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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B52502

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

Program 
ferii 
zimowych 
w 
Regionalnym 
Ośrodku 
Kultury 
„Mazury 
Garbate” 
, s. 18

MINI ROLETY SHAMAG
WYMIARY OD 38-110/150CM

- 10%

„Dzień odblasków”, s. 7

fot. Bolesaw Słomkowski

Półmetek ferii, s. 17

Dziewczyna 
ubrana,

felieton, s. 5
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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

05

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na wieczór autorski 
i promocję książki 
„Krótkie historie”

 
10 lutego 2017, godz. 19.00, Pub Arts, Pl. Wolności 22, 
Olecko 

„Krótkie historie”

Podczas pracy nad „Krótkimi historiami”, które 
powstawały w latach 2014-2016, uważnie starałam 
się obserwować różnorodne światy, w tym w dużej 
mierze Francję, a szczególnie Paryż, który na równi z 
Oleckiem jest mi bliski. Często poprzez jego pryzmat 
patrzyłam na Polskę, Mazury i Olecko, na siebie i lu-
dzi w różnorodnym wieku, różnej kondycji moralnej. 

Przeszukałam dostępne mi archiwa, starając się 
wydobyć z nich informacje o tym, co dotyczyć może 
mieszkańców Olecka i Mazur (ale również w spo-
sób uniwersalny także i innych małych oraz dużych 
miast), ich przeszłości lub, co może ich połączyć w 
nowych refleksjach, zainspirować do dalszych poszu-
kiwań.

 
W „Krótkich historiach” przeszłość miesza się 

często z teraźniejszością, rodzą się liczne pytania, w 
tym także o przyszłość. Nie wydaje mi się, aby można 
było narzucić jedynie słuszne odpowiedzi na nurtują-
ce pytania. Myślę jednak, iż przede wszystkim warto 
je sobie wciąż zadawać...

Ewa Kozłowska

Spotkanie z nauczycielami 
i rodzicami z SP1

24 stycznia 2017 roku grupa nauczycieli i rodziców ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku zgłosiła w wydziale 
merytorycznym Urzędu Miejskiego w Olecku swoje uwa-
gi do propozycji zmian w organizacji i funkcjonowaniu 
oświaty w naszej gminie. Wzięto je pod uwagę na spotka-
niu z dyrektorami placówek oświatowych.

newsletter UM



3
Tygodnik Olecki 5/992 - r. 2017

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Wala Szuba, Zbigniew Terepko, malarstwo

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

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

• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, 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 .............................4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95 ........................4,75 zł
PB 98 ........................4,95 zł
LPG ...........................2,15 zł
Olej opałowy ..............3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

1 lutego (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
16:00 - Zajęcia z książką i sztuką, „Tworzenie ramek do 
zdjęć”, (MPBP), ul. Kopernika 6
2 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek 
internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
11.00 – „Jak zostać kotem”, film, sala kina
3 lutego (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
12:00 – Wielki Finał – zakończenie ferii zimowych, wrę-
czenie nagród, występy uczestników, pokaz Clowna Feliksa 
– sala kina, wstęp bezpłatny
16:00 – BAL KARNAWAŁOWY, (MPBP), ul. Kopernika 6
17:00 – „Dzielnica Jokera” - Turniej Gier Planszowych 
organizowany przez Wolontariat Kultury WspaK (wstęp 
bezpłatny, sala AGT)
17.00 -Assassin’s Creed - film, kino Mazur (3D napisy)
19.00 - Konwój - film, kino Mazur (2D)
4 lutego (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 -Assassin’s Creed - film, kino Mazur (3D napisy)
19.00 - Konwój - film, kino Mazur (2D)
5 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 -Assassin’s Creed - film, kino Mazur (3D napisy)
19.00 - Konwój - film, kino Mazur (2D)
6 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
7 lutego (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8  lutego (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9 lutego (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10 lutego (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
15.00 - Sing - film, kino Mazur (2D dubbing)
17.00 - Sing - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - wieczór autorski i promocję książki „Krótkie histo-
rie” Ewy Kozłowskiej, Pub Arts, plac Wolności 22
19.00 - Powidoki - film, kino Mazur (2D)
11 lutego (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje V, hala Lega
15.00 - Sing - film, kino Mazur (2D dubbing)
17.00 - Sing - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - Powidoki - film, kino Mazur (2D)
12 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.00 - Sing - film, kino Mazur (2D dubbing)
17.00 - Sing - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - Powidoki - film, kino Mazur (2D)
13 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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10 stycznia od 13.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Świętajnie konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad bu-
dynkiem mieszkalnym.

11 stycznia od 0.57 dwa zastępy JRG PSP usuwały zady-
mienie z mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej. Garnek pozo-
stawiony na kuchence.

11 stycznia od 8.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał sople z 
dachu dworca PKP.

12 stycznia od 12.42 dwa zastępy JRG PSP na szosie Ełc-
kiej zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej. 
Samochód osobowy w rowie. Dachowanie. 

13 stycznia od 9.47 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski zabezpieczały w Kukowie miejsce i usuwały skutki 
kolizji drogowej. Samochód osobowy w rowie.

14 stycznia od 6,32 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa OSP 
Świętajno gasiły w Rogojnach pożar sadzy w kominie bu-
dynku mieszkalnego. 

15 stycznia od 6.29 jeden zastęp JRG PSP Gołdap, jeden 
OSP Górne oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwały wodę 
z zalanych garaży i piwnic budynku w Boćwince. Pęknięta 
rura z bieżącą wodą.

15 stycznia od 19.54 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

16 stycznia od 14.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał zady-
mienie z mieszkania przy ulicy Kolejowej.

16 stycznia od 17.14 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Gąski usuwały skutki kolizji drogowej w Gąskach. Ko-
lizja TIR i wyciek oleju.

16 stycznia od 18.12 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Ku-
kowie pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego. 

Informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska 
16 stycznia od 19.42 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei 

Wojska Polskiego pożar sadzy w kominie budynku mieszkal-
nego.    informacji udzielił młodszy ogniomistrz 

Radosław Osiecki

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:
• Anna K. Konecka

• Robert Sokoń
• Jarosław Sofiński

• Mariusz Zamalewski
• Maria Zamecznik

• Marek Żabicki
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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16 lutego 2017 r. 
- Mężczyzna idealny - komedia terapeutyczna
godz. 19:00, sala kina „Mazur”
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie ROK „MG” od 6 
lutego 2017 r.

Sławny showman telewizyjny, gwiazdor estrady, prze-
żywa kryzys osobowości i zgłasza się na kurację do kliniki 
leczenia męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to klinika zu-
pełnie niepodobna do innych. Kieruje nią ekscentryczny pro-
fesor psychiatrii, stosujący metody bliższe raczej hippisom 
i playboy’om, niż instytutowi naukowemu. Jego najbliższa 
współpracowniczka natomiast, doktor psychiatrii i biogene-
tyki, umysł wybitny i szalony, jest owładnięta ideą „wypro-
dukowania” mężczyzny idealnego, zdolnego przetrwać w 
epoce nadchodzącego matriarchatu. 

Pracuje nad tym w ukryciu i już udało się jej „wyhodo-
wać” pierwszy egzemplarz mężczyzny idealnego, niestety, 
z wieloma ukrytymi i jawnymi wadami. Zamierza go zatem 
udoskonalić. Opracowuje rewolucyjną metodę przeszczepia-
nia osobowości. Ale kto będzie dawcą osobowości dla męż-
czyzny idealnego?

Wybór pada na telewizyjnego showmana, który nie zda-
je sobie sprawy, że stał się obiektem eksperymentów, jakich 
dotąd ludzkość nie znała. Profesor usiłuje powstrzymać sza-
leństwo uczonej koleżanki. Wie, że kształtowanie dowolnych 
ludzi poprzez przeszczepianie osobowości może być zagro-
żeniem dla całego świata, gdyby ta metoda dostała się w ręce 
szaleńców, polityków czy generałów. 

Zaczyna się walka, intrygi, komiczne zwroty akcji i za-
miany ról - jest romans, spisek i seans seksterapeutyczny, jest 
terapia śmiechem i „rozbierany poker”, jest czworo bohate-
rów, ale nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Wszyscy kogoś 
udają.

Czy profesor zatrzyma szalony eksperyment? Czy męż-
czyzna idealny rzeczywiście istnieje? Czy można przeszcze-
piać osobowość? 

Oto pytania, na które odpowiedzą znani aktorzy w najza-

bawniejszej komedii o mężczyznach idealnych, o szalonej 
pani naukowiec i klinice psychiatrycznej, która zaczyna 
coraz bardziej przypominać nasz świat...

Spotkanie z dyrektorami 
w sprawie ramowego planu na-

uczania
Na stronie Ministerstwa Edukacji  Narodowej ukazał 

się projekt rozporządzenia w sprawie Ramowego Planu 

Nauczania. 24 stycznia br. dyrektorzy szkół spotkali się 
z pracownikami wydziału merytorycznego Urzędu Miej-
skiego w Olecku by uzgodnić tok postępowania.

Trwają prace nad siatką zatrudnienia dla nowego planu 
nauczania.

Analizowano dane i dyskutowano  na temat propozy-
cji rozwiązań dotyczących edukacji przedszkolnej, w tym 
funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Olecku.

newsletter UM
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Felieton

Banalna rzecz: skrzyżowanie, to 
przecięcie się dróg. W perspektywie 
widać skąd drogi prowadzą i dokąd 
idą. Widać też otoczenie skrzyżo-
wania. Ale końca, ani początku dróg 
nie widać. Tak można określić idee 
skrzyżowania.

O takiej idei jest tytuł wystawy 
prezentowanej obecnie w Galerii 
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Le-
gusa. 

Dwoje artystów: Walentyna Szo-
ba i Zbigniew Terepko spotkali się właśnie po to, by wspólnie 
tworzyć obraz świata. Ich świata. Poprawniej będzie napisać: 
ich światów. W ubiegły piątek obejrzałem wystawę „Skrzy-
żowanie”, na ktorej swoje prace pokazali Walentyna Szoba 
(Białoruś) i Zbigniew Terepko (Polska – wieś Monety). Tka, 
ta samo, co znaczy, że „monety, to nie tylko pieniądze”.

A światy to bardzo różne. Malarstwo Walentyny Szoba 
jest pełne temperamentu, rozedrgania przechodzącego w pa-
sję. To sztuka ekspresyjna, biorąca całą garścią z literatury, co-
dzienności gazet, bajek i mieszająca to z pasją. Dla niejednego 
widza litery cyrylicy są tak samo do odczytania jak egipskie 
hieroglify więc dochodzi jeszcze pewnego rodzaju nie zamie-
rzona (a może?) baśniowość. 

Tonacja obrazów jest w zasadzie monochromatyczna. BO 
tylko używając czerni, czerwieni i naturalnej białej barwy 
podkładu, tak czuje się w obrazie barwę.

Właśnie ten czerwony kolor nadaje obrazom malowa-
nym przez artystkę ruchu i ekspresji. To czerwień wyrywa się 
z ram, to czerwień określa postawy i to czerwień pierwsza 
mówi do widza. 

Obrazy Zbigniewa Terepki, to zupełnie inna bajka. Świat 
jest spokojny i stały. Poukładany, ale nie przewidywalny. Wi-
dzenie świata, to złożoność spostrzeżeń. Nakładające się na 
siebie obrazy, z których można wybrać, ale tylko przez chwi-
lę, jeden. Bo gdy przyglądamy się jakiemuś detalowi, to inny 
nagle pojawia się obok lub jest w ten pierwszym włożony. 

Pamiętam wcześniejsze obrazy Zbigniewa Terepki. Za-
fascynowanie Fałatem (naturalnie, tym współczesnym). Coś 

z tego tam na obecnym etapie zostało. Nie ma już pełnych 
rozmachu statycznych powierzchni. Zasępiło je wnikli-
we obserwowanie modelu. Bliki światła na matowych po-
wierzchniach. Dla artysty staje się ciekawym widok starej 
stodoły postawionej kiedyś na krańcach czyjegoś pola. Teraz 
już niepotrzebnej. Zapomnianej i powoli się rozpadającej. 
Gdzie przez szpary między deskami światło przelatuje na 
przestrzał, od jednej ściany do drugiej. Już dawno nie wi-
działem takiego abstrakcyjnego myślenia o starości. Takiej 
przenośni – z poetycka rzecz ujmując.

Co łączy artystów? Oboje to konceptualiści. To do widza 
należy ostateczna interpretacja. Autorzy dają mu wolną rękę. 
To, jak rozumiemy obrazy zależy od naszej wiedzy, umie-
jętności, doświadczenia i empatii. Bo jedno jest pewne. Do 
tego typu sztuki zawsze ma się jakiś stosunek. Nie przecho-
dzi się obok niej obojętnie. 

***
Zabawa. Miła rzecz.
Podobnież, to jak bawimy się w dzieciństwie ma wpływ 

na to jak będziemy zachowywali się i jak działali w doro-
słym życiu. Przy okazji polecam Państwu książkę Roberta 
Fulgham’a „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, na-
uczyłem się w przedszkolu”.

Zabawa jest częścią nieokiełznaną naszego życia.
Przykład? Proszę.
Niedawno, zapewne czy-

taliście Państwo, odbył się w 
wernisaż wystawy „Wilno w 
fotografii Jana Bułhaka”, któ-
rą to do Olecka przywiozło 
Stowarzyszenie Wspólnota 
Mazurska. Miejsca na foto-
grafie uświadczyło Oleckie 
Stowarzyszenie Aktywnych 
„Zamek”. Ale to tylko dida-
skalia. Przecież piszę o zaba-
wie.

Rzecz wiąże się ze Stowa-
rzyszeniem Wspólnota Ma-
zurska, a ściślej z jedną z naj-
aktywniejszych jego członkiń 
Kasią Pilecką. 

Otóż postanowiła ona w 
srogą zimę ubrać jedyną nagą 
giżycczankę, której chyba 

jednak zimno nie przeszkadza.  
Kto był w Giżycku w centrum i przeszedł wzdłuż uli-

cy warszawskiej na pewno zauważył skromny pomniczek 
przedstawiający nieskromną golutką pannicę. Klękła ci ona 
i na dłoniach trzyma żabkę. Nie wiadomo, czy się tej żab-
ce przygląda, czy chcę ją pocałować i uwolnić z zieloności 
księcia, czy po prostu zabrała ją z drogi aby jakiś nierozważ-
ny kierowca jej nie rozjechał i teraz delikatnie chce włożyć 
ją do sadzawki. 

Kasia więc, postanowiła ją 
ubrać. Wydziergała z włóczki 
piękny szaliczek, czapeczkę i  
biustonosz. A jakże! Majteczek 
nie zrobiła, bo pannica tak prze-
siadła, że założenie ich jest nie-
realne. 

Tak, Proszę Państwa, dobra 
zabawa kosztuje trochę wy-
siłku. Dzianie szalika czapki i 
biustonosza, to i czasu wymaga 
i generuje koszty. Patrz, cena 
włóczki. Na zdjęciu dwie wersje 
ubrania pomnika. Jedną z nich 
usunęła służba miejska. Druga, 
jeszcze w ubiegłym tygodniu 
zdobiła wyrzeźbione wdzięki.

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

Składam serdeczne Bóg zapłać za-
kładowi pogrzebowemu „Barka” za 
profesjonalną i pełną szacunku ob-
sługę uroczystości pogrzebowych 
mojego ukochanego męża 

Ś. P. Stanisława Bednarka 
oraz wszystkim, którzy uczestni-
czyli w Jego ostatniej drodze do 
Pana.

   wdzięczna żona

INFORMACJA O USUWANIU AZBESTU I WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPO-
DARKA KOMUNALNA”

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” in-
formuje, że mieszkańcy: Miasta Ełk, Gminy Ełk, Gminy 
Kalinowo, Gminy Prostki, Gminy Stare Juchy,. Miasta/
Gminy Olecko, Gminy Dubeninki, Miasta/Gminy Goł-
dap, Miasta/Gminy Biała Piska,

mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Komunalna” w ramach programu realizowa-
nego przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w przedsięwzię-
ciu są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, 
osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, sto-
warzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty miesz-
kaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu 
Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finan-
sów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi oso-
bami prawnymi znajdującymi się na terenie ww. Miast/Gmin 
oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzię-
cia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Mię-
dzygminnego „Gospodarka Komunalna” przez WFOŚiGW 
w Olsztynie.

Przedsięwzięcie finansowane będzie w 85% ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Olsztynie.

Uwaga: Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty 
związane z:

 zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
 demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych 

dachu lub ściany,
 demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ścia-

ny (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami 
wsporczymi izolacji),

 wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomo-
ści, dla których konieczne jest naruszenie elementów kon-
strukcyjnych dachu,

 kosztorysem przedsięwzięcia,
 pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie 

prac.

Wnioski przyjmowane są w Urzędach Miast/Gmin:
1. Urząd Miasta Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 

Ełk
2. Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
3. Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Ka-

linowo
4. Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki
5. Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 

Stare Juchy
6. Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19 – 400 

Olecko
7. Urząd Gminy Dubeninki, ul. H. Mereckiego 27, 19-

504 Dubeninki
8. Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 

Gołdap
9. Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Mickiewicza 25, 

12-230 Biała Piska
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinanso-

wanie:
1. Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i 

unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2. Aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz 

kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z które-
go był lub będzie usuwany azbest.

3. W przypadku:
 nieruchomości będących przedmiotem współwłasności 

– zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac 
związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest, ewentualnie upoważnienie dla wnioskodawcy 
do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;

 budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogro-
dach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu dział-
kowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i 
właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgo-
da na realizację ww. zadania;

 posiadania innego tytułu prawnego niż własność – do 
wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomo-
ści. Natomiast w przypadku nieruchomości, do której pra-
wo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę 
wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania zwią-
zanego z usuwaniem azbestu.

4. Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe przyjęcia 
zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych (w przypad-
ku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu na-
leży złożyć stosowne oświadczenie).

5. Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek 
Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w 
Ełku.

6. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przed-
łożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę doku-
mentów.

7. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które 
wykorzystywane są do prowadzenia:

a) działalności gospodarczej – należy wypełnić formu-
larz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o po-
moc de minimis poza rolnictwem,

b) działalności rolniczej – należy wypełnić formularz 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis w rolnictwie,

Wnioskodawca załącza również kopie wszystkich za-
świadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de mini-
mis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzają-
cych go lat.

8. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywa-
ny do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej 
- należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działal-
ności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie na danej 
nieruchomości.

Termin składania wniosków 
- do 15 lutego 2017 roku
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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 
przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kon-
takt. Czekamy na Państwa!!

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

„Dzień odblasków” 
na terenie powiatu oleckiego

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych jak i in-
nych uczestników ruchu drogowego zorganizowali akcje 
„dzień odblasków”. 

25 stycznia oleccy policjanci na drogach powiatu prze-
prowadzili akcję „Dzień odblasków”. Podczas kontroli 
piesi jaki i inni uczestnicy ruchu drogowego otrzymywali 
elementy odblaskowe oraz zawieszki zapachowe. Funkcjo-
nariusze przy tej okazji przypominali i zachęcali do nosze-
nia odblasków. Podkreślali także jak ważną pełnią one rolę 
w podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa na drogach. 

Przypominamy!
Od 31.08.2014 roku  zgodnie z art. 11 ust. 4a Ustawy 

Prawo o ruchu drogowym każdy pieszy, który porusza się 

po zmroku poza terenem zabudowanym ma obowiązek uży-
wać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla in-
nych użytkowników ruchu. Za to wykroczenie grozi grzyw-
na w wysokości od 20 do 100 zł. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Ślisko na drogach powiatu
Zmieniające się warunki atmosferyczne sprawiają trud-

ności nawet doświadczonym kierowcom. Marznący deszcz 
i zalegający lód – z takimi warunkami muszą liczyć się 
użytkownicy dróg. Dlatego wsiadając za kierownicę warto 
pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od 
nas. 

Panująca obecnie aura sprzyja wypadkom i kolizjom 
drogowym. Tylko 26 stycznia na drogach powiatu doszło 
do dwóch groźnie wyglądających kolizji. 

Do pierwszego zdarzenia doszło w miejscowości Wie-
liczki około godz. 17:30. Jak ustalili policjanci kierująca 
samochodem osobowym marki Volkswagen na prostym 
odcinku drogi, wpadła w poszli, zjechała na przeciwległy 
pas jezdni, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie pojazd 
przewrócił się na lewy bok. 18-lataka podróżowała sama i 
została pouczona. 

Do drugiej kolizji doszło po godz. 18:00 na trasie Olec-
ko – Wieliczki. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogo-
wego kierująca osobowym oplem na śliskiej nawierzchni 
straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w przydroż-
nym rowie. Samochodem podróżowały trzy osoby. 29-lat-
ka została pouczona.

Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie odniósł 
żadnych obrażeń. 

Z powodu opadów śniegu, marznącego deszczu i wyni-

kającej z tego śliskiej nawierzchni często dochodzi do nie-
bezpiecznych zdarzeń drogowych. Aby tego uniknąć należy 
zwiększyć czujność i zachować wzmożoną ostrożność. 

Przy takich i szybko zmieniających się warunkach koła 
trącą przyczepność. Wykonywanie wszelkich manewrów w 
taką pogodę może skończyć się tragicznie. W związku z tym 
oleccy policjanci apelują do wszystkich kierujących, aby 
starali się przewidywać zagrożenia. Zadbajmy o to, aby bez-
piecznie dojechać do celu. 

Szczególny apel policjanci kierują także do pieszych. 
Uczulamy, że wchodzenie tuż przed nadjeżdżający pojazd 
może skończyć się tragicznie. Wzmożoną czujność należy 
również zachować na przejściach dla pieszych. Pamiętajmy, 
aby upewnić się czy kierujący zdąży wyhamować. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Od przeglądu do lektury
Od młodych lat lektoruję gazety. O tym, że 

jest to moja pasja, świadczą teczki z wycinka-
mi prasowymi. Nieraz jest tak, że po przeczytaniu sięgam po 
nożyczki, żeby wyciąć, po czym na marginesie piszę dane 
bibliograficzne. Chowam i zawiązuję w kokardę tasiemki. 
Kiedy piszę tekst, to nieraz myślę, że chciałbym, aby czytel-
nik, który to przeczyta, uśmiechnął się i wyciął, tzn. sięgnął 
po nożyczki. Kiedy ktoś mi mówi, że przeczytał coś mojego 
i zaczyna mnie komplementować, nieśmiało pytam: a czy to 
sobie zachowałeś?  Słusznie napisał Ramón Gómez de la Ser-
na, że „«Artykuł pierwszej potrzeby» – ten, który posyłamy 
do gazety”. 

Wtręty Janusza Gajosa
Nie jestem miłośnikiem teatru i filmu, do którego mnie 

przygotowywała w IX LO dla Pracujących w Łodzi dr Zofia 
Śliwińska. Zawiodłem polonistkę. W ramach wstydu czytam, 
co się dzieje u ludzi, którzy weszli 
na scenę obrotową. W weekendo-
wym wydaniu „Gazety Wyborczej” 
opublikowano wywiad pt. „Praw-
dziwy Polak, czyli jaki?”. 

Oto, co powiedział Janusz Ga-
jos Annie Tatarskiej: „(…) Ja rozu-
miem, że ludzie mają różne poglą-
dy. Tak by się chciało, żeby czasami 
siadali przy stole i próbowali się 
zrozumieć. Słyszy się przecież, że 
zaraz przyjdą jacyś i czapkami na-
kryją albo na widłach wyniosą czy 
jakoś tak.” 

Warto też odnotować wtręt o opowieść filmowej, „o któ-
rej Roman Polański powiedział kiedyś: «Film to jest piękne 
oszustwo. Mamy szmatę, na której są wyświetlane obrazki. 
Kiedy pani stanie z boku i popatrzy wzdłuż szmaty, nic pani 
nie widzi, ale kiedy pani stanie prostopadle, to pani płacze 
albo się śmieje». To brzmi zabawnie, ale ukryta jest w tym 
prawda o sztuce tworzenia ruchomych obrazów.”

W sprawie kalesonów
W swoich zbiorach mam taki oto wycinek „Artykuł 

«Gmina wylosowała pracę dla sprzątaczek» („Metro” z 5 
września 2012) przypomniał mi wydarzenie sprzed ok. 30 
lat. Pracowałem w dużym przedsiębiorstwie na warszaw-
skiej Pradze Północ. Był stan wojenny. Zima. Sklepy świe-
ciły pustkami. Instytucje dostawały małe przydziały rozma-
itych dóbr powszechnego użytku. Na mój dział przydzielono 
dwie pary ciepłych kalesonów, a było nas sześciu mężczyzn. 
Zrobiono losowanie. Kolega, wylosowawszy owe «niewy-
mowne», popatrzył na mnie i powiedział: - Masz, Wojtek. 
Ty dojeżdżasz spod Warszawy, marzniesz na peronie, tobie 
bardziej się przydadzą.

Jak widać, historia zatoczyła koło, tylko że teraz nikt się 
na rzecz drugiego człowieka pracy nie zrzeknie, bo to sprawa 
poważniejsza niż para ciepłych gaci. Z wyrazami szacunku 
Wojciech Bieńkowski”

Kiedy czytałem „ >> DAWNIEJ LOSOWALI GACIE, 
TERAZ PRACĘ” w Ogólnopolskim dzienniku bezpłatnym 
z 11 września 2012 roku, to nie mogłem długo ochłonąć, bo 
przyszły do mnie wspomnienia sprzed lat, a po chwili opa-
miętanie, bo dzisiaj jest już inna jakość człowieka, i w ogó-
le. Niby wszystko takie cacy, a dawne to be, ale ... zanikło 
coś, co się zwało koleżeńskością, lojalnością, wiarą na słowo 
itd., itd. Ludzie zachowują się tak wyniośle i pewnie, choć 
gaciami trzęsą, bo dbają o tyłek. Swój. Aha! Przypomnę, że 
kalesony to był ostatni bastion męskości, który zabrały nam 
kobiety. Tradycja nakazywała, że z początkiem kalendarzo-
wej zimy zakładali je mężczyźni, zdejmowali, gdy nadcho-
dził pierwszy dzień wiosny. Dzisiaj już to nie obowiązuje, tj. 
nie dbają o kulki i armatkę.  

Peregrynacje po tematach
Włodzimierz Paźniewski (rocznik 1942) – poeta, proza-

ik, eseista, były redaktor naczelny „Dziennika Zachodnie-
go” pisał z dnia na dzień skomprymowane edytoriale. Od lat 
na kolumnie NOTY w warszawskim miesięczniku „Twór-
czość” zamieszcza eseje. Świetne literackie kawałki. To się 
czyta. Pan Włodzimierz lekko przesadza, pisząc o tym, że 
jest urodzonym sceptykiem. Podoba mi się, że utrzymuje 
poziom. Że nie omamią go „stadne owacje i tandetne insce-
nizacje publiczne”. W tym, co pisze, są myśli i wiadomości, 
oraz nieprzyjemne prawdy, przy których bledną kłamstwa. 
Oto  wtręt z „Randki z przeznaczeniem”: „(…) W tym miej-
scu mam przed oczami stary zwyczaj turecki, praktykowa-
ny jeszcze gdzieniegdzie na wschodnim kraju (latem 1998 
roku oglądałem tę scenę w Kapadocji, początkowo nie ro-
zumiejąc jej sensu); nakazuje on, aby za kimś, kto wyjeżdża 
na krótko, a być może nawet na zawsze, rozlewać z dzbana 
wodę na pożegnanie, ponieważ ten zabieg lub gest, niele-
dwie magiczny, daje pewność tym, co zostają, że osoba, 

która nas opuszcza, na pewno 
powróci, zanim kałuża pozosta-
wiona przez nas na ścieżce lub 
drodze, gdzie widzieliśmy od-
chodzącego po raz ostatni, zdą-
ży wyschnąć. (…)”

Jest okazja, żeby przypo-
mnieć to, co o pożegnaniu pisał 
Paul Bowles: „(…) Gdy kobie-
ta z Madery wyrusza w podróż, 
przy wejściu do autobusu pra-
wie zawsze dostaje co najmniej 
jeden bukiet (często jest to ga-
łązka orchidei oblepiona kwiata-

mi), a po dojechaniu na miejsce ofiarowuje go tym, którzy 
wyszli jej na spotkanie. (…)”

Reporter-poeta
Minęło 10 lat, jak odszedł Ryszard Kapuściński, re-

porter, poeta, lapidarny komentator. O tym wspominała li 
tylko „Gazeta Wyborcza”. Jarosław Mikołajewski, napisał 
świetne wspomnienie pt. „Genialny przyjaciel”, zamiesz-
czone w „Dużym Formacie, magazynie reporterów” 

Oto okruszek: „Pamiętam, jak pojechaliśmy na uroczy-
stość wręczenia Nagrody im. Tiziano Terzaniego. Słynny 
Ettore Mo klękał przed nim. «Byłeś lepszy – żartował – bo 
nam dawali kupę pieniędzy i szliśmy do hotelu. Tobie nie 
dawali nic, więc szedłeś do wioski i próbowałeś załapać się 
na rodzinny szałas». 

Przeciek
Urszula Kozioł w „Zagranicznych sygnałach literac-

kich”, jakie ukazują się w „Odrze”, streszcza to, co drukują 
gazety we Francji i we Włoszech. Cytuje i zgrabnie komen-
tuje. To wzór, jak należy przeglądać i lektorować prasę. 
Krótkie cytaty długo się pamięta. To jest koronkowa robota. 

W styczniowym numerze wrocławskiego miesięcznika 
przegląd zakończyła szeleszczącą wiadomością: „W gru-
dniowym «Le Magazine Littéraire» [2016] Mario Vargas 
Llosa ogłosił, że w przyszłym roku Nagrodę Nobla otrzyma 
piłkarz.” Tak powiedział peruwiański pisarz, laureat Na-
grody Nobla w 2010 roku za „kartografię struktur władzy 
oraz wyraziste obrazy oporu, buntu i porażek jednostki”.

Jest to komplement  dla szweckiej akademii, co nagro-
dziła Boba Dylana, który ma zasługi, ale w … muzyce nie-
poważnej. Albo jak kto woli - w kontrkulturze. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Grobla, rysunek cienkopisem. Staw, 

to woda skupiona, co spłynęła z pól. Staw milczy, bo na-
brał H2O z kilku sadzawek. Wystarczy, że otworzy się wał 
ziemny, a wypluska, do ostatniej ryby.
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NOWY ZNAK ZAKAZU PALENIA
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku 

informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji usta-
wy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1331) wprowadzono zakaz palenia nowator-
skich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych 
w takim samym zakresie jak dotychczas w przypadku wyro-
bów tytoniowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1a znowelizowanej ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-
niu i wyrobów tytoniowych: „Właściciel lub zarządzający 
obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje 
zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów 
elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych 
miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne in-
formujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia 
papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środ-
kach transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”

Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy znak 
zakazu palenia, w związku z tym zaleca się wykorzystanie 
go w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 
1a ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Karolina Kozielska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna 
w Olecku

27 stycznia br. w Urzędzie  Miejskim w Olec-
ku dyskutowaliśmy w polsko-litewskim składzie o 
kolejnych, wspólnych projektach. Do rozmów ro-
boczych zaprosiliśmy przedstawicieli z Kozłowej 
Rudy. 

Delegacji z Litwy przewodniczył mer Vytautas 
Kanevičius. W trakcie spotkania przeanalizowali-
śmy możliwości wspólnego aplikowania o dofi-
nansowanie. Będziemy ubiegać się o pozyskanie 
środków na kilka przedsięwzięć nieinwestycyj-
nych z zakresu kultury i sportu w ramach przy-
szłych projektów transgranicznych.

Warto podkreślić, że z samorządem z Kozłowej 
Rudy pozyskujemy środki od 2010 r. Były to  dzia-
łania inwestycyjne (budowa obozowiska, budowa 
ścieżki rowerowej, torów do jazdy na rolkach i ro-
werach oraz remont „Skoczni”) oraz tzw. „projek-
ty miękkie” czyli kiermasze, koncerty, warsztaty, 
konkursy.

info UM

Projekty partnerskie 
z litewskim samorządem

W miniony weekend 
policjanci zatrzymali 

4 nietrzeźwych kierujących. Re-
kordzista miał blisko 

3 promile
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego poli-

cjanci ruchu drogowego zatrzymali 4 nietrzeźwych kierują-
cych. Rekordzista miał blisko 3 promile alkoholu w organi-
zmie. 

W miniony piątek 27 stycznia około 18:00 policjanci pa-
trolując jedną z miejscowości na terenie gminy Olecko za-
uważyli osobowego seata. 

Kierowca na widok radiowozu gwałtownie skręcił po 
czym wjechał do przydrożnego rowu. W związku z tym funk-
cjonariusze podeszli do kierującego. Jak się okazało mężczy-
zna był pijany i nie był w stanie wyjść z pojazdu o własnych 
siłach. Badanie alkomatem w organizmie Mirosława B. wyka-
zało blisko 3 promile alkoholu. 

Drugiego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci za-
trzymali także w piątek po 19:00 w miejscowości Kukowo. 
Arkadiusz K. kierował samochodem osobowym marki Volks-
wagen mając blisko promil alkoholu w organizmie. Ponadto 
po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że nie 
posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. 

W niedzielę 29 stycznia. około 15:30 funkcjonariusze ru-
chu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego 
osobowym bmw. 

Badanie alkomatem wykazało w organizmie Marcina A. 
blisko promil alkoholu. Ponadto podczas kontroli policjanci 
w zatrzymanym pojeździe stwierdzili usterki oraz brak ak-
tualnych badań technicznych za co zatrzymali 42-latkowi 
dowód rejestracyjny samochodu. 

Ostatni nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w mi-
nioną niedzielę przed 19:00 w miejscowości Borawskie. 
40-latek kierował osobowym oplem mając około 1,5 promi-
la alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu policyj-
nych baz danych okazało się, że mieszkaniec gminy Olecko 
posiada zakaz prowadzenia pojazdów. 

Teraz mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą przed są-
dem. 

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

Przypomnijmy także, że od 18 maja 2015 r., po zmianie 
przepisów, sąd wobec sprawcy skazanego za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości orzeka świadczenie pienięż-
ne na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł. W ra-
zie skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości będąc uprzednio karanym za prowadzenie po-
jazdu w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego jest to 
co najmniej 10 000 zł. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Jeden procent podatku 
dla regionu

Samorząd województwa rozpoczął w poniedziałek 23 
stycznia tegoroczną edycję kampanii „Wspieram region“.

- Celem akcji, organizowanej od 2010 roku przez samo-
rząd województwa, jest zachęcanie mieszkańców regionu do 
przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji po-
zarządowych z Warmii i Mazur – mówi marszałek Gustaw 
Marek Brzezin.

Z informacji przekazanych przez Izbę Administracji 
Skarbowej w Olsztynie wynika, że liczba płatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych, którzy złożyli zeznanie za 
rok 2015 to 902 tys. osób. Jeden proc. swojego podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego zdecydowało się prze-
kazać 421 tys. osób, co przełożyło się na kwotę 16,3 mln zł, 
z czego 4,3 mln zł zostało w regionie.

- Jak widać tylko od naszej świadomości i chęci zależy, 
czy ta kwota w przyszłym roku będzie większa – dodaje mar-
szałek Brzezin.

W tych działaniach samorząd województwa zdecydowali 
się wesprzeć Honorowi Ambasadorzy kampanii:

- Iwona Pavlović – polska tancerka, wielokrotna mistrzy-
ni Polski w tańcu towarzyskim oraz sędzia w wielu między-
narodowych konkursach tanecznych, a także konferansjerka,

- Andrzej Matracki i Paweł Matracki – mistrzowie fry-
zjerstwa,

- Paweł Woicki - siatkarz, kapitan zespołu Indykpol AZS 
Olsztyn,

- Henryka Bochniarz - prezydent Konfederacji Lewia-
tan,

- Krzysztof Hołowczyc – kierowca rajdowy,
a także gwiazdy muzyki – Norbi i zespół Enej.
Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz przedstawiciel 

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego podpisali list intencyjny w sprawie koor-
dynacji działań podejmowanych w ramach akcji społecz-
nej.

Więcej informacji na stronie http://wspieramregion.pl/.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Reforma oświaty w Olecku
Propozycje zmian w organizacji 

i funkcjonowaniu szkół podstawowych 
i gimnazjów w Gminie Olecko  

20 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświa-
ty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Olecku, której celem było  zapoznanie z   
proponowanymi przez burmistrza zmianami w organi-
zacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimna-
zjów na terenie Gminy Olecko. 
W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy placó-
wek oświatowych.

Ustawa Prawo oświa-
towe oraz przepisy 
wprowadzające ustawę 
prawo oświatowe 
dyktują szereg zmian, 
z których najistotniej-
szą w stosunku do 
stanu obecnego jest 
modyfikacja w organi-
zacji i funkcjonowaniu 
szkół. Sześcioletnia 
szkoła podstawowa i 
trzyletnie gimnazjum 
zostaną przekształcone 
w ośmioletnią szkołę 
podstawową.

Rozpoczęcie zmian 
nastąpi od roku szkol-
nego 2017/2018. 
Nie będziemy pro-

wadzić rekrutacji do gimnazjum. W roku szkolnym 
2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy 
gimnazjum i od 1 września 2019 r. ten typ szkół  
przestanie funkcjonować.

Jakie zmiany  proponujemy 
od 1 września 2017 r.?

Ośmiotetnią szkołą podstawową stanie się:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Olecku ;

b) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w 
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Facet z sąsiedztwa, 
czyli dawnych wspomnień czar

Muzyka. Coś fantastycznego. Osiem nutek, jakieś krzyży-
ki, bemole, ósemki, szesnastki. 

I z takich znaczków powstają miliony, e tam , miliardy 
piosenek, utworów, kompozycji. Niewiarygodne. 

Do tego tylko trochę mniej wykonawców. I wśród tych 
wykonawców jest Janusz Laskowski. Dla mnie legenda. 

Już za życia, co nie jest proste. Wiele koncertów w życiu 
widziałem. Lepszych i gorszych. Małych i tych mega. Ten, 

który odbył się niedawno w malutkiej sali Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Olecku był wyjątkowy, bo Janusz La-
skowski, to taki facet z sąsiedztwa. 

Od zawsze związany z naszym regionem. Swój najwięk-
szy przebój „Beatę” napisał w 1965 roku mając zaledwie 19 
lat. 

Próbowałem policzyć, ile razy Janusz Laskowski mógł 
wykonać tę piosenkę. Nie udało mi się. Była więc na koncer-
cie i „Beata” i „Kolorowe jarmarki” i wiele innych starych 
piosenek. Były również nowe, zupełnie świeże i jeszcze nie-
znane utwory. Wszystkie były przez publiczność owacyjnie 
przyjęte.

Gromkie brawa, wspólne śpiewanie, łzy, ukradkiem wy-
cierane przez słuchaczy. Bo przecież piosenki Laskowskie-
go, to dla słuchaczy w wieku +40 i więcej, wspomnienia, to 
jakieś wycieczki, obozy, biwaki i ogniska. 

Pewnie miłości też. Pan Janusz ma ponad 70 lat, jego 
Beata ponad 50 i nic się nie starzeją. I jestem pewien, że 
za koleje pół wieku, nasze prawnuki również będą śpiewały 
przy gitarze, w blasku trzaskającego na ognisku drewna, że 
… „siedem dziewcząt z Albatrosu, tyś jedyna…”. 

Janusz Laskowski zaproponował, aby przy jakimś spo-
tkaniu mówić sobie po prostu ”Cześć stary”. Panie Januszu, 
„cześć stary” i do zobaczenia.

PS. Panie Radku, dzięki za Laskowskiego. Czekamy na 
kolejne gwiazdy, również z tamtych lat. Może Iza Trojanow-
ska? 

J. Arnold Hościłło

Olecku;

c) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Gąskach.

Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gim-
nazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową czyli:

Ośmioletnią szkołą podstawową stanie się:

 a) Zespół Szkół w Olecku i Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi im.ks Jana Twardowskiego 
w Olecku;

b) Zespół Szkół w Judzikach i Szkoła Podstawowa w 
Judzikach;

c) Zespół Szkół w Babkach Oleckich i Szkoła Podsta-
wowa w Babkach Oleckich.

Co z gimnazjami ?
Proponujemy przekształcić Gimnazjum nr 2 im. Miko-
łaja Kopernika w Olecku w Szkołę Podstawową nr 2 w 
Olecku. Przekształcenie to wymaga utworzenia nowego 
obwodu szkolnego dla szkoły podstawowej. Proponuje 
się więc dokonanie zmian dwóch obwodów szkolnych: 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 i 
utworzenie z nich trzeciego obwodu.

Zmiany dotyczyć będą również Gimnazjum z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Kijewie. Proponujemy włączyć je 
do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Gąskach. W związku z tym dzia-
łaniem nie jest wymagana zmiana obwodów szkolnych, 
ponieważ obejmują te same miejscowości;

Na spotkaniu przestawiono również propozycje no-
wych obwodów szkolnych dla poszczególnych szkół 
podstawowych.

Czy będą 
zwolnienia nauczycieli ?

Z analiz wydziału merytorycznego wynika, że w ciągu  
najbliższych dwóch lat wszyscy nauczyciele, którzy 
przyjmą proponowane zmiany w zatrudnieniu, będą 
pracować. Warto jednak podkreślić, że nie będzie 
to łatwe zadanie i w wielu przypadkach nauczyciele 
będą realizować etat w dwóch lub więcej szkołach.

Zakłada się, że po dwóch latach, kiedy w gminnych 
placówkach liczba oddziałów zmniejszy się o 10-12 
(odejdzie ostatnia klasa gimnazjalna), część nauczy-
cieli znajdzie zatrudnienie w szkołach ponadpodsta-
wowych.

Co dalej 
z reformą systemu oświaty?

Prezydent RP podpisał stosowną ustawę więc ma-
china zmian ruszyła. Przed Radą Miejską w Olecku, 
dyrektorami placówek oświatowych i wydziałem 
merytorycznym Urzędu Miejskiego w Olecku okres 
intensywnej pracy i podejmowania kluczowych decy-
zji w sprawie przyszłego funkcjonowania oświaty w 
gminie. 
To będzie trudny organizacyjnie i prawnie czas zmian. 
Spotkanie 20 z stycznia otwiera dyskusję na temat 
kształtu oleckiej oświaty na najbliższe lata.

newsletter UM
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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          V23108

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24304

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B52601

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22509

V2
29

09

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                                     V22709

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02948

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V00202

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25433

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
6

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B51005

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V25013`

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51903

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49508

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51305

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L00101

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50307

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23008

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

B50905

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50701

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51504

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22609

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B49708

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49408

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B52202

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B52302

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25423

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

V26603

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V24504

B
52

00
3
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07   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
50

03

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22110a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V00311

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

50
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24115

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49608

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B51105

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B52801

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50207

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V25443

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K24605

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tv

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B52402

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L00302

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B49309

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K24104

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K24204

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B53001

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K24705

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50606

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B51205

* 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 V25413

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V26613

KUPIĘ

V
25

10
3

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B52102

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V24514

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095 
K24006

V
07
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Miejsce w samochodzie
Jeszcze boli. W końcu żebro w tydzień się nie zrośnie. Ból 

jest jednak przewidywalny, można używając odpowiedniego 
ustawienia ciała zredukować go, a resztę załatwią tabletki. 

Trudno wysiedzieć w domu, gdy bezpieczny lód na jezio-
rach, w dodatku nie wieje, nie pada, a termometry pokazują 
zero, czyli cieplutko. 

Pod uwagę brałem kilka jezior. Stanęło nas Sumowie. 
Blisko, to ważne, bo jazda trochę mnie męczy, znam wodę, 
nie powinno być wielu wędkarzy, a w dodatku jest tam jesz-
cze kilka fajnych leszczy ( choćby ten, który mi się zerwał w 
ubiegłym roku!) i znakomitych okoni. 

Ósma to dobra godzina na wyjazd o tej porze roku, dla 
kontuzjowanego wędkarza. Droga śliska, jak zwykle, prze-
cież kopalnie soli daleko, w dodatku niedziela, sprzęt drogo-
wy odpoczywa w bazie. 

Kilkanaście minut i jestem w Bakałarzewie, gdzie skrę-
cam w drogę prowadzącą nad jezioro. Dopiero tutaj jest 
ślisko! Jadę pomalutku, wpatrując się w lodowo szarą po-
wierzchnię jeziora. 

Widzę wędkarza na lodzie. Drugiego, trzeciego. Mijam 
zaparkowany przy drodze samochód. Kolejny, następnie trzy 
i jeszcze trzy w miejscu, gdzie i ja ustawiam auto. 

–Rany, co się dzieje? –pomyślałem.- Zawody jakieś, 
albo, co gorsze, niedawno ktoś coś połowił i wici się roze-
szły. Dlaczego gorsze? Bo zazwyczaj jest już po braniach. 
Wypakowuję sprzęt z samochodu, wkładam oczywiście po-
kaźne raki na buty i ślimaczym tempem schodzę oblodzoną 
stromą ścieżką do jeziora. 

Wzdłuż ścieżki, na śniegu tropy zwierząt. Sarny, jakieś 
podobne i ogromne ślady chyba psa. Właściwie gdyby to 
była Syberia, rozglądałbym się za małym niedźwiadkiem, 
bo ślady naprawdę były potężne. 

Na lód wchodzę ostrożnie. Upadek mógłby się skoń-
czyć dramatycznie. Spotkanych wędkarzy pytam o powody 
takiego zaludnienia Sumowa. Już wiem. Przed tygodniem, 
w tygodniu, a nawet wczoraj ładne okonie atakowały przy-
nęty. Tak, wczoraj, jak zwykle. Dzisiaj nie biorą. 

Zobaczymy. Usiadłem na znanym ośmiometrowym 
blacie. Podajnikiem opuszczam solidną porcję zanęty 
wzbogaconej ochotką i pinką. Gotowe. Mała, ale ciężka 
wolframowa mormyszka szybko osiąga dno. Delikatnie 
wprawiam ją w wirowanie. Branie, ryba. Mały leszczyk. 
Za chwilę kolejny. I jeszcze kilka. Ciągle małe. Trafił się 
jeden tak ze trzysta gram. Większych nie ma. I dzisiaj nie 
będzie. 

Koło południa pakuję sprzęt i ruszam do samochodu. W 
zasięgu wzroku z około 20 wędkarzy widzę tylko czterech. 
Nie dlatego, że ukryli się w trzcinach. Pojechali, albo na 
inne jezioro, albo do domu. Jednak nie biorą. Wiadomo, 
niedziela.

W drodze powrotnej zatrzymuję się nad Oleckiem 
Wielkim. Postanowiłem złowić kilka płotek. Na patelnię. 
Żona lubi. Ryby łowione zimą są wyjątkowo smaczne. 
Woda czysta, zielska brak. 

Wiercę otwór z dala od podziurawionego jak dursz-
lak terenu zawodów.  Pewny swego kładę zanętę, a za nią 
opuszczam malutką mormyszkę, tym razem na „Jonasów-
ce”. 

Minuta, dwie , trzy , pięć. Nic. Kolejna dziura. Nic. 
Jeszcze dwie dziury i ciągle nic. Zmieniam łowisko. Ma-
szeruję na teren zawodów. Cztery otwory i nadal brak ryb. 

Oniemiałem. I głośno mówię: Co jest!? Dokładam jesz-
cze jakieś słowo, mało parlamentarne. Mija prawie pół go-
dziny. Niemożliwe. 

Wracam do pierwszego otworu. Opuszczam przynętę 
i jest. A jak płotka, taka patelniana. 15 minut i trzydzieści 
rybek. Wystarczy. Jednak weszły. 

Wnioski pozostawiam do przemyślenia. Jestem jednak 
bardzo zadowolony. Pogoda fajna, żebro nie przeszkadzało 
za bardzo. Kupa wdychanego tlenu i taki azyl, od wszyst-
kiego. To cenię najbardziej. Ryby, cóż w niedzielę nie biorą 
, albo biorą na innych jeziorach. 

Jadąc do domu pomyślałem, na jakie atrakcyjne jeziora 
wybrali się moi koledzy. Pewnie lepsze niż moje dzisiejsze 
łowiska. Szkoda, że w ich samochodach zabrakło dla mnie 
miejsca...

22.01.2017r 
J. Arnold Hościłło
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Sos koperkowy
szklanka jogurtu, żółtko, sok z połowy 
cytryny, 2 pęczki koperku, łyżka musz-
tardy, cukier, sól

Jogurt mieszamy z żółtkiem i so-
kiem z cytryny. Dodajemy drobno po-
siekany koperek. Przyprawiamy musz-
tardą, solą i cukrem. 

Podajemy na zimno do jaj na twar-
do, wędlin i kurczaka

Gruszki
... po obraniu i przekrojeniu szybko 
ciemnieją, trzeba je skropić sokiem z 
cytryny, zwłaszcza jeśli używamy ich 
do sałatki.

Tort czekoladowy
25 dag obranych migdałów, 25 dag 
cukru, 10 jaj, 2 tabliczki czekolady, 
cytryna, szczypta mielonej wanilii

Cukier ucieramy z żółtkami do 
chwili aż masa spieni się i zbieleje. 
Dodajemy sok wyciśnięty z jednej 
cytryny. Na końcu dodajemy zmielo-
ne migdały i ubitą na sztywno pianę z 
białek. 

Delikatnie mieszamy i połowę tej 
masy wkładamy do tortownicy i po-
wierzchnie wyrównujemy.

Do drugiej połowy masy dodajemy 
utartą czekoladę i ostrożnie mieszamy. 
Nakładamy na wierzch ułożonej już 
masy i razem pieczemy.

Po ostygnięciu polukrować pomad-
ką czekoladową. 

Makaron
Makaron przeznaczony do rosołu, 
zup, sałatek należy po ugotowaniu 
przelać zimną wodą.

Likier Adwokat
6 żółtek, 1 szklanka cukru, 1,6 dag cukru 
waniliowego, 750 ml (3 szklanki) mleka 
skondensowanego niesłodzonego, 150 ml 
spirytusu 

Żółtka miksujemy z cukrem i cukrem 
waniliowym. Dodajemy mleko i dokład-
nie miksujemy. Dodajemy spirytus.

Wszystko dobrze mieszamy łyżką.
Gotowy likier przelewamy do butelek 

i ustawiamy na dobę w lodówce.
Godzinę przed podaniem wyjmujemy 

likier z lodówki.
Podajemy w temperaturze pokojowej.

Gęsia szyja na zimno
Szyja z gęsi, gęsia wątróbka, 25 dag 
cielęciny, łyżka masła, dwa jajka, sucha 
bułka, 250 ml mleka, sól, pieprz mie-
lony, 3 ziarenka pieprzu, 2 ziarenka 
ziela angielskiego, gałka muszkatołowa, 
trzy średniej wielkości pieczarki, dwa 
kawałki po (max 5 dag) słoniny, wywar 
warzywny, liść laurowy

Z szyi gęsiej zdejmujemy skórę.
Wątróbkę drobno siekamy i prze-

ciskamy przez sito. Cielęcinę i słoninę 
przekręcamy przez maszynkę (lub mik-
sujemy). Dodajemy do niego łyżkę masła 
roztartego z dwoma żółtkami i połową 
bułki namoczonej wcześniej w mleku i 
dokładnie odciśniętej.  Do smaku doda-
jemy sól, pieprz i gałkę muszkatołową. 
Pieczarki i drugi kawałek słoniny drob-
no kroimy i dodajemy również do farszu. 
Dokładnie mieszamy. 

Teraz farszem nadziewamy szyjkę. 
Trzeba pamiętać aby nie robić tego ści-
śle, gdyż podczas gotowania szyjka może 
pęknąć. Oba końce szyjki dokładnie za-
szywamy. 

1 lutego (Światowy Dzień Mokradeł)
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobro-
gniewy, Igi, Marioli, Renaty 
Dobrogniewa, Ignacego, Pawła, Se-
weryna, Siemirada, Żegoty 
2 lutego (Ofiarowanie Pańskie, 
Matki Boskiej Gromnicznej) (Dzień 
Pozytywnego Myślenia) (godz. 13. 
Koniunkcja Wenus z Marsem)
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny, 
Klary, Marii, Miłosławy,  Mirosławy 
Felicjana, Fortunata, Kornela, Miło-
sława, Mirosława, Oskara
3 lutego (Międzynarodowy Dzień 
Walki z Rakiem)
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
Błażeja, Hipolita, Laurencjusza, Oska-
ra, Sobiesława, Stefana, Uniemysła, 
Wawrzyńca
4 lutego (Międzynarodowy Dzień 
Walki z Rakiem) (Księżyc pierwsza 
kwadra)
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii, 
Weroniki, Witosławy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kor-

nela, Mariusza, Teofila, Witosława
5 lutego 
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrie-
li, Sulisławy 
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jaku-
ba, Justyniana, Pawła, Piotra, Strzeżysła-
wa, Strzyżysława, Sulisława
6 lutego 
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty, 
Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana, 
Pawła, Romana, Tytusa
7 lutego 
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy, 
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda, Ro-
mana, Romualda, Ryszarda, Sulisława, 
Teodora, Wilhelma
8 lutego 
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy, 
Irmy, Sylwii, Żakliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima, 
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Seba-
stiana

Szyjkę gotujemy na małym ogniu w 
wywarze z warzyw z liściem laurowym, 
ziarenkami pieprzu i ziela angielskiego.

Po ugotowaniu wyjmujemy z wrząt-
ku, zawijamy w ściereczkę i kładziemy 
na desce. Drugą deską obciążoną dość 
mocno przykrywamy szyjkę. Szyjka bę-
dzie spłaszczona. Podajemy ją na zimno 
wyjętą z lodówki. Kroimy w pasterki. 
Nadaje się do każdego rodzaju pieczy-
wa.

Makaron
Makaron używany do spaghetti i 

wszystkie gotowane „al. dente” tylko 
dobrze odsączamy.

Gdzieś, kiedyś, wśród wielu – 
jakie usiłowałem dać – definicji 
poezji, powiedziałem, że poezja 
jest to czynna miłość słowa. 
Czynna miłość, a więc taka, co 
chce mieć owoce miłości. Gorący, 
czynny miłośnik poezji, chciał-
by pomnożyć poezję, sam więc 
zabiera się do robienia wierszy. 
Próbując wierszy, ma on wrażenie, 
że te same emocje, jakie mu da-
wała doskonała poezja, dają i jego 
pierwociny i że te pierwociny są 
wyrazem jego własnych przeżyć. 
Rzadko tylko zdaje sobie sprawę, 
że aby pisać dobre wiersze, nie 
wystarczy tylko czuć, że dobry 
wiersz jest nie tylko wyrazem 
przeżycia, ale także świadectwem 
kunsztu artystycznego.

 Julian Przyboś
Człowiek bardziej sprawdza się 
w poezji, niż w nauce. Nauka 
wprawdzie tworzy cywilizację, 
która jest podłożem kultury, ale jej 
aspekt humanistyczny, czyli sens 
istotny, tworzy wyłącznie poezja.
Niezwalczalną pokusą poezji jest 
arcydzieło. 

Zbigniew Bieńkowski, 
Gospodarność

A przecież poezja nie musi żyć 
ponad stan wrażliwości. 

Zbigniew Bieńkowski, 
Gospodarność, 

Na św. Ignacy (1 luty) w polu już 
inaczej.
Gdy pierwszego pięknie wszędzie, 
tedy dobra wiosna będzie.
Luty  - miej kożuch i dobre buty.
Powiadają, że Gromnica (2 luty) już ci 
zimy połowica, ale bywać nie nowina, 
że dopiero ją zaczyna.
Gdy Gromniczna (2 luty) zimę traci, 
to święty Maciej ją wzbogaci.
Chleb św. Agaty (5 luty) od ognia 
strzeże chaty.
Na św. Agatę (5 luty) wysuszysz na 
słońcu szatę.
Po św. Dorocie (6 luty) wyschną chu-
sty na płocie
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Kamienne drogowskazy
w Puszczy Piskiej

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Dąbrówka - Ukta - Puszcza Piska

W XVIII, XIX i na początku XX wieku na Mazurach było 
wiele kamiennych (granitowych) drogowskazów. Najwięcej 
stawiano ich przy leśnych traktach w okresie międzywojen-
nym (1918-1939). Stały one przy ścieżkach, szlakach, dro-
gach i u zbiegu gruntowych traktów. 

Te w Puszczy Piskiej w kształcie kolumn stoją przy roz-
stajach dróg, pełniąc funkcję informacyjną. Zostało ich już 
niewiele. W większości zapomniane, ale są ciekawym doku-
mentem historycznym – są zabytkami dawnej infrastruktury 
drogowej. 

W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 października 2016 r. ka-
mienne drogowskazy w Puszczy Piskiej widzieli: Cezary 
Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Na system kamiennych oznakowań drogowych składały 
się kierunkowskazy, kamienie milowe, kamienne odbojniki 
oraz kamienie graniczne (granice posesji, majątków, lasu, 
granice administracyjne). 

Najstarsze z kamieni pochodzą nawet z XIII wieku (ka-
mienie graniczne), większość jednak zachowanych obiektów 
pochodzi z wieku XIX, m.in. system kamiennych kierunkow-
skazów. Są to słupy z odkuwanych bloków granitu, o znor-
malizowanym systemie budowy, wielkości, kolorystyki pól 
opisu, zasadach wprowadzania opisu.

Pozostałości tego systemu oznakowań można jeszcze 
spotkać przy starych drogach na terenie województwa War-

mińsko-Mazurskiego. 
Drogi te w większości straciły swoje pierwotne zna-

czenie. Miejscowości, do których prowadziły zmieniły 
swą nazwę i swą 
rangę, niektórych 
już nie ma, po 
kilku zostały tyl-
ko fundamenty 
domów. Pozosta-
ły drogowskazy i 
resztki nazw, któ-
rych dziś już się 
nie używa. Więk-
szość słupów nie 
pełni już swej 
dawnej funkcji, 
na niektórych 
umieszczone są 
numery oddzia-
łów leśnych, 
większość z nich 
znajduje się na 
terenie lasów 
państwowych.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50706

19
stycznia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Skrzyżowanie… 
artystyczne

20 stycznia w Galerii Praw-
dziwej Sztuki im. Andrzeja 
Legusa (Regionalny Ośrodek 
Kultury „Mazury Garbate”) 
odbył się wernisaż Zbigniewa 
Terepko i Walentyny Szoby. 
Artyści zaprezentowali projekt 
„Skrzyżowanie”, który powsta-
wał od 2012 roku. Projekt jest 
zetknięciem się dwóch różnych 
szkół artystycznych i wrażli-
wości twórczych, jak i różnego 
pojmowania pojęcia „skrzyżo-
wanie”. 

Walentyna Szoba jest artyst-
ką pochodzącą z Białorusi. 

Warto też przy okazji przy-
pomnieć, iż Zbigniew Terepko 
był wieloletnim komisarzem 
Galerii Prawdziwej Sztuki im. 
Andrzeja Legusa, od początków 
jej istnienia. Był prekursorem 
nowoczesnego wystawiennic-
twa w Olecku, jak też i doborem 
wystaw zadowalał najbardziej 
wymagających bywalców wer-

Półmetek 
ferii zimowych

Minął półmetek ferii zimowych. 
Jak co roku policjanci oleckiej ko-
mendy czuwają nad bezpiecznym wy-
poczynkiem najmłodszych.

Już w okresie poprzedzającym zi-
mowy wypoczynek w szkołach pro-
wadzone były spotkania policjantów z 
gronem pedagogicznym oraz ucznia-
mi. Funkcjonariusze podczas rozmów 
profilaktycznych przestrzegali i przy-
pominali o potencjalnych zagroże-
niach na jakie narażone są dzieci oraz 
sposobach ich przeciwdziałania. 

Funkcjonariusze w czasie trwania ferii wspólnie z pra-
cownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
prowadzą także kontrole koloni w ramach, których uczniowie 
wypoczywają w naszym powiecie. 

Mundurowi mając na uwadze również bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym  prowadzą także wzmożone działania na 
drogach. Przez pierwszy tydzień funkcjonariusze skontrolo-
wali ponad 180 pojazdów oraz nałożyli blisko 60 mandatów 
karnych. Ponadto policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kieru-
jących oraz zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych. 

Działania „Bezpieczne Ferie 2016” wciąż trwają. Poli-
cjanci nadal będą czuwać nad bezpieczeństwem osób wypo-
czywających na naszym regionie oraz nadal będą prowadzić 
wzmożone kontrole na drogach powiatu. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

nisaży. Wszystkich zachęcamy do odwiedzenia wystawy oraz podjęcia refleksji odnośnie skrzyżowań i rozdroży, na których 
w życiu często się znajdujemy. 

Ewa Kozłowska
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Ferie zimowe w ROK „Mazury 
Garbate”

PROGRAM
1 lutego 2017 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16:00 - Zajęcia z książką i sztuką, „Tworzenie ramek do 
zdjęć”, (MPBP), ul. Kopernika 6

2 lutego 2017 r. (czwartek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00 – „Jak zostać kotem”, film, sala kina (bilet: 10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna?

3 lutego 2016 r. (piątek)
12:00 – Wielki Finał – zakończenie ferii zimowych, wręcze-
nie nagród, występy uczestników, pokaz Clowna Feliksa – 
sala kina, wstęp bezpłatny
16:00 – BAL KARNAWAŁOWY, (MPBP), ul. Kopernika 6
17:00 – „Dzielnica Jokera” - Turniej Gier Planszowych orga-
nizowany przez Wolontariat Kultury WspaK (wstęp bezpłat-
ny, sala AGT)

Plebiscyt
Najlepszy Sportowiec Polski 

2016
Polski Związek Sportu Niesłyszących już po raz dzie-

wiąty organizuje Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportow-
ców Niesłyszących Polski Roku 2016. Aby zagłosować 
na najlepszego Sportowca, należy wypełnić kupon do 10 
lutego 2017 r. do godz. 23:59 i przesłać go mail na plebi-
scyt2016@pzsn.pl.

Aby głos był ważny, należy dla każdego miejsca w po-
lach od 1 do 10 wpisać wybranych Sportowców z listy „31 
nominowanych”. Jeden głos dostarcza wymienionym w 
nim Sportowcom następującą liczbę punktów za:
• 1. miejsce – 10 punktów,
• 2. miejsce – 9 punktów,
• 3. miejsce – 8 punktów,
• 4. miejsce – 7 punktów,
• 5. miejsce – 6 punktów,
• 6. miejsce – 5 punktów,
• 7. miejsce – 4 punkty,
• 8. miejsce – 3 punkty,
• 9. miejsce – 2 punkty,
• 10. miejsce – 1 punkt.

Kupon musi zawierać również imię i nazwisko głosują-
cego wraz z adresem zamieszkania i adresem mail.

Zachęcam do głosowania na oleckich sportowców 
Szkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących (SKSN) 
„Olimpijczyk”:

Marcina Domela – lekkoatletyka: 
srebrny medal – rzut oszczepem – MEGJ-KARLSRU-

HE,
srebrny medal – sztafeta 4x100 m – MEGJ-KARLS-

RUHE;
Adriana Marcinkiewicza – lekkoatletyka:
srebrny medal – 3000 m – HMEG-TORUŃ
oraz na wychowanka SKSN „Olimpijczyk” – Toma-

sza Rozumczyka – lekkoatletyka, brązowy medal – rzut 
oszczepem – MŚG-STARA ZAGORA.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi podczas Gali 
Mistrzów Sportu Niesłyszących 25 lutego 2017 r. w War-
szawie.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Wypadek 
– dwie osoby trafiły do szpitala 

Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogo-
wego do którego doszło na trasie Dunajek – Wronki. 

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kieru-
jący osobowym audi wyjeżdżając z łuku drogi straciła pano-
wanie nad pojazdem zjechał na przeciwległy pas ruchu i ude-
rzył w drzewo. Dwie osoby podróżujące pojazdem zostały 
przetransportowane do szpitala.  

Do wypadku doszło 28 stycznia około 7:30.
22-letni kierujący z ogólnymi potłuczeniami ciała został 

przetransportowany do szpitala w Giżycku zaś jego pasażer-
ka z ciężkimi obrażeniami do szpitala w Ełku. 

Wstępne badanie wykazało, że 22-latek był trzeźwy. 
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Gmina Olecko
bogatsza o 21 

ulic
Gmina Olecko przejęła od 

Powiatu Oleckiego 21 ulic w 
mieście co oznacza, że ma do 
utrzymania dodatkowo nie-
mal 7 km dróg. 

Gmina stała się właścicie-
lem następujących ulic: Ci-
sowej, Dąbrowskiej, Mazur-
skiej, Młynowej, Norwida, 
Prusa, Reymonta, Sienkie-
wicza, Syrokomli, Targowej, 
Warmińskiej, Zamkowej, 
Placu Zamkowego, Placu 
Wolności, Kamiennej, Przy-
torowej, Grunwaldzkiej, 
Sembrzyckiego, Wodnej, 
Czerwonego Krzyża, Gdań-
skiej.

Przejęcie, to efekt uchwa-
ły podjętej w październiku 
ubiegłego roku przez Radę 
Powiatu Oleckiego w spra-
wie pozbawienia kategorii 
dróg powiatowych ulic zlo-
kalizowanych na terenie mia-
sta Olecko i zaliczenie ich do 
kategorii dróg gminnych.

Liczymy na to, że cho-
ciaż utrzymanie dróg będzie 
kosztowało gminę znacznie 
więcej, to łatwiej będzie nimi 
gospodarować i mieszkańcy 
odczują pozytywne efekty tej 
zmiany.

Poniżej zamieszczamy 
mapę na której czerwonym 
kolorem zaznaczono ulice, 
za których utrzymanie będzie 
teraz odpowiadała Gmina 
Olecko.

newsletter UM
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Ferie
w zimowej szacie

Olecko, latanie 2017 czas zacząć
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Ferie. Laba! 
Uczniowie i nauczyciele sami sobie zazdroszczą, 

że mają zimowe wakacje. Rodzice odetchną, bo co-
dzienny pośpiech zostanie trochę zwolniony. Niektórzy 
odwieźli swoje pociechy do dziadków i zadowoleni są 
wszyscy – i dzieci, bo dziadkowie pozwalają na więcej, 
dziadkowie, bo nareszcie mają swoje wnuczęta przy 
sobie. Zapomniałam o tych, którzy wyjechali podbijać 
stoki w kraju i za granicą, a takich jest wcale nie tak 
mało. 

A zima za oknem  trochę kiepska na ferie. Mogła-
bym powiedzieć, że… za moich czasów właśnie śnieg 
i mróz był największą atrakcją zimowych ferii. Wystar-
czyło tylko wyjść na podwórko i zaczynały się atrakcje. 

Jakie? 
Jakie tylko dusza zapragnie, czyli jakie tylko nam 

wyobraźnia podpowiadała. A tak naprawdę zupełnie 
zwyczajne: zjazdy na sankach w różnych kombina-
cjach, budowanie figur ze śniegu, bitwa na śnieżki, łyż-
wy i następnego dnia to samo w dowolnej kolejności. 

Przychodziłam do domu mokra, zmęczona i szczę-
śliwa.  Rodzice... i przez myśl nikomu nie przeszło, że 
to oni mają mi wypełnić atrakcjami całe dwa tygodnie. 
Moje ferie – moje pomysły. 

W szkole były zimowiska, ale raczej ograniczało 
się to do oglądania telewizji. Ale to były zamierzchłe 
czasy, bo dzisiaj… 

Dzisiaj wszystkie placówki sportu i kultury oraz 
szkoły stają na głowie, by uatrakcyjnić zimową prze-
rwę. Na stronach „Tygodnika Oleckiego” odnalazłam 
kalendarz wszystkich imprez w mieście i złapałam się 
za głowę. Wszyscy dwoją się i troją, by zapewnić dzie-

ciakom atrakcje. Ba, cały wachlarz atrakcji! Można 
by raczej zapytać, czego nie zaproponowano. Wśród 
propozycji  są zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, 
muzyczne, pokazy filmowe, zajęcia z książką i sztu-
ką, zajęcia ze śpiewu, zabawy integracyjne i gry plan-
szowe. 

A wszystko kończy się balem karnawałowym. 
O rety! Imprezowy zawrót głowy! Tylko malkon-

tenci będą narzekać i wymyślać przy takiej ofercie. I 
pewnie tacy też będą. Można więc po prostu nudzić 
się we własnym domu lub zorganizować coś samemu, 
jeśli powyższa oferta jest nie dość atrakcyjna. 

Problem jest taki, że trzeba wyjść z domu, by z 
tych propozycji skorzystać. Oferta pęka w szwach, a 
większość wybierze i tak komputer i kanapę przed te-
lewizorem. 

Niektórzy wręcz marzą, żeby nareszcie posie-
dzieć w domu, poleniuchować, odwiedzić znajomych. 
I tak też jest fajnie.

A ilu z wyjedzie na prawdziwe zimowiska czy 
zimowe wczasy z rodziną? Niewielki odsetek. To jed-
nak nie zmieni faktu, że z uroków zimy trzeba sko-
rzystać bez względy na to, czy w Olecku, na stoku 
Pięknej Góray czy na długich włoskich trasach. 

A kto jeszcze nie był na kuligu, to niech żałuje. 
Gospodarze wręcz czekają, by wynająć ich sanie za-
przężone w prawdziwe konie i powozić po tutejszych 
lasach. Krajobrazy baśniowe!

Tak staramy się, by dzieci miały zorganizowany, 
wypełniony czas po brzegi, wyręczmy ich możliwie 
we wszystkim, a co za tym idzie - zwalniamy ich z 
myślenia,  twórczego myślenia.

Niech ściska mróz, niech dzwonią dzwonki u sań 
– ech, zima!

Zimowych ferii życzę!

Marusia


