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BUTY ROBOCZE WIELOSEZONOWE
WURTH MODYF 135zł

Wędkarzy na gęsto 
ryb jak w niedzielę

zawody wędkarskie, s. 9

Powiatowe eliminacje do XXII Wojewódzkiej Olim-
piady Wiedzy o Obronie Cywilnej,

s. 7

Wojciech Marek Darski 
Pasjonatem 

Przypisanych Północy
s. 10 - 11



Tygodnik Olecki 8/995 - r. 2017
to@borawski.pl2

K
23

90
8

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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„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

ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PIOSENKI

„Gratka dla nastolatka” – XXI edycja
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego, a od-
bywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I katego-
ria: kla-sy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, 
III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie).

2. Zakres konkursu – repertuar dostosowany do wieku wy-
konawcy, wyłącznie w języku polskim.

3. Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się w dniu 
15.03.2017 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej ROK „MG”.

4. Zgłoszenia: do dnia 10 marca 2017 r. – Regionalny Ośro-
dek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 
pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59, mail: rok@przystanek.pl

Uwaga! Biorący udział w  konkursie winien posiadać pół-
playbeck śpiewanego utworu lub akompaniament.

5. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji 
do koncertu finałowego dopuszczonych zostanie 15 uczestni-
ków. Eliminacje odbędą się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 
17:00. 

6. Osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w poprzedniej edycji  
„Gratki dla nastolatka” dopuszczone zostaną do eliminacji bez 
przesłuchań (obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa).

7. Podczas eliminacji i finału uczestnik prezentuje jeden 
utwór.

8. Uczestnik Gratki może brać udział wyłącznie w jednej 
prezentacji (niedopuszczalne jest występowanie w innych gru-
pach: np. tercetach, kwartetach, chórkach itp.)

9. Finał konkursu „Gratka dla nastolatka” odbędzie się 1 
maja 2017 r. o godz. 12:00.

10. Przyjazd uczestników na eliminacje i koncert finałowy 
– we własnym zakresie lub na koszt jednostki delegującej.

11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach  zostaną 
uhonorowani dyplomami i nagrodami.

12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wprowa-
dzenia zmian do niniejszego regulaminu.

13. Finalistom „Gratki dla nastolatka” organizator zapew-
nia warsztaty wokalne, które prowadzone będą w ROK „MG”.
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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)

S
ta

ły
m
 

k
li

e
n
to

m
 w

y
-

d
a
je

m
y
 k

a
rt

y
 

ra
b
a
to

w
e
!

w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

22 lutego (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 lutego (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, sala konferencyjna
19.00 - Śmierć w Sarajewie - film z cyklu KADR, kino Ma-
zur
24 lutego (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Dlaczego on - film, kino Mazur (2D napisy)
19.00 - Autopsja Jane Doe - film, kino Mazur (2D napisy)
25 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.10 - 14.00 - VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dy-
rektora Zespołu Szkół na Siejniku. 
11.00 - Pączki, faworki - Zapusty, warsztaty historyczne, 
Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
16.00 - Czarni Olecko - Wigry II Suwałki, mecz sparingowy, 
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Dlaczego on - film, kino Mazur (2D napisy)
19.00 - Autopsja Jane Doe - film, kino Mazur (2D napisy)
26 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - „Edkar” Grand Prix Olecka w tenisie stołowym - 
runda III, hala Lega
27 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
28 lutego (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.30 - Życie w wierszu trwa, spotkanie z Weroniką Kolo-
szewską, biblioteka, ul. Kopernika
1 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 12
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
2 marca (czwartek) 
apteka dyżurna Składowa 2A
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek 
internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
3 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
4 marca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje VI, hala Lega
18.00 - Czarni Olecko - Pomorzenka Sejny, mecz sparingo-
wy, boisko ze sztuczną murawą
5 marca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
6 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
7 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8 marca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Ciao, ciao, bambino - monodram-koncert, sala kina 
Mazur
10 marca (piątek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

V
25

40
3

10 lutego od 15.37 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

10 lutego od 16.47 jeden zastęp JRG PSP nadal zabez-
pieczał miejsce wypadku drogowego sprzed południa na 
obwodnicy Olecka.  

11 lutego od 3.59 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski wyjechały do Kukowa do fałszywego  złośliwego 
alarmu. Zgłoszono pożar zabudowań.

12 lutego od 15.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał zady-
mienie z mieszkania przy placu Wolności. 

12 lutego od 16.49 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do 
fałszywego alarmu w dobrej wierze. Zadymienie w miesz-
kaniu przy placu Wolności.

13 lutego od 13.05 dwa zastępy JRG PSP interweniowa-
ły na ulicy Przytorowej. Zasłabnięcie przy przygotowywa-
niu posiłku.

13 lutego od 17.59 dwa zastępy OSP Świętajno gasiły 
pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Dybowie.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
14 lutego od 22.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy Kolejowej pożar sadzy w kominie budynku mieszkal-
nego.

15 lutego od 8.28 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu 
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

16 lutego od 14.23 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

17 lutego od 19.51 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

18 lutego od 14.23 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
wodę z zalanego mieszkania w Połomie..

18 lutego od 14.24 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Batorego pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Bogusław Arciszewski

• Robert Betko
• Igor Błazieński

• Anna Leszczyńska
• Andrzej Mikucki

• Marzanna Ziobro (Pisz)
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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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XXVII Sesji Rady Powiatu w 

Olecku w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) 
o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa 

Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powia-

tu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Informacja za 2016r. z realizacji „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016–2025”.
8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011–
2016”.

9. Sprawozdanie za 2016r. z realizacji powiatowego pro-
gramu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 
2009 – 2020”.

10. Sprawozdanie za 2016r. z realizacji powiatowego 
programu zdrowotnego „Zapobieganie nadwadze i otyłości 
oraz przewlekłym chorobom na lata 2011 – 2017”.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku za rok 2016 wraz 

z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 
2016r, w tym w zakresie systemu pieczy zastępczej 

(w tym zawarta jest ocena Powiatowego Programu Roz-
woju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017).

12. Ocena działalności z zakresu pomocy społecznej 
realizowanej przez Dom  Pomocy Społecznej w Kowalach 
Oleckich, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych w Olecku oraz Dom Pomo-
cy Społecznej „Jaśki” za 2016r.

13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponad-

gimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie po-
wiatu oleckiego;

b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2012 z dnia 14 
sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunika-
cyjnych na terenie powiatu oleckiego, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Olecki oraz warunków i za-
sad korzystania z tych przystanków;

c) w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Modernizacja 
kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z Działania 2.4. Rozwój 
kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty kon-
kursowe;

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Olecko;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie 
związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;

f) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Olecko.

14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

15. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
16. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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Felieton

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

Wielkimi krokami zbliża się 
Dzień Kobiet. Kiedyś Marusia 
napisała obszernie o swym do 
niego stosunku. Za opublikowa-
nie tego opisu oleckie feministki 
zbeształy mnie okrutnie... Cóż, 
jest chyba wolność prasy?!?

Na zapas się nie przejmowa-
łem?

Rozbawił mnie szczególnie ostatni akapit jej tek-
stu: ... „optymizmu

przez następny rok życzy wam prawdziwa baba”. 
Hura!!! 

Bo co tu dużo mówić. Lubię baby... a kto ich nie 
lubi? Nie trzeba też święta żeby wobec nich zacho-
wywać się szarmancko... noblesse oblige. Co prawda, 
widząc zachowania niektórych panów mam wrażenie, 
że to właśnie dla nich to święto zostało wymyślone... 
A w zasadzie, by ich partnerki choć na kilka minut 
odetchnęły.

Chylę czoła przed obowiązkami kobiet... przed ich 
pracą i oddaniem domowi. Umiem to docenić, bo i ja 
choć ominął mnie zaszczyt rodzenia, to przez kilkana-
ście lat wychowywałem sam dwójkę dzieci - aż do ich 
dorosłości.

Robiłem zakupy, sprzątałem, gotowałem, prałem, 
suszyłem i prasowałem, łaziłem na wywiadówki, po-
magałem w lekcjach. Raz nawet, kiedy jedyny, jedyny 
raz napisałem za dziecko pracę domową z polskiego 
dostałem dwójkę.

Do tej pory nie mogę zapomnieć tej zniewagi pew-
nemu poloniście.

Z wszystkich domowych czynności najbardziej nie 
lubiłem prać firanek. Dlatego zaopatrzyłem się w ża-

luzje.
Kiedy odwiedza mnie córka muszę choć raz ugo-

tować bigos. Nie było to wtedy coś wymyślnego. 
Takie raczej czyszczenie lodówki. Dla niej jednak 
jest to smak dzieciństwa, tak samo zresztą jak smak 
palonych pestek słonecznika i wieczorny zapach let-
niego jeziora.

Tak więc wiem ile pracy trzeba włożyć w dom i ...
... dlatego jeszcze raz chylę czoła przed wszystki-

mi tymi, którzy nie mają oparcia w swoim partnerze. 
Amen

 ***
Bywają takie dni i zdarzenia podczas dziejącego 

się czasu, że staję przed nimi w pierwszej chwili bez-
radny. Dzieje się tak, kiedy mnie lub moich przyja-
ciół spotyka rażąca krzywda. 

Podkreślam, że bez reakcji pozostają pierwsze 
chwile po zdarzeniu. To jest czas na przemyślenie 
działań, na jak najbardziej celowe złagodzenie skut-
ków lub, kiedy jest to celowe działanie ludzkie, zna-
lezienie najlepszej strategii obrony.

Kilka lat temu olecczanin, jeden z oleckich przed-
siębiorców, którego mam zaszczyt być mało „na-
chalnym” przyjacielem, właściciel jednego z dużych 
zakładów pracy, opowiedział mi pewną historię. 
Odkrył w swoim przedsiębiorstwie, że jest syste-
matycznie okradany przez jednego z pracowników. 
Złapał owego mężczyznę na tzw. gorącym uczynku. 
Nie wezwał policji, choć kradzież, nawet ta jednost-
kowa, była duża. 

Kazał napisać złodziejowi podanie o zwolnienie 
i je przyjął.

Są jednak przysługi tak wielkie, że podziękowa-
niem za nie może być tylko dozgonna nienawiść. Od 
tej pory człowiek-złodziej chodził po Olecku i roz-
powiadał niestworzone rzeczy o tym przedsiębiorcy: 
o jego bezduszności, chęci zysku za każdą cenę itp. 
bzdurach. 

„To był mój jedyny raz, te darowanie złodziej-
stwa. Teraz, gdy coś takiego się zdarzy wzywam 
policję. Jak mogłem myśleć, że jak ktoś kradnie, to 
nie będzie również kłamał?” – skomentował swoją 
opowieść przedsiębiorca.

To jest przesłanie dla innych: winy można wyba-
czyć, ale nie darować. Złodzieja, trzeba traktować 
jak człowieka poważnie chorego. Można starać się 
zignorować objawy, ale leczyć trzeba. W innym wy-
padku choroba i jego, i nas zniszczy.

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

Głosuj na Europejskie Drzewo 
Roku 2017

Trwa głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2017. 
Spośród drzew z 16 europejskich krajów plebiscyt wygra to, 
które otrzyma największą liczbę głosów internautów.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątko-
wany w 2011 r. jako rozwinięcie konkursu Drzewo Roku, 
który w Republice Czeskiej od wielu lat organizuje Czeska 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W finale konkursu 
europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. 
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ciekawe stare drze-
wa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego, które powinniśmy cenić i chronić. W konkursie 
decydujące nie jest piękno, rozmiary czy wiek, ale historia i 
związki drzew z ludźmi.

Polskim kandydatem do Europejskiego Drzewa Roku 
2017 jest dąb Józef z Wiśniowej z województwa podkar-
packiego, posiadający niezwykłą historię, ściśle związa-
ną z miejscem, w którym rośnie. To właśnie urok okolicy 
skłonił rodzinę Mycielskich do kupna dworu, który stał się 
ośrodkiem życia intelektualnego i kulturalnego regionu. W 
czasie II wojny światowej dąb był schronieniem dla rodziny 
żydowskiej. Wizerunek drzewa widniał również na przed-
wojennym banknocie stuzłotowym. Obecnie dąb Józef po-
dziwiany jest przez uczestników licznych wycieczek, a także 
jest obiektem fotograficznym i malarskim.

Z polskim dębem konkurować będzie 15 drzew z euro-
pejskich krajów:

• lipa w miejscowości Masseman z Belgii,
• dąb bezszypułkowy przy kościele Nasalevtsi z Bułgarii,

Floriany
Zarząd Główny Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP zaprasza do 
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Kon-
kursie na Najlepsze Inicjatywy dla Spo-
łeczności Lokalnych z udziałem OSP i 
samorządów – FLORIANY.

Głównym celem konkursu jest inspirowanie, prezento-
wanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko poję-
tego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia po-
mocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia 
mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji 
i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i ak-
tywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs jest adresowany głównie do ochotniczych 
straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalny-
mi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami 
realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkań-
com małych i większych miejscowości.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty doty-
czące takich obszarów jak:

• rozbudowa infrastruktury lokalnej,
• poprawa bezpieczeństwa,
• ochrona środowiska i ekologia,
• poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
• edukacja,
• rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki,
• kultura i tradycja,
• aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
• integracja społeczna,
• innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększa-

nie dostępności do internetu i tworzenie bezpiecznego śro-
dowiska cyfrowego,

• współpraca zagraniczna,
• najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

Termin zgłaszania upływa 28 lutego 2017 r.
Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem i 

formularzami zgłoszeniowymi na www.floriany.zosprp.pl.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl
• lipa w Lipce z Republiki Czeskiej,
• sykomora w przełomie z Anglii,
• dąb Russalka z Estonii,
• drzewo deszczowe z parku Céron z Francji,
• buk pnący w Hoppenrade z Niemiec,
• platan na placu Jászai Mari z Węgier,
• drzewa Hugha O Flaherty z Irlandii,
• dąb Stelmužė z Litwy,
• dąb wiecznie zielony z Północnej Irlandii,
• drzewo Ding Dong ze Szkocji,
• platan z Budatina ze Słowacji,
• sosna Aprisquillo z Hiszpanii,
• dąb Brimmons z Walii.

Głosowanie trwa do 28 lutego 2017 r. W ostatnim tygo-
dniu, tj. od 22 do 28 lutego 2017 r., głosowanie jest tajne, 
co oznacza, że na www.treeoftheyear.org nie można będzie 
znaleźć aktualnej liczby głosów. Wyniki zostaną ogłoszone 
podczas Ceremonii Rozdania Nagród 21 marca 2017 r. w 
Brukseli.

Głos na polskie drzewo można oddać na www.tre-
eoftheyear.org

Zapraszam do głosowania.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl
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Powiatowe eliminacje do 
XXII Wojewódzkiej Olimpiady 

Wiedzy o Obronie Cywilnej
Z testem wiedzy oraz zadaniami praktycznymi z zakre-

su udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony 
przeciwpożarowej, zagrożeń życia i zdrowia oraz ogól-
nych przepisów i zasad ruchu drogowego zmierzyli się 
wczoraj uczniowie 3 oleckich szkół w ramach eliminacji 
powiatowych do XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o 
Obronie Cywilnej. Konkurs wygrał zespół z Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku.

17 lutego w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyły 
się powiatowe eliminacje do XXII Wojewódzkiej Olimpia-
dy Wiedzy o Obronie Cywilnej. Konkurs ma na celu popu-
laryzację problematyki obrony cywilnej oraz przygotowa-
nie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych 
zachowań w obliczu zagrożeń cywilnych, a także kształ-
towanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  

W zawodach uczestniczyły dwuosobowe drużyny z 
trzech oleckich szkół. W komisji konkursu znalazł się mię-
dzy innymi funkcjonariusz oleckiej komendy st. asp. Mi-
rosław Wydra, który 
przygotował uczestni-
kom zestawy pytań do-
tyczące ruchu drogowe-
go.  

Eliminacje po-
wiatowe uczestnicy 
rozpoczęli od rozwią-
zania testu wiedzy, 
który zawierał 50 py-
tań. Następnie zespoły 
przystąpiły do zadań 
praktycznych z zakre-
su udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycz-
nej, ochrony przeciw-
pożarowej, zagrożeń 
życia i zdrowia oraz 
ogólnych przepisów i 

zasad ruchu drogowego. W ostatnim 
etapie drużyny musiały odpowie-
dzieć na 5 pytań z zakresu obrony 
cywilnej.

Po podsumowaniu wyników eli-
minacje powiatowe wygrał zespół z 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku. Teraz zwycięzcy 
będą reprezentować nasz  powiat na 
szczeblu wojewódzkim. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Pączek
Zawsze tłusty, z obwódką w 
pasie, to znak, że w gorącym oleju

pływał, wyrósł wszerz i wzdłuż jak 
drożdżowa kula, więc trudno mu się
poruszać, w środku ma pępuszek ze
słodkiego nadzienia,
najlepszy na trzy gryzy,
lekko przesładzali, gdy pisali, że
chrupie jak „kora z rajskiego drzewa”,

pączek – mały kawałek ciasta,
obrobiony w koło, wrzucony do
tłuszczu, obsypany skórką pomarańczy,
pod kołderką z lukru, czeka na ... usta. 
 

Odkrycie matki
W pewien letni dzień usiedliśmy z siostrą przy stole. Do 

kolacji. Stół ziębiła cerata, na której stały talerzyki i kubki z 
białą kawą. W pewnym momencie matka zapytała: „Gdzie 
jest środek człowiek?” Moja starsza o dwa lata siostra, Cze-
sława Bożena, wskazała na miejsce w okolicach żołądka. 
Matka powiedziała stanowczo: „Nie!” A kiedy przyszła na 
mnie kolej, to wziąłem rękę i przerzuciłem przez ramię, żeby 
wskazać na kręgi lędźwiowe. 
Matka popatrzyła i skomento-
wała: „A gdzie tam!” Wzru-
szyliśmy ramionami. Zrobili-
śmy kwaśne minki. 

Matka podeszła do nas i 
powiedziała, żebyśmy podnie-
śli w górę piżamki. Po chwili 
objawiła: „Środek człowieka 
jest w pępku!”

W odpowiedzi matki było 
wszystko. Zwięzłość i żarcik. 

Oczywiście, że byliśmy 
tym odkryciem zdziwieni. Jak 
gapy. Z tego wrażenia palec 
włożyliśmy w sam środek za-
wiązanego w Grójcu pępusz-
ka. 

Smak
Smak poznałem w dzieciństwie. Mieliśmy sadek i ogró-

dek. Jabłonie, śliwy, czereśnie, wiśnie, maliny, truskawki, 
orzechy (włoskie i laskowe). 

Ziemniaki, kartofle, sałatę, kapustę, ogórki, koper, pie-
truszkę, seler, cebulę, groch. 

Tylko mleko i chleb kupowano w sklepie albo od chłopa. 
Matka chowała kurczaki, kury, kogutki, świnie, owce, króli-
ki. Jeżeli coś było potrzebne, to wychodzono z domu i było 
na wyciągniecie ręki. Jeżeli podczas obiadu gotowano zupę, 
to kopano kartofle, warzywa obierano i wrzucano do garnka 
z wodą z naszej studni, co miała kilka kręgów. Gotowano 
na węglowej kuchni. Rosół bulgotał. Matka, gdy nalewała 
do talerzy, szła do ogródka po świeżo zerwaną natkę. Myła i 
siekała, i wrzucaliśmy do głębokiego talerza. 

Dzięki temu wiem, jaki mają smak świeże warzywa. 
Świeżo zerwane jabłko inaczej smakuje, niż te które kupuje-
my na targu albo w sklepie. Nie jest zwiędnięte. 

Smak świeżych malin. Co za wspaniałość! Albo świeżo 
zerwana truskawka, jeszcze ciepła od promieni, inaczej sma-
kuje niż z łubianki, gdzie odtajała. Albo kołderka śmietany 
zebranej z mleka, które w nocy stało w bańce w cembrowinie 
studni. Tego się z niczym nie da porównać. Smaku z dzie-
ciństwa i młodości się nie zapomina. Surogat smaku jest dla 
ludzi z miasta na targu, choć to już nie jest to. 

Nie jestem aż tak wielkim smakoszem, choć Graszka jest 
poetką kuchni i piekarnika (i nie tylko!). Wystarczy, że ktoś 
przynosi owoc, a wiem, co jest wart. Oczywiście, że nie krę-

cę nosem, choć zawsze czuję, że to nie jest taki smak, jak w 
dzieciństwie. Chleb posmarowany dżemem własnej roboty, 
to była pycha. Kubek białej kawy, rozkosz podniebienia. 
Drożdżowe ciasto babci, sam smak. I ta herbatka „Gruziń-
ska”, taka słomkowa, prawie nie do picia, ale z tym ciastem 
babcinym, kiedy jadłem z dziadkiem do ostatniego okrusz-
ka, tego się nie zapomina. Do końca życia. 

Smaki z dzieciństwa powracają do nas, gdy jesteśmy 
starsi i wtedy nam się skrzydełko podnoszą. Świeżych 
smaków się nie zapomina. Z gruntu. Pod warunkiem, że 
nas nie odwiedza profesor Alzheimer. 

Palce lizać
Kiedy przygotowywałem tekst o Tłustym Czwartku, to 

poprosiłem Marka Karpowicza z Sejn o ikonografię. Marek 
cienkopisem wykonał rysunek. Po prostu, szastnął pączka 
na kilka gryzów, a nie na trzy gryzy, jak z cukierni Blikle-
go. To jest pączuch, jaki pamiętam z dzieciństwa, wypieka-
ny na głębokim tłuszczu przez moją ciocię Celinę Tomecką 
z Lasu Lesznowolskiego koło Grójca. Wielki. Z powidłem, 
którego nie żałowano. Obsypany cukrem pudrem, a nie w 
płaszczyku z lukru. Pycha. Smak, który pamiętam. Ba! Jak 
o tym piszę, to czuję w ustach ślinkę. 

Moja matka Marianna smażyła na smalcu faworki. Na 
stolnicy robiła kruche ciasto w kształcie powyginanych 
pasków. Kilka razy do roku na głębokim talerzu leżał ob-

sypany pudrem ciemno-
żółty chruścik. Słodkimi 
kokardkami się raczyli-
śmy, nie tylko w Tłusty 
Czwartek. Matka latami 
smażyła chrupiące placki 
ziemniaczane, które je-
dliśmy, posypując cukrem 
albo z dżemem, czasami 
ze śmietanką. Często też 
raczyliśmy się ciepłymi 
racuszkami z jabłkami, 
posypanymi cukrem pu-
drem albo posmarowany-
mi marmoladą. W kuchni 
na stole przykrytym cera-
tą, w głębokim pucharku 
leżały ciasteczka domo-
wego wypieku. I pomy-

śleć, że ciastko w kształcie kulistym, smażone na smalcu i 
nadziewane, tyle pozostawiło wspomnień. 

Jędrzej Kitowicz, pisząc o panowania Augusta III, po-
sunął się do takiego komentarza: „Ciasto także francuskie, 
torty, pasztety i inne, pączki – nawet wydoskonaliło się to 
do stopnia najwyższego. Staroświeckim pączkiem trafiw-
szy w oko mógłby go podsinić, dziś pączek jest tak pulch-
ny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku znowu się rozciąga 
i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z 
półmiska”. 

Teodor Parnicki skreślił: „Wrzucała pączki do smalcu 
i wyjmowała je ażurową chochlą w tej jedynej właściwej 
chwili, kiedy ślicznie zarumienione od góry i z dołu, za-
chowywały pośrodku białą obrączkę (Zegar)”.

Maria Dąbrowska zanotowała: „Była herbata z pączka-
mi i faworkami”. 

Pierwsze pączki jadłem, popijając je gorącą herbatką. A 
gdy dorosłem, lubiłem do nich sobie zaparzyć mocną kawą 
w szklance, tzw. „szatana”. Dzięki temu dość szybko zro-
zumiałem, co to znaczy opływać jak pączek w maśle. 

Minęły lata. 
Jestem starszym panem z bródką; siedzę w przedziale 

wieku 60+. I słodycz mi się przypomina, jakbym z cytry-
ny wycisnął mandarynkę. Czuję się jak goj, który pamięta 
żydowskie przysłowie: „od dobrego jadła brzuch nie boli, 
od dobrego trunku nie boli głowa, a od dobrej żony nie boli 
życie”. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
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Wędkarzy na gęsto 
ryb jak w niedzielę

Szurpiły. Drugie, po jeziorze Hańcza jezioro Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego, zarówno pod względem głębokości 
jak i powierzchni. Z dużą wyspą i dwiema pokaźnymi zatoka-
mi. Głębokość maksymalna, to ponad 46 metrów, średnia 10 
metrów. Powierzchnia sięga 90 hektarów. No, Śniardwy to, to 
nie są, ale woda czysta, brzegi bardzo urozmaicone, głęboko-
ści znaczne, strome spadki dna i co najważniejsze grubaśne 
okonie i coraz rzadziej spotykana sieja. 

Właśnie ta ryba skusiła prawie trzydziestu wędkarzy koła 
Okoń, do wyjazdu na Szurpiły w niedzielę 5 lutego. I tylko z tyłu 
głowy majaczy przeświadczenie, że w niedziele ryby nie biorą. 

Może jednak nie tym razem. Sezon podlodowy w pełni. 
Luty jest uważany za dosko-
nały czas do polowania na 
sieję. Piąta trzydzieści i au-
tokar pełen wędkarzy i ma-
rzeń o srebrnołuskiej rybie 
ruszył w kierunku Suwałk. 
Trochę ponad godzinę jaz-
dy i jesteśmy na podwórku 
gospodarza mieszkającego 
na Szurpiłmi. Trzeba dodać, 
że gospodarza wyjątkowo 
przyjaźnie nastawionego 
do wędkarzy. Wyjazd połą-

czony jest z rywalizacją. Liczy się najpierw sieja, a następnie 
okoń. 

Strome zejście do jeziora, na szczęście pozbawione jest 
śniegu, więc droga jest dosyć łatwa. I szybka z racji ukształto-
wania terenu. Tak z górki na pazurki. Gorzej będzie z powro-
tem, ale to jeszcze za czas jakiś. 

Mimo pokaźnej gromadki, jaką stanowiliśmy, w ciągu 
godziny rozeszliśmy się po jeziorze, skupiając się jednak na 
dwóch znanych górkach. Wielu wędkarzy jest na Szurpiłach 
pierwszy raz w życiu i ma pewne trudności ze znalezieniem 
odpowiedniego łowiska. Ryby są jednak nie do końca prze-
widywalne i można na nie trafić w zasadzie wszędzie. Kilku 
wędkarzom się to udaje. Pierwsze okonie meldują się w więk-
szości na mormyszkach. Nie są to niestety okonie duże. 

Pogoda super. Prawie bezwietrznie, cieplutko, blisko zera. 

Czasem nawet sło-
neczko przebijało 
się przez chmury. 
Czas mija szybko. 
Ryby, a właści-
wie okonie i płocie 
trafiają się dosyć 
często. I tylko siei 
ciągle brak. A może 
ktoś złowił i trzyma 
to w tajemnicy? 

Łowimy zarów-
no w trzcinach, na 
skraju spadu, na 
blatach 4-ro ,5-cio 
metrowych, na kilkunastometrowych górkach . Efekty jed-
nak podobne, czyli mizerne. 

Wędrówki ludów, czyli przemieszczanie wędkarzy z le-
wej na prawą, ze wschodu na zachód trwały w najlepsze. Z 
małego letargu podczas wpatrywania się w znakomity kiwak 
produkcji Józka Makowskiego, wyrwał mnie dzwonek te-
lefonu. To Mitek Gojlik informował o rozpalanym ognisku. 
Zapłonęło koło altany, tuż po wejściu pod górę. Kończymy 
więc łowienie i razem z Jurkiem Rynkiewiczem, z którym 
cierpliwie, jednak bez większego efektu obławialiśmy głę-
boką górkę, ruszamy 
na spotkanie z górą. 
Zawsze, gdy się wspi-
nam,  rozumiem, dla-
czego rzadko tu przy-
jeżdżam, jednak, gdy 
jestem na szczycie i 
spojrzę na cudowną 
panoramę jeziora, 
wiem, że wrócę tu. 
Może tym razem po 
sieję. 

Siei nie złowił 
nikt. Największy 
okoń padł łupem 
Grzegorza Makowskiego i miał 28 cm. Cóż, czasem śred-
niaki też wygrywają. Ważne, że tak wielu wędkarzy posta-
nowiło razem spędzić niedzielę. A że w niedzielę nie biorą, 
wiadomo nie od dziś. Teraz kilka zwykłych dni, można ryb 
połowić. Ja również spróbuję. W którąś kolejną niedzielę, 
mam nadzieję , że w równie licznym gronie pojedziemy 
wspólnie na integrację. W tej udział wzięli: Chodnicki Ro-
bert, Gojlik Mieczysław, Kozłowski Marcin, Słomski Ja-
cek, Sobolewski Zdzisław, Makowski Grzegorz, Makow-
ski Józef, Moroz Robert, Miławicki Krzysztof, Sawicki 
Krzysztof, Przekop Marek, Dermont Mirosław, Dermont 
Marian, Wasilewski Andrzej, Kruszniewski Marcin, 
Gąska Leszek, Surażyński Mirosław, Rynkowski Jerzy, 
Hryniewicz Krzysztof, Wy6socki Jerzy, Kowalczyk Sta-
nisław, Ptaszyński Andrzej, Polakowski Rafał, Wiszowa-
ty Janusz, Horyń Mariusz, Gorlo Grzegorz 

oraz piszący te słowa
J.Arnold Hościłło
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Wojciech Marek Darski 
Pasjonatem 

Przypisanych Północy
17 lutego w klubokawiarni „Prosto z mostu”, odbyła się 

uroczystość wręczenia Wojciechowi Markowi Darskiemu – 
poecie, prozaikowi, publicyście, a także autorowi przewod-
ników turystycznych, honorowego tytułu „Pasjonat Przy-
pisanych Północy”. Tytuł został przyznany przez Kapitułę 
konkursu powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia Kultural-
nego „Przypisani Północy” z siedzibą w Olecku. 

Wojciech Marek Darski to niestrudzony popularyzator 
Mazur. W swoich publikacjach przybliża ich skomplikowaną 
historię, zaprasza do wędrówki po tej wyjątkowej krainie, fa-
scynuje ciekawostkami i wyobraźnią, przetwarza zapomnie-
nie na poezję oraz prozę. Wrażliwość poetyckiego spojrzenia 
Wojciecha Marka Darskiego, ciekawość, niezmienne zami-
łowanie do Mazur oraz całokształt pracy wykonanej na rzecz 
utrwalenia historii są niezaprzeczalnie wielkim atutem. 

Podczas uroczystości Wojciech Marek Darski wysłuchał 
laudacji, opowiedział o swojej pracy twórczej oraz przedsta-
wił ostatnie dokonania. W prezencie otrzymał od Stowarzy-
szenia grafikę Leszka Golińskiego „Inskrypcje” (ze zbiorów 
Wojciecha Łukasika). Można było także nabyć  książki laure-
ata i otrzymać autograf z pamiątkowym wpisem.

Honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” przy-
znawany jest od 2000 roku. Do tej pory honorowy tytuł 
Pasjonata przyznany został 15 Pasjonatom, między innymi 
za inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
Mazur, łączenie mazurskich miast i ludzi, poszerzanie ho-
ryzontów, próby zrozumienia innych, konsekwencję i głębo-
ki humanizm, dociekliwość artystyczną, aktywne szerzenie 

Pasjonaci Przypisanych Północy
2000 - Zbigniew Fałtynowicz
2001 - Mieczysław Ratasiewicz (śp)
2002 - Katarzyna i Zygmunt Waraksowie
2003 - Władysław Żurowski (śp)
2004 - Ryszard Demby (śp)
2005 - Józef Krajewski
2006 - Wojciech Kot
2007 - Adam Andryszczyk
2008 - Andrzej Kamiński
2009 - Marek Gałązka
2010 - Dariusz Morsztyn
2011 - Ewa Kozłowska
2012 - Mirosław Słapik
2013 - Wojciech Łukowski
2014 - Barbara Grąziewicz-Chludzińska
2015 - Wojciech Marek Darski

zasad zdrowego, harmonijnego życia w zgodzie z naturą, 
za Północny Przystanek, styl tworzenia wydarzeń sporto-
wych, które w mistrzowski sposób, łączą wizje i ludzi wo-
kół zasady fair play, niespokojne i artystyczne grzebanie 
w ludzkich duszach i wskrzeszanie w nich prawdziwych 
pasji, wieloletni mecenat nad różnorakimi inicjatywami 
kulturalnymi, dzięki którym zachowana zostanie pamięć 
o ludziach i rzeczach niezwykłych, rozsławianie ziemi 
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Oleckiej oraz trwałą zmianę wizerunku miasta Olecka, pasję 
wnikliwego badania i przekazywania historii Ziemi Oleckiej 
kolejnym pokoleniom, tworzenie w swoim niepowtarzalnym 
wiatraku na mazursko – garbatej ziemi, rozsławianie Olecka 
poprzez tworzenie zimowych, baśniowych pejzaży lodowiska 
„Bajka”, pogłębianie i przybliżanie pogranicza suwalsko-ma-

zurskiego oraz wyjątkową pasję przekazywania wiedzy po-
koleniom, archiwizację wydarzeń kulturalnych i społecz-
nych, zatrzymywanie na kartach książek ludzi i ich historii.

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

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

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

• 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
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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
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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
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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 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
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* 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
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50706

23
marca
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Pobór krwi w 2017
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłat-

nie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdro-
wych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. pod-
czas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze 
jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. 

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 
lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się doku-
mentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem 
PESEL wraz z adresem zameldowania).

Szczegółowe informacje dla honorowych dawców znaj-
dują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/dla-
-krwiodawcow/dyskwalifikacje .

W 2017 r. pobór krwi od honorowych dawców odby-
wał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. 
Gołdapskiej 27 od godz. 8.00 do godz. 11.00 w poniższych  
terminach:

- 2 marca
- 6 kwietnia
- 4 maja
- 1 czerwca 
- 6  lipca
- 3 sierpnia
- 7 września
- 5 października
- 9 listopada
- 7 grudnia.
Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nie-

obecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

NARODOWA LOTERIA PARAGONOWA
Odbieranie paragonów przynosi realne korzyści konsu-
mentom, przedsiębiorcom i całej polskiej gospodarce. To 
jest OK z każdego punktu widzenia!

Nie zwlekaj! Zgłoś swój PARAGON i weź udział w 
loterii!

W kategorii premiowanej możesz zgłosić paragon fi-
skalny, który oprócz paliwa zawiera także inne artykuły 
zakupione na stacji. 
Ważne, aby kwota za paliwo wynosiła minimum 10 zł - 
wszystkie takie zgłoszenia biorą udział w losowaniu Opla 
Insignii!

Więcej informacji na stronie https://loteriaparagonowa.
gov.pl/

25 lutego 2017 – warsztaty w Oleckiej Izbie Historycznej
godz. 11.00 , Olecka Izba Historyczna, Plac Wolności 22

Zapraszamy dzieci na spotkanie z cyklu „Warsztaty histo-
ryczne” pod tytułem

PĄCZKI , FAWORKI - ZAPUSTY
Zajrzymy do starych książek kucharskich , spróbujemy za-
pomnianych  specjałów. Kuchennymi drzwiami wejdziemy 

w świat dawnych przysmaków. 
Zapraszamy wszystkie łasuchy !
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Sos cumberland

Po polsku: wymieszać borówki z 
chrzanem i dodać odrobinę oliwy. 

Babka ziemniaczane z 
sosem grzybowym

40 dag ziemniaków, 2 jaja, 3 dag 
parmezanu, 70 ml śmietany,  5 dag 
masła
sos: 20 dag jakichkolwiek grzybów, 
łyżka oleju, łyżka maki

Ziemniaki gotujemy. Lekko ostu-
dzone rozcieramy z masłem i śmie-
taną. Dodajemy żółtka i parmezan. 
Na końcu dodajemy ubite na sztyw-
ną pianę białka. Masę nakładamy do 
małych foremek wysmarowanych 
masłem i pieczemy w średnio na-
grzanym piecu.

Podajemy z sosem grzybowym

Lukrecję
... stosuje się najczęściej do marynat, 
wywarów, zwłaszcza azjatyckich 
(najlepiej gotować ją w bulionie, za-
winiętą w gazę), a także do przygoto-
wywania napojów i słodyczy, takich 
jak lody, cukierki i czekoladki.

Ogórki faszerowane 
grzybami

Ogórek sałatkowy, cebula, sól, 15 
dag grzybów (pieczarek, rydzów, 
borowików lub podgrzybków), łyżka 
posiekanych świeżych ziół (pietrusz-
ka, koperek, bazylia, lubczyk – do 
wyboru lub wszystkie), sok z cytryny, 
2 dag margaryny, 3 łyżki jogurtu, 
masło

Ogórek obieramy i przekrajamy 
na pół. Wnętrza połówek wydrążamy 

22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Małgorza-
ty, Marty, Wrócisławy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra, 
Wrocisława, Wrócisława
23 lutego (Międzynarodowy Dzień 
Pomocy Potrzebującym) (Tłusty 
czwartek)
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, 
Romy
Bądzimierza, Bądzimira, Damiana, 
Florentyna, Łazarza, Piotra, Polikar-
pa, Romana, Seweryna, Wincentego 
24 lutego
Jaśminy, Łucji, Modesty, Naty 
Bogurada, Bogusława, Bogusza, 
Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, 
Marka, Modesta, Piotra, Sergiusza 
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Mał-
gorzaty, Sabriny, Walpurgii 
Bolebora, Cezarego, Donata, Jaro-
sława, Konstancjusza, Macieja, Mo-
desta, Sławoboja, Wiktora, Zygfryda 
26 lutego
Bogumiły, Dony, Elwiry, Eweliny, 

Fory, Lutosławy, Mirosławy 
Aleksandra, Bogumiła, Dionizego, 
Faustyna, Filipa, Mirosława, Nestora, 
Prokopa 
27 lutego (godz. 1 Koniunkcja Marsa 
z Uranem) (godz. 23. Merkury w 
największej odległości od Ziemi 206,6 
mln km)
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty, 
Honoryny, Liwii, Sierosławy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla, 
Wiarosława, Wiktora
28 lutego 
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmiły, 
Wiliany 
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga, 
Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira, 
Lutomira, Mamara, Makarego, Maka-
riusza, Oswalda, Prokopa, Romana, 
Ryszarda, Teofila 
1 marca (Środa Popielcowa)
Albiny, Antoniny, Joanny, Radosławy
Albina, Antoniego, Budzisława, Da-
wida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa, 
Józefa, Nikifora, Piotra, Radosława, 
Rogera

i posypujemy solą i skrapiamy sokiem z 
cytryny. Wkładamy do środka obraną i 
pokrojoną w kostkę cebulę. 

Grzyby czyścimy, siekamy, miesza-
my z solą, sokiem z cytryny, jogurtem 
i ziołami. Napełniamy tym farszem po-
łówki ogórka. Na wierzch układamy 
wiórki masła i wkładamy do wysmaro-
wanego margaryną żaroodpornego na-
czynia. Dusimy do miękkości co jakiś 
czas podlewając małą ilością wody.

Kuskus z warzywami
30 dag marchewki, pół litra bulionu 
warzywnego, 3 żółte papryki, 30 dag 
pomidorów, pęczek dymki, 2 cukinie, 2 
gałązki posiekanej mięty, 2 ząbki czosn-
ku, 3 łyżki oliwy, sól, pieprz, kminek, 30 
dag kaszy kuskus, 2 łyżki masła, natka 
pietruszki

Marchewki obieramy i kroimy w ka-
wałki. Wrzucamy do bulionu i gotujemy 
8 minut. Wyjmujemy. Paprykę, pomido-
ry, dymki i cukinię kroimy w kawałki. 
Czosnek siekamy i przesmażamy w głę-
bokim naczyniu do zeszklenia na oliwie. 
Do czosnku wrzucamy warzywa (oprócz 
pomidorów) i podsmażamy. Dodajemy 
miętę i przyprawiamy. Wlewamy bulion 
i zagotowujemy. Pod koniec dodajemy 
pomidory. Dusimy 5 minut i jeszcze raz 
przyprawiamy. 

Teraz zagotowujemy 300 ml wody, 
zdejmujemy z ognia i wsypujemy kaszę. 
Przyprawiamy, odstawiamy na 5 minut, 
a następnie mieszamy ją z masłem. 

Kaszę podajemy z warzywami i po-
sypujemy posiekaną natka pietruszki.

Chłodnik czerwony
2 szklanki barszczu z czerwonych bu-
raków, 2 szklanki jogurtu / lub szklan-

... miejsce wybrane na ostatni 
biwak, miejsce, gdzie nocą czas 
obmyje ci twarz, gdzie złączysz 
się ze światem, z Wielkim Sza-
leństwem, z Olbrzymią Głupotą, 
gdzie otworzysz się na krystaliza-
cję pragnień, na spotkanie. 

Julio Cortazar, Gra w klasy
 kradnę ziemię i
 rozsiewam
 dopóki trwać będzie
 wędrówka 

Czesław Mirosław Szczepaniak, 
*** (chciałbym wreszcie powró-

cić) 
W tysiącach miejsc jest całkiem 
tak samo jak w domu. Ale tylko w 
jednym z nich się mieszka. 

Terry Pratchett, Wyprawa cza-
rownic

Człowiek nigdzie naprawdę nie 
był, póki nie wróci do domu. 
Terry Pratchett, Blask fantastycz-

ny
... zaiste bowiem dwie są tylko 
rzeczy niezmierzone na świecie 
– miłosierdzie boskie i ludzka 
głupota ożeniona z podłością. 

Waldemar Łysiak, MW 

Gdy luty ciepły i po wodzie, wio-
sna późno nastąpi i o chłodzie.

Jak na świecie luty, każdy bród 
zakuty.

Po Macieju (24luty) lody wróżą 
długie chłody.

Jeśli mróz w świętego Macieja (24 
lutego), czterdzieści dni tego nadzieja.

Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w 
kwietniu śniegu spadnie.

W lutym gdy zagrzmi od wschod-
niego boku, burze i walne wiatry są w 
tym roku.

Gdy luty mrozy daje, wróży uro-
dzaje.

Gdy marzec mglisty, w lecie czas 
dżdżysty

ka jogurtu i szklanka śmietany 12%, 
szklanka sosu z kiszonych ogórków, 
nieduży zielony ogórek, 3 łyżki drobno 
pokrojonego gotowanego mięsa , 3 łyżki 
posiekanego koperku, 2 jaja ugotowane 
na twardo, sól

Mieszamy barszcz z jogurtem (lub 
jogurtem i śmietaną), koperkiem, pokro-
jonym w paski zielonym ogórkiem oraz 
pokrojonymi na ćwiartki jajami.  Dodaje-
my sos z kiszonych ogórków i pokrojone 
drobno gotowane mięso.

chrzanowy sos-krem 
100 do 200 ml startego chrzanu, zależ-
nie jaką moc chcemy uzyskać (może być 
gotowy ze słoiczka), 200 ml kefiru, łyżka 
słodkiej śmietany, szczypta soli i cukru, 
można dodać dowolnego dżemy jeśli 
chcemy uzyskać sos słodki. 

Wszystko dokładnie mieszamy.
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Boże Męki w Zdedach
Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Zdedy

W Zdedach, niewielkiej wsi w powiecie ełckim znajdują 
się dwie Boże Męki. Jedna na początku, druga na końcu wsi. 
Ich charakterystycznym i ciekawym elementem są kamienne 
białe kolumny w kształcie walca, na których osadzony jest 
metalowy krzyż. 

W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 października 2016 r. Boże 
Męki w Zdedach widzieli: Cezary Lasota, Konrad Radze-
wicz i Andrzej Malinowski.

Boża Męka – staropolska nazwa krzyża przydrożnego. 
Kute przez artystów ludowych w kamieniu, rzeźbione w 
drewnie, później także robione z metalu. 

Umieszczano je na kolumnach na początku i końcu wsi 
(podczas pogrzebu odprowadzano zmarłego do krzyża), na 
miejscu śmierci niewinnie zabitego człowieka, na leśnych 
mogiłach. 

Były krzyże pokutne i dziękczynne, a w sytuacji spe-
cjalnego zagrożenia (zaraza, wojna) stawiano krzyże dwu-
ramienne. Zdobione kwiatami i wstążkami z okazji świąt. 
Przy nich odprawiano i odprawia się nadal modlitwy ró-
żańcowe i majowe. 

Boże Męki są integralną częścią krajobrazu kulturowe-
go Polski
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Konkurs na prace 
„Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość” 

- IX edycja
Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we 
współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła 
IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. 
Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. 
UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, pro-
blematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kul-
turowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat pol-
skiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kate-
goriach:

 1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-
-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale pre-
zentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na 
problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, 
opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi 
(monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element 
dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład 

sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, inter-

dyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podję-
tej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób 
atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybie-
rze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej 
z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 ty-
sięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane 
w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu 

znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.
org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fun-
dacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowi-
cza 19, 01-682 Warszawa. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: 
Monika Banaś-Samartzi, e-mail: m.b.samartzi@fdpa.

org.pl  tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Ka-

pituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie 
internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/
Fundacja.FDPA.

9 marca - 
„Ciao Ciao Bambina” 

- monodram muzyczny
godz. 17:00, sala kina „Mazur”, Olecko, Plac Wolności 22.

Teatr Piosenki – Nikola Palladini
Monodram muzyczny inspirowany życiem Marino Marinie-
go
Wstęp: 25 zł

 „CIAO CIAO BAMBINA” 
Koncepcja i reżyseria: Nicola Palladini
Scenariusz: Małgorzata Wojtulewicz

https://www.youtube.com/watch?v=f1ZdB-
Sy1ZMs

 
„Ciao Ciao Bambina” to najsłynniejsze 

włoskie piosenki w autorskiej interpretacji 
musicalo-wego aktora z Rzymu, z towarzy-
szeniem zespołu muzycznego, jak również 
podróż przez historię włoskiej piosenki i 
utwory dobrze znane polskiemu odbiorcy.

 
Bohater wspomina swoje życie i drogę 

artystyczną, prowadząc nas przez trzy deka-
dy XX wieku. Towarzyszymy mu w podróży 
promem wycieczkowym do Stanów Zjedno-
czonych końca lat 40-tych, gdzie poznajemy klimat nowo-
jorskiej Małej Italii. Po powrocie do Europy, widzowie udają 
się w towarzystwie Marino Mariniego do kabaretów Neapo-
lu i Rzymu, a także paryskiej Olim-pii, gdzie biorą udział w 
jego wielkim sukcesie nad Sekwaną. Spora część spektaklu 
koncentruje się na ogromnym sukcesie, jaki Marino Marini 
odniósł w Polsce. Poznajemy historię jego wiel-kiej popular-
ności nad Wisłą oraz genezę słynnej diety Twist, którą tam 
spopularyzował.

 
W ciągu 80 minut usłyszymy szlagiery: ‚’Tu vuo fa l’a-

mericano’’, ‚’L’Ita¬lia¬no’’, „Azzurro”, „Marina”, ‚’O’sole 
mio’’,’’Love in Portofino’’, ‚’Volare’’, „Mamma”, „That’s 
amo-re”, „Mambo Italiano”,”Quando, quando quando”,”Bu-
onasera Signorina”, „Arrivederci Ro-ma”, „Ciao, Ciao Bam-
bina” czy ‚’Nie płacz kiedy odjadę”.

 

Od dnia premiery 22 listopada 2013 w Teatrze Małym w 
Tychach, spektakl wystawiany był ponad 100 razy w całej 
Polsce.

NICOLA PALLADINI
(Włoski Aktor Musicalowy)
CABARET - KISS ME, KATE - JESUS CHRIST SU-

PERSTAR
Po ukończeniu w 2005 roku Akademii Musicalowej 

Musical Theatre Academy w Rzymie, stu-
-diował metody aktorskie Strasberg/Stani-
slavskji w Konstant Lee Studio u wykła-
dowcy Ilza Pre-stinari z Actor Studio.

Rozpoczął swoją teatralną karierę w 
musicalu „The Rocky Horror Show”w roli 
Riff Raff, a następnie brał udział w licz-
nych musicalach we Włoszech: „Welco-
me to the Machine” The Pink Floyd Rock 
Show w roli  producenta Franka, „Alicja w 
Krainie Czarów” jako Szalony Kapelusz-
nik, „Across the Universe”,”Marcelino, 
chleb i wino”,”Grease” oraz w roli Aposto-
-ła w światowej premierze w Sali Audien-
cyjnej Pawła VI w Watykanie muzycznego 
spekta-klu „Maria z Nazaretu”.

W 2011 roku zadebiutował na polskiej 
scenie teatralnej główną rolą Mistrza Ce-
remonii w musi-calu”CABARET”, w re-
żyserii Andrzeja Marii Marczewskiego, w 
Nowym Teatrze im. Witka-cego w Słup-

sku. Rok później w Teatrze Muzycznym w Poznaniu wystą-
pił w musicalu „Kiss Me, Kate”, również kreując głównego 
bohatera - Fred’a Grahama/Petruchio.

W 2013 roku w Nicola Palladini można było zobaczyć 
w roli Saszy, w inscenizacji ‚’Skrzypka na dachu’’ w Teatrze 
Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu, a także 
jako Heroda w „Betlejem Polskiego” Lucjana Rydla na de-
skach Teatru Małego w Tychach.

Od 4 października 2014 roku można go oglądać w Te-
atrze Muzycznym w Łodzi w podwójnej roli Judasza i He-
roda w inscenizacji słynnego musicalu „Jesus Christ Super-
star”.

Pracował także nad musicalową wersją Snu Nocy Letniej 
Szekspira, gdzie wcielił się w rolę Oberona i Tezeusza.

21 listopada 2015 odbyła się premiera spektaklu „d:A-
more” w jego reżyserii i z nim w roli głównej.
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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

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 publi-
kacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olec-
czaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wy-
mienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i 
źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, 
artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” 
lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w 
swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdu-
ją się one pod hasłem „Źródła”.

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

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać 
przysyłając informacje na adres  to@borawski.pl 

lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu 
lub skontaktować się z redakcją 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.

3 kolizje oraz 2 interwencje w związku 
z awanturującymi się domownikami 

– podsumowanie weekendu 
W miniony weekend na drogach powiatu doszło do 

trzech kolizji drogowych. W tym aż w dwóch uczestniczy-
ły dzikie zwierzęta. Ponadto policjanci interweniowali u 
dwóch rodzin, w których doszło do awantury.

Pierwsza kolizja miała miejsce w miniony piątek przed 
godz. 16:00 w Olecku na placu Wolności. Kierujący samo-
chodem osobowym maki Mercedes włączając się do ruchu z 
miejsca parkingowego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo jadącemu kierującemu osobowym fiatem, w wy-
niku czego doszło do zderzenia pojazdów.

41-latek został pouczony. 
Do pierwszej kolizji z dzikim zwierzęciem doszło w mi-

nioną niedzielę po godz. 17:00 na trasie Olecko – Dunajek. 
Z przydrożnego rowu wprost pod koła samochodu oso-

bowego marki Mazda wbiegła sarna. W wyniku zdarzenia 
zwierzę poniosło śmierć na miejscu.

19 lutego po godz. 17:30 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy został powiadomiony, że w miejscowości Wilkasy 
gm. Wieliczki doszło do zderzenia pojazdu z łosiem. Kiedy 
na miejsce pojechali funkcjonariusze na podstawie relacji 
świadków ustalili, że kierujący pojazdem nie znanej marki 
zderzył się z łosiem, który wbiegł na jezdnie. 

Po zderzeniu kierujący samochodem osobowym odjechał 
z miejsca zdarzenia zaś zwierzę poniosło śmierć na miejscu.

W związku z powyższymi zdarzeniami Policja apeluje do 
kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach 
w okolicy lasów i pól uprawnych. Należy także nie lekcewa-
żyć znaku drogowego „Uwaga dzikie zwierzęta”. Takie zna-
ki ustawione są w miejscach, gdzie takie zagrożenia często 
występują.

Pierwsza interwencja domowa została zgłoszona w mi-
nioną sobotę pół godziny przed północą. Jeden z mieszkań-
ców Olecka powiadomił policjantów, że jego syn wszczął 
awanturę. Podczas podejmowanej interwencji Łukasz O. wy-
wracał meble oraz zdjął drzwi z zawiasów. Mężczyzna nie 
reagował na polecenia do uspokojenia się w związku z czym 
został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 

Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej u jednej z 
rodzin zamieszkałej na terenie Olecka funkcjonariusze 
otrzymali w niedzielę 19 lutego po godz. 16:00. Jak ustali-
li policjanci będący w stanie nietrzeźwości Piotr P. wszczął 
awanturę z konkubiną oraz uderzał ją po głowie i w twa-
rzy. Przed przyjazdem funkcjonariuszy mężczyzna uciekł z 
mieszkania. 

Rodzina została objęta nadzorem w ramach procedury 
Niebieskiej Karty.

Od początku 2017 r. oleccy policjanci sporządzili 17 nie-
bieskich kart. Ponadto wszczęli 7 postępowań sprawdzają-
cych oraz jedno postępowanie przygotowawcze w sprawie 
znęcania się.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Mistrzostw 
Powiatu Oleckiego SZS 

w mini siatkówce „dwójek”
14 lutego odbyły się Mistrzostw Powiatu Oleckiego SZS 

w mini siatkówce „dwójek” dziewcząt i chłopców szkół pod-
stawowych

Organizatorem turnieju był olecki MOSiR.
Sędziowali Paweł Maksimowicz i Bartosz Cieśluk.
Do zawodów przystąpiły drużyny dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Olecku i Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Olecku. 

W kategorii chłopców nie odbył się żaden mecz ze 
względu na brak przeciwnika dla reprezentacji Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Olecku.

WYNIKI:
Dziewczęta:

SP 1 Olecko – SP 3 Olecko 2:1 (25:17, 6:25, 15:10)

Kolejność końcowa
1. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Zaniewski)
2. SP 3 Olecko (opiekun: Wojciech Rejterada)

Skład drużyny dziewcząt z SP1: Marta Chołod, Zuzan-
na Sędzicka, Karolina Ciszewska, Malwina Parchimo-
wicz, Wiktoria Polman, Klaudia Chajewska.

Skład drużyny dziewcząt z SP3: Aleksandra Domelew-
ska, Nikola Jurek, Joanna Zamojska, Nadia Romotow-
ska.

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast 
zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Olecku.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 10 zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

Potrącił kobietę na przejściu 
dla pieszych 

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-
gowego do którego doszło 21 lutego po godz. szóstej na Ale-
jach Lipowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
osobowym peugeot potrącił pieszą znajdującą się na przejściu 
dla pieszych. Kobieta z urazem nogi została przetransporto-
wana do szpitala w Ełku. 

21 lutego po godz. 06:00 policjanci prewencji jadąc na in-
terwencję na Alejach Lipowych w Olecku zauważyli zakrwa-

wioną kobietę leżąca na środku jezdni, a przy niej mężczy-
znę. Policjanci natychmiast udzielili pomocy poszkodowanej 
oraz zawiadomili pogotowie. Podczas dalszych czynności 
funkcjonariusze ustalili, że kierujący samochodem osobo-
wym marki Peugeot nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znaj-
dującej się na przejściu dla pieszych. W wyniku uderzenia 
34-latka doznała obrażeń nogi i została przetransportowana 
do szpitala w Ełku.  

Badanie alkomatem wykazało, że 46-letni kierujący był 
trzeźwy. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

MOSiR Olecko odnowił rekomendację dla Pola Namiotowego - 
Obozowiska MOSiR jako Miejsca Przyjaznego Rowerzystom poleca-
nego przez biegnący przez pięć województw Wschodni Szlak Rowero-
wy Green Velo. 

Rekomendacja potwierdza wysoki standard usług oraz sympatię 
wobec miłośników dwóch kółek oleckiego MOSiR-u.

Bartosz Cieśluk
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Oda do pączka

Pełnia Śnieżnego Księżyca - 10 luty 2017

F
ot

og
ra

fu
je

B
ol
es
ła
w

S
ło
m
k
ow
sk
i

Niby nic nadzwyczajnego… ciasto drożdżowe ufor-
mowane w dłoni w kształcie lekko spłaszczonej kuli, w 
środku z konfiturą albo dżemem, usmażone na głębokim 
tłuszczu na kolor ciemno lub jasno – złoty. Pychotka! 
Niby nic nadzwyczajnego, ale smakują zawsze. Niby 
zwykły wyrób cukierniczy, jednak w Tłusty Czwartek 
mają jakiś niespotykany, tajemniczy smak. 

Pączki… któż ich nie jadł? Kto nie oblizywał po 
nich palców.

Poddaję się. Przyznaję się – nigdy nie upiekłam 
sama pączków. Owszem, z mamą, ale to się nie liczy. 
W moim rodzinnym domu pączki były obowiązkowo 
na Wielkanoc. Tłusty Czwartek nie był tak celebrowa-
ny jak dzisiaj, ale Wielkanocne wypieki pamiętam do-
kładnie. Wszyscy już się zbierali na sobotnią mszę ze 
święceniem ognia, a my z mamą jeszcze stałyśmy nad 
garnkiem z olejem. To do mnie należało pilnowanie, 
kiedy przewrócić pączka tak, by powstała białą kreska 
dookoła, jakby równik.

Pączki mamy, jakkolwiek się nie starała, nie modyfi-
kowała, były zawsze duże, co ja mówię – wielkie. Dało 
się zjeść jednego i już koniec, zero. Zawsze były obsy-
pane pudrem, bo o polewach czekoladowych nie było 
mowy. Nie i już. U sąsiadów było podobnie. Zresztą, 
tych których znam, u których bywałam w tamtych cza-
sach, to u wszystkich były pudrowe pączki, nie lukro-
we, czy czekoladowe. I może dlatego (cha – cha – cha) 
moje obie córki nie cierpią pączków z czekoladą w 
środku. Brr! Ja też.

Jeden z przesądów mówi, że kto nie zje ani jednego 
pączka, to w dalszym życiu nie ma co liczyć na to, że 
będzie mu się wiodło. 

I wcale nie mam zamiaru sprawdzać, czy to prawda. 

Na dowód tego przysłowie: „Kto w tłusty czwar-
tek nie zje pączków kopy, temu myszy zniszczą pole 
i będzie miał pustki w stodole”. Po co mi więc pusta 
stodoła? Na dodatek Najwyższy daruje nam jeden z 
grzechów głównych – obżarstwo. 

I na to też mam dowód w postaci przysłowia: 
„Gdy w tłusty czwartek człek w jedzeniu pofolguje, 
łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa daruje”.

A po tym obżarstwie prostą drogą zmierzamy 
przez Popielec do postu: „Tłusty czwartek pączkami 
fetuje, a od Popielca ścisły post szykuje”, lub jak kto 
woli: „Od tłustego czwartku do Zmartwychwstania - 
ścisły post się kłania”.

Ale jest jeszcze jedno powiedzenie, które obowią-
zuje przez cały rok. Można czuć się, opływać, można 
mieć się, żyć jak… pączek w maśle, czyli – cytując za 
„Słownikiem Języka Polskiego” PWN – „wyglądać 
bardzo dobrze, mieć doskonałe warunki materialne”. 
Jednak żadna kobieta na pierwszy look nie chciałaby 
przypominać (fizycznie) pączka w maśle – okrąglutko 
z każdej strony.

Można też jeszcze rozmnażać się przez pączkowa-
nie, ale to dotyczy bakterii oraz grzybów. I drożdże 
też pączkują.

I wszyscy już po tej jesiennej (tak ją określają w 
prognozach) pogodzie czekają z utęsknieniem, by na 
drzewach i kwiatach (róże, konwalie) pojawiły się 
pąki, by pękły i rozkwitły kwiaty. 

„Rozkwitały pąki białych róż, wróć Jasieńku z tej 
wojenki, wróć” – ten fragment pieśni był w wierszu 
„Kołysanka” Czesława Miłosza. Za jego deklamację 
otrzymałam główną nagrodę w konkursie recytator-
skim na etapie wojewódzkim. Jak to był dawno…, ale 
jak przyjemnie było odbierać takie wyróżnienie.

Tyle wspomnień z powodu jednego pączka. Wy-
szła wprost oda do pączka.

Tłusty Czwartku bądź tłusty, słodki, kaloryczny 
tak, bym miała cię… po kokardę!

Marusia


