę z sokiem 
pomarańczowym, cukrem i cynamo-
nem, wkładamy do rondla gruszki i 
gotujemy je w tym roztworze 5 minut. 

Wyjmujemy je i studzimy. 
Wykrajamy gniazda nasienne i 

gruszki kroimy w plastry ale nie do 
końca, trzymając za cieńszy koniec. 
Plasterki muszą trzymać się razem. 

Z ciasta wycinamy koła o średnicy 
12 cm i formujemy na nich niski rant. 

Do środka każdej tartaletki wsy-
pujemy porcję marcepanu startego na 
tarce o dużych oczkach i wlewamy po 
łyżce soku klonowego. 

Pokrojone owoce rozchylamy i 
układamy na marcepanie. Kładziemy 
na blasze wyściełanej pergaminem i 
pieczemy 20-25 minut w temperatu-
rze 180°C.

Skrapiamy pozostałym syropem 
klonowym i dopiekamy 3 do 5 minut.

Gruszki
Do gotowania i pieczenia wybie-

ramy niezbyt miękkie gruszki, które 
nie rozpadną się szybko pod wpły-
wem wysokiej temperatury.

Kaczka
.. zyska wyjątkowo na smaku, jeśli 

podczas pieczenia posmarujemy ją kilka 
razy miodem. 

Kostki kokosowe
Ciasto: 45 dag mąki, 2 jaja, 100 dag 
margaryny, 25 dag drobnego cukru, 3 
łyżki miodu, 200 ml mleka, aromat wa-
niliowy, 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Polewa: kostka masła, szklanka cukru, 
szklanka mleka, 5 dag kakao, kieliszek 
rumu lub wódki, 20 dag wiórków koko-
sowych

Jajka ubijamy z cukrem i miodem, 
dodajemy margarynę i ucieramy. 

Wsypujemy mąkę z proszkiem, wle-
wamy mleko, aromat i starannie miesza-
my.

Ciasto wykładamy na dużą blachę i 
pieczemy około 20 minut.

Ostudzone ciasto kroimy na sześcia-
ny o koku 4 cm.

Zagotowujemy składniki polewy. Po 
zdjęciu rondelka wlewamy rum i mie-
szamy. 

Kostki ciasta maczamy w gorącej 
polewie i ze wszystkich stron posypuje-
my wiórkami.

Kostki najlepsze są po dwóch, trzech 
dniach po pieczeniu.

Makaron
10 dag makaronu dostarcza średnio 361 
kalorii, 3 g białka, 2 g tłuszczu, trochę 
fosforu, żelaza i witaminy B1, B2, PP.

Kotlety tatarskie z soi
2 szklanki gotowanej soi, 1,5 szklanki 
tartej bułki, 2 jaja, olej, sól ,kminek, 
pieprz, 2 ząbki czosnku, 2 średnie 
cebule drobno pokrojone i podsmażone, 
przyprawy

Soję moczymy 24 godziny w słonej 
wodzie. Po tym czasie gotujemy w świe-

żej wodzie powoli do miękkości.
Soję mielimy i mieszamy z pozosta-

łymi składnikami. Masę wstawiamy na 
pół godziny do lodówki. 

Mokrą ręką formujemy kotleciki, 
obtaczamy w tartej bułce i smażymy.

Makaron
Makaron gotujemy zawsze na wol-

nym ogniu, w dużej ilości osolonej 
wody z dodatkiem oleju. Olej zapobiega 
klejeniu się makaronu. 
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Gałkowo 
- wieś inna niż wszystkie

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Ukta - Gałkowo

Gałkowo. Wieś w powiecie piskim, w gminie Ruciane-
-Nida, 2 km od Ukty. Znana jest z hodowli koni oraz zawo-
dów i pokazów koni i jazdy konnej. 

Miejscowość istnieje od 1831 r. Założyli ją staroobrzę-
dowcy. Oprócz nich mieszkali tutaj także protestanci, prawo-
sławni i katolicy. Dzisiaj w mowie potocznej mieszkańców 
można usłyszeć zwroty pochodzące z trzech języków: nie-
mieckiego, rosyjskiego i gwary mazurskiej. We wsi zacho-
wało się tradycyjne budownictwo z przydomowymi baniami 
w sadach. 

Staroobrzędowcy – wyznanie powstałe wskutek roz-
łamu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Staroobrzę-
dowcy nie uznali reformy liturgicznej patriarchy Nikona  z 
lat 1652–1656, upodabniającej obrzędy Rosyjskiego Ko-
ścioła Prawosławnego do greckich. 

Bania – łaźnia, rosyjska odmiana sauny. Poza funkcją 
higieniczną jest ona także miejscem zbiorowych kąpieli 
będących formą wspólnego spędzania czasu. Bania jest 
popularna wśród ludności mieszkającej na Syberii.

Wierzchołki sztachet w płotach mają charakterystyczne 
zwieńczenia – ścięcie; prawie wszystkie są takie same.

W zabytkowym dziewiętnastowiecznym Dworku Łow-
czego (przeniesionym ze Sztynortu), obecnie pensjonacie, 
założonym przez hrabiego Aleksandra Potockiego i innych 
potomków starych polskich rodów urządzono m.in. „salon 
pamięci” hrabiny Marion Doenhoff (1909-2002) – niemiec-
kiej przyjaciółki Mazur i Polski. 

Przed budynkiem usytuowano głaz upamiętniający hima-
laistę, Andrzeja Sikorskiego – z żoną Teresą Sikorską miał 
córkę Dorotę, która wyszła za mąż za Aleksandra Potockie-
go. 

Gałkowo jest bardzo piękne. Wszyscy mieszkańcy dbają 
o jego wygląd. Warto zobaczyć każde zabudowanie. 

W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 października 2016 r. w 
Gałkowie byli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i An-

drzej Mali-
nowski.

Andrzej Sikor-
ski (1948-1975) 
– w 1975 r. zdobył 
Falchan Kangri 
Środkowy w gó-
rach Karakorum 
(Broad Peak Mid-
dle, 8016 m n.p.m.) 
– Pierwsze wejście 
na wierzchołek, 
Pierwsze polskie 
wejście na szczyt 
ośmiotysięczny.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50705

19
stycznia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rusza konkurs plastyczny w ramach kampanii
„WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało 
kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich  pn. 
„Wspólnie dla bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest 
promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowbo-
ardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących 
na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzyna-
rodowej Federacji Narciarskiej.

Projekt będzie prowadzony pod dwoma hasłami, ad-
resowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Od-
powiedzialni na stoku” oraz dla dzieci – „Stok nie jest dla 
bałwanów”. Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski 
Związek Narciarski, oraz Stowarzyszenie Instruktorów i 
Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Pol-
ska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP. 

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace konkursowe oraz wypełnione karty zgłoszenia podpisane 
przez opiekuna prawnego można nadsyłać w terminie do  
20 lutego 2017 r. na adres: Komenda Główna Policji - Biuro 
Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.  

 

KONKURS  
PLASTYCZNY „Stok nie jest  

dla bałwanów” 


 

Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu 
Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 
(FIS). 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką 
rysunkową, malarską lub przy użyciu programów 
komputerowych. 

 W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź 
później. 
 

 

Do wygrania atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.  

 
Regulamin oraz karta 
zgłoszenia znajdują się 
na stronie internetowej 
www.policja.pl. 
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młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizo-
wany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. W konkursie 
mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 
20 lutego 2017 r. pracy plastycz-
nej w formacie od A-5 do A-3, 
wykonanej dowolną techniką ry-
sunkową, malarską lub przy uży-
ciu programów komputerowych 
oraz wypełnionej karty zgłosze-
nia podpisanej przez opiekuna 
prawnego na adres: Komenda 
Główna Policji - Biuro Prewen-
cji, ul. Puławska 148/150, 02-514 
Warszawa.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 28 lutego 2017 r., jury 
przyzna nagrody rzeczowe, które 
zostaną wręczone podczas ogól-

nopolskiego finału konkursu.
Regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stro-

nie internetowej www.policja.pl.

Zdeterminowany i rozsądny
Marlon James za „Krótką historię siedmiu zabójstw” 

otrzymał w 2015 roku Nagrodę Bookera, najważniejszego 
wyróżnienia dla pisarzy anglojęzycznych. 

Wcale tego nie ukrywa, że jego debiut odrzucono 78 razy. 
O tej traumie tak opowiada: „Dziś z odrzuceniem radziłbym 
sobie inaczej niż wtedy. Wtedy byłem załamany. Uznałem, że 
się nie nadaję do tego zawodu, i przestałem pisać. Tylu redak-
torów nie może się mylić! Teraz wiem, że może. Teraz wiem, 
że 78 osób może się mylić w ten sam sposób i wszystkie będą 
po tej samej stronie. Teraz wiem, że pisarz  musi po prostu 
znaleźć tego jednego redaktora, który będzie po jego stronie. 

Wtedy tego nie wiedziałem. Wtedy myślałem raczej: 

wszyscy mnie nienawidzą, jestem do niczego. (…)” Opo-
wiada w wywiadzie z Wojciechem Orlińskim opublikowa-
nym w „Gazecie Wyborczej”. Pisarz z Jamajki zabrał głos w 
sprawie polskich emigrantów: 

„(…) z wielkim smutkiem patrzę na to, co się teraz dzie-
je z wami w Wielkiej Brytanii. Brexit ożywił szowinistów. 
Widziałem w telewizji ludzi skandujących nieprawdopo-
dobnie obrzydliwe hasła na temat Polaków. Zastąpiliście na 
Wyspach Brytyjskich naszych rodaków. W latach 60. ludzie 
z Jamajki płynęli tam, żeby wykonywać pracę, na którą nie 
mieli ochoty Anglicy. I cały czas spotykali się z wrogością, 
z hasłami typu odesłać ich tam, skąd przyjechali. Teraz to 
samo mówią o was. Słucham tego z przerażeniem.” 

Czesław Mirosław Szczepaniak
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Szachy
W dniach od 27 do 30 grudnia ubiegłego roku w Kętrzy-

nie odbył się XIX Kętrzyński Festiwal Szachowy. 
Rozgrywki  podzielono na trzy równoległe turnieje: Open 

A, Open B (do lat 14) i Open C (do lat 10). 
MLKS Czarni Olecko reprezentowali Wiktor Raszkow-

ski (turnieju B) oraz Konrad Konewko (turniej A). Choroba 
wyeliminowała z turnieju trzeciego reprezentanta - Michała 
Bartnika, który miał wystartować w turnieju C. 

Zawody rozegrano na dystansie 9 rund. Wiktor zdobył 
4,5 pkt i został sklasyfikowany na 9. miejscu. Dzięki dobre-
mu występowi podwyższył kategorię szachową z czwartej do 
trzeciej. W turnieju uczestniczyło 19 zawodników. 

Konrad w najsilniejszym turnieju zdobył także 4,5 pkt i 
zajął 27 miejsce. Startowało 61 zawodników. 

W dodatkowej klasyfikacji zawodników do lat 18 Konrad 
został sklasyfikowany na 10. pozycji, a wśród zawodników z 
rankingiem międzynarodowym FIDE do 1700 na 6. miejscu.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” 

pod adresem internetowym 
www.bibliografia.olecko.info 

można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od 
„A” do „Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające 
wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu 
wydawnictw oleckich, które zostały przeanalizo-
wane i opublikowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys 
opracowany na podstawie przeanalizowanej lite-
ratury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa 
o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie 
w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione 
publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje 
i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest auto-
rem książek, artykułów, opracowań są one wpisane 
pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o 
danej osobie informacje napisał w swoich książkach, 
artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one 
pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby za-
mieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 
roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera 
także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby 
związane z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi 
dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę 
terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą 
uzupełniać przysyłając informacje na adres 

to@borawski.pl 
lub listownie z podaniem numeru telefonu do 

kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefo-
nicznie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane 
do Bibliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje 
za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przed-
sięwzięcia.
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Do zera

Olecko, styczeń 2017. Dymy i domy...
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Czy wyobrażacie sobie świat bez komórek? 
Oczywiście nikt już w dzisiejszych czasach nie ma na 

myśli komórki, w której przechowuje się różne sprzęty: gra-
ty, rowery, ziemniaki i przetwory, tylko pomyślał o telefonie 
komórkowym. A jeszcze kilkanaście lat temu był on marze-
niem przeciętnego obywatela. A dzisiaj? 

Dzisiaj dzwonią wszyscy, wszędzie i o każdej porze, 
nie powstrzymując się w gabinetach lekarskich i na mszach 
świętych. 

Wrócę do pytania, które zadałam na wstępie. 
Skoro pojawiło się „czy”, to znaczy, że odpowiedź 

może być tylko: tak lub nie. I, oczywiście, znam odpowiedź 
na to pytanie: Nie, nie wyobrażamy sobie świata bez komó-
rek. 

W naszej wyobraźni nawet nie chcemy mieć dnia bez 
telefonu pod ręką. I mnie się zdarzyło nie zabrać jej za sobą 
do pracy w pośpiechu lub przy zmianie torebki.  

Spokój był piękny, ale po trzech godzinach zaczęło mi 
brakować dźwięku przysyłanego smsa, czy choćby wibracji 
(bo staram się nie odbierać w pracy). Kiedy torebka nie zdra-
dzała jej obecności, zaczęłam się denerwować, że ją zgubi-
łam. Kiedy uświadomiłam, że telefon został w domu, ogarnął 
mnie błogi spokój. Nagle umilkło: „co dziś na obiad” albo 
„mamo możesz mi przywieźć nuty bo zapomniałam”. Bez 
znaków interpunkcyjnych, rzecz jasna. Już do tego przywy-
kłam, ale wiedzą, że jeśli wlepią ortografa, to nawet nie mają 
szans, żebym te nuty nawet trąciła palcem.

Skoro już wiem, że życie nie może obejść się bez su-
szarki do włosów z zimnym nawiewem (o tym innym razem) 
i telefonu komórkowego nawet najsłabszej generacji, to pora 
na kolejne pytanie. 

Co zrobicie, jeśli jednym nieopatrznym kliknięciem zo-
staniecie pozbawieni dostępu do świata? 

Właśnie taki noworoczny prezencik zrobiła mi moja 
córka: - Mamo - rzekła z miną niewiniątka - mam dla ciebie 
złą wiadomość - tu zrobiła drobną pauzę - Nie masz już kon-

taktów w telefonie. 
Pewnie nie zbladłam, bo sądziłam, że to żarcik taki. 
- Nie! 
Zapowietrzyłam się. 
- Ale jak to, nic a nic, żadnego? 
- Żadnego - opowiedziała i próbowała tłumaczyć, że 

to, oczywiście, nie jej wina. Lotna w sprzęcie nowej ge-
neracji nie jestem, ale wiem, że sprzęt wykona tylko to, 
co każe mu człowiek. I tym razem posłuchał mojej córki i 
skasował kontakty do zera. 

Co się później działo, wolę nie opisywać, bo oskarżą 
mnie o nękanie dziecka. 

Kiedy ochłonęłam, znowu się przeraziłam - tyle kon-
taktów potrzebnych do pracy, tylu znajomych, z którymi 
tylko telefonicznie i wiele numerów tzw. potrzebnych. I co 
ja zrobię? Jak je pozbieram? Przeraził mnie fakt odzyski-
wania ich, bo przecież żadnego nie znam na pamięć? I ile 
to mi zajmie czasu i energii!!

Zaczęłam od e-maili. Potem każdego napotkanego 
znajomego prosiłam, żeby wysłał mi smsa, że on, to on. 
Reakcje bywają różne. Jedni „współczują”, „gratulują” 
córki. Ktoś napisał, że to fajny sposób na wyczyszczenie 
niepotrzebnych znajomości. Fakt. 

Teraz poczekam, kto do mnie zadzwoni z czystej 
przyjemności porozmawiania.

Ale najciekawiej jest, gdy dzwoni „nieznany” numer. 
Mocno, ale to mocno skupiam się, żeby poznać osobnika 
po pierwszych słowach, bo ten ktoś po drugiej stronie słu-
chawki nie wie, że ja nie wiem, kto dzwoni. 

A pewnie parę osób się obrazi, albo już to zrobiło, że 
nie dzwonię do nich. Ale jak? O parapet?

I jeszcze jeden pożytek z tego wynikł. 
Udowodniłam córce, a raczej to ona sama sobie, że 

trzeba trochę mieć pokory wobec różnych rzeczy, zdarzeń 
i ludzi. 

Młodzi myślą, że klik - klik i już wszystko załatwio-
ne, a tu niespodzianka. Życie byłoby zbyt nudne, gdyby nie 
było takich niespodzianek. 

A jeśli chcecie tego typu adrenaliny - klik! - i nie ma 
kontaktów. Spróbujcie.

Marusia


