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zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454
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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 sposób 
uniwersalny także i innych małych oraz dużych miast), 
ich przeszłości lub, co może ich połączyć w nowych 
refleksjach, zainspirować do dalszych poszukiwań.

 
W „Krótkich historiach” przeszłość miesza się czę-

sto z teraźniejszością, rodzą się liczne pytania, w tym 
także o przyszłość. Nie wydaje mi się, aby można było 
narzucić jedynie słuszne odpowiedzi na nurtujące py-
tania. Myślę jednak, iż przede wszystkim warto je so-
bie wciąż zadawać...

Ewa Kozłowska

„Równać Szanse 2017”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejny 

konkurs grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017”. 

W konkursie o dotacje do 40.000 zł mogą ubiegać się 
organizacje z małych miejscowości zarejestrowane w for-
mie stowarzyszeń i fundacji. Na stronie rownacszanse.pl 
znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do 
generatora wniosków.

Adres mailowy i kontakt telefoniczny  w przypadku 
pytań: rownacszanse@pcf.org.pl lub tel. 22/ 826 10 16.

newsletter um
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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

8 lutego (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna plac Wolności 7B
18.00 - Czarni Olecko - Warmia Grajewo, mecz sparingowy, 
boisko ze sztuczną murawą
9 lutego (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10 lutego (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.00 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 
Gminy, Sportu i Rekreacji, Ratusz, sala konferencyjna
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
12.00 - Rozgrywki ligowe drużyn dziecięcych  w piłkę ręcz-
ną, hala Lega
13.00 - Czarni Olecko - Mazur Pisz, mecz sparingowy, bo-
isko ze sztuczną murawą
15.00 - Sing - film, kino Mazur (2D dubbing)
17.00 - Sing - film, kino Mazur (3D dubbing)
18.00 - Mecz III ligi piłki ręcznej MLKS Czarni Olecko - 
UKS Jaćwingowie Gołdap, hala Lega
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
14 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
15 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15 
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - 1945. Wojna i pokój, Spotkanie z Magdaleną Grze-
bałkowską, Olecka Izb Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Mężczyzna idealny, komedia terapeutyczna, spektakl 
teatralny, kino Mazur
17 lutego (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Balerina - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - La La Land - film, kino Mazur (2D napisy)
18 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - Czarni Olecko - Śniardwy Orzysz, mecz sparingowy, 
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Balerina - film, kino Mazur (3D dubbing)
19.00 - La La Land - film, kino Mazur (2D napisy)
19 lutego (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
17.00 - Balerina - film, kino Mazur (3D dubbing)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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20 stycznia od 11.35 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Grunwaldzkiej pożar kuchni w budynku wielorodzinnym. 

23 stycznia od 19.25 jeden zastęp OSP Cichy gasił w Ci-
chym pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 stycznia od 9.12 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
do przybycia ekipy remontowej rozszczelnioną rurę ciągu 
technologicznego w elektrowni biogazowej w Zajdach. 

24 stycznia od 13.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

26 stycznia od 8.30 jeden zastęp JRG PSP gasił w Ku-
kówku pożar sadzy w kominie domu jednorodzinnego.

26 stycznia od 18.09 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
w Wieliczkach miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Sa-
mochód w rowie i na dachu.

27 stycznia od 9.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał nad-
łamany konar drzewa dachu domu położonego przy szosie 
Świętajno.

27 stycznia od 19.36 dwa zastępy JRG PSP interwenio-
wały na parkingu przy sklepie przy alei Zwycięstwa. Zgło-
szono wyczuwalny zapach gazu. Alarm fałszywy w dobrej 
wierze. 

28 stycznia od 7.36 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku 
drogowego w Dunajku.

28 stycznia od 9.46 jeden zastęp JRG PSP interweniował 
w budynku przy ulicy Zamkowej. Zgłoszono obcy zapach na 
klatce schodowej. 

 29 stycznia od 7.01 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki koli-
zji drogowej w Dunajku.

 informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osiecki

1 lutego od 9.02 trzy zastępy JRG PSP usuwały znad 
jezdni ulicy Gołdapskiej pochylony na nią niebezpiecznie 
konar drzewa.

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:
• Marek Brzeziński
• Robert Cygański

• Jan Dzbyński
• Joanna Kozłowska
• Mikołaj Krostowski
• Mar in Zachwadzki

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 

zdaje sobie sprawy, że stał się obiektem eksperymentów, 
jakich dotąd ludzkość nie znała. Profesor usiłuje powstrzy-
mać szaleństwo uczonej koleżanki. Wie, że kształtowanie 
dowolnych ludzi poprzez przeszczepianie osobowości 
może być zagrożeniem 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 
bohaterów, ale nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Wszy-
scy kogoś udają.

Czy profesor zatrzyma szalony eksperyment? Czy 
mężczyzna idealny rzeczywiście istnieje? Czy można 
przeszczepiać osobowość? 

Oto pytania, na które odpowiedzą znani aktorzy w naj-
zabawniejszej komedii o mężczyznach idealnych, o szalo-
nej pani naukowiec i klinice psychiatrycznej, która zaczy-
na coraz bardziej przypominać nasz świat...

Rusza II edycja programu 
LECHSTARTER

1 lutego rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do 
II edycji programu LECHSTARTER, w ramach którego 
organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia 
mogą zdobyć granty w wysokości 50 000 zł lub 100 000 
zł na projekty zmieniające polskie miasta oraz łączące ich 
mieszkańców.

Organizatorzy czekają na inicjatywy i pomysły z trzech 
obszarów dotyczących przestrzeni miejskich:

1. Miejskie akcje 
i kooperacje - ini-
cjatywy dla miesz-
kańców

2. Nowa miejska 
przestrzeń  - miejsca 
wspólnego spędza-
nia czasu

3. Innowacje 
dla miasta i ludzi - 
nowe technologie, 

które ułatwią życie w mieście.

Projekty oceni Jury w składzie: Teresa Latuszewska-
-Syrda, Filip Springer i Yuri Drabent, a najlepsze propo-
zycje trafią do etapu ogólnopolskiego głosowania.

Łączna pula grantów to aż milion złotych!
• 5 grantów po 100 000 zł
• 10 mikrograntów po 50 000 zł
Na stronie www.lechstarter.pl znajdują się do  obejrze-

nia projekty, które powstały w poprzedniej edycji LECH-
STARTERA!

Znajdą się tam Państwo również informacje o tym  kto 
może się zgłosić do tegorocznej odsłony programu, jak 
wygląda harmonogram oraz na co jury będzie zwracało 
uwagę.
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Bez względu na to, czy Lech Wa-
łęsa był współpracownikiem Służby 
Bezpieczeństwa, czy nie, jest i będzie 
dla mnie bohaterem narodowym. I 
to o nim będziemy ciągle pamiętać 
za jakieś sto lat. Papier zniesie i po-
mieści wszystko, ale i tak informacje 
przetworzą historycy. Świat jaki nam 
fundują tzw. „wolne media”, „Wiado-
mości” i ci wszyscy, którzy po pro-
stu Wałęsy nie lubią lub z hipokryzją 
zmienili front, zgaśnie wraz z otrzeź-

wieniem. 
Są tacy, którzy już nie raz zmieniali front. Zmienią go też, 

gdy PiS podwinie się noga. To będą pierwsi, którzy będą dobijać 
leżącego. Żeby trzeźwo myśleć i mieć odwagę trzeba być pro-
fesorką Staniszkis. 

W tę niedzielę rozmawiałem z córką na skype. Wszyscy jej 
przyjaciele i znajomi, z których większość nigdy w Polsce nie 
była, i prawie wszyscy nie umieją mówić po polsku, znają tylko 
dwóch Polaków: jana Pawła II i Lecha Wałęsę. Tylko te nazwi-
ska pamiętają.

To o czymś mówi.
Czy nauczą się nazwiska „Kaczyński”? Wątpię. Większość 

z nich nie zna nazwiska „Hitlera” ale wie co to był faszyzm. 
Tak sobie myślę i pytam sam siebie: Kim byłby Jarosław 

Kaczyński gdyby nie Lech Wałęsa?
Prawdopodobnie jakimś etatowym pracownikiem państwo-

wej firmy. Przyjmował by interesantów w jakimś gabinecie... i 
tyle. W Polsce byłoby szaro i byłby komunizm. Wojska sowiec-
kie stacjonowałyby w Legnicy czy Bornym Sulimowie. Intelek-
tualiści czytaliby „Politykę”, a inni jakieś banalne periodyki. 
Wszyscy po cichy czytali by paryską „Kulturę” i wydawnictwa 
„Nowej”. Mielibyśmy dwa programy, może trzy, telewizji pań-
stwowej i tyle...

Są przysługi tak wielkie, za które ludzie „mali” mogą odpła-
cić jedynie nienawiścią. 

To demokracja wywindowała PiS do władzy ale to demo-
kracja zagraża jego panowaniu... Dlatego musi zrobić wszystko 
żeby została tylko jedna partia, tak jak to było przed 1989. No! 
Może byłyby jeszcze dwie partie. Za komuny były to: Stronnic-

two Demokratyczne i ówczesny PSL. Teraz może Kukiz i cos jesz-
cze, by na Zachodzie nie mówili, że w Polsce nie ma demokracji.

Mógłbym przełknąć wszystko to, co PiS zawłaszcza w imię 
sprawowania władzy. Musi przecież podzielić, te wszystkie wyszar-
pane koryta wśród swoich, aby w przyszłych wyborach mieli co bro-
nić. Żeby dzielnie stali przy wodzu.

Nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad łamaniem 
prawa czyli demontażu Trybunału Konstytucyjnego, nad demonta-
żem armii i do wprowadzania do systemu obronnego różnego rodza-
ju Misiewiczów. No i jeszcze nazwy partii: Prawo i Sprawiedliwość, 
która z prawem i sprawiedliwością ma tyle samo wspólnego co ra-
kieta kosmiczna z siekierką krzemienną. 

Niechby sobie rządzili. Dzielili Polskę między siebie jak udziel-
ni książęta. Mogą robić wszystko, tylko niech odczepią się od demo-
kracji, bo nie wiedzą co to jest. Niech odczepią się od Wałęsy i Pa-
pieża, bo nie znają wartości ani jednej ani drugiej z tych osób. Niech 
odczepią się od armii, bo w tej chwili robią to co Stalin w 1936 roku 
ze swoimi wojskowymi. Naturalnie, na mniejsza skalę i mniej rady-
kalnie. Ale to tylko dlatego, że nie mają ani siły, ani możliwości, bo 
chęci, przynajmniej wśród niektórych by się znalazły. 

Najsmutniejszą sprawą w tym wszystkim jest to, że przeświad-
czenie, że historia zatoczyła koło. Dzieje się to co przed I i II wojną 
światową. Kilku szaleńców pragnie by ludzie skoczyli sobie do gar-
deł. Prowokują. Zdobywają władzę. Polska jest bezbronna. Bo co! 
Jaśnie Oświeceni Kaczyński, Macierewicz i Duda staną na czele po-
spolitego ruszenia i będą walczyć na wyczerpanie? Żeby dowodzić 
trzeba mieć doświadczenie i się uczyć. Trzeba mieć też charyzmę.

Wszyscy dowódcy odchodzą. Takich z doświadczeniem jest co-
raz mniej. 

Wojskiem nie mogą rządzić dyletanci. Dyletanci są po to, by 
generałom się w głowach nie poprzewracała i że3by nie brali się za 
politykę.

Oświecona partia PiS robi jednak wszystko, by od już sierżanta 
wojsko wyznawało tylko jedną wiarę, jedną partię i stało po słusznej 
stronie barykady. Naturalnie, tak jak za komuny, na przeciw „gor-
szego sortu” Polaków.

Obserwując prace innych, zwłaszcza taką, która wykonywana 
jest z biegłością i nieskomplikowanie (przynajmniej tak się nam 
zdaje) mamy wrażenie, że tak też byśmy umieli. Ba! Nawet final-
ny produkt tej pracy byłby równy tamtemu lub wręcz dużo, dużo 
lepszy.

Mistrzostwo w wykonywaniu jakiegoś zawodu polega właśnie 
na tym. Na biegłości, znajomości technologii i wręcz rutynowej 
sprawności wszystkich zmysłów wykonującego prace. 

Dlatego właśnie tak dużo ludzi mieni się artystami, choć ich 
umiejętności polegają na amatorskim przetwarzaniu jakiegoś twór-
czego działania. Warto jeszcze wiedzieć, że w grę, czy coś jest sztu-
ką czy nie, wchodzi nie tylko wiedza, ale też to coś nieuchwytnego 
i zwiewnego, co w każdym artyście drzemie, a czego jeszcze żaden 
historyk czy krytyk sztuki nie zdefiniował.

To samo dotyczy pracy rzemieślników czy zwykłych ludzi. Je-
żeli pracę wykonują dobrze i finał jest widoczny, to też upraszczamy 
sobie ten obraz i uważamy, że my też byśmy tak umieli. Dopiero 
chwytając kielnię, hebel czy miotłę, zauważamy, że trzeba nieźle 
poćwiczyć, by równo położyć zaprawę czy wyheblować albo do-
brze zamieść podwórze, zaostrzyć dobrze ołówek, zbudować zamek 
z piasku, posadzić warzywa i dobrze odśnieżyć chodnik.  

Tylko ci, którzy nie spróbowani naśladownictwa żyją w błogiej 
nieświadomości świadomości tego, że oni też tak umieją, ale ... np. 
nie mają czasu.

Umiemy też, aż za dobrze, liczyć cudze pieniądze, a nie umiemy 
zanalizować swoich wydatków. Wtedy może byśmy zauważyli dla-
czego tak szybko rozpływają się nam pieniądze. 

Drodzy Czytelnicy! Wiem, że nie każdy patrzy na numery ko-
lejnych gazet. Raczej zaczyna od oglądania ilustracji i czytania ty-
tułów. Tak robię przynajmniej ja. Naturalnie, że nie piszę tutaj o 
„Tygodniku”. Ten w zasadzie czytam od deski do deski. Z potrzeby. 

Tym razem pragnę jednak zwrócić uwagę Drogich Czytelników 
na numerację gazety. Tak, Proszę Państwa, za 8 tygodni, 29 marca 
ukaże się 1000. (tysięczny) nr „Tygodnika Oleckiego”. 

Zwracam się więc do Państwa z pytaniem: Co chcecie by ten nu-
mer zawierał. Redakcja postara się Państwa pomysły zrealizować. 

Do zobaczenia w kolejnych, a szczególnie tysięcznym wydaniu 
„TO”.

 Z poważaniem
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

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

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 do-
finansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i 
unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komu-
nalna” w ramach programu realizowanego 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 Urzędzie Miejskim w Olec-

ku, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
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

Harmonogram dyżurów 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 

w Olecku
Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2017 roku, 

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Olecku będą do dyspozycji mieszkańców 
podczas cotygodniowych dyżurów.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Olecku pełnią dyżury w każdą środę 
w godz. 16.00 – 17.00 w Biurze Komisji - pok. nr 7 Urzędu 
Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1.

Jeżeli jesteś osobą szukającą pomocy lub porady w spra-

wie uzależnień czy przemocy -  zachęcamy do udziału w 
spotkaniach.

newsletter UM
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

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

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

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

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

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy popraw-
kowe)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

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

B
50

10
7

Kurs na abonament
Sejm pracuje nad projektem ustawy w sprawie abona-

mentu RTV. Wszyscy mają płacić, jak to bywało w socja-
lizmie. 

Nie trzeba być aż tak sprytnym, żeby stwierdzić – czeka 
nas bubel legislacyjny. Większość obywateli buli haracz za 
telewizję kablową, w której pakiecie jest też telewizja pań-
stwowa z kanałami, gdzie są powtórki z czasów PRL-u.

Dlaczego obywatel ma płacić podwójnie? 
Dlaczego Sejm (okrągły) kantuje? 
To jest oszustwo i szczyt zachłanności. TVP nie ma pro-

pozycji, które zachęcają do tego, żeby brać za pilota. Zamiast 
obarczać obywateli powinno się obniżać pensje prezesów, 
dyrektorów i innych z TVP. I znajdą się środki finansowe. 
Trzeba zacząć od telewizyjnych drabin płac. 

Kilka lat temu wyrejestrowałem się z listy płacących 
abonament, ponieważ telewizja publiczna (i nie tylko!) pro-
ponuje wartości, które nie są żadnymi wartościami. 

TVP, podobnie jak fundusze celowe, uprawia strategię 
ostatniego frajera. W przypadku TVP można napisać, że kie-
dy wyłączysz fonię, to zobaczysz farsę, a gdy pogłośnisz, 
usłyszysz banał. 

Pokazywanie, jak można coś ugotować z głodnych ka-
wałków, to za mało. Głodu nie zaspokoisz, masując brzuch.  

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Czas na dziedzictwo kulturowe
W czwartek 2 lutego marszałek Gustaw Marek Brzezin 

podpisał dwie umowy na realizacje projektów związanych 
z ochroną dziedzictwa kulturowego. Łączna wartość pro-
jektów, to 18 mln zł, z czego blisko 13 mln zł stanowi dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Beneficjentami są Muzeum Archeologiczno-Historycz-
ne w Elblągu i parafia pod wezwaniem Świętego Waw-
rzyńca w Plutach, gmina Pieniężno.

Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego

Felieton

Zdjęcia jabłoni z owocami przesłała z pozdrowieniami 
z Londynu nasza czytelniczka podpisująca się „mb”. Za-
znaczyła w mail’u, że to „jabłka? Nie, granaty!”.

Zdjęcie wykonano w połowie stycznia b.r.. 
Dziękujemy za pamięć. Pozdrawiamy.

Redakcja

Kolejne miasta sięgają po 
pieniądze z RPO dla Cittaslow

W poniedziałek 30 stycznia marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin podpisał wstępne umowy na dofi-
nansowanie inwestycji z pieniędzy zarezerwowanych dla 
miast należących do sieci Cittaslow. Tym razem wsparcie 
otrzymają: Barczewo, Górowo Iławeckie, Olsztynek, Ni-
dzica i Biskupiec.

Przedstawiciele samorządów podpisali dokumenty na 
realizację 20 projektów o łącznej wartości niemal 73 mln 
zł, z czego dofinansowanie, to 62 mln zł. Są to ostatnie 
z 50 zaplanowanych inwestycji współfinansowanych z 
Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow. 
Tym samym środki z RPO WiM 2014-20 przeznaczone 
na rewitalizację miast należących do sieci zostaną w pełni 
zaangażowane.

Unijne pieniądze mają pomóc w wykorzystaniu atu-
tów każdej miejscowości i przystosowaniu przestrzeni 
publicznej do nowoczesnej działalności turystycznej, kul-
turalnej i społecznej, a zwłaszcza do aktywizacji miesz-
kańców. Propozycjami lokalnych samorządów są za-
zwyczaj renowacje zabytków, adaptacje pomieszczeń do 
nowych funkcji, zagospodarowanie terenów zielonych, 
budowa infrastruktury rekreacyjnej i tworzenie szlaków 

turystycznych. Wśród pomysłów, które w poniedziałek 
dostaną zielone światło do realizacji, są m.in.: zagospoda-
rowanie brzegów rzeki Pisy w Barczewie i Młynówki w 
Górowie Iławeckim, remont zamku w Nidzicy, odnowienie 
plaży miejskiej w Olsztynku czy utworzenie Centrum Za-
wodowego w Biskupcu.

Do polskiej sieci Cittaslow należy 26 miasteczek, z cze-
go 20 to ośrodki z województwa warmińsko-mazurskiego. 
14 miast zostało objętych Ponadlokalnym Program Rewi-
talizacji Sieci Miast Cittaslow, na który zarezerwowano w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 łącznie 51,1 mln 
euro. Poza poniedziałkowymi gośćmi do tej grupy należą 
jeszcze: Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Lidzbark War-
miński, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Pasym, Reszel 
i Ryn.

 Biuro Prasowe
Urzędu marszałkowskiego
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Między kotem, a psem
Doszły mnie słuchy, że trwają prace, żeby 

wycofać „Elementarz”, bo napisano – „Ala ma 
kota”, a zapomniano, że kota to ma prezes Ja-

rosław K. z Żoliborza. I zrobiła się z pustyni kuweta. Aha! 
„Prawo i Sprawiedliwość” się zdewaluowało, więc pora, 
żeby na polską (polityczną) scenę obrotową weszła, jak pisał 
Stanisław Wyspiański, „Słuszność i Sprawiedliwość”.  

„Nie odpuszczaj, pisz …”
Kiedy na początku stycznia wysyłałem do garstki osób 

zainteresowanych książkę pod wersalikiem FELIETONY 
(2016), to pod koniec stycznia 2017 roku otrzymałem pa-
czuszkę z kalendarzykiem 2017 Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy już 25 lat. W kolorowym druku odnalazłem wpis 
czarnym, grubym flamastrem: „Czesław! Dzięki za felietony: 
Nie odpuszczaj pisz pisz pisz! Sie ma Jurek Owsiak”

Jeżeli ktoś taki, jak Jerzy Owsiak, tak serio potrakto-
wał mój druk zwarty, wydany nakładem własnym, to nic mi 
już nie pozostaje, żeby dalej, póki się da, wystukiwać spod 
klawisza felietony, aby zagrały. Może nie tak, jak Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, bo się nie da, ale … w kameralnym 
nastroju, który żyje w szeleście gazety. 

Chrypka
Louis Armstrong (1901-1971). Jego 

śpiew z chrypką i dźwięk trąbki, nigdy mi 
się nudzi. A piosenkę pt. „What Wonder-
ful Word” mogę słuchać, bo wprawia w 
miły nastrój. 

I pomyśleć, że życie Armstronga było 
w drodze. Od koncertu do koncertu. Z ho-
telu do następnego hotelu. Pociągi, samo-
loty, samochody. Po ablucji zaszywał się 
w garderobie i zażywał lekarstwa domo-
wego wytworu (gliceryna i miód), i „czy-
ścił przewody”, łykał maalox (przeciwbó-
lowy środek na bóle żołądka), specjalną 
maścią namaszczał wargi. Po koncertach 
lubił siedzieć w podkoszulku i zawiąza-
nej chustce na głowie. Spożywał obiado-
kolację. Potem zwijał sobie jointa, które-
go nazywał „gage”, odpisywał na listy i 
słuchał muzyki ze szpulowego magnetofonu. A przed snem 
aplikował sobie środek przeczyszczający („Swiss Kriss”). 
Znajomym pokazywał zdjęcie, gdzie siedzi na kibelku, opa-
trzone podpisem: „Zostaw to wszystko za sobą”. W jednym 
z wywiadów powie: „(…) Całe moje życie było muzyką, to 
ona zawsze była najważniejsza, gdybym nie miał jednak pu-
bliczności, to jej wartość byłaby zerowa. To właśnie dla tej 
publiczności musiałem żyć, moim celem było jej zadowole-
nie”. Dzisiaj takich słów nie używa żaden z artystów, pewnie 
dlatego do ich nie wracam. Za to czasami słucham, z kresecz-
ką uśmiechu na ustach, „What Wonderful Word”. 

Hotel w Oborach
Dom Pracy Twórczej w Oborach k. Konstancina przestał 

istnieć. Po 70. latach. Z okazji jubileuszu będzie hotelem. Od 
2017 roku trwa wyprzedaż. 

W ramach wspomnień przytoczę głos Iwony Smolki, 
pisarki, krytyka literackiego: „Ja tam się znalazłam po raz 
pierwszy w 1964 roku. (…) Pamiętam, jak zajechałam wcze-
sną wiosną i usłyszałem dziwny klekot, taki ostry stukot. 
Myślę, gdzie ta maszyna do pisania, już tu? Przecież nawet 
nie weszłam przez bramę. Wtedy zobaczyłam, że wysoko na 
latarni siedział jakiś ptak, który dokładnie naśladował stukot 
maszyny … Jak się przechodziło wzdłuż okiem, to słychać 
było takie stuk, stuk. Wiadomo było wówczas, kto pracuje.” 

Pan Tadeusz Urbanek z Kopanej
W Kopanie mieszka 103-letni pan Tadeusz Urbanek, któ-

ry ma syna Tadeusza. I jest na chodzie. 
Kiedy skończył 100 lat, to z Urzędu Miasta i Gminy 

Piaseczno (ul. Tadeusza Kościuszki) przyjechała delegacja 
urzędników z dyplomem i kwiatami. Szukają go po wsi. 
Podchodzą do bramy i pytają: „Gdzie mieszka pan Tadeusz 
Urbanek?”. „Młody czy stary?”, zapytał. „Stary, bo chcie-
liśmy wręczyć mu dyplom z okazji 100-lecia urodzin”. „To 
jestem ja”, odpowiedział. Urzędnicy byli zadziwieni.

W 2016 roku, mając 103 lata, pojechał do Tarczyńskie-
go Centrum Medycznego i w poczekalni opowiadał, że ma 
od siebie młodszego o 20 lat kolegę, ale … „nie lubię z nim 
chodzić, bo za wolno idzie”. O takim seniorze można napi-
sać, tak jak w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1863 roku, że 
„Starcy, to żyjące wspomnienia dawnych pokoleń otoczone 
aureolą lat (…) godni są naprawdę poszanowania i czci od 
nas”. Oto, jakiego mam autochtona. Ze (Starej) Kopanej 
pod Tarczynem, gdzie – jak pisał W. St. Reymont – „Czuć 
jeszcze Warszawę.”

Herbata/kawa w szklance
W redakcjach i różnych instytucjach w czasach PRL-u 

zawsze były panie „od wrzątku”. 
Ich stanowisko pracy mieściło się w ciaśniutkim po-

mieszczeniu. W tej ślepej kanciapie był stolik pokryty ce-
ratą, krzesełko, szafka, zlew, nad którym wisiały ścierecz-
ki, kuchenka elektryczna z dwiema płytami, na której stał 

wielki czajnik z dziobem, z wrzątkiem. 
Kobiety robiły herbatę albo kawę. W 
szklance na przezroczystym spodeczku. 
A potem niosły na tacy reaktorom albo 
ważnym urzędnikom. Po kątach mówio-
no, że to „panie z wrzątkiem”. Kobiety 
spokojnie roznosiły kawę/herbatę z ko-
steczkami cukru obok łyżeczki. 

Po 1989 roku nagle znikły. Nawet o 
tym nie ma wzmianki. Że były. 

Zamiast pisać „kawa na ławę”, pusz-
czę parę, że w PRL-u można było wy-
brać, jeżeli oczywiście dowieźli, kawę 
naturalną z banderolką „extra-selekt” 
albo kawę rozpuszczalną „inka”. 

Były kawiarnie, z których rozcho-
dził się zapach kawy, tytoniu, i szelest z 
gazet, nadzianych na tzw. kijaszek. Dziś 

takie coś nie uświadczysz w żadnej kawiarni, które roz-
mnożyły się tak expressowo. Jest higienicznie i ekologicz-
nie. Czyli tak, jakby odebrać używki i sex z rock’n’rolla, 
który stworzyli ludzie kontrkultury, dyletanci muzyczni.

Miara
Luciano Pavarotti&James Brown,  „It’s man’s world”, 

Live Concert. To jest piosenka nr 1 wszystkich piosenek, 
jakie słyszałem w życiu. Mistrzostwo. Pod każdym wzglę-
dem. Miara. Jeżeli tego jeszcze nie znasz, to włącz internet 
i kliknij – Youtoube, i wklep (tytuł), a potem naciśnij enter. 

Jasno o czarnej dziurze
Stephen Hawking  (ur. 8 I 1942 r.) – astrofizyk, kosmo-

log, fizyk teoretyk. Od 21. roku życia zmaga się z ALS 
(nieuleczalna choroba, niszcząca komórki nerwowe odpo-
wiedzialne za pracę mięśni, w tym także mięśni oddecho-
wych). Od lat porusza się na inwalidzkim wózku, a porozu-
miewa się za pomocą syntetyzatora mowy. Jest to najdłużej 
żyjący pacjent ze stwardnieniem zanikowym bocznym. 
Kiedy go zapytano: co to jest czarna dziura?, odpowiedział 
– „Coś, co masz w czarnej skarpetce”. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Duża kawa w szklance na spodecz-

ku, rysunek cienkopisem. 
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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

Posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji
10 lutego 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posie-
dzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 
Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół podsta-

wowych i gimnazjów w Gminie Olecko.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.

newsletter UM

Gmina Olecko rozpoczyna realizację czterech pro-
jektów współfinansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego

Projekty do realizacji
 Od 1 lutego b.r. Gmina Olecko rozpoczyna realizację 

czterech projektów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
na lata 2014-2020 na podstawie umów podpisanych 23 
grudnia ubiegłego roku przez Burmistrza Olecka i Instytu-
cję Zarządzającą RPO WiM.

Głównym celem projektów jest podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwój kom-
petencji kluczowych uczniów. Podniesienie jakości ofer-
ty edukacyjnej szkół nastąpi poprzez realizację zadań w 
zakresie m.in. doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli, wyposażenia szkół w pomoce 
dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej, organizacji dodatkowych form wsparcia 
uczniów oraz ich rodziców.

Projekty skierowane są do następujących szkół:
1) „Aktywna Szkoła” – Szkoła Podstawowa im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
2) „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziała-

mi Integracyjnymi w Olecku” - Szkoła Podstawowa nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,

3) „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w ekspery-
mencie i technologii informacyjno -  komunikacyjnej. 
Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w 
Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” – Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie,

4) „W przyszłość bez barier” – Zespół Szkół w Judzi-
kach i Zespół Szkół w Babkach Oleckich.

W ramach powyższych projektów łącznie wsparcie 
otrzyma:

a) 36 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętno-
ści i kompetencji zawodowych dotyczących stosowania 
metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowa-
niu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych nie-
zbędnych na rynku pracy ukierunkowanych na przedmio-
ty matematyczno-przyrodnicze z zastosowaniem narzędzi 
TIK,

b) 59 nauczycieli w zakresie podniesienia kompeten-
cji cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,

c) 222 uczniów w formie dodatkowych zajęć realizo-
wanych na terenie szkoły oraz poza nią (wyjazdy studyj-
ne, letnie szkoły)  rozwijających kompetencje matema-
tyczno-przyrodnicze i cyfrowe,

d) 90 rodziców w zakresie, m.in. zwiększenia świa-
domości wpływu świata wirtualnego na życie uczniów 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 
zwiększenie umiejętności w zakresie rozpoznawania po-
trzeb i możliwości uczniów ich  motywowania, rozwija-
nia kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy 
w zespole.

Projekty umożliwią doposażenie szkół biorących 
udział w przedsięwzięciu. Planuje się zakup m.in.:

a) komputerów przenośnych dla uczniów oraz na-
uczycieli (84) ,

b) drukarki 3D,
c) tablice interaktywne, wizualizery,
d) sieciowe urządzenia wielofunkcyjne,
e) pomoce dydaktyczne w zakresie nauk matematycz-

no-przyrodniczych, w tym mikroskopy,
f) gry dydaktyczne,
g) klocki Lego do robotyki.

Ogólna wartość projektów - 1 501 803,93 zł, w tym: 
środki finansowe zewnętrzne - 1 408 545,33 zł, z czego 1 
276 533,34 zł to środki europejskie.

newsletter UM
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Złote Gody w Olecku
50 lat minęło…

 
Kolejne pary małżeńskie z terenu Olecka zostały uhono-

rowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej meda-
lami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Wyróżnienie to 
przyznawane jest osobom, które przeżyły ze sobą w małżeń-
stwie pięćdziesiąt lub więcej lat. Jubilaci świętowali w obec-
ności władz miasta i swoich rodzin podczas okolicznościo-
wego spotkania, które odbyło się 1 lutego br. w sali ślubów  
Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku.

Odznaczenia z rąk burmistrza Wacława Olszewskiego 
odebrało 6 par małżeńskich: Marianna i Piotr Krukowie, 
Halina i Ryszard Kudzinowscy, Irena i Józef Milewscy, 
Wacława i Jan Ostapowiczowie, Zofia i Stanisław Trza-
sko, Krystyna i Ewaryst Wysoccy

Jedna para nie mogła osobiście dotrzeć na uroczystość.
Wioletta Biszewska, kierowniczka Urzędu Stanu Cy-

wilnego w Olecku w swoim okolicznościowym wystąpieniu 
podkreślała, że to  wyjątkowy jubileusz, który  jest potwier-
dzeniem obrania właściwej drogi życiowej.

 - Przyrzeczenie małżeńskie składaliście z ufnością, że 
możecie polegać na sobie, wspierać się wzajemnie, uzupeł-
niać i cieszyć wspólną radością. W ciągu tych wspólnych lat 
prawdopodobnie były chwile, gdzie radość i szczęście prze-
platały się ze smutkiem i przykrymi momentami. Jednak dziś 
jesteście tu z nami by pokazać, że dotrzymaliście przyrze-
czenia.

Do życzeń dla dostojnych Jubilatów dołączył również go-
spodarz naszej gminy Wacław Olszewski. 

– To naprawdę budujące, widzieć tyle szczęśliwych par  
po pięćdziesięciu latach małżeństwa. Serdecznie Państwu 
gratuluję, bo to dobry przykład dla innych. Szczególnie w 
dzisiejszych czasach. Chciałbym, abyście  swoje  nastawie-
nie i rady na przeżycie razem tylu lat przekazywali młodemu 
pokoleniu. Z moich obserwacji wynika, że  różnie to dzisiaj 
bywa. Często związki  traktowane są tymczasowo. Patrząc 
na Państwa myślę, że to naprawdę budujące, że pół wieku 
przeżyliście wspólnie. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i ży-
czę jeszcze wielu lat spędzonych razem. – powiedział.

Uroczystość Złotych Godów odbyła się w USC w Olec-
ku. Oprócz urzędników i wyróżnionych par małżeńskich w 
spotkaniu uczestniczyły również ich dumne rodziny. Dla 
jubilatów zaśpiewał chór „Oleckie Echo”.

Tradycyjnie jubilaci przy słodkim poczęstunku  dzielili 
się swoimi receptami na udany związek. Spotkanie zakoń-
czyło wykonanie pamiątkowych fotografii .

info, fot. - newsletter UM
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Policjanci podsumowali rok 2016 
W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odbyła się 

odprawa służbowa podsumowująca efekty pracy policjan-
tów w powiecie oleckim. W spotkaniu uczestniczył zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. 
Arkadiusz Sylwestrzak oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych i prokuratury. 

30 stycznia w oleckiej komendzie odbyła się odprawa 
służbowa. W podsumowaniu roku 2016 wziął udział między 
innymi mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, zastępca Prokura-
tora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Olecku Andrzej 
Zawadzki, Starosta Olecki Marian Świerszcz, zastępca Bur-
mistrza Olecka Henryk Trznadel oraz wójtowie gminy Ko-
wale Oleckie Krzysztof Locman i gminy Wieliczki Jarosław 
Kuczyński.  

Na wstępnie Komendant Powiatowy insp. Andrzej Ży-
liński przywitał zaproszonych gości oraz policjantów i pra-
cowników cywilnych. Następnie głos przekazał Naczelni-
kowi Wydziału Kryminalnego oraz Naczelnikowi Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego, którzy podsumowali wyniki 
osiągnięte przez podległych im funkcjonariuszy.

Jak przedstawiał nadkom. Adam Brodowski w 2016 roku 
stwierdzono 436 przestępstw, w tym 38 gospodarczych, a ich 

ogólna wykrywalność 
wyniosła 76,9 %. Po-
nadto policjanci oleckiej 
komendy w minionym 
roku zabezpieczyli łącz-
nie 12 000 g narkoty-
ków. 

Następnie głos za-
brała podinsp. Ewa Pa-
padopulu, która prze-
kazała zebranym, iż w 
2016 roku funkcjonariu-
sze zrealizowali blisko 
4000 służb. Podczas co-

dziennej pracy policjanci ujawnili 6135 wykroczeń, w tym 
ponad 3500 w ruchu drogowym, zastosowali 2071 pouczeń 
oraz nałożyli 3519 mandatów. Ponadto funkcjonariusze za-
trzymali ponad 170 nietrzeźwych kierujących, odnotowali 
257 kolizji i 37 wypadków drogowych, w których 43 osoby 
były ranne, a 7 poniosło śmierć. 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 
również omówiła działanie w naszym powiecie Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie działania olec-
kiej komendy odnotowano 158 zgłoszeń z czego 29 zostało 
potwierdzonych. Najczęściej zgłoszenia (127) dotyczyły 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spożywania alko-
holu w miejscu publicznym (24). 

Na koniec podsumowań minionego roku insp. Andrzej 
Zyliński przedstawił kierunki pracy na rok 2017 oraz po-
dziękował policjantom i pracownikom cywilnym za dotych-
czasowa pracę i życzył równie dobrych wyników w latach 
następnych. 

Podczas odprawy głos zabrali również zaproszeni go-
ście, którzy pogratulowali oleckim policjantom osiągnię-
tych wyników i podziękowali za pracę na rzecz bezpieczeń-
stwa w 2016 roku.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

17 ŚWIATOWY DZIEŃ 
WALKI Z RAKIEM

 4 lutego obchodziliśmy 17 Światowy 
Dzień Walki z Rakiem. 

Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia 
nie są optymistyczne i wskazują, że w ciągu 
15-20 lat liczba zachorowań na świecie na 
nowotwory podwoi się. W profilaktyce zacho-
rowań na nowotwory musimy pamiętać, że 
dostęp do badań diagnostycznych jest bardzo 
ważnym elementem, ale jednym z wiodących 
jest odpowiedni styl życia. 

W związku z nadchodzącym świętem 
przypominamy o kilku najważniejszych zasa-
dach Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem: 

• nie pal, nie używaj tytoniu w żadnej postaci;

• utwórz w domu środowisko 
wolne od dymu tytoniowego, wspie-
raj politykę miejsca pracy wolnego 
od tytoniu;

• utrzymuj prawidłową masę cia-
ła;

• bądź aktywny fizycznie w co-
dziennym życiu, ogranicz czas spę-
dzany na siedząco;

• jeśli pijesz alkohol dowolnego 
rodzaju, ogranicz jego spożycie, abs-
tynencja pomaga zapobiegać nowo-
tworom.

Wszystkie zapisy Europejskiego 
Kodeksu Walki z rakiem można znaleźć na stronie www.
kodekswalkizrakiem.pl.
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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
7

• 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

B
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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
5

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

11
0o
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50706

16
lutego
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Konkurs o Nagrodę Marszałka 
Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego im. prof. Janiny 
Wengris

Startuje kolejna, już czwarta, edycja konkursu o Nagrodę 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. 
Janiny Wengris. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie po-
staw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwią-
zań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środo-
wiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem 
oraz autorką dziesiątków publikacji  naukowych: rozpraw, 
doniesień i artykułów popularnonaukowych, a także opraco-
wała dwa filmy dokumentalne. Za wybitne osiągnięcia w pra-
cy naukowej i dydaktycznej Profesor uhonorowana została 
licznymi odznaczeniami.

Dotychczasowymi laureatami konkursu są dr Andrzej 

Krzywiński, Alicja Szarzyńska i prof. Roch Mackowicz.
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków zgłoszenio-

wych do czwartej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny 
Wengris.

Tak jak w latach poprzednich udział w konkursie mogą 
wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ści-
śle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na 
obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i od-
działy stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębior-
stwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar 
obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak 
również osoby fizyczne. 

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 
17, 10-447 Olsztyn).

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandy-
data dostępny jest pod adresem internetowym http://war-
mia.mazury.pl

newsletter UM

Smog
Smog wisi nad IV RP. Od morza do gór. Podobno wieść 

gminna głosi, że każdy komin o tym wie. 
Są tacy, co mówią – to przez to, że za długo trawa sezon 

grzewczy nad PiS. Ileż można ocieplać wizerunek i palić 
byle czym? Od komunałów i frazesów mamy gęsią skórkę. 
Naród przypomina poplątany kłębek nerwów. 

Rząd ma świetne samopoczucie. Zamiast się zająć tym, 
żeby nie powiększać statystyki chorych i zmarłych, zajmu-
je się grzebaniem w teczkach, w których białe plamy są jak 
czarne dziury. Mówi, że ceruje to, co POpsuli. 

A przecież Polska to nie parciany worek z sianem.  

Czesław Mirosław Szczepaniak

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 przeanalizowa-
nych tekstów źródłowych. 

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

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany 
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publika-
cji, 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. Je-
żeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, 
opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publika-
cje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, 
artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem 
„Źródła”.

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

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać 
przysyłając informacje na adres 

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

lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. 
Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Biblio-
grafii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką 
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

zupa chlebowa z Bawarii
1 obrana cebula, 5 dag boczku, 20 dag 
czerstwego, pszennego chleba, 1 por, litr 
bulionu mięsnego, ćwierć łyżeczki maje-
ranku, szczypta gałki muszkatołowej, 4 
łyżki śmietany
cebule i boczek kroimy w kostkę. Boczek 
smażymy na chrupko.
Chleb kroimy na cienkie kromki i opie-
kamy w tosterze lub na patelni na jasno-
złoty kolor.
Pory czyścimy i kroimy w cienkie pla-
sterki, myjemy i podgotowujemy na bu-
lionie. Przyprawiamy majerankiem i gał-
ką muszkatołową. 
Chleb układamy w miseczkach lub głę-
bokich talerzach i posypujemy cebula i 
boczkiem.
Każdą porcję polewamy łyżką gęstej 
śmietany i zalewamy bulionem z pod-
gotowanymi porami. Tak przygotowaną 
zupę podajemy.

Korzeń lukrecji
A zwłaszcza jego kora, ma słodkawy, 
charakterystyczny smak, zbliżony do 
anyżku. Zwykle jest sprzedawany w 
sklepach z ziołami pod postacią wiór-
ków. Ich właśnie najlepiej używać w ce-
lach kulinarnych. 

Deser lodowy ze śliwkami 
i nutą lukrecji

2 łyżki lukrecji, pół litra ciemnego piwa, 
10 dag cukru, pół łyżeczki kozieradki, 8 
renklod pokrojonych w ćwiartki, garść 
suszonych śliwek, lody waniliowe
Lukrecję zawijamy w gazę i wkładamy 
do 250 ml wody wymieszanej z piwem, 
cukrem i kozieradką. Zagotowujemy. 
Dodajemy renklody i suszone śliwki.

8 lutego 
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy, 
Irmy, Sylwii, Żakliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima, 
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Seba-
stiana 
9 lutego (Dzień Bezpiecznego Inter-
netu)
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borysława, Cyryla, Donata, 
Eryka, Gorzysława, Mariana, Nikifora, 
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego 
Elizy,  Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, 
Świętochny, Tomisławy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka, 
Scholastyka, Tomisława
11 lutego (Światowy Dzień Chorego) 
(Dzień Dokarmiania Zwierzyny Le-
śnej) (Księżyc pełnia)
Bernadetty, Bożeny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, 
Lucjana, Lucjusza, Łazarza, Olgierda, 
Świętomira
12 lutego (Dzień Darwina)

Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, 
Nory, Radzyny, Trzebisławy
Aleksego, Benedykta, Czesława, 
Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta, 
Radosława, Radzimierza, Trzebisława
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, 
Leny, Lindy, Swetłany
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana, 
Kastora, Klemensa, Leona, Lesława, 
Niemira, Stefana, Toligniewa, Walente-
go, Wieńczysława
14 lutego (Dzień Zakochanych)
Dobiesławy, Krystyny, Liliany, Lilii, 
Miny, Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, 
Weroniki
Cyryla, Dobiesława, Konrada, Metode-
go, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany, 
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa, 
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Sa-
turnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda

... poeta jest tak samo potrzebny 
i pożyteczny jak uczony. Starając 
się doświadczonym przez siebie 
faktom – przekształconym przez 
uczucia i uprzednie idee obserwato-
ra – nadać maksymalnie zgęszczo-
ny i aktualny wyraz, wzbogaca on 
nasze życie emocjonalne i wnosi w 
nie ład. 

Philip Bagby, Kultura i historia
I po to
Przyszedłem, by niedostrzegalne 
drżenie
Zmienić w szept, zbudzić do dźwię-
ku kamienie
I w mroku nocy wytłoczyć swe 
złoto. 

Mieczysław Jastrun
Każdy poeta dziedziczy wiedzę 
trwalszą niż jedno życie. Nie mogą 
go więc kochać ludzie, których 
obraża ten rodzaj wiedzy, jako że 
godzi w ich wyobrażenie o sobie. 

Czesław Miłosz, Zaczynając od 
moich ulic

... poezja (...) istnieje od samego 
zarania, skoro tylko zaszła potrzeba 
wypowiedzenia czegokolwiek w 
tonacji podniosłej. 

Peter Meyer, 
Historia sztuki europejskiej

Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a nim 
Waluś (14 luty) nam zaświeci, obaczy-
my, mróz kark skręci.
Kłamstwo przeminie, prawda nie zagi-
nie.
Kogut pieje na ziemi, to się czas odmie-
ni, gdy pieje na grzędzie, jak było, tak 
będzie.
Kto chce nieba, cierpieć trzeba, a kto 
chce chleba, pracować trzeba.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna 
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Kiedy ziemia bogata, to woda uboga, a 
kiedy woda bogata to ziemia uboga.
Kłamstwo przeminie, prawda nie zagi-
nie.
Kogut pieje na ziemi, to się czas odmie-
ni, gdy pieje na grzędzie, jak było, tak 
będzie.
Kto chce nieba, cierpieć trzeba, a kto 
chce chleba, pracować trzeba.
Kiedy ziemia bogata, to woda uboga, a 
kiedy woda bogata to ziemia uboga.
Kłamstwo przeminie, prawda nie zagi-
nie.
Kogut pieje na ziemi, to się czas odmie-
ni, gdy pieje na grzędzie, jak było, tak 
będzie.
Kto chce nieba, cierpieć trzeba, a kto 
chce chleba, pracować trzeba.
Kto cię w małej rzeczy skrzywdzi, 
skrzywdzi cię i w wielkiej.
Kto się prawuje i pieniactwo mnoży, 
adwokatów pasie, a siebie uboży.
Na Węgrzech wino się rodzi, w Polsce 
umiera.

Gotujemy pod przykryciem 5 minut.
Wyjmujemy śliwki i odkładamy je na 
talerz. . pozostały sos redukujemy do 
objętości 400 ml. 
Zredukowany sos mieszamy ze śliw-
kami i polewamy nim gałki lodów 
ułożonych w pucharkach. 

Pulpeciki z papryką
40 dag mielonego mięsa, 2 jaka, 10 
dag cebuli pokrojonej w kostkę, 2 łyżki 
bułki tartej, sól, pieprz, papryka mielo-
na, ząbek czosnku, pół litra wywaru z 
kostki bulionowej, 20 dag gotowanego 
makaronu, 2 łyżki mąki, 2 łyżki masła, 
2 łyżki przecieru pomidorowego, 2 
papryki, 2 łyżki natki pietruszki
Mięso mieszamy z jajkami, 5 dag 
cebuli, bułką tartą, 4 łyżkami wody i 
przyprawami.
Formujemy z niego okrągłe pulpeciki.
Gotujemy je w wywarze około 10 
minut.
Obrany czosnek drobno siekamy. 
Na maśle szklimy czosnek i resztę ce-
buli. Dodajemy do niego mąkę, wywar 
z pulpecików, przecier pomidorowy i 
gotujemy około 5 minut.
Paprykę kroimy w paski. Dodajemy ją 
do sosu i zagotowujemy. Na koniec do-
dajemy makaron i pulpeciki. Doprawić 
do smaku. Chwilę podgotować.
Danie przed podaniem posypujemy 
natką pietruszki.

Makaron
Makaron używany do zapiekania prze-
lewamy gorącą wodą. 

Gruszki
Gruszki pasują nie tylko do słodkich 
potraw. Świetnie komponuj się z sera-
mi pleśniowymi i różnymi mięsami.
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Młyn
w Zielonym Lasku

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Ukta - Krutyń - Zielony Lasek 

W Zielonym Lasku (miejscowość w powiecie giżyckim) 
na rzece Krutynia stoi dziewiętnastowieczny młyn wodny. 
Funkcjonował on do 1989 r., później działała w nim elek-
trownia wodna, a obecnie stanica żeglarska „Zielony Gaj” z 
wypożyczalnią kajaków.  

Wieś powstała w ramach kolonizacji Prus Książęcych. W 
XVII w. Zielony Lasek należał do parafii ewangelickiej w 
Rynie. Do II wojny światowej był majątkiem ziemskim (460 
ha).

W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 października 2016 r. młyn 
na Krutyni widzieli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i 
Andrzej Malinowski.

Majątek ziemski, dobra, rzadziej folwark – rolno lub 
rolno-przemysłowe przedsiębiorstwo o dużej powierzchni 
(z reguły powyżej 50 hektarów gruntów ornych) stano-
wiące całość. Głównie własność szlachecka, kościelna i 
królewska
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CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę 

oraz chronić przed nią innych 
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, 
ponadto: 
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu 

i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do 

rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztwo-
rem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają 
możliwości częstego mycia rąk, 

• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skoń-
czyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie 
zostaną skażone wirusem, 

• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebne-
go dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia, 

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi po-
dróżnymi, 

 

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wy-
stąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, 
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia 
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

• unikaj masowych 
zgromadzeń, 

• zadbaj, aby również 
twoje dziecko przestrze-
gało powyższych zale-
ceń. 

Uwaga! 
Zwierzęta na drodze

W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo - noc-
nej zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost pod 
nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku 
uderzenia w łosia, sarnę lub dzika najczęściej kończą jazdę w 
rowach lub na przydrożnych drzewach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych. Na-
leży także nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga dzikie 
zwierzęta”. Takie znaki ustawione są w miejscach, gdzie takie 
zagrożenia często występują. 

Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, po-

winniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać 
zwierzęcia, kiedy już znajduje się na drodze. Dajmy mu 
spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze jest nieobliczalne 
i może wbiec nam prosto pod koła pojazdu lub wskoczyć na 
maskę. Pamiętajmy, że zwierzęta kopytne najczęściej żyją w 
stadzie, więc jak jedno przebiegnie nam przed maską zaraz 
zanim może pojawić się następne. 

Na terenie powiatu oleckiego do takiego zdarzenia do-
szło wczoraj około godz. 17:00 w miejscowości Dąbrow-
skie.  Z lewego pobocza wprost pod koła osobowego fiata 
wbiegł łoś. W wyniku zdarzenia samochód został poważnie 
uszkodzony. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych ob-
rażeń. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Podsumowanie 
ferii zimowych 2017 

Oleccy policjanci od piątku 20 stycznia prowadzili wzmo-
żone działania „Bezpieczne Ferie 2017”. Jak co roku policjan-
ci czuwali nad bezpiecznym wypoczynkiem najmłodszych 
oraz bezpieczeństwem na naszych drogach.

Już w okresie poprzedzającym zimowy wypoczynek w 
szkołach prowadzone były spotkania policjantów z gronem 
pedagogicznym oraz uczniami. Funkcjonariusze podczas 
rozmów profilaktycznych przestrzegali i przypominali o po-
tencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są dzieci oraz 
sposobach ich przeciwdziałania. Łącznie na terenie powiatu 
oleckiego policjanci przeprowadzili 41 spotkań z uczniami 
oraz 3 ich rodzicami.

Funkcjonariusze w czasie ferii wspólnie z pracownikiem 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzili 

również kontrole koloni w ramach, których uczniowie wy-
poczywali w naszym powiecie. 

Mundurowi mając na uwadze także bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym prowadzili jednocześnie wzmożone dzia-
łania na drogach. Przez ostatnie dwa tygodnie funkcjona-
riusze skontrolowali blisko 350 pojazdów, 1 autobus oraz 
14 pieszych. Nałożyli przy tym na użytkowników dróg 103 
mandaty karne, pouczyli 15 osób oraz sporządzili 2 wnioski 
o ukaranie do sądu. 

Ponadto policjanci zatrzymali 7 nietrzeźwych kierują-
cych, zatrzymali 9 praw jazdy oraz 14 dowodów rejestra-
cyjnych. Najczęstszym wykroczeniem stwierdzanym przez 
funkcjonariuszy było przekroczenie prędkości, bo aż 44 ta-
kie przypadki. 

Wzmożone działania trwały szczególnie 5 lutego, kiedy 
to był wzmożony ruch na drogach spowodowany powrotami 
do domów. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kraina OZA
„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna platforma in-

ternetowa dla osób z autyzmem. Platforma powstała w wyniku projektu 
innowacyjnego, którego celem jest wspieranie włączenia społecznego 
osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Platforma składa 
się z dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron:

• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona jest dla osób 
z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera m.in. 
ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy i opcję audio. Posia-
da treści zarówno „społeczne” jak i „zawodowe” (m.in. cykl szkoleń 
e-learningowych przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). 
Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących np. w domu i szkole.

• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia osób z au-
tyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów i potencjalnych pracodaw-
ców oraz studentów. Zawiera treści informacyjne, a także szkolenia e-
-learningowe dla pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z 
autyzmem. 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Zaproszenie 
na badanie cytologiczne
Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjne-

go Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przepro-
wadzane są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w 
wieku 25-59 lat, finansowane w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Z możliwością jego powta-
rzania co 3 lata.

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

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

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
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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-KARLSRUHE,
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

Zapowiedzi 
imprez sportowych

Piłka nożna
 Mecze Sparingowe Czarnych Olecko 

- Boisko ze sztuczną murawą
Czarni Olecko - Warmia Grajewo, Środa, 

8 luty godz. 18:30,
Czarni Olecko - Mazur Pisz Sobota, 

11 luty godz. 13:00,
Czarni Olecko - Śniardwy Orzysz, Sobota, 

18 luty godz. 13:00,
Czarni Olecko - Wigry II Suwałki, Sobota, 

25 luty godz. 16:00,
Czarni Olecko - Pomorzanka Sejny, Sobota, 

4 marzec godz. 18:00,
Czarni Olecko- Sparta Augustów Sobota, 

11 marzec godz. 16:00.
 Piłka ręczna

Rozgrywki ligowe drużyn dziecięcych
Termin i miejsce: 11.02.2017r. (sobota)  godz. 12:00, Hala 
LEGA
 Mecz III ligi piłki ręcznej MLKS Czarni Olecko - UKS 
Jaćwingowie Gołdap
Termin i miejsce: 11.02.2017r. (sobota)  godz. 18:00, Hala 
LEGA

 Pływanie
 Warmia i Mazury Pływają - eliminacje V
Termin i miejsce: 11.02.2017r. (sobota)  godz. 10:00, Pły-
walnia Lega

 Tenis Stołowy
 „Edkar” Grand Prix Olecka w tenisie stołowym - runda III
Termin i miejsce: 26.02.2017r. (niedziela) godz. 10:00, Hala 
Lega

Nadal szukamy wyjątkowych 
pamiątek z regionu

Dobra wiadomość dla artystów z regionu, dla mieszkań-
ców i turystów nas odwiedzających – będzie kolejna edycja 
konkursu na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”. Konkurs 
zostanie ogłoszony w tym roku po raz dziesiąty.

- Samorząd województwa w 2007 roku włączył się w 
poszukiwania pamiątki, która może być wyróżnikiem re-
gionu na tle innych województw – mówi marszałek Gustaw 
Marek Brzezin – Zadanie nie łatwe, bo województwo war-
mińsko-mazurskie jest bardzo zróżnicowane pod względem 
przyrodniczym, historycznym, kulturowym. Przez te lata 
udało nam się zgromadzić niezłą kolekcję, której nie powsty-
dziłaby się niejedna galeria. To już ponad 500 pamiątek, spo-
śród których najbardziej rozpoznawalne są dzieła ceramiczne 
i biżuteria. Nie przestajemy liczyć na kreatywność twórców 
związanych z Warmią i Mazurami.

Jednym z założeń konkursu jest właśnie wzbudzanie 
wśród twórców chęci poszukiwania regionalnych wyróżni-
ków, czerpania inspiracji z kultury ludowej oraz historii War-
mii i Mazur. Ważne jest także spowodowanie wzrostu aktyw-
ności w zakresie twórczości artystycznej, opartej o unikalne 
cechy regionu.

Pierwotnie samorząd prowadził te działania własnymi 
siłami. Aby wzmocnić działania promocyjne, w roku 2009 
zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu „Pamiątka re-
gionu Warmii i Mazur” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

Do żłobka marsz!
Ponieważ odnotowuję wszelkie sukcesy obecnego par-

lamentu, więc chciałbym dorzucić kolejny kwiatuszek. 
Staram się, jak mogę, robić piar (na sucho) PiS-owi, który 
utrudnia mi zadanie, bo knoci we dnie i w nocy; mówiąc 
wprost - pieprzy.  Nie będę się wałęsał i przystępuję do 
rzeczy. W Gminie Czarne, woj. pomorskie, otwarto żłobek 
i przytwierdzono na śruby tablicę z wersalikiem: ŻŁOBEK 
GMINNY W CZARNEM POWSTAŁ W RAMACH RE-
ALIZACJI RESORTOWEGO PROGRAMU „MALUCH” 
PRZY POPARCIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
ANTONIEGO MACIEREWICZA, AGENCJI MIENIA 
WOJSKOWEGO ORAZ BURMISTRZA CZARNEGO 
PIOTRA ZABROCKIEGO CZARNE, DNIA 31.01.2017R.

Tylko patrzeć, jak pojawi się druga tablica, na której 
uwieńczy się tych, co ufundowali pampersy, bo maluchy 
do czasu trzymają to, o czym półgębkiem mówią dorośli. 

Piszę krótko i jasno, bo Czarne to miasteczko z herbem, 
na którym widnieje młot, gwiazda, półksiężyc, a pod trzon-
kiem młota łeb ryby (świeży).

Czesław Mirosław Szczepaniak
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SUKCES UCZNIÓW 
SZKOŁY MUZYCZNEJ

W dniach 17 i 18 stycznia w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I i II stopnia w Olsztynie odbyły się Regionalne 
Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas 
instrumentów dętych drewnianych szkół muzycznych I stop-
nia. W przesłuchaniach regionu północno-wschodniego 

w kategorii flet-obój wzięło udział 80 uczniów. Olecką 
szkołę muzyczną reprezentowali : 

Natalia Ampulska kl. II/4 - WYRÓŻNIENIE (22 
punkty) , Bartosz Woronko kl. IV/6 - WYRÓŻNIENIE 
(22 punkty), Julia Truszczyńska kl. V/6 – (21 punktów). 
Uczniów (w skali 1 – 25 punktów) oceniało jury w składzie: 
dr hab. Ewa Murawska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), 
ad dr Marta Różańska (Akademia Muzyczna w Gdańsku), 
dr Małgorzata Lange-Banaś (ZPOSM I i II stopnia w War-
szawie). W bieżącym roku jury przyznawało wyróżnienia od 
22 punktów.

Wszyscy uczniowie są wychowankami klasy fletu Woj-
ciecha Borowika. 

Wojciech Borowik otrzymał WYRÓŻNENIE za przy-
gotowanie uczniów do regionalnych przesłuchań Centrum 
Edukacji Artystycznej, uczniom akompaniował Michał Ma-
karewicz, który również  otrzymał WYRÓŻNIENIE.

Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogom. Życzy-
my kolejnych sukcesów.

msi

16 lutego (czwartek) - spotkanie z Magdaleną 
Grzebałkowską

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna 

Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, 
autorką książki „1945. Wojna i pokój”. 

Jak oswajali się z obcością nowi mieszkańcy Prus Wschod-
nich  - „osadnicy na Ziemiach Odzyskanych” wg wówczas 
obowiązującej nomenklatury? Co przeżywali powracający do 
stolicy warszawiacy? O czym myślała  Niusia, córka organisty 
w Bakałarzewie, gdy wynosiła z ojcem pianino z domu we 
wsi, która niedługo miała się już nazywać Dąbrowskie, a w 
szabrowanym sklepie w Olecku  znalazła na półce tajemnicze 
domki?   

Magdalena Grzebałkowska, z wykształcenia historyk 
(Uniwersytet Gdański), z zawodu dziennikarka „Gazety Wy-
borczej”. Jest autorką biografii księdza Jana Twardowskiego 
Ksiądz Paradoks i Zdzisława Beksińskiego Beksińscy. Portret 
podwójny. 1945. Wojna i pokój (2015) to jej ostatnia książ-
ka, w której opisuje dramatyczne, niepewne odbudowywanie 
się życia po zakończeniu drugiej wojny światowej widziane z 
perspektywy zwykłego człowieka.    

Nowi emeryci i renciści 
z nowymi legitymacjami

Od początku lutego każdy kto przejdzie na świadczenie 
z ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty, dostoso-
waną do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.

Rocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje między 
350 tys. a 400 tys. nowych legitymacji emeryta-rencisty. Le-
gitymacja jest potwierdzeniem pobierania świadczenia z ZUS. 
Do końca stycznia obowiązywał jej stary, jasnozielony wzór 
(z elementami graficznymi w tle), jeszcze z 2004 r.

Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wydaje już tylko nowe biało-zielone legitymacje. Od starych, 
poza wyrazistą kolorystyką, odróżnia je także parę innych 
szczegółów. Po pierwsze i najważniejsze, legitymacja zawiera 
skrót „LER” (od legitymacji emeryta-rencisty) pisany języ-
kiem Braille’a, co ułatwia rozpoznania dokumentu osobom 
słabowidzącym i niewidzącym. Nowa legitymacja nie ma już 
pola „numer świadczenia”, zastąpiło je pole „rodzaj świadcze-
nia”, w ramach którego pojawiać się będą: emerytura, emery-
tura pomostowa, renta, renta socjalna, nauczycielskie świad-
czenie kompensacyjne.

Rzecz niezwykle ważna: stare legitymacje zachowują 
ważność i nie będą automatycznie przez ZUS wymieniane. 
Jednak osoby mające problem ze wzrokiem, dla których legi-
tymacja opatrzona alfabetem Braille’a, będzie stanowiła duże 
ułatwienie, mogą w każdej chwili zdać stary dokument i ode-
brać nowy.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypo-
mina, że legitymacja z zasady nie stanowi tytułu do jakich-

kolwiek ulg np. w transporcie publicznym. O tym decydują 
odrębne przepisy dotyczące przewozów w transporcie krajo-
wym oraz lokalnym. 

Monika Górecka 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego
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PO KOKARDĘ (305)

Można? Można!

Gile przyleciały na chwilę i przyniosły zimę 
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- Rzepki kolanowe podciągnąć, …. pośladki górne 
do dolnych, …. Zrolować uda do środka….

O, rety!! O co w tym wszystkim chodzi?! Po kil-
ku takich komendach pogubiłam się, gdzie co mam. W 
ogóle byłam zaskoczona, że przybyły mi nowe części 
ciała, o których nie miałam świadomości, że je mam.  

Naprawdę nie mogłam pojąć, jak mam rolować uda 
do wewnątrz lub na zewnątrz. Co ciekawsze nie do-
strzegałam tego u współćwiczących, więc zbyt mocno 
sobie nie obciążałam tym mojej blond główki i ćwiczy-
łam dalej. 

Zanim dotarłam do ćwiczeń, to musiałam się poła-
pać w ekwipunku: bolster, pianki, klocki, mata, koce, 
pasek..

- Pies!
I wszyscy po tej komendzie stają na rękach i nogach 

jednocześnie wyciągając grzbiet do góry. Potem inne 
ćwiczenia. Równie interesujące co intensywne. I tak 
dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Stękamy, na-
rzekamy, ale ćwiczymy.

Joga. Ta dyscyplina powstała w Indiach; jest samo-
doskonaleniem, medytacją i ascezą.

- Halasana!
Och! Znowu się gubię i podpatruję tych, którzy są 

przede mną.
Joga to związek pomiędzy ciałem i umysłem. We-

dług wszelkich źródeł, to trening ciała i ducha, co ma 
doprowadzić tego, który ją uprawia, do rozpoznania na-
tury rzeczywistości. Jednak intensywna i długotrwała 
medytacja była uciążliwa, dlatego „skrócono” ją i po-
wstał odłam zwany „hatha – joga” i utożsamiana jest 
z zestawem ćwiczeń fizycznych i umysłowych, które 

uprawiane są dla zdrowia. I właśnie na takie zajęcia 
osobiście trafiłam. Nie medytujemy (przynajmniej ja), 
ale nasza „guru” stara się, by nie zakłócać rozmowa-
mi ćwiczeń, by się skupiać i oddychać odpowiednio.

Przyznaję, na pierwszych zajęciach, na które 
poszłam z sąsiadką, śmiałyśmy się w kącie sali, bo 
wszyscy wydali nam się śmieszni ćwiczący tak po-
ważnie. I, oczywiście, nie wytrzymywałyśmy w tych 
pozycjach po kilka minut. Zazdrościłyśmy po cichu, 
że innym, często starszym od nas, to się udaje. 

Najbardziej uwielbiam „wiszące kurczaki”. Na 
pasach, przy ścianie, odpowiednio zabezpieczeni 
zwisamy głowami w dół. Po chwili, kiedy już pasy 
przestają uciskać, jest taki moment, że zaczyna być 
przyjemnie, że odlatują wszelkie nagromadzone przez 
cały dzień myśli i jest… odlot. Naprawdę.

I po pięciu kwadransach intensywnego zmuszania 
ciała do aktywności, przychodzi czas, na który każdy 
czeka – kwadrans wyciszenia. Leżymy na matach, np. 
z bolsterem pod kolanami i woreczkiem z lawendą na 
oczach i… rozluźnij język, policzki…., kieruj odde-
chy na ręce… Czasami nie jestem pewna, ale mam 
wrażenie, że zasypiam. Och, jakie to przyjemne.

Ale nie to, jak się po trzech miesiącach okazało, 
jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nie boli 
mnie kręgosłup! To najlepsza rehabilitacja. I czuję się 
taka sprężysta, mam więcej sił witalnych, mam chęć 
do działania. Jest dobrze!

Jako pointę przytoczę pewien fakt. 
Nasza instruktorka kiedyś wykonywała zupełnie 

inny zawód. Kiedy poszła na emeryturę, zaczęła szu-
kać pomysłu na siebie. I przez przypadek trafiła na 
zajęcia prowadzone przez kogoś ze stolicy. Spodoba-
ło się. Wsiąkła. Odbyła dziesiątki szkoleń. Zdobyła 
należne certyfikaty i teraz nas zaraża. 

Można? Można.
Marusia


