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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 p.w. Podwyższenia 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 p.w. 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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6 października 2017 r. - 

Spotkanie autorskie 
z Olgą Rudnicką

godz. 17.00, Miejsko-Powiatowa Biblioteka publiczna w 
Olecku, ul. Kopernika 6

Olga Rudnicka (ur. 1988) – znana autorka powieści 
sensacyjnych: „Natalii 5”, „Cichy wielbiciel”, „Były so-
bie świnki trzy” i wielu, wielu innych. Miłośniczka zwie-
rząt, natury i dobrego jedzenia. Kocha jazdę konną i dobrą 
książkę. Nigdy nie polubi kawy i hipokryzji. Zawsze bę-
dzie podążać za swoimi marzeniami.

Najnowsza książka „Życie na wynos”
Bohaterka książki Emilia Przecinek, znana autorka po-

wieści dla kobiet, w wieku czterdziestu lat zostaje rozwód-
ką z dwójką nastoletnich dzieci, kredytem hipotecznym do 
spłacenia oraz matką i teściową na karku. Dzieci nalegają, 
żeby chodziła na randki, a obie starsze panie, no cóż, jak to 
one, włażą z butami, gdzie tylko się da. W takiej sytuacji 
można albo załamać się nerwowo, albo popełnić morder-
stwo.

Mimo niesprzyjających okoliczności Emilia postana-
wia odmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdyż mężczyź-
ni, których spotyka, absolutnie nie przypominają wspania-
łych bohaterów jej powieści.

Pech chce, że teściowa pisarki łamie nogę. Unieru-
chomiona na wózku zaczyna obserwować sąsiadów, co 
okazuje się zajęciem na pełen etat, a nawet dwa, gdyż nie 
wszystko można zobaczyć przez okno, niektóre rzeczy 
trzeba podsłuchać. Przed wścibskimi staruszkami nic się 
nie ukryje. Ani kochanka o czerwonych włosach, ani skłon-
na do awantur żona, ani leżący w piwnicy trup, którego 
znajduje Emilia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Olsztynie uprzejmie informuje, iż laureata-
mi XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne z województwa warmińsko-mazurskiego 
zostali Państwo Elżbieta i Kazimierz Czacharowscy, któ-
rych gospodarstwo wyróżnia się licznymi zastosowaniami 
rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w go-
spodarstwie rolnym.

Tym samym informujemy, że na portalu Telewizji Inte-
raktywnej Agro.News.com.pl, jest przeprowadzany Inter-
netowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 
spośród laureatów etapu wojewódzkiego. Internauci mogą 
oddawać swoje głosy na najbezpieczniejsze ich zdaniem 
gospodarstwo na stronie głównej portalu Agronews.com.
pl  do 15 września 2017 r. 

Zachęcamy serdecznie do oddawania głosów na naj-
bezpieczniejsze gospodarstwo rolne.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rembrandt van Rijn, grafika

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• 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 bez dodatków bio.......4,49 zł
Pb 95 ........................4,69 zł
PB 98 ........................4,89 zł
LPG ...........................2,02 zł
Olej opałowy ..............2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

13 września (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 37
14 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - Powiatowe zawody Sportowo-Strażackie, Stadion w 
Kowalach Oleckich
15 września (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Królewicz Olch, kino Mazur
18.00 - wernisaż wystawy malarstwa Kamila B. Janickie-
go, Galeria im. Andrzeja Legusa, ROK MG
19.00 - Bodyguard Zawodowiec, kino Mazur
16 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Królewicz Olch, kino Mazur
19.00 - Bodyguard Zawodowiec, kino Mazur
17 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Królewicz Olch, kino Mazur
19.00 - Bodyguard Zawodowiec, kino Mazur
18 września (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
19 września (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
20 września (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
21 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
22 września (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Super Spark: Gwiezdna misja, film, kino Mazur
19.00 - Renegaci, film, kino Mazur
23 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XXVI Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzie-
ży i Dorosłych, stadion miejski
17.00 - Super Spark: Gwiezdna misja, film, kino Mazur
19.00 - Renegaci, film, kino Mazur
24 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Olecka Izba Historyczna, warsztaty młodego arche-
ologa
14.00 - Olecka Izba Historyczna, otwarcie wystawy „Trzy 
wyznania”
15.00 - Odjazd, film, kino Mazur
17.00 - Olecka Izba Historyczna - Genealogiczne warsztaty 
rodzinne
17.00 - Super Spark: Gwiezdna misja, film, kino Mazur
19.00 - Renegaci, film, kino Mazur
25 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
26 września (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
27 września (środa)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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24 sierpnia od 17.14 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał gniazdo os z domu mieszkalnego w Możnych. 

25 sierpnia od 9.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Roso-
chackich.

25 sierpnia od 12.17 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy 
ulicy Grunwaldzkiej.

26 sierpnia od 9.27 dwa zastępy JRG PSP przy 
ulicy Gołdapskiej zabezpieczały miejsce i usuwały 
skutki kolizji drogowej.

26 sierpnia od 12.35 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał imprezę na stadionie miejskim. 

26 sierpnia od 18.20 jeden zastęp OSP Sokółki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jabłonowie.

27 sierpnia od 18.20 jeden zastęp OSP Sokółki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jabłonowie.

29 sierpnia od 13.03 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał plamę oleju z jedni w Sedrankach. 

29 sierpnia od 18.27 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał konar drzewa z jezdni w okolicach 
Chełch. 

29 sierpnia od 19.11 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkal-
nego w Kilianach.

30 sierpnia od 12.47 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Świętajno zabezpieczały miejsce próby 
samobójczej w Krzywym. 

30 sierpnia od 17.10 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Połomie.

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

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 kartkę 
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:
• Grażyn Błaździewicz 

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Zygfryd Mroczkowski
• Magdalena Okońska
• Wiseława Wawruch
• Maciej Zimorowicz

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, 
kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do skleja-

nia, 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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Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowa-
niu bierze udział tylko pojedynczy kupon naklejony 
na kartę pocztową. Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.

KRUS przypomina
W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest 

obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni 
zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego 
gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach 
mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmia-
nach tych okoliczności.

Okolicznościami tymi mogą m.in. być: 
• podjęcie działalności rolniczej,
• zakup lub sprzedaż gruntów rolnych,
• wydzierżawienie gospodarstwa rolnego,
• podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej, w 

tym podjęcie zatrudnienia,
• przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytu-

ry, świadczenia przedemerytalnego),
• przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

Jesienna edycja programu 
dotacyjnego Kultura – Inter-

wencje 2017
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków 

do jesiennej edycji programu dotacyjnego „Kultura – In-
terwencje 2017”, którego celem jest tworzenie warunków 
dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na 
poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez fi-
nansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniają-
cych dorobek kultury i zwiększających obecność kultury 
w życiu społecznym.

Oferty należy składać do 15 września 2017 r.
Więcej na ten temat: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2111441.html
newsletter um

Zadaj pytanie Burmistrzowi
Zadaj pytanie Burmistrzowi to zakładka stworzona z my-
ślą o komunikacji z mieszkańcami.

Żeby zadać pytanie, nie trzeba  przychodzić do urzędu ani 
wychodzić z domu. Burmistrz za pośrednictwem gminnej  
witryny będzie odpowiadał na Państwa pytania.
Warunek jest jeden - prosimy o zapoznanie się z treścią 
regulaminu. Wysłanie pytania jest równoznaczne z jego  
zaakceptowaniem.
Regulamin  i aplikacja do zadawania pytań znajduje się 
pod poniższym linkiem:

http://
www.olecko.pl/aktualnosc-1776-zadaj_pytanie_burmi-
strzowi_5.html

Szanowni Państwo, 
 

Do dnia 20 września 2017 r. przedłużono nabór na or-
ganizowane przez Fundację Wspomagania Wsi, bezpłatne 
warsztaty pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecz-
nych i partnerstw” – zaplanowane na 12-15 października 
2017 r.

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/planowanie-i-reali-
zacja-projektow-spolecznych/

Zapraszamy też na inne nasze cykle warsztatów. Do-
stępne są jeszcze miejsca na warsztaty:  „Komunikacja w 
społeczności lokalnej” zaplanowany na 16-19 listopada 
2017 r.

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/komunikacja-w-
-spolecznosci-lokalnej/

oraz
„Projekt. I co dalej?” zaplanowany na 23-26 listopada 

2017 r. 
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/projekt-i-co-dalej/

Zasady naboru i formularze zgłoszeniowe można po-
brać ze strony Fundacji Wspomagania Wsi www.fun-
dacjawspomaganiawsi.pl lub z portalu Witryna Wiejska 
www.witrynawiejska.org.pl

wZapraszam do udziału i pozdrawiam,

Monika Słotwińska-Łychota
Tel. 22 - 636 25 70 - 75

Mail: mslotwinskalychota@fww.pl
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Felieton

W ostatnią sobotę spotkałem 
się z przyjaciółmi. Pretekstem były 
sześćdziesiąte urodziny jednego z 
nich. 

Zjechało się nas tam niemało. 
Pogoda była piękna więc z ogrodu 
ani na chwilę nie przenieśliśmy uro-
czystości do domu. Nie był to tra-
dycyjny gril. Raczej coś w rodzaju 
ogniska. Na trójnogu nad ogniem 
wisiał kociołek z przepysznym gu-
laszem. 

Wszyscy rozsiedli się wygodnie na tarasie. Tak przesie-
dzieliśmy od 16.00 do 23.00. 

Były plotki, było śpiewanie szant (żadna nie mogła się 
powtórzyć), a przede wszystkim wspomnienia. Bo to zjecha-
li się przyjaciele od żeglowania, które zamieniło się w przy-
jaźń nie tylko na wodzie. W codziennym życiu. Pomaganie 
sobie w razie potrzeby. 

Często organizujemy wspólne imprezy. Uroczystości 
jak w rodzinie. Jest tylko jeden problem. Praktycznie każdy 
mieszka w innym mieście. Ale jak trzeba, to każdy odpowia-
da na zew. 

Teraz jest już tak, że w spotkaniach biorą udział dwa 
pokolenia... Czasami bywa, że i trzy. Bo czym skorupka za 
młodu nasiąknie tym na starość trąci – mówi przysłowie.

Żeglarstwo jest wielce zaraźliwą pasją. 
Wróćmy jednak do przyjaźni. 
Przyjaźń na wodzie rodzi się w bardzo specyficznych wa-

runkach. Kilkoro osób przez  tydzień lub kilka tygodni stło-
czonych na kilkunastu metrach kwadratowych jachtu. Tutaj 
w końcu każdy nie nadający się do żeglarstwa odkrywa się. 
Po kilku rejsach ustala się trzon załogi. Osoby które są leni-
we, kłótliwe lub nie budzą zaufania, albo po prostu nie pasują 
do reszty, odpadają. 

Trzeba mieć zaufanie do innego żeglarza, trzeba wierzyć 
w jego umiejętności, bo inaczej się nie da. Co to za rejs, kie-
dy cały czas trzeba mieć jedno oko otwarte, bo ona lub on, 

którzy stoją za sterem są nieobliczalni? Jak można spokojnie 
zasnąć i dobrze odpocząć przed pracą, którą za kilka godzin 
trzeba będzie wykonać?

Tak rodzą się przyjaźnie. Oparte na zaufaniu, wierze w 
wiedzę i doświadczenie. To jednak nie wszystko.

Wracaliśmy z urodzin nocą. Wcześniej dojechałem do 
przyjaciół w Grajewie i zostawiłem u nich samochód. Zaś ich 
samochodem zabierając po drodze jeszcze dwoje pojechali-
śmy na urodziny. 

Wracaliśmy więc i rozmawialiśmy. 
- Co nas tak trzyma razem? – spytała znad kierownicy 

Magda. Zrozumieliśmy, że pyta o przyczynę dlaczego tyle lat 
się znamy i przyjaźnimy.

Najpierw cisza. 
- Może odległość? Przecież nie spotykamy się tak czę-

sto...
- Tylko ty nigdy nie masz czasu. Inni czas mają – powie-

działa Marzena – Odległość i owszem, ale przecież razem 
pływamy. 

- Wiecie co? Każdy z ans jest inny a, łączy nas żeglar-
stwo.

- Właśnie! – rzuciła Magda – Tolerancja. Umiemy sobie 
wybaczać i akceptujemy wszyscy wszystkich. 

I to chyba jest najważniejsze w przyjaźni. Wzajemna ak-
ceptacja. Można to nazwać tolerancją. 

Bo gdy jest tolerancja, to nie ma wojny. Tak więc jechali-
śmy i  snuliśmy „filozoficzne” dysputy. 

 W Grajewie przesiadłem się do swego samochodu i po-
jechałem do domu. Jednak cały czas myślałem o tej naszej 
przyjaźni i śpiewałem głośno szanty. Czasami trzeba coś gło-
śno zaśpiewać, aby coś innego zrozumieć. Takie to życie. 

W domu byłe o trzeciej nad ranem. 
Tolerancja. Słowo mające wiele odcieni znaczeń. 
Inaczej brzmi w polityce, a inaczej w powszednim swym 

znaczeniu.
Rzeczypospolita poprzez programową tolerancję stała się 

mocarstwem. W czasie, gdy  była Rzeczypospolitą Obojga 
Narodów rozmawiano w niej siedmioma językami: polskim, 
litewskim, niemieckim, rosyjskim, węgierskim, ukraińskim i 
holenderskim. Były to jednak tylko największe ilościowo na-
cje. Języków i zarazem wspólnot było wtedy w naszym kraju 
dużo więcej. 

Właśnie wtedy Polska była mocarstwem w Europie Środ-
kowej. 

Teraz możemy sobie tylko pomarzyć. To znaczy, chyba 
nie taka była moja intencja. Ja o niczym takim jak o tym żeby 
Polska była mocarstwem, nie marzę. Chcę żeby z mocar-
stwowości pozostała tylko tolerancja. Kraje, które są toleran-
cyjne są wielkie. Patrz Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. 

Czasami słucham „Dziennika telewizyjnego” nazywa-
nego teraz „Wiadomościami” i aż wstyd mnie bierze. Kie-
dyś jakiś tam polityk powiedział: „Ciemny lud to kupi” i 
co najdziwniejsze (przynajmniej dla mnie) kupuje. Kiedyś 
za komuny każde wydanie kończyło się stwierdzeniem, że 
„w Ameryce Murzynów biją”. Dzisiaj, że całe zło, to albo 
pochodzi od „Platformy Obywatelskiej” albo od Unii. Np. 
Pobili polskich turystów... na końcu informacji jest, że gdy-
byśmy przyjęli uchodźców, to i u nas by bili... a codziennie, 
w tej wspaniałej katolickiej Polsce ktoś komuś daje w mordę 
i to ostro i ktoś kogoś zabija. Szaleniec zabija siekierą dziew-
czynkę w księgarni, syn ze swoją przyjaciółką mordują ro-
dziców, szaleniec podcina sobie gardło na oczach rodziny. 
Normalna Polska. 

W Norwegii 74 osoby zabija Brewik. Rodowity obywatel 
tego kraju. Jednak nienawidzący socjalistów. U nas ugrupo-
wania neofaszystowskie rosną w siłę przy pomocy obecnego 
rządu. Może dojść do tego, że znajdzie się jakiś polski Bre-
wik. 

Bogusław Marek Borawski
Ps. Historia polskiej demokracji, to tak jak historia ze sta-
rym spichrzem. Jeden nie zamknął drzwi, a drugi otworzył 
drzwi chlewa i świnie do spiżarni weszły, a że miały na 
względzie tylko swoje żołądki, to wyszło jak wyszło...
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4
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REGULAMIN
konkursu plastycznego 

„Moje Wakacje” 
ORGANIZATOR:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku

CELE KONKURSU:
- konfrontacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków,
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych
FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI 

UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 4 do 10 lat
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach 

malarskich, 
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, 

akwarele , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, wi-

traż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą 

zostać oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /

pismem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie 
KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie brane będą pod uwagę:
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie 

przedstawienia tematu,
b) ogólna estetyka wykonania prac,

Olecka Izba Historyczna
zaprasza 24 września (niedziela) na „Przystanek Hi-

storia”.  To pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane 
dla wszystkich mieszkańców miasta interesujących się 
przeszłością Olecka i regionu. Będzie to czas na zabawę 
i naukę. 

11.00-13.00, Olecka Izba Historyczna (budynek ROK, 
II piętro)

Warsztaty „Młody archeolog na tropie prehistorii” pro-
wadzone przez Renatę Maskowicz z Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach. 

Każdy z młodych badaczy zamierzchłej przeszłości 
będzie miał okazję pracować jak prawdziwy archeolog. 
Wyposażony w łopatkę i inne narzędzia prawdziwego na-
ukowca będzie szukał skarbów ukrytych w ziemi, a po ich 
wydobyciu opisze i przygotuje dokumentację.

14.00, Olecka Izba Historyczna
Otwarcie wystawy planszowej „Trzy wyznania” wzbo-

gaconej o eksponaty ze zbiorów prywatnych i Oleckiej 
Izby Historycznej.

15.00, Kino Mazur
Pokaz filmu „Odjazd” Magdaleny Łazarkiewicz, 1991 

c) stopień opanowania technik plastycznych,
TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 26 

sierpnia 2017 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
Kopernika 6
19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl
2. Miejsce i czas rozdania nagród – 30 sierpnia 2017 r., 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.
Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Or-

ganizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac kon-
kursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publi-
kowania i reprodukowania.  

rok, 112 minut
Akcja filmu toczy się na Mazurach w domu starców, w 

którym mieszkają matka z córką. Hilda i Augusta są Ma-
zurkami, ale jedna z nich czuje się Niemką, druga, młodsza 
- Polką. Starsza z nich latami planuje opuszczenie miejsca, 
w którym żyją i powrót do domu. Któregoś dnia ruszają w 
drogę do swojego dawnego domu….

17.00-19.00, Olecka Izba Historyczna
Genealogiczne warsztaty rodzinne - odkryj swoje ko-

rzenie i rozpocznij tworzenie rodzinnego drzewa genealo-
gicznego. 

W ramach warsztatów spotkanie z Markiem Sidorem, 
pracownikiem Państwowego Archiwum w Suwałkach, 
który odkryje przed uczestnikami tajemnice poszukiwań 
archiwalnych. Zapraszamy serdecznie młodzież wraz ze 
starszymi przedstawicielami swojego rodu, ale i  wszyst-
kich innych zainteresowanych odkrywaniem historii swo-
jej rodziny. Warsztaty będą kontynuowane podczas comie-
sięcznych spotkań w Oleckiej Izbie Historycznej.

11.00-19.00, Olecka Izba Historyczna
 Kiermasz książek o Mazurach i Prusach Wschodnich
Zapraszamy
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Ruszyły pace nad przyszło-
rocznym budżetem gminy
Zgodnie z procedurą, do 15 września br. kluby rad-

nych, radni, komisje Rady Miejskiej, rady jednostek po-
mocniczych, mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inne 
podmioty  mogą składać w formie pisemnej wnioski do 
budżetu na 2018 r.

Wniosek powinien zawierać:
- nazwę zadania,
- opis,
- uzasadnienie realizacji,
- szacunkowy koszt.
Dla ułatwienia  wnioskodawcom możliwości złożenia 

kompletnego wniosku w załączeniu przykładowy cennik 
usług oraz formularz wniosku.

newsletter um

Pożar
Osiem zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem 

domu w miejscowości Mazury w gminie Świętajno. 
Informacja o pożarze wpłynęła do stanowiska kierowa-

nia oleckiej straży o godzinie 5:32 - 10 września. Na miej-
scu jako pierwsi zjawili się strażacy ochotnicy z jednostki  
w Mazurach.

Pożarem objęty był cały budynek mieszkalny. W obiek-
cie znajdowała się jedna osoba, która opuściła mieszkanie 
przed przybyciem strażaków. W odległości kilku metrów 
od płonącego domu, znajdował się drugi budynek miesz-
kalny oraz budynek gospodarczy. 

Strażacy skierowali większość sił do obrony przyle-
głych budynków i nie dopuścili do rozprzestrzenienia się 
pożaru. Podczas działań wewnątrz domu objętego poża-
rem, znaleziono butlę gazową, którą wyniesiono, a następ-
nie schłodzono wodą. 

Pożar ugaszono, wyniesiono nadpalone wyposażenie 
poddasza oraz ocieplenie dachowe. W działaniach brali 
udział strażacy z Olecka, OSP Mazury, OSP Świętajno, 
OSP Kowale Oleckie i OSP Sokółki, razem 35 strażaków.  
Prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być pozostawie-

nie niedopałka papierosa.
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Mariusz Miłun 
zastępcą burmistrza

W telegraficznym skrócie: 
to olecczanin z urodzenia - rocznik 1978, posiadający 

wykształcenie wyższe. Żonaty. Dumny ojciec dwóch córe-
czek- Hani i Marysi. Poza rodziną, która jest dla niego naj-
ważniejsza ma jeszcze  dwie pasje - to sport i polityka.

- No cóż, praca zawodowa oraz obowiązki rodzinne 
weryfikują moje możliwości czynnego uprawiania sportu. 
Natomiast zawsze gorąco kibicuję piłkarzom, siatkarzom, 
piłkarzom ręcznym, lekkoatletom.   

Pasjonuję się w zasadzie każdą dyscypliną sportową, 
szczególnie tymi, gdzie startują reprezentanci Polski. Na 
bieżąco też staram się śledzić poczynania sportowców re-

prezentujących nasze miasto - mówi Mariusz Miłun.

Z przerwą na studia na Wydziale  Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego związany z Oleckiem. To tutaj po ukończeniu 
studiów  podjął pracę w stoczni jachtowej Delphia Yachts, 
gdzie ostatnio pełnił funkcję kierownika kontroli jakości 
procesu laminowania oraz technologii laminowania wy-
działów łodzi motorowych i żaglowych. Przez cały okres 
pracy w stoczni był również Pełnomocnikiem Dyrektora 
ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Przez dwie kadencje był radnym miejskim. Pełnił też  
funkcję  przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu 
i Gospodarki. Do września 2017 r. był sołtysem wsi Roso-
chackie.

- Wybudowałem, w dużej mierze metodą gospodarczą 
z  moim tatą, dom pod Oleckiem. Tu mieszka moja rodzi-
na i kształcą się moje dzieci. Zależy mi więc na tym, by 
Olecko było  miejscem przyjaznym dla każdego - dzieci, 
dorosłych, seniorów czy przedsiębiorców.

Mój poprzedni szef, pan Wojciech Kot nauczył mnie 
między innymi tego, że nie można ograniczać się w swo-
ich planach. To wizjonerstwo, nieograniczona wyobraźnia, 
jasno określone cele  i ciężka praca  determinują sukces 
-mówi Mariusz Miłun.

Zdobyte doświadczenie w pracy samorządowca, umie-
jętności menadżerskie oraz cechy charakteru z pewnością 
zostaną dobrze wykorzystane.

info newsletter um
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Motyl
1. W powieści Aleksandra Sołżenicyna pt. 

„Oddział chorych na raka”, gdzieś w połowie, 
jest wzruszająca scena, kiedy to w sali pacjenci rozmawia-
ją o sprawach ludzkich, zamkniętych na klucz choroby. 
Słuchają tego, co mówi Oleg Filmonowicz  Kostogłotow. 
Tylko on, więzień z wyrokiem „wiecznego zesłania”, zako-
puje głęboko znaki zapytania. Oczywiście, że mają przez 
niego silniej rozgrzane głowy i mocniej zaciśnięte powieki. 
Oleg zasiewa ziarna zwątpienia, żeby pacjenci życie prze-
żywali, a nie tylko zabijali czas.

Przytoczę fragment szpitalnej opowieści, bo jest wzru-
szająca: 

„ - Żył kiedyś taki filozof, Kartezjusz. I ten Kartezjusz 
powiedział: «Podawaj wszystko w wątpliwość».

- Ale to nie dotyczy naszej rzeczywistości – zastrzegł 
Rusanow podnosząc palec. 

- Nie, oczywiście, że nie – Kostogłotow był nawet zdzi-
wiony tym zastrzeżeniem. – Chcę tylko powiedzieć, że nie 
powinniśmy za bardzo wierzyć lekarzom. O proszę, czy-
tam teraz taką książkę – pokazał opasły tom – Abrikosow i 
Strukow, «Anatomopatologia», podręcznik akademicki. Tu 
pisze, że zależność między chorobą nowotworową a cen-
tralnym układem nerwowym nie została jeszcze dostatecz-
nie zbadana. A jest to zależność zadziwiająca! Przeczytam 
wam dosłownie – przerzucił parę kartek – o, jest: «Wy-
stępują niekiedy przypadki  s a m o i s t n e 
j   r e m i s j i  nowotworu.» Rozumiecie? Nie 
wyleczenia, lecz  o  z d r o w i e n i a! No i co 
wy na to?

W sali zawrzało. Oto samoistne ozdrowie-
nie wyleciało z kart książki niczym tęczowy 
motyl i każdy nadstawił teraz czoło, policzki, 
twarz, żeby tylko ów motyl musnął je swymi 
zbawczymi skrzydłami.

- Samoistne! – Kostogłotow odłożył książ-
kę i potrząsnął wyciągniętymi ramionami, a 
noga nadal leżała na drugiej jak gitara. – To 
znaczy, że nagle, ni stąd, ni zowąd, guz za-
czyna odwrót! Zmniejsza się, cofa, wchłania 
i znika!

Wszyscy zamilkli, słuchali baśni z otwar-
tymi ustami. Nie do wiary – żeby nowotwór, j e g o  guz, 
ten zabójczy, przekreślający całe życie guz mógł zniknąć 
tak sam z siebie, sczeznąć bez śladu?

Milczeli, czekali na motyla nadziei – i jedynie ponu-
ry Poddujew zaskrzypiał łóżkiem i napinając się bezsilnie 
wychrypiał:

- Do tego trzeba mieć czyste sumienie.
Nie wiedzieli, czy wtrącił się do rozmowy, czy rozma-

wiał z samym sobą.
Paweł Nikołajewicz, który tym razem słuchał Ogłojeda 

nie tylko uważnie, lecz nawet z pewną dozą sympatii, od-
wrócił się gwałtownie i osadził Jefriema:

- Co to ma do rzeczy sumienie? Wstydźcie się, towa-
rzyszu Poddujew!

Kostogłotow zaś w mgnieniu oka podchwycił myśl Je-
friema:

- Dobrze powiedziałeś! Słusznie! Może to kwestia 
czystego sumienia, wszystko jest możliwe! Po wojnie czy-
tałem, w jakimś czasopiśmie, bardzo ciekawy artykuł… 
Okazuje się, że człowiek ma koło mózgu taką barierę, gru-
czoł czy co, i te bakterie i substancje, które zabijają orga-
nizm, nie mogą jej pokonać. Póki nie przejdą – człowiek 
żyje. Tylko od czego to zależy? (…)”.

2. Nathaniel Hawthorne (4 VII 1804-19 V 1864) uczu-
lał, że „szczęście jest jak motyl: kiedy usiłujesz je złapać, 
zawsze wymyka ci się z rąk. Ale jeśli cichutko usiądziesz, 
to może samo do ciebie przyleci”. 

W Anglii nerwowość i strach przed nieznanym określa 
się jako „motyle w brzuchu” (butterflies in the stomach). 
Mawia się, że jest to objaw romantycznego zainteresowa-

nia drugą osobą.
W tym miejscu można powtórzyć życzenie polskiego 

romantyka, Zygmunta Krasińskiego: „Motylich skrzydeł 
dostać znów na drogę / Powietrznych złudzeń – (…)” (O, 
mówcie, ludzie…). No, właśnie…

3. W zbiorach znalazłem wycinek: Dominik Szczepań-
ski, Dumoulin, motyla noga „(…) Podczas Tour de France 
2015 nazwano go „motylem z Maastricht”. – Chodziło o 
transformację: z nikogo w kogoś atrakcyjnego i rokujące-
go. Jak motyl wyrastający z kokonu – opowiadał Dumo-
ulin.

Niezbyt mu się to podobało.
- Ale z ksywkami tak już jest, że ktoś ci je nadaje i nic 

na to nie poradzisz” – mówił
Tom Dumolin, 26-letni kolarz holenderski.
4. „Motyle wymyślają cudowne bajki, by je podszep-

tywać kwiatom” (Curzio Malaparte). Motyla noga: z po-
czwarki motyl, i pomyśleć, że to z jajeczka, jak nakapana 
kropka. A poza tym, 

skrzydełka motyli rozbijają kropelki deszczu. Do su-
cha. 

5. W „Gazecie Wyborczej” 2017 nr 174 ukazał się ko-
mentarz Dariusza Wołowskiego pt. „Filet z motyla za 222 
miliony euro. Sylwetka Neymar”. Przy okazji tej zawrotnej 
sumy, jaką klub Paris Saint-Germain zabulił FC Barcelo-
nie, przypomniano, że pierwszy kontrakt z klubem Santos 

Neymar podpisał nie ukończywszy 12 roku 
życia. Opiewał na sumę 200 euro za miesiąc. 
O tym wątłym chłopcu trener Santosu Van-
derlei Luxemburgo mawiał, że jest „filetem z 
motyla”. 

6. Pora zajrzeć do zachowanych widokó-
wek oraz listów od Wacława Klejmonta. 16 
października 1986 roku pisze z Olecka: „(…) 
Raz nawet w miejscu publicznym o mało co 
nie wzniosłem okrzyku: «Motylem jestem!». 
Ale na szczęście naprzeciwko było lustro i 
wszystko się przed czasem wyjaśniło. (…)”.

4 września 2009 w Giżycku skreśli: „(…) 
już z X chorągwią pędzimy pełną parą (Da-
nuta i ja) do giżyckiego chemiopoju, gdzie 
czeka mnie ostatni strzał drugiej serii, a po 

nim – być może – przejściowe zawieszenie broni. Musimy 
uważać w końcówce na zebry, bo – jak widać – one też żło-
pią i odbicie kątem (oka) plują, w takim locie nie zawadzą 
poczwórne motyle skrzydełka i zamiast JPC pozłocony du-
beltowo orli łeb. Wiedzie nas orzeł chorągwiany na choin-
kę ogona nadziany. Dzieje się – oj! dzieje. A pruć nie wypa-
da, bo ciągle ograniczenia szybkości. Jeszcze tylko: KĄP 
– GAJEWO - BYSTRE i oaza z cysterną w GIŻYCKU. Tu 
zaś żłopanie po czubki naczyń włoskowatych. A życie za-
wieszone na włosku. Parki wplatają w przędziwo babiego 
lata, bo jutrzejsza sobota to już klimatycznej jesieni przed-
śpiew. Chemia dopala - jesieni odpala. Żyje się odrzutowo. 
To znaczy: nie odrzucam niczego co ludzkie PRIORYTET  
PRIORITAIRE kończę więc życzeniami motylich lekkich 
wzlotów u wielkich i czystych wód”.

26 kwietnia 2010 roku na białej kopercie formatu A4 
Wacław nakleił mikrofon z, którego wylatują motyle. Nad 
logo 450 LAT OLECKA 1560-2010 dopisał: „Pozwól nam 
wiosno motylem wlecieć w 450-lecie!” Zdążył. 

W tym miejscu chyba już mogę powtórzyć za Aleksan-
drem Fredro: 

„A my, dumni władcy świata,
Mimo siebie pochwyceni, 
Za tym cieniem, co ulata, 
Całe życie, z chwili w chwilę,
Przepędzamy jak motyle”. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Motyl, akwarelka (technika miesza-

na).
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Nagrody za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie 

pomocy 
i integracji społecznej

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogło-
sił siedemnastą edycję Nagród i Wyróżnień Marszałka 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w dwóch ka-
tegoriach:

1) indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji 
społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji 
pozarządowych z terenu województwa warmińsko – ma-
zurskiego,

2) zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy 
i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym, 
działającym na terenie województwa warmińsko – mazur-
skiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja 
nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie po-
mocy i integracji społecznej, w szczególności za:

1. Działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom 
i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie.

2. Wspierania społecznej i zawodowej aktywności w 
zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin.

3. Wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod 
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4. Aktywizację społeczności lokalnych na rzecz roz-
wiązywania problemów społecznych, w tym organizo-
wanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem 
lokalnym.

5. Inicjowanie i wdrażanie programów służących zapo-
bieganiu problemom społecznym, w tym m. in. na rzecz 
wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównaniu 
szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepeł-
nosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania proble-
mów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wycho-
dzenia z bezdomności.

6. Realizowanie projektów integracji społecznej, skie-
rowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym.

7. Wspieranie działalności sektora ekonomii społecz-
nej.

8. Wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwią-
zań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy 
i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą skła-
dać osoby fizyczne, osoby prawne i  instytucje oraz organi-
zacje społeczne działające w obszarze pomocy i integracji 
społecznej.

Dodatkowe informacje, druki wniosków oraz regula-
min znajdują się na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl 
(w zakładce polityka społeczna – pomoc i integracja spo-
łeczna).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy skła-
dać do dnia 20 września 2017 r. na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 
Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. 
Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Sporządziła: H.Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Wsparcie dla osób 
poszkodowanych przez ży-

wioł
Mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-

-pomorskiego dotknęła tragedia. Niszczycielski żywioł 
dokonał spustoszeń w obu województwach. Zniszczone 
lub uszkodzone są domy, budynki gospodarcze, drogi, spu-
stoszone pola uprawne i powalone wielkie połacie lasów. 
Mieszkańcy zniszczonych terenów pozbawieni zostali nie-
kiedy dorobku całego życia.

To jedna z sytuacji kiedy potrzebna jest solidarność,  
współpraca i pomoc: finansowa, rzeczowa, osobowa.

W związku z powyższym w ramach solidarności i 
współpracy między samorządami Gmina Olecko zamierza 
udzielić pomocy finansowej wybranej gminie na wskazane 
przez nią zadanie publiczne.

Mieszkańcy i podmioty gospodarcze także mogą 
udzielić wsparcia poszkodowanym mieszkańcom woje-
wództw pomorskiego i kujawsko – pomorskiego poprzez 
dokonanie wpłaty na konto Carits oraz PCK.  Liczy się 
każda forma zaangażowania.

Caritas:
aby pomóc poszkodowanym można wysłać SMS z 

hasłem WICHURA pod numer
72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 

0000 0000 3436 4384
- z dopiskiem WICHURA.

PCK:
aby pomóc poszkodowanym można dokonać wpłaty  

na konto
PCK PL16 1160 2202 0000 0002 7718
3060 z dopiskiem BURZA

Ponadto  Polski Czerwony Krzyż prowadzi specjalną 
zbiórkę rzeczową. Wszystkie zgromadzone środki  zostaną 
przeznaczone na bezpośrednią pomoc poszkodowanym.

Ponadto w pomoc włączył się marszałek wojewódz-
twa  warmińsko-mazurskiego.

Każdy, kto chciałby pomóc, proszony jest o kontakt z:
- Łukaszem Walkuszem, Dyrektorem Departamentu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, pod nr tel. (56) 621 83 11, 
e-mail: or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

- Beatą Skrobotowicz, Dyrektorem Departamentu 
Finansów  i Zastępcą Skarbnika Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 85 78, tel.502 
757241

-  Zygmuntem Kierszem, Dyrektorem Gabinetu Mar-
szałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, nr tel. (89) 521 91 40, e-mail: gm@
warmia.mazury.pl

Liczy się każda forma zaangażowania. Każdy z nas 
mógł znaleźć się na trasie wichury. Pomóżmy poszkodo-
wanym, w odbudowie ich domów.
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KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 70 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

* „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          V08405

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10001

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B65702

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08207

V1
03

01

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                                     V08107

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02323

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V07809

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V07530

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
10

20
4

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B65602

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V07320

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64305

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B63208

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L10803

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B66301

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B64205

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L11001

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B65502

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66501

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08604

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

L10605

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B64904

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B66101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06317

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B65802

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B65402

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B64405

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L10902

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07520

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V10101
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04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V07210

V0
73

10

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V08507

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V09913

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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0

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B62709

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B66601

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B64504

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B63407

* oddam w dobre ręce urocze kocięta, kotkę, tel. 605-
893-381 K26010

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V07550

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K26805

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ue

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 B26410

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B66001

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B65902

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K27101

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K27201

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B62809

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B65203

* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 B26510

KUPIĘ
V

07
41

0

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 K26310

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B66701

* 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
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B64704

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V07540* 

Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-358-
073 B66201

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V07220

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B65103

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10111
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Źywki

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Mazuchówka - Żywki

Żywki – niewielka wieś w powiecie giżyckim, w gmi-
nie Kruklanki, położona nad jeziorem Żywki. Przez wieś 
przepływa rzeka Sapina. Osadę założono w 1551 r. W cen-
trum znajduje się ciekawa zabudowa z ciosanego kamienia. 

Większość domów, to poniemieckie kamienno-cegla-
ne budynki. Ciekawą architekturę posiadają: zabytkowy 
spichlerz z czerwonej cegły w pozostałościach zespołu 
dworsko-parkowego, młyn wodny (nieczynny) oraz były 
budynek szkoły. Prawdopodobnie spichlerz był zwieńczo-
ny dzwonnicą – dzwon wzywał do pracy i wyznaczał jej 

Z miejscowością związana jest  legenda „Kokosze i pa-
łac”, zgodnie z którą kury mieszkańców z Żywek (dawniej 
Siewek) zbuntowały się i nie znosiły jajek, których to w 
XVI wieku domagał się starosta węgorzewski, Hans von 
Pusch. Żółtka jajek były bardzo potrzebne do budowy jego 
pałacu, a dokładnie miały zostać dodane do zaprawy. Ale 
ludzie mówili, że kokosze się uparły. Starosta zabrał więc 
kury z domów gospodarzy i trzymał w zagrodzie na pla-
cu budowy, gdzie murarze mieli dopilnować, by zniesione 
przez ptactwo jaja czym prędzej trafiły do zaprawy.

„Starosta węgorzewski, Hans von Pusch, wracał z Kró-
lewca w doskonałym nastroju.

Wiózł ze sobą dokument przyznający mu 60 włók do-
brych gruntów wraz ze wsią Neusieben (dzisiejsze Żywki). 
Już oczami wyobraźni widział wielką, czerwoną budowlę z 
dobrze wypalonej czerwonej cegły, wysokie okna, dębowe 
drzwi i murowaną bramę kryjącą szeroki podjazd. Przyby-
cie nowego pana i perspektywa powstania dużej budowli, 
była dużym zaskoczeniem dla Żywek, które na ogół żyły 
swoją wiejską codziennością.

Jedni, patrząc z optymizmem, mówili, że będzie huk 
roboty i jakiś miedziak wpadnie. Inni, że pewnie będzie 
trzeba żniwa odłożyć i iść na odrobek i orkę. Trwoga i 
nadzieja wymieniały się w zależności od pojawienia się 
obcych, którzy mierzyli pole kijami, coś rysowali na dar-
ni, rozkładali papier i długo, długo czytali. Zaczęło się od 
kopania rowów pod fundamenty i zwózki głazów. Okrut-
na prawda pojawiła się w momencie gdy zaczęły zjeżdżać 
wozy z piękną, czerwoną cegłą, a murarz z rękami w prze-
pastnych kieszeniach kapoty, huknął: - Zaprawa!

Echo rozlało się po całej okolicy, dotarło do Węgorze-
wa, a potem całe mnóstwo drobnych odgłosów: piasek, 
wapno, mleko, jaja, żwir... Zgraja urzędników ruszyła w 
teren, a wszędzie gdzie ujrzano jakąś chatę krzyczano od 
progu: - Kosz jaj i skopek mleka na jutra! Mleko, pół biedy, 
ale jaja? Wyciągano kury z każdego kąta i umieszczano na 
wygodnych, drewnianych ławach, rzucano najlepsze ziar-
no i zaklinano, aby na jutro zniosły jajko. Ale kury pożerały 
jadło i szły grzebać w pokrzywy. Na przekór ludzkim ocze-
kiwaniom jaj nie znosiły. Tu i ówdzie wołano znane zama-

wiaczki, aby odpędzić czary, ale wynik był mizerny. Nie 
lepiej było z mlekiem. U jednych dojono mleko z krwią, u 
innych krowie wymiona były opuchnięte, że nawet kropla 
mleka nie spadła. Pan starosta naglił, majstrowie przestępo-
wali z nogi na nogę wypatrując nadchodzących z mlekiem 
i jajami, tymczasem znikąd nic. Zaczęto tracić cierpliwość. 
Główny majster i nadzorca, będący poganinem, wydał po-
lecenie sołtysom, aby oddali w areszt wszystkie wiejskie 
kury. Ze wszystkich stron zaczęły nadciągać gromady lu-
dzi z węzełkami i koszami wypełnionymi drobiem, nawet 
dzieci niosły pod pachami kury. Milcząc wrzucali do szopy 
dziwnie bezbarwny i bezgłośny drób. Od tej chwili kury 
miały przebywać zamknięte w szopie przy budowie i co-
dziennie dostarczać świeży surowiec do zaprawy. Murarze 
zakończyli kładzenie drugiej warstwy cegieł. Wapno z pia-
skiem już przygotowane, czas wbić i wymieszać jaja. Tym-
czasem w szopie jak makiem zasiał. Otwarte drzwi ukazały 
zbite w gromadę ptactwo z opuszczonymi łebkami, białymi 
grzbietami, bez ogonów i skrzydeł. Jaj nie było... Nadzor-
ca, ten od pogan, zajrzawszy do szopy - zastygł. - To jakiś 
diabelski pomiot, a nie kury - jęknął. Zaryglowano w po-
śpiechu drzwi. Bano się zbliżyć do szopy, w serca wkradł 
się lęk, robota nie szła. Nocą, mały Johan, pomocnik mu-
rarza, podniósł się z legowiska. Pomruczał coś pod nosem 
o wodzie i pragnieniu i... wyszedł. Bezszelestnie podkradł 
się pod drzwi szopy, wyciągnął skobel i rozwarł drzwi na 
całą szerokość.

Coś zaszumiało, zawirowało w powietrzu i ucichło. 
Zdrętwiały ze strachu chłopiec z trudem dowlókł się do 
swego legowiska. A następnego dnia w Żywkach, Moż-
dżanach, Boćwince powitano wstający dzień okrzykami 
radości - Wróciły nasze kokosze! - krzyczano z domu do 
domu. Tymczasem nadzorca gnał co koń wyskoczy na 
węgorzewski zamek, aby zdać staroście sprawozdanie z 
trudności w budowie. O kurach w areszcie nie wspomniał, 
które zmieniły się... no właśnie, w co się zmieniły? - bo 
podobnie jak on kiedyś, a starosta dziś w czary nie wie-
rzył. Ustalono więc, że mury niech spaja zwykła zaprawa. 
- Prawnuki poprawią - z dziwną lekkością machnął ręką 
starosta, rezygnując z pomnikowej trwałości pałacu. Zaś 
wiejskie zamawiaczki święciły triumf.

zakończenie. 
W przeszłości nad jeziorem stał pałacyk 

– siedziba majątku szlacheckiego z przeło-
mu XIX i XX w. Dwór był własnością Zie-
glerów, w końcu lat 20. należał do rodziny 
Wilke. 

Budynek wzniesiono na rzucie prostokąta, parterowy 
ze ścianką kolankową. Pośrodku fasady ryzalit z wejściem. 
Obecnie dworu nie ma. Pozostała tylko brama główna, 
wjazdowa na teren posiadłości. Dziś na terenie przypałaco-
wego parku funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy.

W ciepłą sobotę, 1 kwietnia 2017 r. w Żywkach byli: 
Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

13 września (Światowy Dzień Pierw-
szej Pomocy) (Dni Patrolowca) 
(Księżyc - ostatnia kwadra)
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, 
Aureliusza, Chryzostoma, Eulogiusza, 
Filipa, Genadiusza, Jana, Lubomira, 
Lubora, Materny, Morzysława, Szeligi
14 września
Bernardy, Elżbiety, Halszki, Irmy, 
Irminy, Mony, radomiry, Radosławy, 
Ramony, Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Radosła-
wa, Romana, Siemomysła, Szymona, 
Wiktora, Ziemomysła
15 września
Albiny, Balbiny, Dolores, Jolanty, 
Kai, Katarzyny, Lolity, Marii, Melisy, 
Melity 
Alberta, Albina, Budzigniewa, Bu-
dzisława, Emila, Nikodema, Rolanda, 
Teofila
16 września (godz. 21. Koninkcja 
Merkurego z Marsem)
Agnieszki, Beaty, Edyty, Eufemii, 
Eugenii, Jagienki, Jakobiny, Kamili, 
Kamy, Korneli, Ludomiły, Łucji
Cypriana, Eufemiusza, Franciszka, 
Kamila, Kornela, Korneliusza, Seba-

stiana, Sędzisława, Wiktora
17 września (rocznica ataku Związ-
ku Sowieckiego na Polskę)
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lam-
berty, Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogosława, 
Franciszka, Justyna, Lamberta, Nar-
cyza, Roberta, Teodora
18 września
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, 
Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, 
Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogusława, Do-
browita, Józefa, Macieja, Stanisława, 
Stefana, Tytusa
19 września
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Le-
opoldy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, 
Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, 
Teodora, Więcemira
20 września (Księżyc - nów)
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, 
Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eu-
stachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, 
Franciszka, Helmuta, Maurycego, 
Miłowuja,Ostapa

Młodość to nie jest naturalny 
stan fizjologiczny i hormonalny, 
lecz element kultury, „instynktu” 
społeczeństwa. Młodość, podob-
nie jak mądrość, płeć i uroda, 
są społecznymi wyobrażeniami, 
społecznymi wartościami, które 
kształtują się rozmaicie, zależnie 
od struktury i kultury społeczeń-
stwa.
Józef Chałasiński, Społeczeństwo 
a wychowanie
Miałam wtenczas lat z górą trzy-
dzieści i poza tym nie zdradzałam 
objawów kretyństwa. 
Maria Kuncewiczowa, Fantomy
Iż trzeba płochość serca z młodu 
darować...  
Franciszek Villon, Wielki testa-
ment
O młodości! Młoda siło, młoda 
wiaro, młoda wyobraźni!
Joseph Conrad, Młodość
„youth is crud and has no remor-
se” „... młodość jest okrutna i nie 
ma skrupułów”
Thomas Stearns Eliot, „Portrait 
of Lady”

Kiedy się obrodzi ma gospodarz i 
złodziej.
Na Święty Krzyż (Podwyższenie 
Krzyża św. 14 września) owce strzyż.
Pogoda na Nikodema (15 września), 
niedziel cztery deszczu nie ma.
Gdy we wrześniu krety kopią po 
nizinach, będzie wietrzna, ale lekka 
zima.
Im głębiej na jesień włażą pędraki, 
tym bardziej zima daje się we znaki.
Jesień tego nie zrodzi, czego nie 
zasiała wiosna.
Jak żółte liście na brzozie, miej ziem-
niaki w komorze.
Kto nie ma słomy i siana płacze od 
wieczora do rana.
Gdy wrzos z dołu kwitnie, zima 
wcześnie przytnie.
Jak stare woły ryczą, tak się też mło-
de od nich uczą.

Grzyby marynowane 
wg Teresy

Przygotowujemy wodę: dobrze solimy 
i wlewamy 50-100 ml na 1 litr octu
Oczyszczone ale nie myte grzyby 
wrzucamy do gotującej się wody, i 
gdy zaczną się gotować gotujemy 
5 minut. Nie szumujemy. Grzyby 
wyjmujemy z wody i oczyszczamy na 
sicie pod bieżącą wodą. 
W międzyczasie przygotowujemy 
zalewę.
szklanka octu,  szklanka cukru, cztery 
szklanki wody, duża cebula skrojona 
najlepiej nie w plasterki, a wzdłuż, 
duży listek laurowy, 4 ziarna ziela 
angielskiego, 2 łyżeczki pieprzu 
ziołowego, szczypta pieprzu natural-
nego (dobrze, gdy cytrynowy), łyżka 
miodu, jedna płaska łyżka soli, ćwierć 
łyżeczki sproszkowanej kurkumy
gdy zalewa zaczyna się gotować 
wrzucamy do niej grzyby, i gdy zale-
wa z nimi ponownie zaczyna wrzeć 
gotujemy je jeszcze 6 do 7 minut.
Gorące grzyby wraz z zalewą wkłada-
my do słoików. Odstawiamy by same 
się zawekowały.

Smaczna zupa jarzynowa
40 dag marchwi, 30 dag pora, 15 dag 
cebuli, jedna czerwona papryka, pół 
litra bulionu mięsnego, ząbek czosn-
ku, sól, pieprz, 2 łyżki mąki, 2 łyżki 
masła, 250 ml mleka, 4 łyżki posieka-
nej natki pietruszki
Warzywa oczyszczamy, płuczemy 
i kroimy w cienkie paski. Czosnek 

obieramy. 
Do gotującego się bulionu dodajemy 
czosnek, sól i pieprz. Następnie do-
dajemy marchew, cebulę i gotujemy 
dalej na małym ogniu. Po pewnym 
czasie dodajemy por i paprykę wraz z 
mąką wymieszana z masłem.
Całość dokładnie mieszamy i gotuje-
my przez około 10 minut i zestawia-
my z ognia.
Czosnek wyjmujemy, a dodajemy 
mleko i pietruszkę. 
Zupę podgrzewamy i doprawiamy do 
smaku.
Do zupy dla odmiany możemy dodać 
gotowane ziemniaki, zielony groszek, 
kalafior, szpinak, fasolkę szparagową 
lub pomidory.

Pierniki toruńskie
Szklanka miodu, 4 szklanki mąki 
pszennej, cynamon, kardamon, ziele 
angielskie, goździki, skórka poma-
rańczowa ugotowana w cukrze, soda 
oczyszczona
Miód stawiamy w garnku na ogień i 
go rumienimy.  Zdejmujemy z ognia 
i cały czas mieszając dodajemy do 
niego mąkę. Gdy dokładnie wymie-
szamy całe ciasto wyjmujemy je i 
zaczynamy wyrabiać je na stolnicy do 
chwili aż zbieleje. 
Do ciasta dodajemy po łyżeczce utłu-
czonych w moździerzu  przypraw: 
cynamonu, goździków, ziela angiel-
skiego, kardamonu. Dodajemy łyżkę 
drobno pokrojonej skórki pomarań-
czowej ugotowanej w cukrze oraz 
trzy łyżeczki sody. Ciasto wybijamy 

wałkiem. Gdy będzie dobrze wyrobio-
ne formujemy z niego w dłoniach duże 
pierniki i ubieramy je obranymi ze 
skórki migdałami.
Pierniki układamy na blasze i piecze-
my w niezbyt nagrzanym piekarniku.

Napój orzeźwiająco-
-wzmacniający z żurawi-

ny
Sok żurawinowy i mleko w proporcji 
1:1 miksujemy z żółtkiem. Po przela-
niu do szklanki wsypujemy posiekane 
listki melisy. Musimy pamiętać o do-
kładnym sparzeniu i umyciu skorupki 
jajka przez rozbiciem.
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Piknik Rodzinny
12 sierpnia w ramach projektu Pomysłodajnia został 

zorganizowany „Wakacyjny Piknik  Rodzinny – Kukowo 
2017’’ na placu przy budynku byłej szkoły. Był on zwień-
czeniem trwających przez dwa tygodnie wakacyjnych, po-
południowych zajęć w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie. 

Organizatorzy pikniku, opiekunka świetlicy Walenty-
na Lios wraz z sołtysem Antonim Rydzewskim i wolonta-
riuszami  przywitali zaproszonych gości m.in. Krzysztofa 
Fidlera ,wiceprzewodniczącego oleckiej Rady Miejskiej i 
Jakuba Dziubińskiego,pracownika ROK Mazury Garba-
te oraz przybyłych mieszkańców, dzieci, młodzież i doro-
słych z sołectwa Kukowo, sąsiednich wsi i Gminy Olecko.

Piknik rozpoczął się meczem piłki nożnej Juniorzy 
kontra Seniorzy o puchar Sołtysa Sołectwa Kukowa, który 
przypadł młodym sportowcom.

Od początku pikniku najmłodsi uczestnicy mogli ko-
rzystać z przygotowanych dla nich atrakcji, tj. wynajętych  
urządzeń zabawowych z Jagolandu, istniejącego placu za-
baw i boiska. 

W trakcie pikniku animatorzy zabaw z Piuropusza 
prowadzili gry i zabawy sportowe oraz malowanie buziek. 
Najlepszą zabawą okazały się rzuty balonikami z wodą w 
animatora zabaw.

Podczas pikniku  uczestnicy mieli do dyspozycji sto-
isko degustacyjne, na którym były podawane lokalne po-
trawy: bigos, kiełbasa, kartacze, smalec, ogórki małosol-
ne, chleb,   ciasto, kawa, herbata i woda. 

Równocześnie trwały warsztaty rękodzielnicze z lo-
kalnymi twórcami ludowymi. Warsztaty z wycinankarstwa 
wraz z konkursami przeprowadziła Jadwiga Wasilewska. 
Zostały wręczone 3 nagrody z projektu (piłka, plecaki, 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B64604

28
września

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

karnet na pływalnię ) za najładniejszą wycinankę i 2 wy-
różnienia (wycinanki z elementami zdobniczymi). Prowa-
dząca przeprowadziła także pogadankę wraz z konkursem 
na temat zwyczajów żniwnych i wycinanek. Nagrodzeni 
otrzymali artykuły szkolne i słodycze.

Podczas trwania pikniku zespół folklorystyczny Sedra-
nianki  umilał czas uczestnikom imprezy.

W czasie pikniku gościliśmy też Jednostkę  OSP z Gą-
sek. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprzę-
tem gaśniczym poprzez udział w akcji ratunkowej. Nie za-
brakło także polewania wodą ze węża strażackiego.

Podczas pikniku paliło się ognisko, gdzie można było 
usmażyć kiełbaski, posłuchać muzyki i potańczyć.

Imprezie towarzyszyła miła i rodzinna atmosfera. Po-
goda też dopisała.

Zaplanowane działanie było wspomagane przez chęt-
nych mieszkańców Sołectwa Kukowo, którzy uprzątnęli 
plac przy pomocy maszyn rolniczych - Daniel Sawicki i 
Konrad Krupiński, użyczyli prądu - Marcin Kozłowski i 
sprzętu nagłaśniającego Bartek Laskowski, przygotowali 
potrawy na stół degustacyjny - Wiesława Luberecka, Be-
ata Fiedorowicz, Beata Jarmołowicz i Ania Laskowska. 

Imprezę wsparli: Prosto Z Mostu i ROK Mazury Gar-
bate pożyczając namioty.

Wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku  
serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Po zakończeniu pikniku została zorganizowana wysta-
wa w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie, podczas której  za-
prezentowano wszystkie własnoręcznie wykonane przed-
mioty przez uczestników imprezy podczas  warsztatów z 
wycinankarstwa. Wystawę można obejrzeć w piątki i sobo-
ty w czasie zajęć świetlicowych. Serdecznie zapraszamy.

Wolontariuszka 
Wioletta Żukowska
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Brakuje dokumentów do emerytury– sprawdź gdzie mo-
żesz je znaleźć 

Co zrobić, gdy chcemy iść na emeryturę a nie mamy wszyst-
kich dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość 
składek? Bez kompletu dokumentów ZUS nie może naliczyć ka-
pitału początkowego, co skutkuje wyliczeniem znacznie niższej 
kwoty comiesięcznej wypłaty niż się tego spodziewa przyszły 
emeryt. 

Wielu  potencjalnych emerytów ma problemy ze zgroma-
dzeniem dokumentacji potrzebnej w chwili składania wniosku 
o kapitał początkowy. Staż pracy i wysokość zarobków muszą 
być udokumentowane.  Na ich podstawie ustalana jest wysokość 
przyszłej emerytury.  W niektórych przypadkach odnalezienie 
brakujących dokumentów  może zwiększyć emeryturę o kilkaset 
złotych. 

Jeżeli ktoś nie może udowodnić wysokości osiąganych za-
robków z powodu likwidacji zakładu pracy lub zniszczenia doku-
mentacji płacowej wówczas osiągane wynagrodzenie może być 
ustalone na podstawie dokumentacji zastępczej, jeśli taką ktoś 
posiada np. na podstawie umowy o pracę, pism o powołaniu, mia-
nowaniu oraz innych pism, w których zawarte są dane dotyczące 
wynagrodzenia pracownika. 

Od czego zacząć?
 Osoby poszukujące dokumentów o zatrudnieniu i wysokości 

osiąganych zarobków powinny przede wszystkim ustalić, czy za-
kład pracy jeszcze istnieje. Jeżeli nie istnieje, to na podstawie za-
chowanych dokumentów (pism kierowanych przez zakład pracy, 
wpisów w dowodzie osobistym lub w legitymacji ubezpieczenio-
wej) powinny ustalić jego dokładną nazwę oraz adres, a także, w 
jakich strukturach organizacyjnych był umieszczony, a następnie 
szukać pomocy w wymienionych instytucjach i archiwach.  Jeżeli 
zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwo-
we, to jego dokumentację osobowo-płacową powinien przejąć 
następca prawny lub organ założycielski, albo organ nadrzędny 
pracodawcy.  W przypadku braku następcy prawnego należy 
zwrócić się do organu założycielskiego albo organu nadrzędnego 
swojego byłego pracodawcy. Najczęściej byli nimi wojewoda lub 
właściwy minister, którzy mają obowiązek prawny przejmowa-
nia, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej 
po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach 
organizacyjnych. W przypadku likwidacji spółdzielni lub orga-
nizacji spółdzielczych dokumentację niearchiwalną, której okres 
przechowywania jeszcze nie upłynął może przechowywać zwią-
zek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeśli ta-
kiego związku nie ma lub został zlikwidowany - Krajowej Ra-
dzie Spółdzielczej. Spółki prawa cywilnego i handlowego, (czyli 
firmy prywatne) w przypadku ich likwidacji zobowiązane są do 
zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji 
niearchiwalnej we własnym zakresie. Niektóre z nich przekazują 
taką dokumentację do dalszego, przechowywania firmom zajmu-
jącym się przechowalnictwem akt np. do Archiwum Dokumen-
tacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (05-822 Milanówek, 
ul. St. Okrzei 1), które od października 2013 r. jest oddziałem 
Archiwum Państwowego w Warszawie. W archiwum tym - pod 
numerem telefonu (22) 635 68 22 - działa punkt konsultacyjno-
-informacyjny. 

 Niekiedy dokumentację pracowniczą przechowują byli wła-
ściciele danej firmy prywatnej. Pewne wskazówki dotyczące 
miejsc jej przechowywania można uzyskać za pośrednictwem 
wydziałów rejestrowych właściwych terytorialnie sądów lub 
urzędów administracji terenowej. 

 Zasady postępowania z dokumentacją w niepaństwowych 
jednostkach organizacyjnych, partiach politycznych, organiza-
cjach politycznych, spółdzielczych, społecznych, w kościołach 
i związkach wyznaniowych - jednostki te ustalają we własnym 
zakresie. 

ZUS również dysponuje spisem zlikwidowanych zakładów 
pracy wraz z wykazem miejsca przechowywania dokumentacji 
danej firmy. Spis ten dostępny jest na stronie internetowej http://
www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza-zlikwidowanych-lub-
przeksztalconych-zakladow-pracy jak również w każdej jednost-
ce ZUS.   

Monika Górecka 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

Województwa warmińsko-mazurskiego

Dorabiasz do emerytury lub 
renty – sprawdź ile możesz 

dorobić 
od 1 marca

Świadczenia emerytalne i rentowe w naszym kraju nie są wy-
sokie. Decydujemy się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. To 
dobry sposób na poprawę naszej stopy życiowej. Warto jednak 
wiedzieć, w jakich sytuacjach i do jakiej wysokości dochodów 
można dorobić, by nie stracić prawa do świadczenia. 

Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu 
kwartału. Od 1 marca 2017r. kwoty, które można uzyskać pod-
czas zatrudnienia uległy zmianie. Szczególną uwagę na tę kwestię 
powinny zwrócić te osoby, które nie ukończyły powszechnego 
wieku emerytalnego, bowiem jeśli zarabiają więcej niż ustalone 
limity - ZUS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-
mi, może im zmniejszyć albo zawiesić świadczenie. Jeśli zatem 
otrzymujemy świadczenie, a nie ukończyliśmy wspomnianego 
wieku, powinniśmy o tym  fakcie powiadomić ZUS.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawie-
szenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w  
czerwcu, wrześniu i grudniu. Można bez żadnych konsekwencji 
dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 
70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni 
kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Kwota ta obec-
nie wynosi 2953,30 zł. Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie 
osiągnęliśmy powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy 
ustalonego prawa do emerytury - Zakład może nam zawiesić lub 
zmniejszyć świadczenie. Nasze świadczenie zostanie zmniejszo-
ne, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130% tego wy-
nagrodzenia. Jeśli nasz dochód przekroczy 130% przeciętnego 
wynagrodzenia, która to kwota obecnie wynosi 5884,60 zł - ZUS 
zawiesi nam wypłatę świadczenia. Warto także pamiętać o tym, 
że nasze świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:

•  565,53 zł - emerytura, renta  z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy;

•  424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
•  480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.
Należy także pamiętać o tym, że Zakład może nam zawiesić 

rentę socjalną, jeśli osiągamy przychód z działalności podlegają-
cej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej 
niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 
kwota ta wynosi 2953,30 zł).

Na zwieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przy-
chód (nie mylić z dochodem) uzyskany z tytułu:

•  pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
•  pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakład-

czą;
•  pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produk-

cyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
• pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub 

umowy - zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do któ-
rej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy  dotyczące 
tych umów albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest ob-
jęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeśli umowę 
taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal 
jest zatrudniony, lub jeżeli w tramach takiej umowy(zawartej z 
inna firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest 
zatrudniony;

•  prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy 
przy jej wykonywaniu; (jako przychód z tytułu prowadzonej dzia-
łalności przyjmuje się podstawę wymiaru składek na FUS)

•  pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 
i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospo-
darczej;

•  uposażenia z tytułu służby.
Więcej na ten temat dowiemy się pod numerem telefonu 22 

560 16 00  lub w każdej placówce ZUS. 
Monika Górecka 

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 
Województwa warmińsko-mazurskiego
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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

Dom Kultury w Gołdapi zaprasza na komediowy 
spektakl teatralny „Mężczyzna idealny” w gwiaz-
dorskiej obsadzie: Adrianna Biedrzyńska, Jacek Ka-
walec, Maciej Damięcki, Piotr Pręgowski. Spektakl 
odbędzie się 4 października o godz. 19.00 w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury. Bilety w cenie 65 zł do 
nabycia w sekretariacie Domu Kultury w Gołdapi.

Sławny showman telewizyjny, gwiazdor estrady, 
przeżywa kryzys osobowości i zgłasza się na kurację 
do kliniki leczenia męskich nerwic. Nie podejrzewa, 
że to klinika, zupełnie niepodobna, do innych. Kie-
ruje nią ekscentryczny profesor psychiatrii, stosujący 
metody bliższe raczej hippisom i playboy’om, niż in-
stytutowi naukowemu.

Jego najbliższa współpracowniczka natomiast, 
doktor psychiatrii i bio-genetyki, umysł wybitny i 
szalony, jest owładnięta ideą „wyprodukow?ania” 
mężczyzny idealnego, zdolnego przetrwać w epo-
ce nadchodzącego matriarchatu. Pracuje nad tym w 
ukryciu i już udało się jej „wyhodować” pierwszy 
egzemplarz mężczyzny idealnego, niestety, z wielo-
ma ukrytymi i jawnymi wadami. Zamierza go zatem 
udoskonalić. Opracowuje rewolucyjną metodę prze-
szczepiania osobowości. 

Ale kto będzie dawcą osobowości dla mężczyzny 
ideal?nego? Wybór pada na telewizyjnego showma-
na, który nie zdaje sobie sprawy, że stał się obiektem 
eksperymentów, jakich dotąd, ludzkość nie znała. 

Profesor usiłuje powstrzymać szaleństwo uczonej 

koleżanki. 
Wie, że kształtowanie dowolnych ludzi, poprzez 

przeszczepianie osobowości - może być zagrożeniem 
dla całego świata, gdyby ta metoda dostała się w ręce 
szaleńców, polityków czy generałów.

Zaczyna się walka, intrygi, komiczne zwroty akcji 
i zamiany ról - jest romans, spisek i seans sekstera-
peutyczny, jest terapia śmiechem [„rozbierany po-
ker”, jest czworo bohaterów, ale nikt, nie jest tym, za 
kogo się podaje. Wszyscy kogoś udają. 

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

Oto pytania, na które odpowiedzą znani aktorzy, w 
najzabawniejszej komedii o mężczyznach idealnych, 
o szalonej pani naukowiec i klinice psychiatrycz-
nej, która, zaczyna coraz bardziej przypominać nasz 
świat...
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Każde miasto i miasteczko szuka czegoś, kogoś, 
co rozsławi jego imię. Czasami jest to chrząszcz, 
ziemniak, sportowiec, naukowiec, wynalazca, reżyser 
czy słynny aktor, którego jakieś miasto było miejscem 
urodzenia. Suwałki mają Marię Konopnicką. Więk-
szej reklamy nie trzeba, trzeba tylko to wykorzystać.

Wypiękniała Marysieńka, oj, wyładniała. A 
wszystko to z powodu własnej rocznicy śmierci. 
Ósmego października minie sto siedem lat, odkąd na-
sza rodaczka zmarła i spoczęła na lwowskim cmen-
tarzu. O tym, gdzie się urodziła, powinien wiedzieć 
każdy mały i duży. A włodarze  miasta postanowili 
uhonorować jej setną rocznicę śmierci nowym – sta-
rym pomnikiem.  

Ale zahaczmy jeszcze o fakty. Pierwszy pomnik 
Marii Stanisławy Konopnickiej stanął  pięćdziesiąt 
cztery lata temu. Towarzyszył temu barwny koro-
wód dzieci przebranych za bajkowe postacie. Autorka 
słów „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” stanęła na co-
kole w parku, w centrum miasta, któremu też nadano 
jej imię. 

Przez lata spowszedniała, schowała się za roz-
rastającymi drzewami. Pod koniec ubiegłego wieku 
jakiś szaleniec rozwalił pomnik z piaskowca do po-
łowy. Długo zastanawiano się, czy odbudować go w 
tym samym kształcie, czy ogłosić konkurs na nowy. 
Zrobiono odlew identyczny i znowu Marysieńka 
spoglądała na emerytów przesiadujących w parku i 
wiecznie śpieszących się przechodniów. Ta nowa, z 
brązu jest bardziej elegancka, w falbankach i nie ma 
nic z tamtej zapyziałej. 

Stary pomnik powędrował na ogrody muzeum jej 

imienia. I ta poprzednia i obecna ma przy sobie jed-
no dziecko i to zapewne nie swoje, choć urodziła ich 
ośmioro, a dwoje zmarło tuż po urodzeniu. 

Nie miała lekkiego życia, bo pan Konopnicki nie 
wywiązywał się z roli męża. Po siedmiu latach życia 
w rodzinnym mieście, czyli Suwałkach, wyjechała 
do Kalisza i nigdy więcej do rodzinnego miasta nie 
wróciła. Ciekawostką może być fakt, że i poprzedni 
pomnik i obecny projektował ten sam artysta.

I stoi już sobie nowa Marysieńka wyprostowana 
jak struna, z szalem i w falbankach. 

Mnie, to marzą się krasnoludki porozrzucane po 
parku, schowane gdzieś za fontanną, krzaczkiem. Ra-
dochę miałyby dzieciaki szukając ich. 

Pisarka jest strasznie poważna i odbijała blaskiem 
brązu zapyziały park. Drodzy włodarze miasta pomy-
śleli i zmienili zapyziały park w istne cacko. Jeszcze 
parę lat temu park naprawdę straszył, a dzisiaj jest 
wizytówką. Niektórzy uważali, że jak wytną drzewa, 
to będzie jak płyta lotniska. Ale nie jest! Wygląda 
pięknie w kwiatach i kulach ustawionych wzdłuż obu 
boków. I ta fontanna. Zajrzyjcie tam przy okazji ko-
lejnych zakupów.

Do zmiany wizerunku parku im. Konstytucji 3 
Maja była potrzebna burza. Przeszła pewnego let-
niego dnia i zrobiła istne spustoszenia. Ale dzięki tej 
burzy „zrobiono” naprawdę piękny, zadbany park. 
Aż miło w nim spacerować i gościć na różnych im-
prezach. Ten z Marysieńką jest równie elegancki jak 
sama poetka. Bo przecież dzięki temu, że urodziła się 
właśnie w  Suwałkach, możemy ten fakt wykorzysty-
wać jako przebitkę reklamową.

Park wypiękniał. Może i pomnik, i park przycią-
gnie turystów na tyle, by robili sobie zdjęcia przy 
Marysieńce. Niech więc stoi i czuwa nad parkiem i 
miastem przez kolejne pół wieku.

 Marysia


