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To jest tywsiączne wydanie 
„Tygodnika Oleckiego”

Udany początek sezonu 
oleckich biegaczy, s. 19

JEDYNKA IMPREGNAT Z WOSKIEM
 0,9L - 17,98zł ; 2,5L - 46,98zł
5,0L - 83,98zł ; 10L - 156,98zł

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, s. 14

Poeci Pogranicza Warmii, Ma-
zur i Suwalszczyzny, s. 10-11
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756
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Podpisujcie wyłożone w sklepach 
listy z protestem

Mamy Jubileusz 
W dniach 25-24 marca odbyła się  już 30 zbiórka żyw-

ności organizowana przez Caritas Diecezjalny, Parafialny, 
Szkolny.

Już 15 lat uczniowie należący do Szkolnego Koła Ca-
ritas z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku  
zbierają żywność pod patronatem Caritas Diecezji Ełckiej i 
Caritas Parafialny z Parafii N.M.P Królowej Polski w Olec-
ku. W akcję zbierania żywności włączyły się też szkoły 
Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku.  

To dobrze, że możemy wspólnie w Olecku pomagać 
tym, którym trzeba pomóc. 

Te zbiórki nie byłyby możliwe bez wsparcia Księdza 
Proboszcza, Prezesa Parafialnego Caritas i Dyrekcji Szkoły 
i oczywiście bez ludzi dobrej woli, którzy oddają makaron, 
konserwy... i właścicieli sklepów bo pozwalają zbierać. 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas 
Dariusz Gałaszewski

Zaginął Andrzej Rondejko!
Mężczyzna w wieku 31 lat, wzrost 174 cm, oczy nie-

bieskie, brunet, bardzo krótko ostrzyżony, mieszkaniec Nor 
(warmińsko-mazurskie). Znaki szczególne: blizna na szyi 
po zabiegu (usunięcie tarczycy). 

Ostatnio był widziany w nocy z 5 na 6 marca 2017 r. o 
godzinie 1:00 -2:00. Ubrany był w zieloną kurtkę w czarne 
cętki, czarne spodnie i niebieskie buty umbro. 

Może poruszać się skuterem zipp o numerze rejestra-
cyjnym NOE 43HW. 

Wszystkich, któ-
rzy mogli go widzieć, 
wiedzą gdzie przeby-
wa lub co się z nim 
dzieje prosimy o kon-
takt pod nr telefonu 
797525738.

Każda informacja 
może być istotna.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Adam Woroniecki, fotografia w podczerwieni

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, Zamek
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\

Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi 

Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Za-

mek”, Zamek

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,55 zł
Arctic ....................... 4,75 zł
Pb 95 ........................4,65 zł
PB 98 ........................4,85 zł
LPG ...........................2,08 zł
Olej opałowy ..............3.00 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

29 marca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Turniej finałowy o Mistrzostwo Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego 
w piłce ręcznej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, 
hala Lega
16.00 - Pisankowe szaleństwo, warsztaty, biblioteka, ul. 
Kopernika
19.00 - spotkanie w sprawie rozbudowy fermy  trzody 
chlewnej w Kukowie, szkoła na Siejniku, sala nr 7
30 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego – Mieszane Sztafe-
towe Biegi Przełajowe z udziałem reprezentacji szkolnych 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obiekty MO-
SiR
13.00 - Sesja Ray Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
19.00 - Las, 4 rano, film z cyklu KADR, kino Mazur
31 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11.00 - na spotkanie z ekspertami w dziedzinie planowania 
przestrzennego, hotel Olecko
17.00 - Strażnik księżyca, film, kino Mazur
19.00 - Chata, film, kino Mazur
1 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00- Sprzątanie Wiewiórczej Ścieżki, zbiórka plaża Szyj-
ka
10.30 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje VII, pływal-
nia Lega
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olec-
ko - MKS Ruciane-Nida, stadion miejski
17.00 - Strażnik księżyca, film, kino Mazur
19.00 - Chata, film, kino Mazur
2 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Strażnik księżyca, film, kino Mazur
19.00 - Chata, film, kino Mazur
3 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
19.00 - w sprawie rozbudowy fermy trzody chlewnej w 
Kukowie, świetlica wiejska w Kukowie
4 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
16,00 - rozprawa administracyjna, sprawa fermy świn w 
Imionkach, Ratusz, sala konferencyjna
5 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - V Integracyjny Turniej Badmintona, hala Lega
6 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budy-
nek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
16.00 - Palmy Wielkanocne, warsztaty, biblioteka, Koper-
nika

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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14 marca od 16.28 jeden zastęp JRG PSP gasił w Olecku 
pożar posuszu traw.

14 marca od 17.39 jeden zastęp JRG PSP ratował leżącego w 
rowie przy ulicy Kościuszki psa.

14 marca od 21.57 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kościuszki pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

15 marca od 17.48 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Gołdapskiej pożar posuszu traw.

16 marca od 14.03 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wie-
liczkach pożar posuszu traw.

16 marca od 16.48 jeden zastęp JRG PSP gasił w Dułach 
pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

17 marca od 12.00 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy ulicy 
Asnyka zadymienie z piwnicy budynku mieszkalnego. 

17 marca od 12.13 zastęp JRG PSP i OSP Świętajno usuwały 
rozpylony gaz pieprzowy z Gimnazjum w Świętajnie. 

17 marca od 18.53 jeden zastęp JRG PSP gasił w Doliwach 
pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

18 marca od 14.15 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał 
przy ulicy Sportowej w Kowalach Oleckich wodę z zalanej piw-
nicy budynku mieszkalnego.

19 marca od 16.00 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczali przy 
szosie do Krupina do przybycia inspekcji weterynaryjnej miejsce, 
gdzie leżał padły łabędź. 

20 marca od 13.20 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Wieliczki gasiły na dzikim wysypisku w Kleszczewie pożar śmie-
ci i opon samochodowych.

22 marca od 10.48 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Szwałku 
niebezpiecznie pochylone nad drogą drzewo.

24 marca od 16.23 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kukowie 
pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

25 marca od 9.49 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwal w 
Kowalach oleckich powalone na ulice Głuchą drzewo.

25 marca od 12.31 jeden zastęp JRG PSP otwierał na prośbę 
policji drzwi mieszkania przy ulicy Leśnej.

26 marca od 21.07 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicy 
osiedla Lesk pożar trawy na nasypie kolejowym. 

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:
• Marek Cichocki
• Michał Kalicki

• Andrzej Kalisiak
• Henryka Tanewska
• Magdalena Walejko

• Paweł Żmirowski
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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8 kwietnia 
IV Olecki Jarmark Wielkanocny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we 
współpracy z    Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olec-
ku „Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału w III 
Oleckim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 8 
kwietnia 2017 r. (sobota), w 
godz. 11.00-14.00 na rynku 
Placu Wolności w Olecku. 

Wszystkich zaintere-
sowanych wystawieniem 
swoich wyrobów prosimy o 
zgłoszenia telefoniczne lub 
mailowe: 
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Olec-
kiej, Maria Dzienisiewicz 
– 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 
605-107-755
Agnieszka Lewandowska – 
(87) 520 20 59
do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Z okazji wydania 1000. numeru „Tygodnika 
Oleckiego” Hurtownia Wędlin Arnold ufundo-
wała cztery karnety, każdy warty 100 złotych 
na zakupy w w\w hurtowni.
Losowanie karnetów wg regulaminu opubli-
kowanego na dole strony z dopiskiem „Hur-
townia Wędlin Arnold”.

Konkurs 
na hejnał gminy Olecko

Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny, któ-
ry stanie się jej hejnałem. Konkurs ma charakter otwarty i 
kierowany jest do pełnoletnich muzyków, kompozytorów, in-
strumentalistów oraz studentów i uczniów szkół muzycznych. 

Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą, niż 30, i 
nie dłuższą, niż 60 sekund. 

Zgłaszane utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. 
Nie może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał.

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić max. trzy 
utwory, które powinny nawiązywać do tradycji i kultury gmi-
ny. 

Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze 
najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane interneto-
wemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. 

W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji, przepro-
wadzenie głosowania nie będzie konieczne.

Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami, 
można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do 5 maja. 

Głosowanie internetowe na stronie www.olecko.pl będzie 
prowadzone od 10 do 15 maja (do północy). Do 17 maja ko-
misja konkursowa podsumuje wyniki głosowania.

Zwycięska kompozycja zostanie przedstawiona Radzie 
Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie 
się oficjalnie hejnałem gminy Olecko. 

Autor wyłonionego utworu muzycznego otrzyma wyna-
grodzenie w wysokości 2 000 zł brutto, które zostanie mu 
wypłacone w oparciu o umowę o dzieło.

newsletter UM

Spotkanie w sprawie rozbudowy fermy trzody chlew-
nej w Kukowie

29 marca 2017 r. (środa) o godz.19.00 w sali nr 7 Ze-
społu Szkół w Olecku na Osiedlu Siejnik odbędzie się 
spotkanie w sprawie rozbudowy fermy  trzody chlewnej 
w Kukowie.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!
Urząd Miejski w Olecku oraz Radni
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Felieton

Możecie mi Państwo nie wie-
rzyć, ale gdy wydaliśmy 200. Nr 
„Tygodnika Oleckiego”, to było 
wielkie święto. Wielkie święto 
było gdy „Tygodnik” obchodził 
dwunastolecie istnienia. Wielka 
feta w „Colloseum”. Jednak wy-
danie tysiącznego numeru trakto-
wałem jako abstrakcję, jak futury-
styczny wymysł. Tak! To się nie 
mieściło w głowie. Tysiąc nume-
rów pisma!?!

A jednak...
Po dwudziestu latach istnienia firmy czyli Wydawnic-

twa „Wir” wychodzi tysięczny numer...
Do tego jest to w tym roku numer 13 pisma. Trzynast-

ka była zawsze moją szczęśliwą liczbą... Myślę, że już tak 
zostanie.

Mam podstawy by być przesądnym. Jestem przecież 
żeglarzem. Uprawiam, jak to określił mój profesor od chi-
rurgii, sporty ekstremalne. Zaświadczam jednak Państwu, 
że ta ocena żeglarstwa bardzo mnie dziwi. Jest to sport 
rekreacyjny, nawet regaty mają tam jakąś adrenalinę ale 
w gruncie rzeczy za doznania ekstremalne bym tego nie 
uznał.

Tak więc czytają Państwo ten felieton w tysiącznym 
wydaniu pisma...

Wspomnienia? 
O! Wiele wspomnień. Od radykalnych rozwiązań do 

ciepłych zdarzeń opatrzonych lekkim humorem.
Chcę tutaj napisać, że nie byłoby „Tygodnika Oleckie-

go” gdyby nie śp. Ania Andrzejewska-Jurgiel. To w zasa-
dzie ona pchnęła mnie w tym kierunku. Doradziła i pomo-
gła redakcją moich tekstów i pisaniem do „TO”. Najwięcej 
nauczyłem się od niej. Bo to, że się umie pisać, i że nawet 
wydało się książkę, to wcale nie znaczy, że napisze się do-
bry artykuł. 

Nie byłoby „TO” bez Marka Chlebanowskiego. To on 

składał, był sekretarzem redakcji i redagował przez kilka-
naście lat gazetę. Nie do mnie ale do niego przychodzili ze 
wszystkim redaktorzy, czytelnicy i petenci. Redakcja choć 
mieściła się w moim biurze, to tak naprawdę znajdowała 
się u Marka. 

Nie byłoby „TO” bez takich osób jak pan Roman Praw-
da i pan Wojciech Kot, którzy zarówno dobrym słowem 
jak i finansowo wspierają wydawanie nie żądając w zamian 
niczego poza reklamą swych firm. 

Nie byłoby „TO” bez Was Kochani Czytelnicy. Dzi-
siaj trzymacie w rękach ten numer. Kupiliście go i tym za-
świadczacie, że gazeta powinna wychodzić. Że jest komuś 
potrzebna. To dzięki Wam ma rację bytu. 

Często pytają się mnie jak można mi pomóc. Po prostu 
kupujcie „Tygodnik”, dawajcie ogłoszenia do gazety za-
miast wieszać je na słupach.

Proszę Państwa! Obliczając szacunkowo nakład „TO” 
liczba, którą należy wymienić jest chyba oszałamiająca? 
Jest to prawdopodobnie nakład przewyższający jeden mi-
lion egzemplarzy. Roczniki  ułożone jeden na drugim mają 
wysokość ponad 160 cm.

Do „TO” pisało prawdopodobnie ponad trzysta osób. 
Tego nie da się precyzyjnie ustalić. Lista przedstawiona na 
wystawie w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legu-
sa zapewne jest niekompletna. Część osób pisała pod pseu-
donimami lub symbolami literowymi i w tej chwili udało 
się ustalić imiona i nazwiska tylko kilkorga z nich. 

Właśnie! Nie byłoby „TO” bez osób piszących. Przysy-
łających artykuły i zdjęcia.

Przede wszystkim nie byłoby gazety bez stałych współ-
pracowników. Należeli do nich Tomasz Łaskowski, Anna 
Andrzejewska-Jurgiel, Dariusz Josiewicz, Krzysztof Ka-
miński, Daniel Niedźwiecki, Anna Szymańska, Zbigniew 
Malinowski, Sebastian Jędrzejczak, Roman Karsztun, 
Marek Pacyński, Roman Wojnowski, Waldemar Łowczyń-
ski, Andrzej Kamiński, Jan Torebko czy Leopold Dudano-
wicz...

Współpracują od początku istnienia „TO” Maria Dzie-
nisiewicz, Alicja Mieszuk, J. Arnold Hościłło, Andrzej Ma-
linowski, Józef Kunicki, Bolesław Słomkowski, Grażyna 
Serafin...

Dołączyli do współpracy Wojciech Jegliński, Wioletta 
Żukowska, Bartosz Cieśluk, Krzysztof Konewko, Czesław 
M. Szczepaniak, Ewa Kozłowska, Waldemar Rukść, Tade-
usz Krotos...

Nie sposób wymienić wszystkich!
Przez dwadzieścia lat przewinęło się przez redakcję 

tyle twarzy.
Najbardziej lubiłem i lubię wywiady. Poznałem dzię-

ki nim pięknych ludzi. Kilka życiorysów zatrzymałem na 
kartkach papieru. Zatrzymałem autentycznie. Co jakiś czas 
dzwonią lub piszą listy do mnie krewni tych osób. Pytają 
o więcej informacji, o jakieś notatki, które ewentualnie zo-
stały, o nazwiska do kontaktu aby się o krewnych dowie-
dzieć więcej. Znaczy się, wywiad był potrzebny. 

Przeglądając kolejne „Treuburger Heimatbrief” wzru-
szeniem napawa fakt jak tam każda notatka, każdy opis jest 
pielęgnowany i zapisywany. Nie ma nic ważniejszego niż 
te kilka zdań opisu zdarzenia, ulicy, wsi czy miasta. Pisane-
go i siekierą nie wyrąbiesz. 

Tak, co zapisane pozostanie na wieki. Na pewno. 
Dwadzieścia tomów, dwadzieścia lat, 1000 numerów 

pisma. Nigdy bym nie uwierzył, gdyby wtedy mi ktoś o 
tym powiedział. Wtedy to było opowiadanie s.f.

Cieszę się, gdy patrzę za siebie w głąb minionego cza-
su. Zdarzenia przeskakują przez myśli jak szkiełka w kalej-
doskopie. Dwadzieścia lat! Myk! 

Gdy piszę te słowa, to za oknem jest już wiosna. Późny 
wieczór 28 marca. 

Drodzy Czytelnicy!
Dziękuję Wam za wszystko z całego serca

Bogusław Marek Borawski
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Felieton

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Historia regionu
W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Za-

mek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu. 
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, mili-
taria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olec-
ka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II 
wojną światowa i po niej

Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Pla-
cu Zamkowym 2, 

Karetka w pogotowiu
Warszawski tabloid dotarł do wiadomości, że przez trzy 

lata przed Sejmem będzie dyżurowała karetka pogotowia z 
obsługą medyczną. 

Ambulans ustawiony zostanie w pobliżu sali plenarnej. 
Będzie trzyosobowa załoga: ratownik, pielęgniarka, lekarz 
specjalista chorób wewnętrznych, oraz kierowca. Cena ca-
łego przedsięwzięcia wyPiSz-wymaluj tylko 1 300 000 zł. 

Pomysł z karetką (bez sygnału) jest tak trafiony, że pro-
ponowałbym, aby do karetki dołączyć przyczepę dla leka-
rza-psychiatry. Patrząc na świrowania parlamentarzystów, 
można by zawczasu zastosować profilaktykę, która jest 
tańsza niż leczenie. 

Gdyby to nie przeszło, to przypomnę, że nic tak nie 
ożywia jak spora dawka… lewatywy. To jest niezawodny 
sposób na malkontentów-szkodników, którzy dopisują ko-
lejne rozdziały do polskiej księgi głupot. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

„DZIEŃ SENIORA” 
w Urzędzie Skarbowym w Olecku

Szanowni Państwo
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, 

zaprasza 
w dniu 3 kwietnia 2017 r. 

(tj. poniedziałek) w godz. od 10.00-12.00 na „  
DZIEŃ SENIORA” w Urzędzie Skarbowym w Olec-
ku.

Podczas tego dnia pracownicy urzędu będą czekali 
na wszystkich „SENIORÓW”, potrzebujących pomo-
cy, mających wątpliwości i pytania dotyczące rozli-
czenia zeznania rocznego przez Internet.

Do złożenia zeznania za 2016 r. przez Internet na-
leży mieć ze sobą następujące dane:

• PESEL i PESEL małżonka (w przypadku wspól-
nego rozliczenia),

• PESEL dzieci w przypadku korzystania z ulgi na 
dzieci,

• Kwoty odliczeń przysługujących w ramach ulg 
za 2016 r. (wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga inter-
netowa, darowizny, ulga rodzinna),

• Numer KRS wybranej przez podatnika organiza-
cji pożytku publicznego  w przypadku chęci przeka-
zania 1 %,

• Kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocz-
nym za 2015 rok/lub dowód osobisty

• Informacje o dochodach osiągniętych w 2016 
roku od płatników: PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-
40, PIT-8C.

Ponadto deklaracje i zeznania podatkowe można 
składać samodzielnie drogą elektroniczną korzystając 
ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Serdecznie zapraszamy !!!

Ruszyła kampania 
„Stop Pożarom Traw”!

Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciw-
ko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek 
wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba 
pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. 
pożarów łąk i nieużytków rolnych. W całym 2016 r. 
odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 
36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. 
To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Po-
żary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, 
a ich gaszenie może trwać wiele godzin. W 2016 r. 
podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem 
pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpo-
wiada pojemności 18 basenów olimpijskich. Pożary 
traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Za-
grażają lasom, domom i zabudowaniom gospodar-
czym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubie-
głym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 
81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha 
łąk i nieużytków rolnych.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” zosta-
ła również uruchomiona strona internetowa  http://
www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć 
wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

 st. kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

Maurycy Miszczak 
na pokazie u premier

Podczas inauguracji programu „KLUB PLUS” Absol-
went Zespołu Szkół w Olecku Maurycy Miszczak za-
wodnik LUKS Hidori Olecko uczący się obecnie w Szko-
le Mistrzostwa Sportowego nr 50 w Warszawie w dniu 
16.03.2017 r. razem z innymi zawodnikami  Taekwondo tej 
szkoły zaprezentowali przed Premier Beatą Szydło i Mini-
strem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką swoje sportowe 
umiejętności. 
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XXVIII Sesji Rady Powiatu 

w Olecku w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powia-
towego 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 Po-

wiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Stan bezpieczeństwa powiatu – informacja o dzia-

łalności Komendy Powiatowej Policji w Olecku, Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, 
WOPR, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku 
oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku.

8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjal-

nych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowa-
dzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powia-
tu oleckiego;

b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powia-
tu Oleckiego do projektu p.n.: „Projekt  zintegrowanej in-
formacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Oleckiego; 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Oleckiego na lata 2017 – 2027;

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017
9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
10. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Powiatu
 Wacław Sapieha  

UWAGA! KLESZCZE!
W Polsce terenami endemicznymi – zwiększonego ry-

zyka zachorowania na choroby odkleszczowe jest m.in. 
województwo warmińsko-mazurskie. Aktywność kleszczy 
rozpoczyna się w marcu lub kwietniu, 
kiedy gleba osiąga temperaturę 5-7oC. 
Optymalne warunki do życia kleszczy 
to obrzeża lasów mieszanych wraz 

z przylegającymi do nich użytkami 
zielonymi, polany, nadrzeczne łąki 

i bagna, plantacje lasów zawierają-
cych chrust i krzewy, 

przejścia pomiędzy lasem liściastym i iglastym. 
Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim 

współczynnik zapadalności na choroby odkleszczowe tj. 
borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest kilka-
krotnie wyższy niż w kraju. W celu uniknięcia przykrych 
skutków zakażenia należy:

• Nosić odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak 
najwięcej części ciała. Ubranie ochronne z ciasnymi rę-
kawami/nogawkami zapobiega przed znalezieniem przez 
kleszcze miejsca wejścia.

• Stosować środki odstraszające kleszcze, zarówno na 
skórę i ubranie.

• Gotować mleko pochodzące od krów, kóz i owiec.
• Unikać pobytu w rejonach zakażonych kleszczy.
• Po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało. 

Jeżeli zauważysz ukąszenie, natychmiast delikatnie usuń 
kleszcza.

• Miejsce ukłucia zdezynfekować. 
• Należy obserwować miejsce wkłucia przez min. mie-

siąc – możliwość wystąpienia rumienia wędrującego – po 
zauważeniu niepokojących objawów udaj się do lekarza 
rodzinnego. W przypadku wystąpienia po ok. 14 dniach od 
usunięcia kleszcza objawów grypopodobnych niezwłocz-
nie udaj się do lekarza. W obu przypadkach nie zapomnij 
poinformować lekarza o ukąszeniu przez kleszcza.

• Na rynku polskim dostępne są szczepionki przeciw 
kleszczowemu zapaleniu mózgu. Składają się one z 3 da-
wek podstawowych i przypominających przyjmowanych 

w odstępie 3-5 lat. Do szczepienia kwalifikuje lekarz.
Usuwanie kleszcza:
• Jeżeli dostrzeżesz wczepionego kleszcza, usuń go 

jak najszybciej np: za pomocą pęsety z cienkimi końcami. 
Chwyć mocno kleszcza, tak blisko skóry, jak tylko możli-
we. Pewnym ruchem oderwij go od skóry (nie obracaj!). 
Jeśli pozostaną części kleszcza wbite w skórę, należy je 
usunąć tak szybko, jak tylko to możliwe.

•Paraliżowanie kleszcza olejem, kremem, masłem lub 
jego wykręcanie może spowodować wstrzyknięcie przez 
kleszcza jeszcze większej ilości materiału zakaźnego do 
ciała (kleszcz wtedy „wymiotuje”). Nie należy używać 
wazeliny, płonących zapałek, końcówek papierosów, pilni-
ków do paznokci lub innych przedmiotów.

Karolina Kozielska
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna 

w Olecku

Konkurs grantowy 
na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła kon-
kurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią pro-
gramu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem jest 
rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, a także 
przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienio-
nych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

Celem konkursu jest wsparcie wdrożenia reformy sa-
morządowej na Ukrainie.

Priorytety tematyczne konkursu:
budowanie kompetencji i przekazywanie wsparcia 

eksperckiego dla połączonych hromad w zakresie nowych 
lub poszerzonych kompetencji władz lokalnych, w tym w 
zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i medycz-
nymi na poziomie lokalnym, formowania budżetów lokal-
nych, gospodarki komunalnej,

wdrażanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) 
na Ukrainie,

tworzenie mechanizmów, platform wymiany doświad-
czeń pomiędzy połączonymi hromadami.

Planowane projekty muszą być realizowane w ścisłej 
współpracy z partnerem ukraińskim.

Całkowita wartość dotacji: od 100 tys. do 250 tys. zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje poza-

rządowe, w szczególności stowarzyszenia i fundacje.
Termin składania wniosków: do 13 kwietnia 2017 roku.
Szerzej: http://solidarityfund.pl/konkurs-grantowy-

-rzecz-ukrainy/
Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

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
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„TO” 1000 numerów
1. Ukazało się już 1000 numerów „TO”, więc 

życzenia przesyłam z Ursynowa. Z lewego brze-
gu Wisły. Ze stolicy Polski, gdzie nie ma (warszawskiego) 
dziennika i tygodnika. W III RP są tylko dwa profesjonalne 
miesięczniki, pierwszy, to „Odra”, zaś drugi „Twórczość”. 
Reszta amatorszczyzna, ani to czytać, ani omiatać. 

I pomyśleć, że do 1989 roku Warszawa zawsze miała 
swoich poetów i tekściarzy-felietonistów. Nie brakło kom-
pozytorów, którzy potrafili ze szwungiem, przepraszam za 
germanizm, słowa rozkołysać i uspokoić. 

Wracajmy do XXI w. W  Olecku jest tygodnik z jed-
noosobową redakcją. Metropolia daje zły przykład takim 
miastom jak Olecko, Tarczyn, Grójec, ale… mówiąc za 
Wiechem, „Warszawa ma niuch”. To „Miasto z wyczu-
ciem. Z okupacji warszawiakom się to zostało. Całe bite 
wieprze w jesionkach i kapeluszach w siedzącej pozycji 
kolejką z Karczewia byli do Warszawy przewożone. (…)”

2. Ja robię literaturę ze słów i z pamięci. Z dzieciństwa 
i młodości, pożegnań i  powitań, i po trochu z marzeń. To 
jest poetyckie widzenie. Niby szlachetny szczep, ale… 
proza życia rządzi się innymi prawami.  

3. Gazety, w których pisałem felietony („Tygodnik Kul-
turalny”, „Pasmo”, „Passa”) ukazywały się w środę. Czyli 
w dzień, o którym się mawia: „środa minie, tydzień gnie”. 

Jestem człowiekiem starej daty, gdzie w redakcji obo-
wiązywała zasada – felieton miał być na czas. Żadnego nie 
było usprawiedliwienia, chyba że ukąsiły by piszącego ze 
trzy żmije. Nikt nikogo nie chwalił, raczej opieprzał. W 
środę brało się  prosto z drukarni numer „Tygodnika Kultu-
ralnego”. I czytało, 
czasami zaklęło. 
Paliło się papie-
rosy, piło herbatę, 
kawę, inni pili coś 
mocniejszego. I do 
domu! Do tej tra-
dycji nawiązuję, pi-
sząc do „TO”, choć 
gdy mówię Bogu-
siowi, żeby trze-
ciego dnia tygodnia 
był w mojej skrzyn-
ce PDF TO, różnie 
bywa z tą przesyłką 
elektroniczną. Oto 
jaka ma siłę moja 
perswazja. 

No cóż! Mam swoje przyzwyczajenia sprzed 1989 
roku, z którymi trzymam. Jak Miruś I z Kopanej. Jestem 
człowiekiem starej daty, który ma febliki. Ale spuśćmy za-
słony, bo jubileusz. 1000 numerów. 

4. Pisanie felietonów traktuję jak obowiązek koleżeń-
ski. I proszę tego nie mylić z podlaskim „obowiązkiem”, 
czyli posagiem dla córki w postaci pościeli, ręczników, dy-
wanów, maszyny do szycia, czyli podstawowych rzeczy do 
domu. 

Aha! Gdyby nie Boguś Borawski, to pewnie by pisali 
na wodzie Jeziora Olecko Wielkie. Papierowa wersja pi-
sma to już rzadkość. 

Przypomnę, że Wacław Potocki (1625-1696) uczulał, 
że 

„Próżna ufność w marmurze, 
próżna i w żelezie,
To trwa do skonu świata,
co na papier wlezie”.  
Może to nie jest tak do końca, bo w papierze się ognia 

nie przenosi. 
Oby „Tygodnik Olecki” doczekał sponsorów, którzy 

sypną trochę kasy, żeby mógł się ukazywać w ciągłej nu-
meracji. Wspomagajmy kudłatego i roztrzepanego redak-
tora, który w piętkę goni. Redagować pismo, to jest do-

piero zapieprz. Oczywiście, że słowa otuchy należą się też 
drukarzom z Ełku, którzy robią wszystko, aby nie zagasło 
„światło druku”. Sympatyczny tygodnik niech pracuje z 
głową i nie napina się, bo w Polsce nie ma aż takiego prze-
pływu myśli. Nie ma co się obnosić pępkiem.

Dla mnie pisanie felietonów/not, to strata czasu, któ-
ry sobie rekompensuję pisząc wierszyki. Dziennikarstwo 
to ulotna sprawa; to takie przetarcie; brudnopis na czysto. 
Poezja, to jest TO, o co mi chodzi. W życiu. A kiedy przy-
trafiają się kłopoty, to nie zapominam o tym, co pisał Jose 
Luis Borges: „Porażka ma w sobie godność, na którą zgiełk 
triumfu nie zasługuje”. 

Michel de Montaigne słusznie zauważył, że „Życie 
samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na 
dobro i zło, wedle tego, czym je zapełnicie. (…)”

5. Piszę felietony, żeby kartkę skracać i myśli wydłu-
żać. Pod psią winietką. Staram się, mówiąc po warszaw-
sku, pisać w deseczkie. Na swoich warunkach. Staram się, 
żeby nie być uparty jak stary jamnik. 

Wtrącam swoje trzy grosze wewnątrz numeru „TO”, co 
kosztuje 2 zł, wersja papierowa, zaś elektroniczna, od piąt-
ku gratis. Warto wiedzieć, że „nic nie kosztuje tak dużo, jak 
rzecz otrzymana za darmo”. 

Felietonik o felietonie
W 155 tytułach prasowych zamieszczałem teksty, więc 

nabyłem prawa, że mogę się wypowiadać o dziennikach, 
tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, kwartalni-
kach, rocznikach itd. Felieton jest „pasożytniczym” gatun-
kiem, tj. żyje z innych; ni to bluszcz, ni to (mowa) trawa; 

zapuszcza się w 
aluzje. To jest dys-
pozycyjny gatunek 
literacko-dzienni-
karski, który – bez 
szlifu literackiego 
– jest sprasowany 
jak liść wrzucony 
do książki. 

Felietoniści lu-
bią czasami nakła-
mać, żeby to, co pi-
szą, dało się czytać. 
Felieton, to smak 
każdego tytuły pra-
sowego. Od niego 
się zaczyna czytać 
gazetę. Jest zawsze 

pierwszy, choć bywa na końcu.  
O bluszczowatości pisał Cyprian Kamil Norwid, w 

liście z 1868 roku do Zygmunta Sarneckiego: „(…) Na-
turalista jeden zasłonił bluszczowi słońce deską, w której 
odległą od rośliny dziurę pierwej wywiercił – w niewiele 
dni  bluszcz poszedł deską i utrafił w ów otwór; następnie 
znowu mu badacz zakrył światło, a inny postawił otwór 
gdzie indziej – ale na nowo bluszcz poszedł i tam jeszcze – 
i tak siedmiokroć poszedł, i oplótł deskę całą, i strzaskał ją, 
i zaświeciło nad nim słońce”.

Felietonista: dziennikarski bluszcz, ni to poeta, ni pro-
zaik. Po trosze krytyk-rzemieślnik, co w literaturze się 
wierci. Chciałem napisać, że jest w gazecie jak gwóźdź, 
ale… była by to głupota. Dlaczego? Bo jak mawia przysło-
wie chińskie – „Z dobrego żelaza nie robi się gwoździa, z 
dobrego człowieka nie robi się żołnierza”.  

Felieton należy do małych form literacko-dziennikar-
skich. Chyba nie odbiegnę za bardzo od tematu, gdy napi-
szę, że „dynamit sprzedaje się w małych opakowaniach”.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Piórko, rysunek cienkopisem.
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Marzenie o Nauce
Trwa nabór do programu stypendialnego Edukacyjnej 

Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC „Marzenie 
o Nauce”. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie kl. III 
gimnazjów, którzy:

1) zamieszkują na stale w miejscowości do 30 tys. 
mieszkańców,

2) osiągnęli średnią semestralną nie niższą niż 4,5 lub/ 
i są laureatami i/ lub finalistami konkursów i olimpiad 
przedmiotowych,

3) dochód w ich rodzinach nie przekracza 900,- zł netto 
na osobę.

W ramach programu stypendialnego Fundacja EFC 
zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych 
polskich liceach. Warunkiem otrzymania stypendium jest 
przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Funda-
cją. Lista liceów współpracujących z Fundacją jest dostęp-
na na www.efc.edu.pl.

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty 
szkolne, koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i wyży-
wienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje 
wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego. Natomiast 
podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wy-
jazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Fundacja EFC działa siódmy rok i przyznała już 511 
stypendiów, a 235 absolwentów kontynuuje naukę na 
uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.

Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wy-
łącznie formularz online wysłany przez kandydata/ kandy-
datkę do 31 marca 2017 r. za pośrednictwem strony inter-
netowej Fundacji www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną 
ogłoszone 13 kwietnia 2017 r. Osoby zakwalifikowane 
otrzymają informację drogą mailową, a wybranych kan-
dydatów/ kandydatki odwiedzą osobiście w miejscu za-
mieszkania koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki 
rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Fundacji 14 czerwca 2017 r.

Życzymy powodzenia.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet to pro-
ste, szybkie i bezpieczne rozwiązanie. Możesz to zrobić 
bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniej-
szego dla ciebie miejsca.
Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-
38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz  z załącznikami. W 
ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. 
Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyła-
nych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do 
minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatni-
ka. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi 
z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem 
złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmo-
wy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do 
urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpie-
czeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane 
ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.
Im szybciej wypełnisz PIT, tym szybciej dostaniesz zwrot 
podatku.

Gotowa deklaracja czeka na Ciebie
Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 została 
udostępniona od dnia 15 marca 2017 r.
Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego 
PFR polega na udostępnieniu podatnikom propozycji roz-
liczenia rocznego – w tym roku będzie to PIT-37 i PIT-
38 za rok 2016. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu 
zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze, gdyż 
podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego 
– robi to za niego administracja skarbowa. Usługa ta nie 
polega na tym, że to administracja skarbowa składa za nas 
zeznanie – jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której 
podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli podatnik skorzysta 
z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych 
wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i 
wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi 
– np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazaną 
przez siebie Organizację Pożytku Publicznego. 
Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do mini-
mum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. 

Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisy-
waniem danych z informacji od płatników. To także wygo-
da, prostota i szybkość.
Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych 
na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do 
systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje rów-
nież o nowej usłudze udostępnionej od 15 marca 2017 r. , 
ułatwiającej składanie rocznych PIT-ów  w przypadku po-
datników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników.
Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ w okresie od 
15 marca do 18 kwietnia 2017 r., a urząd skarbowy sam 
przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, 
które posiada. Można z niej skorzystać za pośrednictwem 
portalu podatkowego, systemu e-deklaracje lub systemów 
teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub 
SKOK-ów.

Udostępniono również ułatwienia w przekazywaniu 1% 
podatku należnego dla OPP przez emerytów i rencistów, 
którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie 
podatku PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia 
jest podatkiem należnym od podatnika za rok podatkowy. 
Dla celów przekazania 1% podatku podatnik nie musi już 
składać zeznania podatkowego. Wystarczy, że złoży krót-
kie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświad-
czenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośred-
nictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje, lub 
systemów teleinformatycznych wybranych banków kra-
jowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można złożyć w 
tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową  pocztą lub 
składając osobiście w urzędzie skarbowym. Za rok 2016 
oświadczenie można złożyć do 2 maja 2017 r. 

Ponadto informujemy o:
-funkcjonujących stronach www.portalpodatkowy.mf.gov.
pl i www.szybkipit.pl;
- możliwości wysyłania zapytań e-mailowych zadawanych 
poprzez formularz „Zadaj pytanie ekspertowi”, do które-
go link znajduje się na stronie www.szybkipit.pl; będą tam 
także publikowane odpowiedzi na wybrane pytania.
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Poeci Pogranicza Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny

17 marca w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury 
Garbate” odbył się XIV Regionalny Konkurs Recytatorski 
im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur 
i Suwalszczyzny”, który  zorganizowany został przez Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, koordyna-
tor – Dorota Włodarska. 

Wydarzenie to zgromadziło grono 54 laureatów z po-
wiatu augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego i 
suwalskiego. Repertuar obejmował: 1) klasy VI szkół pod-
stawowych – jeden wiersz w całości poety z Pogranicza 
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, 2) szkoły gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne – wiersz poety współczesnego i dzieło 
twórcy mazurskiego z XIX wieku i do połowy XX wieku.

Honorowy patronat  nad konkursem objął Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Gustaw 
Brzezin, Starosta Powiatu Oleckiego, Marian Świerszcz, 
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, Instytutu Poloni-
styki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego 
oraz Oddział Olsztyński Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
O promocję przedsięwzięcia w mediach zadbała „Gazeta 
Olsztyńska”, „Radio 5” i „Tygodnik Olecki”. 

„Kto czyta wiersze, ten jest w stanie zrozumieć drugie-
go człowieka”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona 
była twórczości autora powyższych słów Zbigniewowi 
Chojnowskiemu. Tym cytatem prowadząca turniej – Ju-
styna Jeżewska ( nauczycielka języka polskiego w Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ) oraz Pa-
trycja Luto i Olaf Sujata ( uczniowie Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku ) rozpoczęli konkurs. Na-
stępnie oddano głos dyrektorce Barbarze Taraszkiewicz, 
która serdecznie przywitała gości honorowych, laureatów 
i nauczycieli, przedstawiła Komisję Konkursową, podzię-
kowała sponsorom, a następnie życzyła zawodnikom po-
wodzenia. 

W dalszej kolejności  przemówienie wygłosił burmistrz 
Olecka – Wacław Olszewski, który nawiązał do począt-
ków konkursu . Następnie głos zabrał Edward Adamczyk, 
radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego oraz Jerzy Go-
siewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Recytację uczniów oceniała Komisja Konkursowa  w 
składzie: 

1. Maria Kołodziejska – przewodnicząca komisji, dy-
rektorka Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach, 

2. Anna Wolska – pracownica Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, 

3. Janina Osewska – poetka, członkini Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, 

4. Agnieszka Lewandowska – instruktorka ds. teatru 
przy Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w 
Olecku;

5. Mirosław Słapik – poeta, członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, 

6. Wojciech Anuszkiewicz – członek komisji, poeta, 
członek Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, orga-
nizator Ogólnopolskich Konkursów Literackich „Oleckie 
Czerwce Poetyckie”, współorganizator pierwszej w na-
szym regionie grupy poetyckiej „Legary”.

Podczas niezwykłych i poruszających recytacji mieli-
śmy okazję wysłuchać wierszy dawnych i współczesnych 
twórców regionalnych. Uczestnicy zaprezentowali bardzo 
zróżnicowany repertuar. Poziom recytacji i interpretacji 
był wysoki. Każdy z uczniów otrzymał dyplom i nagrodę 
książkową, a nauczyciele przygotowujący i organizatorzy 
eliminacji  konkursowych na szczeblu powiatu podzięko-
wania.

Aby umilić i uatrakcyjnić gościom zmagania recytato-
rów, zaproszono zgromadzonych do obejrzenia „Gali Ta-
lentów” przygotowanej przez uczniów z Gimnazjum nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Olecku pod opieką nauczycie-
lek: Katarzyny Kozłowskiej, Justyny Jeżewskiej i Eligii 
Tokajuk ( występy wokalne, skecz, taniec integracyjny).

Zadbano również o poczęstunek, który stał się także 
znakomitą okazją  do rozmowy, dyskusji, wymiany poglą-
dów, a także podzielenia się wrażeniami ze spotkania. 

Jednym z ważnych punktów wydarzenia było również 
spotkanie autorskie z poetą Zbigniewem Chojnowskim, 
który urodził się w Orzyszu. Jest historykiem literatury, 
krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. Zajmuje się m.in. historią poezji pol-
skiej XX i XXI w. oraz literaturą Warmii i Mazur XIX, 
XX i XXI w. W interesujący sposób opowiedział o swoim 
życiu, pasjach, fascynacji regionem, a przede wszystkim 
poezji. Mieliśmy też okazję posłuchać jego wierszy.

Po krótkiej przerwie nadszedł długo oczekiwany mo-
ment – „Koncert Laureatów”. 

Członkowie Komisji Konkursowej Mirosław Słapik i 
Janina Osewska podsumowali XIV Regionalny Konkurs 
Recytatorski im. Wacława Klejmonta „ Poeci Pogranicza 
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. 

Wszystkie osoby, zdaniem jury, zaprezentowały bardzo 
wysoki poziom prezentacji i zachwyciły swoimi występa-
mi oraz doborem utworów. Następnie przedstawiono zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali z 
rąk dyrektorki Barbary Taraszkiewicz i prof. Zbigniewa 
Chojnowskiego nagrody książkowe oraz dyplomy. Laure-
atom I miejsc każdej kategorii Marian Podziewski - do-
radca reprezentujący Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina przekazał 
dodatkowe  nagrody. 

Wręczono zwycięzcom również nagrody specjalne 
ufundowane przez: Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Starostę Powiatu Oleckiego, Burmistrza 
Olecka, senatorkę Małgorzatę Kopiczko, Dyrektora Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Najwięk-
szą ich ilość zdobyła Weronika Zyskowska  z II Liceum  
Ogólnokształcącego  w Augustowie, która nie kryła wzru-
szenia.   

Podczas wręczania nagród specjalnych uczestnicy i or-
ganizatorzy usłyszeli wiele miłych i ciepłych słów m.in. 
od prof. Zbigniewa Chojnowskiego, członków Komisji 
Konkursowej oraz przedstawiciela Marszałka Warmińsko 
- Mazurskiego, Mariana Podziewskiego i senatorki Mał-
gorzaty Kopiczko. Mieliśmy również okazję jeszcze raz 
wysłuchać wierszy w wykonaniu zwycięzców pierwszych 
miejsc.

Na zakończenie XIV Regionalnego Konkursu Recy-
tatorskiego dyrektorka Gimnazjum nr 2 Barbara Tarasz-
kiewicz podsumowała konkurs, pogratulowała uczniom i 
nauczycielem oraz wręczyła podziękowania osobom i in-
stytucjom patronującym, jury, sponsorom. Następnie ser-
decznie zaprosiła wszystkich do udziału w konkursie w 
przyszłym roku.  

Realizacja XIV Regionalnego Konkursu Recytatorskie-
go im. Wacława Klejmonta „ Poeci Pogranicza Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny”, to ogromne wyzwanie zarów-
no organizacyjne, logistyczne jak i merytoryczne. Dzięki 
zaangażowaniu i wsparciu we wszystkich działaniach dy-
rektorki szkoły Barbary Taraszkiewicz, pracy zespołu na-
uczycieli-bibliotekarzy: Doroty Włodarskiej, Katarzyny 
Kozłowskiej, języka polskiego: Elżbiety Borys, Agniesz-
ki Kowalewskiej, Justyny Jeżewskiej i Renaty Kołdys, 
informatyki- Wiesława Bukpasia, Eligii Tokajuk, pla-
styki – Bogumiły Bajbak, pracowników administracji i 
obsługi, a także uczniów realizujących projekt „Życie jest 
poezją” udało się zrealizować to przedsięwzięcie, którego 
główną ideą jest ocalenie od zapomnienia poezji dawnych 
twórców regionalnych oraz kształtowanie wrażliwości na 
słowo pisane współczesnych twórców Warmii, Mazur i Su-
walszczyzny. Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Kul-
tury „Mazury Garbate” za wszechstronną pomoc w orga-
nizacji oraz Warsztatowi Terapii Zajęciowej za wykonanie 
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dekoracji i pamiątek dla jury.

Konkurs zainicjowany w 2003 roku przez nieżyjącego 
już oleckiego poetę Wacława Klejmonta oraz nauczyciel-
ki-bibliotekarki - Dorotę Włodarską i Romualdę Muchę-
-Marciniak cieszy się od wielu lat ( 2016r. – przerwa ) 
ogromną popularnością. Propaguje twórczość literacką pi-
sarzy regionu – Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczy-
zny, która wyrasta z umiłowania tych ziem, kultury i tra-
dycji. Młodzi ludzie, recytując i interpretując ich wiersze, 
okazują szacunek i przywiązanie do swojej „Małej Ojczy-
zny”, z której pochodzą.  Dzięki nim będzie żywa pamięć o 
poezji dawnych twórców regionalnych.

„(…)wyzwoliło mnie. Choć nie do końca,
łaknienie słowa, które nie tylko nazywa,
ale utrwala w pamięci i świadomości wrażenia,
wzruszenia, uczucia i porządkuje świat.”
Ta myśl Wacława Klejmonta, będąca mottem prze-

wodnim konkursu, trafnie oddaje ideę wydarzenia, które 
dostarczyło zgromadzonym prawdziwej uczty duchowej. 
Przyniosło uczestnikom i organizatorom wiele satysfakcji, 
dało uczniom możliwość obycia ze sceną i publicznością 
oraz obcowania z poezją. Stało się również szansą na spo-
tkanie z innymi młodymi ludźmi, którzy mają podobną pa-
sję.

Wyniki:
Kategoria pierwsza- klasy szóste

I miejsce - Oliwia Przekop Szkoła Podstawowa nr 7 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

II miejsce ex aequo - Łukasz Koniecko - Szkoła Pod-
stawowa w Raczkach i Damian Żywno - Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

III miejsce - Wiktoria Aleksandra Paciorko Szkoła 
Podstawowa w Raczkach

Wyróżnienie: Zofia Kozłowska- Szkoła Podstawowa  z 
Oddziałami Przedszkolnymi w Wieliczkach

Kategoria druga - I i II klasa gimnazjum:
I miejsce- Weronika Maria Zamojska –  Gimnazjum 

w Wiżajnach
II miejsce Katarzyna Prokop Zespół Szkół Społecz-

nych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augusto-
wie

III miejsce  ex aequo – Anna Karczewska – Gimna-
zjum nr 4 w Augustowie i Natalia Statkiewicz - Gimna-
zjum w Przebrodzie

Wyróżnienie: Martyna Wronowska – Gimnazjum w  
Dubeninkach

Kategoria III – III klasa gimnazjum
I miejsce- Klaudia Pojawa - Gimnazjum w Bakałarzewie

II miejsce – Zuzanna Warsiewicz  - Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku

III miejsce ex aequo - Aniela Wierzbicka – Gimna-
zjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie i Mateusz Trusz-
kowski – Gimnazjum nr 4 w Augustowie

Wyróżnienia: Julia Studzińska – Gimnazjum nr 2 w 
Ełku

Natalia Kudraszew - Zespół Szkół Społecznych Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

Kategoria IV – szkoły średnie:
I miejsce – Weronika Zyskowska –  II Liceum  Ogól-

nokształcące w Augustowie 
II miejsce  ex aequo – Kinga Matwiejczyk – I  Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  w Olecku i 
Jan Pieczur – Zespół Szkół Technicznych w Olecku

III miejsce – Patrycja Olizarowicz –  II Liceum Ogól-
nokształcące w Augustowie

Wyróżnienia: Ada Chmielewska –I  Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Kochanowskiego  w Olecku

Magdalena Stanko – II Liceum Ogólnokształcące w 

Augustowie
Dawid Sujata – II Liceum Ogólnokształcące w Augu-

stowie

Nagrody Specjalne:
1. Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

dla najlepszego recytatora – Weronika Zyskowska z II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Augustowie

2. Starosty Powiatu Oleckiego  za najciekawszą inter-
pretację dowolnego wiersza – Julia Studzińska z Gimna-
zjum nr 2 w Ełku

3.  Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację 
wiersza prof. Zbigniewa Chojnowskiego – Katarzyna 
Prokop - Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w Augustowie

4.  Senator  Rzeczpospolitej Polskiej  Małgorzaty Ko-
piczko dla  najlepszego recytatora w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych – Weronika Zyskowska – II Liceum 
Ogólnokształcące w Augustowie

5. Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koperni-
ka w Olecku dla najlepszego recytatora w kategorii klas 
szóstych – Filip Bartoszewicz - Szkoła Podstawowa   im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Gąskach

6. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  Jerzego 
Gosiewskiego- wyróżnienie – Sebastian Brzozowski- Li-
ceum Ogólnokształcące w Gołdapi.

Dzięki sponsorom - osobom prywatnym i instytu-
cjom mogliśmy zorganizować to wydarzenie oraz zakupić 
wszystkim uczestnikom nagrody. Za życzliwość i wsparcie 
finansowe dziękujemy 

Organizatorzy

Forst porzuca dobrobyt i osiedla się w lesie. Gdy od-
wiedza go trzynastoletnia Jadzia, jest zmuszony po raz 
kolejny zmienić swoje życie. 
reżyseria: Jan Jakub Kolski
scenariusz: Jan Jakub Kolski/Krzysztof Majchrzak
Czas trwania: 1 godz. 37 min.
gatunek: Dramat
produkcja: Polska
premiera: 20 stycznia 2017
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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          V01608

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V02704

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B54706

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V01210
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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                                     V01410

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02306

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V03502

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03233

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
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B53609

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V02913

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58210

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B57202

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B53310

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56503

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B56304

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V01708

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

B57901

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55105

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58401

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22619

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B54806

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B57302

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B54606

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B58301

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03223

• 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

V03803

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V02804
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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
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07   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V0
29

0

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02509

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V03711

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
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03114

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B56204

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B58101

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B58501

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B56802

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V03243

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24609

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25305

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tx

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 L01103

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B56603

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B57502

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K25104

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K25004

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B55205

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25405

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B56702

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B57602

* 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 V03213

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V03813

KUPIĘ
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* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B54207

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V02814

V
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B58001

23
marca
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

„MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”

To już okrągła czterdziesta edycja Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZA-
POBIEGA POŻAROM”, który cieszy się u nas co 
raz większym zainteresowaniem. Chętnych jest coraz 
więcej, dlatego też w tym roku turniej na szczeblu po-
wiatowym poprzedziły eliminacje gminne. 

Poziom był wysoki i bardzo wyrównany. W gru-
pie wiekowej – szkoła podstawowa zwyciężył Ma-
ciej Wojczulewicz 30 pkt. (Szkoła Podstawowa Nr 
4 Olecko) przed Bartoszem Prusko 29 pkt. (Szkoła 
Podstawowa Nr 3 Olecko) i Anną Mieszuk 28pkt. 
(Szkoła Podstawowa Nr 1 Olecko). 

W grupie szkół gimnazjalnych zwyciężyła Sandra 

Romanowska 34 pkt. (Zespół Szkół Judziki) przed 
Kingą Konopko 33 pkt. + 4 pkt ustne (Zespół Szkół 
Judziki) i Karoliną Fedeńczuk 33 pkt. + 3,5 pkt ust-
ne (Zespół Szkół Babki Oleckie). 

W rywalizacji szkół średnich najlepszy okazał się 
Mateusz Rutkowski 33 pkt. (ZSLiZ Olecko), drugie 
miejsce zajęła Anna Arasimowicz 32 pkt. (ZSLiZ 
Olecko), a trzecie Katarzyna Gieorgiew 31 pkt. 
(ZST Olecko).

Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagro-
dy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku 
i Nadleśnictwo Olecko. Zwycięzcy poszczególnych 
grup wiekowych reprezentować będą nasz powiat 
w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 26 
kwietnia w Szczytnie.

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

st. kpt. Tomasz Jagłowski

Spotkanie w Kukowie 
w sprawie rozbudowy fermy 

trzody chlewnej
3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w świetli-
cy wiejskiej w Kukowie odbędzie się spotkanie w sprawie 
rozbudowy fermy trzody chlewnej w Kukowie.
Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Olecku oraz Radni
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

29 marca (Dzień Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktory-
ny, Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eu-
stachego, Eustachiusza, Helmuta, 
Ludolfa, Marka, Ostapa, Wiktora, 
Wiktoryna, Zenona
30 marca 
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, 
Ernestyny, Erny, Kwiryny 
Amadeusza, Częstobora, Dobro-
mira, Jana, Kwiryna, Leonarda, 
Lutobora
31 marca 
Balbiny, Dobromiery, Dobromie-
rzy, Dobromiry, Ernesty, Ernesty-
ny, Kamili, Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromie-
rza, Dobromira, Ernesta, Gwidona, 
Kamila, Kornelego, Myślisława
1 kwietnia (Prima aprilis) (Mię-
dzynarodowy Dzień Ptaków) 
(godz. 12. Merkury w maksymal-
nej elongacji wieczornej 18,83°)
Chryzanty, Grażyny, Hugony, Ire-
ny, Katarzyny, Teodory, Żermeny 
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodo-
ra, Tobisława, Wenantego, Wene-

cjusza, Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci)(Światowy Dzień 
Wiedzy o Autyzmie)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, 
Władysławy
Arona, Eryka, Franciszka, Sądomie-
rza, Urbana, Władysława
3 kwietnia (Święto Bożego Miłosie-
dzia) (Księżyc pierwsza kwadra)
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pan-
kracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwe-
stra, Winicjusza, Władysława
4 kwietnia (Dzień Zwierząt Bez-
domnych)
Antoniny, Izydory, Kwiatosławy, 
Kwiryny, Miry, Wacławy
Ambrożego, Antoniego, Benedykta, 
Izydora, Kwiatosława, Kwiryna, Pla-
tona, Wacława, Zdzimierza 
5 kwietnia (Dzień Leśnika i Drze-
wiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, 
Kleo, Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Boży-
woja, Dobromiła, Fereniusza, Juliana, 
Kleofasa, Tristana, Wincentego

Uzgodniliśmy, że nasze pojęcie 
„piekła” jest zawsze to samo 
co u Dantego: niecierpliwość i 
żal, że przed chwilą zrobiliśmy 
nie tak jak trzeba. 

A. i E. Babach, Podróż na 
Sycylię czyli koniec świata 

... pieniądze nigdy nie są 
ostatecznym celem – same w 
sobie nie mają żadnej warto-
ści. Mogą działać jedynie jako 
środki, pozwalające nam osią-
gnąć jakiś ostateczny cel, który 
dla nas przedstawia pewną 
wartość samą w sobie. 

Hans Selye, Stres okiełznany 
Słowo, jego sens, dzięki dźwię-
kom muzycznym, melodii, 
harmonii, mogą zostać zinten-
syfikowane, przez co osiągnąć 
można stopień zrozumienia 
wykraczający poza zwykłą 
logikę. Nikolaus Harnoncourt, 
Muzyka mową dźwięków
Jedyne czego jestem absolutnie 
pewien to, to, że nic nie jest 
absolutnie pewne.

 Christopher Hitchens

Śnieg marcowy, owocom niezdrowy. 
Co marzec wypiecze, to kwiecień 
wysiecze. 
Kto jarzynę gęsto sieje rzadko zbiera.
Powszechnym natury zwyczajem, po 
niestatecznym marcu, świat się cieszy 
majem.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz 
pola śnieg zawieje.
Dobrze się tam dzieje, gdy dwóch orze, 
jeden sieje.
Kwiecień rozmaicie plecie, bywa, że 
śniegu do dziur namiecie.
Gdy brzoza pęka, słońce grzeje, to się 
najlepiej sieje.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatra-
mi, dobry rok przed nami.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, 
pogodną jesień zapowiadają.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już 
szron roślin nie pościna.
Grom wszystko dobre znaczy, gdy 
będzie słyszany. 
W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj 
i siej.
Jak skowronek zaświergoli, myślą 
chłopi o roli.

Tort grzybowy
1 kurczak (ok. 1,2 kg), 50 dag 
grzybów, pół bułki wrocławskiej, 2 
łyżki oleju, 3 jajka, 10 dag słoniny, 
peczek natki pietruszki, 125 ml 
mleka, 125 l bulionu warzywnego, 
czosnek w proszku, sól, pieprz, , 2 
cebule

Kurczaka gotujemy, mięso z 
niego obieramy i mielimy. 

Słoninę siekamy, podsmażamy. 
Odlewamy część tłuszczu i olej.

Cebulę zcieramy.
Grzyby siekamy.
Cebulę i grzyby dusimy na 

tłuszczu. Dodajemy natkę pietrusz-
ki.

Teraz mięso zalewamy bulio-
nem i zagotowujemy. 

2 żółtka i 2 białka mieszamy z 
połową szklanki mleka i dodajemy 
do masy.

Jedno jako mieszamy z resztą 
mleka. Dodajemy czosnek i sól.

Tortownicę wykładamy folią.
Kromki bułki zanurzamy w jaj-

ku z mlekiem i układamy na dnie 
tortownicy. Na wierzch wkładamy 
masę.

Pieczemy 20 minut w tempera-
turze 240°C.

Danie podajemy z pikantnym 
sosem pomidorowym. Smakuje za-
rono na ciepło jak i na zimno.

Drink owocowy
20 ml wódki, 65 ml soku z czarnej 
porzeczki, 40 ml soku bananowego, 
10 ml likieru malinowego, 6 łyże-

czek puree z mrożonych malin (maliny 
powinny być jeszcze lekko zamrożone)

Wódkę, sok z porzeczki, bananów 
oraz likier mieszamy. 

Do szklanki lub kieliszka wkłada-
my puree z malin. Wlewamy wódkę z 
dodatkami i mieszamy. 

Makaron
Makaronem najlepiej nadającym się 
do mięs są rurki i szerokie wstążki 
oraz krajanki.

Tost ziołowy z kotletem 
wieprzowym

2 kromki pełnoziarnistego chleba 
tostowego, 1 owoc awokado, 2 pla-
sterki bekonu, 2 kotlety wieprzowe 
(po 10 dag), sól, pieprz, 2 dag masła 
ziołowego, 2 plasterki (po 3 dag) sera 
ementaler
Kromki chleba podpiekamy na toste-
rze. Bekon podsmażamy na chrupko i 
przekładamy na talerz. 
Mięso smażymy na średni ogniu przez 
10 minut na tłuszczu ze smażonego 
bekonu.
Podpieczone kromki chleba smaruje-
my masłem ziołowym i kładziemy na 
nich kotlety. Obrane awokado prze-
krajamy wzdłuż i usuwamy pestkę. 
Kroimy je na plasterki i układamy na 
kotletach tak aby plasterki zachodzi-
ły na siebie. Na awokado kładziemy 
plasterek sera i boczek.
Tak przygotowane tosty zapiekamy i 
podajemy na gorąco.

Sos pomidorowy z ziołami

50 dag pomidorów, 3 cebule, 3 ząbki 
czosnku, kilka goździków, tymianek, 
liść laurowy, rozmaryn, pieprz, sól

Pomidory sparzamy i obieramy ze 
skórki. Kroimy i wkładamy do garnka. 

Dodajemy drobno posiekane cebule 
i 2 łyżki zawiniętych w kawałek gazy 
przypraw. Gotujemy aż do uzyskania 
gęstego piure.

Wyjmujemy przyprawy. Zawartość 
garnka miksujemy i solimy.
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Zabytkowy kościół
w Jeleniewie

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Szurpiły - Jeleniewo

Jeleniewo (powiat suwalski). W zabytkowym drew-
nianym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
– obecny kształt z 1878 r., remont w 2015 r. znajdują się 
stacje drogi krzyżowej z XIX w., konfesjonał i ambona z 
konfesjonałem z 1846 r. 

Zabytkami są również rokokowy ołtarz, malowidła z 
lat 70. i 80. XIX w. autorstwa Kazimierza Górnickiego, 
organy pozytywkowe powstałe po 1878 r., trzy skrzydlate 
anioły i dzwonnica z II połowy XIX w. 

W kościelnej wieży znajduje się największa w Polsce 
kolonia rozrodcza nietoperza nocka łydkowłosego. 

W pogodną niedzielę, 9 października 2016 r. w zabyt-
kowym jeleniewskim kościele byli: Cezary Lasota i An-
drzej Malinowski.

Kazimierz Górnicki (1838-1889). Urodził się w gu-
berni kieleckiej w rodzinie Stanisława i Marii Sojczyń-
skich. Po ukończeniu gimnazjum, studia artystyczne odbył 
w ASP Warszawie w latach 1856-1861. Już jako student 
uzyskiwał nagrody na pokazach prac. 

Do Suwałk przyjechał w 1861 roku, tu założył rodzinę 
i tutaj zmarł 20 marca 1889 r.

Kazimierz Górnicki uczył kaligrafii i rysunku w suwal-
skim gimnazjum. Wiadomo, że oprócz pracy pedagogicz-
nej, w której osiągał dobre wyniki, zajmował się twórczo-
ścią. Malował pejzaże, portrety i obrazy o treści sakralnej. 
Dzieła swoje wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Według jego obrazów rytowano 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. ilu-
stracje do „Tygodnika Ilustrowanego”.

Dziś obrazy Górnickiego można podziwiać w kościo-
łach parafialnych w Bakałarzewie, Jeleniewie i konkatedrze 
św. Aleksandra w Suwałkach. Przez wiele lat wisiały tam 
nie wzbudzając zainteresowania, co do swojego pochodze-
nia i autorstwa. Dziś ponownie odkryte, są odrestaurowane 
i odzyskały pierwotny wygląd. W jeleniewskim kościele 
jest sześć obrazów K. Górnickiego: Ukrzyżowanie, Naj-
świętsze Serce Jezusa, Chrzest Chrystusa w Jordanie, Mat-
ka Boska Pocieszycielka, Św. Kazimierz, Wskrzeszenie 
Piotrowina. 

W bakałarzewskim kościele znajdują trzy jego dzieła. 
Największe, o wymiarach 155x214 cm przedstawia scenę 
Zwiastowania NMP, dwa pozostałe to Chrzest Chrystusa w 
Jordanie i Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus. W konkatedrze 
św. Aleksandra w Suwałkach, w ołtarzu kaplicy bocznej: 
Wniebowzięcie NMP i Chrystus.
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Analiza Tomasza Żurawlewa
Orbis Linguarum, Vol. 45 liczy sobie około 700 stron. 

Książkę sygnują Institut d’Études Germaniques, Institut 
d’Études Romanes, Université der Wrocław. Druk zwarty 
wydały dwie oficyny polsko-niemieckie: Neisse Verlan-
g&Oficyna Wydawnicza ATUT, Drezno-Wrocław 2016. 
Wśród autorów znalazł się Tomasz Żurawlew, Katedra 
Filologii Germańskiej, Uniwersytet Warmiński-Mazurski 
w Olsztynie. 

„«Beeilen wir uns die Menschen zu lieben…» O dwóch 
niemieckich przekładach znanego polskiego wiersza“. 
To dwudziestostronicowy tekst naukowy. Autor pisze: 
„Celem mojej pracy jest przeprowadzenie porównawczej 
analizy dwóch niemiecko-języcznych przekładów wiersza 
«Śpieszmy się»” (Alfred Loepfe i Ursula Kiermeier). Do-
dajmy - strofa wiersza ks. Jana Twardowskiego uzyskała 
statut skrzydlatego słowa. 

Szkic, jak go nazwał autor, świetny. I mocny jak łań-
cuch (łac. catena). Przypisy też. W dobrej szacie naukowo-
-literackiej, co jest rzadkością, niestety. Bez mądrzenia się. 
Jest w tym tak poukładane jak ręczniki w szafie. Tomasz 
Żurawlew porządnie pisze o literaturze. Myśli spokojnie i 
spieszy się powoli, jak zalecał Ludwig Wittgenstein. 

Urósł pan Tomasz w moich oczach na profesora, co 
wcześniej już przepowiadał Wacław Ewaryst Klejmont, 
który go uczył w Olecku. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Rada Organizacji 
Pozarządowych 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza czter-
nastą edycję prestiżowego Konkursu Godni Naśladowania. 
Jest to jedyny wojewódzki konkurs nagradzający organi-
zacje pozarządowe, ich liderów, animatorów społecznych, 
inicjatywy, w tym międzynarodowe, produkty, a także cia-
ła dialogu obywatelskiego i samorządy wzorowo współ-
pracujące z organizacjami.

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Marka Gustawa Brzezina oraz Wojewody Warmińsko-
-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Patronatem medialnym 
Konkurs objęty został przez TVP3 Olsztyn,Gazetę Olsz-
tyńską oraz zwyczajowo pismo Pozarządowiec.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Federacją 
Organizacji Socjalnych FOSa, Związkiem Harcerstwa Pol-
skiego, Forum Animatorów Społecznych, Bankiem Żyw-
ności, Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, 
Stowarzyszeniem ESWIP i Fundacją Borussia.

Konkurs zawiera dziewięć Kategorii:
Kategoria I.Organizacja Godna Naśladowania
Kategoria II Pozarządowiec Godny Naśladowania
Kategoria III Samorząd Godny Naśladowania
Kategoria IV Podmiot Dialogu Godny Naśladowania
Kategoria V Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna 

Naśladowania
Kategoria VI Animator Społeczny Godny Naśladowa-

nia
Kategoria VII Produkt Ekonomii Społecznej Godny 

Naśladowania
Kategoria VIII Inicjatywa Międzynarodowa Godna 

Naśladowania
Kategoria IX Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowa-

nia
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, in-

stytucje, osoby prywatne. Zgłoszenia przyjmowane są do 
28. kwietnia zgodnie z zasadami określonymi w Regulami-
nie każdej Kategorii. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie 
się podczas uroczystej Gali w dniu 14. czerwca w Zamku 
Olsztyńskim. Laureaci otrzymają statuetki Godnych Na-
śladowania, nagrody finansowe i rzeczowe.

Regulaminy Kategorii do pobrania na stronie Rady: 
http://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/648/godni-nasla-
dowania-2017.html

Laureaci zeszłorocznej edycji: http://www.ropwwm.
org.pl/s/267/laureaci-xiii-edycji

Publikacja dot. 10-lecia Konkursu Godni Naśladowa-
nia: http://www.ropwwm.org.pl/s/302/publikacja-10-lat-
-godnych-nasladowania

Zapraszamy na konsultacje 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego
Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z ekspertami w 

dziedzinie planowania przestrzennego, które odbędzie się  
31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w restauracji Hory-
zont ( Hotel Olecko), ul. Parkowa 11 w Olecku. 

Zależy nam na wypracowaniu koncepcji planu z 
uwzględnieniem Państwa potrzeb i oczekiwań. Spotkanie 
dotyczy opracowywanego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyj-
nym Olecko 1 ( teren położony pomiędzy linią kolejową, 
obwodnicą Olecka i ul. 11 Listopada w Olecku- droga do 
Giżycka).

Działanie związane jest z realizacją projektu „Partycy-
pacja w planowaniu przestrzennym”.

Urząd Miejski

Rozprawa administracyjna 
otwarta dla społeczeństwa 

w sprawie inwestycji 
w Imionkach

4 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej  
Urzędu Miejskiego w Olecku , Plac Wolności 3 odbędzie 
się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa , 
w sprawie toczącego się postępowania  na wniosek firmy 
Wesstron sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bu-
dowie : „Centrum badawczo-rozwojowego trzody chlew-
nej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz 
z niezbędną infrastrukturą, biogazownia oraz ujęcie wód 
podziemnych” na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowo-
ści Imionki, obręb 0017 Możne, gm. Olecko, powiat olec-
ki, województwo warmińsko -mazurskie”.

Na rozprawie  strony i osoby zainteresowane mogą 
składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia , co do prowadzone-
go postępowania.

Urząd Miejski
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Żyć Pasją
W 27 marca w PCWE / Powiatowej Bibliotece Peda-

gogicznej odbyło się spotkanie z autorkami wystawy ma-
larskiej pt. „Żyć Pasją” - Teresą Kudrawiec i Jadwigą 
Wiśniewską. Wzięła w nim również  udział młodzież z 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, która 
przeprowadziła wywiad z gośćmi na temat zainteresowań 
i pasji.

Obie panie bardzo otwarcie podzieliły się osobistymi 
doświadczeniami, czyli  tym wszystkim, co najbardziej in-
spiruje je do działania. Opowiedziały jaki mają stosunek 
do swojej twórczości i o tym, co ukształtowało w nich po-
trzebę przelewania emocji i wrażeń na płótno. Działalność 
pań Teresy i Jadwigi jest przykładem tego, że życie może-
my  przeżywać głębiej i piękniej mając swoją przestrzeń do 
działania oraz zainteresowania.

Możemy odkrywać w sobie różne zalążki talentów i 
upodobania bez względu na wiek i wcześniejsze doświad-

czenia. Przedtem należy jednak dać sobie szansę i wzbu-
dzić ciekawość świata, taką jaką mają małe dzieci. To co 
nas zainteresuje może stać się właśnie pasją, naszym schro-
nieniem i  własnym światem.

Składamy serdeczne podziękowania  wszystkim na-
szym gościom za udział w spotkaniu, a przede wszystkim 
paniom Teresie i Jadwidze za udostępnienie autorskich 
obrazów malarskich, które złożyły się na wystawę pt. Żyć 
pasją. 

Ekspozycja dostępna  była w bibliotece w okresie od 
1.02.2017 do 31.03.2017r. i stanowiła punkt wyjścia do 
wielu poszukiwań oraz  inspiracji plastycznych podczas 
przeprowadzanych zajęć edukacyjnych. Składamy również 
serdeczne podziękowania Magdalenie Siwko za zaanga-
żowanie i pomoc w przygotowanie do spotkania uczniów 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Agnieszka Makarewicz

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
HIDORI OLECKO

Olecczanie na Pucharze Świa-
ta W Taekwondo Olimpijskim

Slovenia Open 2017
Dwójka zawodników Taekwondo w 

dniach 24-26.02.2017 startowała w zawo-
dach zaliczanych do Pucharu Świata, któ-
re odbyły się na Słowenii. Udział wzięło 
blisko 1000 zawodników i zawodniczek.

Maurycy Miszczak z „HIDORI” 
Olecko działającego przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 na Siejniku rywalizował 
w bardzo licznie obsadzonej kategorii 
wagowej do 68 kg. Nasz zawodnik wy-
grał dwie wali. W trzeciej rundzie uległ 
reprezentantowi Turcji i odpadł w 1/16 
finału, zajmując ostatecznie 17 lokatę.

Kolejną reprezentantką była Justyna 
Miszczak obecnie będąca na wypoży-
czeniu w AZS Warszawa. Rywalizowa-
ła w kategorii do 57 kg. Justyna uległa 
reprezentantce Serbii w pierwszej walce.

MAURYCY MISZCZAK NA PU-
CHARZE ŚWIATA W HOLENDER-
SKIM EIDCHOWEN 

 W zeszłym tygodniu zawodnik 

LUKS „HIDORI” Olecko 
wystartował w kolejnej edy-
cji Pucharu Świata w Holan-
dii. Maurycy rywalizował 
w kategorii senior do 68 kg. 
Pierwszą walkę wygrał z re-

prezentantem Niemiec. W kolejnej nasz 
osiemnastolatek rywalizował z Brytyj-
czykiem, któremu nie sprostał. Jego prze-
ciwnik ostatecznie wygrał tą kategorię. W 
całych zawdach udział wzięło ponad 1200 
zawodników z całego świata.



19
Tygodnik Olecki 13/1000 - r. 2017

to@borawski.pl

K
24

80
5

Udany początek sezonu 
oleckich biegaczy

Bardzo udanie rozpoczęli sezon biegowy zawodnicy 
Stowarzyszenia Olecko Biega, którzy z powodzeniem 26 
marca uczestniczyli w 12. PZU Półmaratonie Warszaw-
skim. Meta i start wyznaczone były na Placu Teatralnym. 
Trasa biegu wiodła przez cztery dzielnice: Śródmieście, 
Mokotów, Pragę Północ i Pragę Południe. 

Do 17 km było bardzo płasko. Od tego momentu roz-
począł się 4 kilometrowy najtrudniejszy odcinek z podbie-
gami na Most Gdański i Stare Miasto. Zawody rozgrywane 
były w chłodnej, lecz słonecznej aurze, która zdecydowa-
nie sprzyjała biegaczom w ustanawianiu indywidualnych 
rekordów. 

Na metę dobiegło 12180 zawodników, w tym wszy-
scy olecczanie. Najszybszym reprezentantem Olecko Bie-

ga okazał się Marcin Brynda z rewelacyjnym czasem 
01:14:55 (życiówka) na 50 miejscu w open i 22 miejscu 
w M20. 

Wyśmienity wynik odnotował również Paweł Sucho-
dolski, który na mecie finiszował po 01:33:48 (życiówka) 
jako 1293 zawodnik w open i 583 w kat. M30. 

Pozostali linię mety przekraczali:
7623. Jan Bagiński 01:59:55 (życiówka), 6 w kat. M70
8203. Andrzej Bubrowski 02:02:40 (udany debiut w 

półmaratonie), 495 w kat M50
8207. Mariusz Bubrowski 02:02:41, 2309 w kat. M40 
8965. Sławomir Sienkiewicz 02:06:22, 2481 w kat. 

M40
8967. Ewa Muster-Drażba 02:06:33 (życiówka), 413 

w kat. K40
9000. Wojciech Jegliński 02:06:41, 2487 w kat. M40
Na szczególną uwagę zasługuje kolejne imponujące 

osiągnięcie naszego Przyjaciela Janka Bagińskiego, który 
z żelazną konsekwencją zrealizował swoje założenia tak-
tyczne i „złamał” magiczną barierę 2 godzin w półmara-
tonie. 

Czapki z głów przed Jankiem! Brawo olecczanie! Zwy-
cięskie miejsca w 12.PZU Półmaratonie Warszawskim 
przypadły:

kobiety
1. Ayantu Gemechu Abdi (Etiopia, 01:10:26)
2. Peninah Arusei (Kenia, 01:11:31)
3. Christine Moraa Oigo (Kenia, 01:11:50)
Najlepszą Polką okazała się Olga Ochal z czasem 

01:14:05 na 7 miejscu.
mężczyźni
1. John Kipsang Lotiang (Kenia, 01:01:12)
2. Masresha Biseteng (Etiopia, 01:01:41)
3. Hunegnaw Mesfin (Etiopia, 01:01:42)
Najszybszym Polakiem na 7 miejscu był Yared Shegu-

mo  01:03:45
Wojciech Jegliński, 

prezes Stowarzyszenia Olecko Biega

Warmia i Mazury pływają
 

Już po raz siódmy w obecnym cyklu zawodów wystar-
tują pływacy amatorzy walczący o punkty w klasyfikacjach 
indywidualnej, rodzinnej i szkolnej Warmia i Mazury pły-
wają. Start zawodów jak zawsze o 10:30 w sobotę 1 kwiet-
na. Pływalnia Lega zaprasza!

bc

Jubileuszowy memoriał I. Ja-
sieluna i F. Pietrołaja

9 kwietnia w oleckiej Hali Lega już po raz X rozegrany 
zostanie turniej tenisa stołowego czczący pamięć oleckich 
propagatorów tego sportu - Ignacego Jasieluna i Franciszka 
Pietrołaja. 

Start imprezy 10:00. Start kategorii OPEN 12:30.
bc

Dzień Teatru w Sali AGT
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Okrągła liczba, prawda?
A pod nią kryje się inna liczba: 19 i 165 po 

przecinku. Już, już. Znaczy to tyle, że ponad dzie-
więtnaście lat Redaktor Naczelny zasiadał przed 
komputerem, by raniutko w środę pachnący farbą 
drukarską „Tygodnik Olecki” zagościł w domach 
mieszkańców Olecka. 

Tydzień w tydzień śledził wydarzenia w mie-
ście, robił wywiady, zbierał ogłoszenia, zachęcał 
innych do pisania. Co ja mówię: „pisał” – pisze! 
Zmieniała się władza, pojawiały się nowe inicja-
tywy, a „Tygodnik Olecki” cichutko leży i czeka 
na swego Czytelnika. 

Dobrze, że jest jeszcze coś constans, choćby 
na dwie dekady lat… Żałuję, ale nie uczestniczy-
łam w tej setce od samego początku. Pojawiłam 
się, zniknęłam, żeby od sześciu lat już na stałe 
zająć kawałek ostatniej strony.

Są ludzie bluszcze, którzy oplatają i zaciskają 
ta bliskością, aż braknie tchu. „Bluszcze” doma-
gają się ciągłego zainteresowania, a gdy zostaną 
odtrącone, potrafią zamienić nasze życie w kosz-
mar. Znacie takich? 

Są ludzie – wampiry, którzy nie potrzebują 
naszej krwi, ale naszej energii. Wysysają ją z nas 
tak dokładnie, iż brakuje nam sił i energii. Tylko 
oni są ważni, ich problemy, choroby… Spotkali-
ście takich? 

Podejrzewam, że obie odpowiedzi są twier-
dzące. 

Jeśli więc tak i jeśli choć trochę osobiście 

znacie Redaktora Naczelnego „TO”, to przyzna-
cie mi rację, że to przeciwieństwo tych powyżej. 
Szanowny Naczelny przede wszystkim nigdy nie 
narzeka, a miałby na co, oj, miałby. Nie obciążą 
swoimi problemami, a mógłby, oj, mógłby. Za-
wsze wysłucha z uwagą, oj, umie słuchać i za-
wsze jest pozytywnie nastawiony do człowieka. 
Każdego. 

Zazdroszczę Mu tej pogody ducha i szacunku 
do człowieka, i do przyjaciół. 

Lubi książki, lubi chodzić do kina, a nade 
wszystko kocha swoje modele, znaczki poczto-
we i żagle. A jeśli o żeglowaniu mowa, to mam 
żal do Niego, taki malutki „żalik”, że nie zabrał 
mnie na łajbę, a obiecał. Terminu co prawda nie 
określił precyzyjnie: „jak będzie ciepło”, to chy-
ba jeszcze mamy czas.

I czego mu życzyć? 
Tak od siebie, od serca życzę kolejnego ty-

sięcznego numeru i żebym tam była na ostatniej 
stronie, rzecz jasna. Życzę wielu dobrych ludzi 
wokół, wielu niespodzianek od życia, tych mi-
łych tylko. I dobrych wiatrów na jeziorach, a 
może i morzach. I miejsca na klasery i kartony z 
modelami. I kogoś obok. 

Znam Naczelnego od… ho, ho, to już ponad 
trzydzieści lat i ciągle wierzy w człowieka, jego 
moc i dobro. I niechaj już Mu tak to zostanie. 
I za Oleckiem świata nie widzi, choć bywał za 
siedmioma lasami, za siedmioma morzami i oce-
anem.

Szanowni Czytelnicy! W piątkowe popołu-
dnie przybywajcie, uścisków Mu nie żałujcie. I 
dobrego słowa, bo to dobry człowiek jest. Świę-
tuj, ciesz się i… gratuluję z całego serca aż po 
kokardę.

Marusia


