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Jubileusz XX -lecia
„Oleckiego Echa”

Z okazji jubileuszu 20-lecia pracy artystycznej zespołu
„Oleckie Echo” Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku,
Karol Sobczak oraz Burmistrz Olecka Wacław Olszewski podziękowali członkom zespołu za aktywny udział w

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

życiu artystycznym gminy oraz promocję Olecka w kraju i
za granicą. „- Dziękuję za pracę oraz zaangażowanie jakie
wkładają Państwo w działalność zespołu. Życzę Wam kolejnych lat przepełnionych sukcesami scenicznymi a także
radości płynącej z obcowania z muzyką” - powiedział burmistrz.
newsletter um
16.00 - Fatima. Ostatnia tajemnica, film, kino Mazur
18.00 - Kingsman: Złoty Krąg, film, kino Mazur
16 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
11.30 - Bicie rekordu, przypomnienie zasad udzielania
pierwszej pomocy.
12.00 - Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą
liczbę osób
17 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, hala Lega
18 października (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 12
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Mini piłka
ręczna dziewcząt i chłopców, hala Lega

MSZE I NABOŻEŃSTWA

B67106

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

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K26710

B68803

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

KRONIKA
PO¯ARNICZA

OLECKI TERMINARZ

8 września od 17.06 jeden zastęp OSP mazury
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Rogojnach.
10 września od 5.31 dwa zastępy JRG PSP, jeden
OSP Mazury i dwa OSP Świętajno gasiły pożar
domu mieszkalnego w Mazurach.
10 września od 9.54 jeden zastęp JRG PSP
usuwał z mieszkania w budynku wielorodzinnym na
osiedlu Siejnik rozlaną rtęć.
10 września od 18.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy Jagiellońskiej wodę z zalanej piwnicy
w piekarni.
11 września od 13.17 dwa y JRG PSP usuwały
przy ulicy Jagiellońskiej wodę z zalanej piwnicy w
piekarni.
11 września od 14.05 jeden zastęp JRG PSP
usuwał gniazdo szerszeni z internatu Zespołu Szkół
Technicznych.
11 września od 14.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy placu Wolności wodę z zalanego mieszkania.
11 września od 16.54 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jabłonowie.
11 września od 16.58 dwa zastępy JRG PSP,
jeden zastęp OSP Borawskie i jeden OSP Szczecinki
zabezpieczały miejsce usuwały skutki wypadku drogowego w Szczecinkach. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych.
11 września od 17.11 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy alei Wojska Polskiego zadymienie z domu
mieszkalnego.
12 września od 17.08 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z garażu w Golubiach Wężewskich.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Radosław Osieck

NAJTANIEJ W MIEŚCIE
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON bez dodatków bio.......4,49 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4,89 zł
LPG............................ 1,98 zł
Olej opałowy............... 2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
V10606
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Kamil B. Janicki - malarstwo
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „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 „Zamek”, Zamek
4 października (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko LKS Łyna Sępopol, stadion miejski
5 października (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce nożnej dziewcząt i chłopców,stadion ze sztuczną murawą
16.00 - Milion przygód z książką, spotkanie klubu poszukiwaczy przygód, biblioteka miejska, ul. Kopernika
6 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - uroczysta gala wręczenia stypendiów burmistrza,
sala kina Mazur
7 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.00 - Warmia i Mazury pływają, I Eliminacje, hala Lega
14.30 - Jutro będziemy szczęśliwi, film, kino Mazur
17.00 - Auta 3, film, kino Mazur
19.00 - American Assassin, film, kino Mazur
8 października (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
17.00 - Auta 3, film, kino Mazur
19.00 - American Assassin, film, kino Mazur
9 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10 października (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00- Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Mini piłka
koszykowa dziewcząt i chłopców, hala Lega
14.30 - posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej,
Ratusz
11 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Piłka ręczna
dziewcząt i chłopców, hala Lega
12 października (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - otwarcie Chińskiego Marketu, aleja Zwycięstwa 2A
(stare TESCO)
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Piłka nożna
chłopców, boisko ze sztuczną murawą
13 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Obchody Dnia Edukacji Narodowej, akadeia, sla
kina Mazur
14 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Fatima. Ostatnia tajemnica, film, kino Mazur
18.00 - Kingsman: Złoty Krąg, film, kino Mazur
15 października (niedziela)
c. d. na s. 2
apteka dyżurna Kolejowa 15
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18 października
- spotkanie autorskie
z Barbarą Kosmowską
17.00, Miejsko-Powiatowa Biblioteka publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6
Pisarka i poetka, autorka książek dla dorosłych i młodszych czytelników. Debiutowała
jako licealistka, w latach osiemdziesiątych
zdobywała liczne nagrody w konkursach poetyckich. Jej pierwsza powieść - Głodna kotka - trafiła do księgarń w 2000 roku. Wydany
rok później Teren prywatny wygrał konkurs
„Dziennik polskiej Bridget Jones” Wydawnictwa Zysk i S-ka i znalazł się na liście bestsellerów „Rzeczpospolitej”. Kolejne książki:
Prowincja (2002), Gobelin (2002), W górę
rzeki (2003), Niebieski autobus (Wyd. I: 2004)
i Hermańce (W.A.B., 2008) cieszyły się nie
mniejszą popularnością. Wkrótce nakładem
W.A.B. ukaże się nowa powieść, „Ukrainka”.
Jej powieść dla nastolatek Buba wygrała konkurs „Uwierz
w siłę wyobraźni” i została nominowana do Nagrody Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2003”, Pozłacana rybka
dostała I nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, a Kolorowy szalik nominowany do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. W 2015 roku otrzymała
statuetkę „Guliwer w krainie liliputów” - nagrodę przyznawaną przez czasopismo „Guliwer” za całokształt twórczości.
**
Piszę, bo...
Kiedyś śpiewałam, ale tata-muzyk powiedział, ze mam
na pewno jakiś inny talent.
Gdybym nie pisała, to...
Zapewne fałszowałabym dalej, ku zgryzocie sąsiadów.
Natchnienie przychodzi, gdy...
Jest już za późno.
Boję się, że...
Moi czytelnicy o tym wiedzą.
Odwagę daje mi...
Paradoksalnie tchórzostwo. Im bardziej się boję, tym
więcej znajduję w sobie siły do walki.
Nadzieję czerpię z...
Z losów i życiorysów, które przekonują, jak wiele piękna, mądrości i kolorów jest w szarym człowieku.
Rozmowa to szansa na...
Sukces! Bo czymże innym jest nasz skromny udział w
życiu drugiej osoby?

**
Bibliografia:
Głodna kotka (Twój Styl, 2000)
Teren prywatny (Zysk i S-ka, 2001 / Literatura, 2006)
Prowincja (Zysk i S-ka, 2002)
Gobelin (Rosner i Wspólnicy, 2002 / Zysk,
2005)
Buba (Media Rodzina, 2002 / Literatura,
2006 / Literatura, 2010)
W górę rzeki (Zysk i S-ka, 2003 / WAB,
2011)
Niebieski autobus (Zysk i S-ka, 2004)
Myślinki (Zysk i S-ka, 2005)
Buba: Sezon ogórkowy (Literatura, 2007)
Pozłacana rybka (Stentor, 2007)
Hermańce (WAB, 2008)
Puszka (Literatura, 2008)
Samotni.pl (WAB, 2010)
Dziewczynka z parku (WAB 2012)
Wielki wybuch czyli K kontra K (Wilga,
2012) z Grzegorzem Kasdepke
Niechciana (Literatura, 2013)
Ukrainka (WAB, 2013)
Niedziela Marcela (Poczytaj mi mamo jeszcze raz, Nasza
Księgarnia, 2013)
Sezon na zielone ksztany (Nasza Ksiegarnia, 2013)
Gorzko (WAB, 2014)
Kolorowy szalik (Literatura, 2014)
Panna Foch (Nasza Księgarnia, 2015) - Wyróżnienie
internautów w kategorii najlepsza książka dla młodzieży
w konkursie Najlepsza książka na lato 2015
Gaduła (Muza, 2015)
Tru (Media Rodzina, 2016)
Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach (współautor: Barbara Kosmowska, Prószyński i Ska,
2016)
Niezłe ziółko (Literatura, 2016)
Wielki wybuch czyli K. kontra K. (współautor Grzegorz
Kasdepke, Literatura, 2017)
Obronić królową (Nasza Księgarnia, 2017)

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, 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:

• Ewa Adamiec
• Anna Antosiewicz
• Daniel Debit
• Marek Ejsmont
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Iwona Wawruch

K27007

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 sklejania, itp.

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

Felieton

to@borawski.pl

V11104

Rozpadało się we wtorek rano.
Za oknem, po części jeszcze zielone liście klonu porusza lekki wiatr.
Strąca z nich krople deszczu. Cóż?
Jesień! Przyszła przecież nawet
ta kalendarzowa. Rano zawsze
sprawdzam termometr. Przez
ostatnie dni było po 5-6°C. Dzisiaj, o dziwo „aż” 9°.
Minął ten tydzień jak z bata
strzelił. Przybyło też w oleckiej historii kilka ważnych zdarzeń.
Delphia Yachts uroczyście otworzyła Centrum Badawczo-rozwojowe. To wydarzenie wyrasta ponad miarę naszego miasta. Myślę, że też ponad miarę województwa, choć
uroczystość zaszczycił wojewoda.
To, co powstało w stoczni Delphia jest na wskroś nowoczesne, twórcze i stawiające zakład w czołówce nowatorskich rozwiązań w dziedzinie produkcji, którą stocznia
reprezentuje. Nowa hala ma wprowadzić zakład na nowe
tory, których najbliższym etapem będzie wprowadzenie do
produkcji elementów nanotechnologii.
Przed kilkoma laty, Jerzy Kisielewski, z którym prowadziłem wywiad powiedział, że przyjechał na Mazury
bo chciał kupić tutaj dom. Trafił do Olecka. Pospacerował
ulicami. Urzekła go czystość, zieleń i zadbane domy. Podczas tego spaceru widzi, że przez miasto ciągną na lawecie
luksusowe jachty. Spytał oprowadzającego go olecczanina skąd takie cacka wiozą. Olecczanin na to z dumą, że z
„naszej stoczni, z Delphi!”. I, jak twierdzi, to go przekonało żeby tutaj zamieszkać. Zobaczył w naszym mieście
potencjał, możliwości, które są obok dziewiczej przyrody.
Nie każdy potrafi połączyć ogień z wodą. W Olecku to się
udało – stwierdził.
Nie tylko hala Lega jest wizytówką Olecka. Jest nią również, a może i bardziej stocznia Delphia. Choć tutaj wchodzi w grę raczej reklama na poziomie europejskim i światowym. Produkcja jednego z typów jachtów stoczni tzw. J-70
osiągnęła liczbę około 1300 sztuk! Co roku przybywa J-70
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ponad sto piędziesiąt. Jacht pływa (dosłownie) na morzach
całego świata. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby kiedyś stał
się klasą olimpijską. Delphia, przede wszystkim jednak,
promuje swoje projekty jachtów. Delphie, Nautiki i Escape
zawojowały świat.
Olecczanie również kilka lat temu mogli podziwiać
regaty organizowane na naszym jeziorze przez Delphię
Yachts. Takie regaty rozgrywane są teraz na wielu akwenach w kraju.
Najnowszym produktem i zarazem osiągnięciem stoczni jest jacht motorowy Delphia BluEscape 1200. Zaprezentowany po raz pierwszy na targach Wiatr i Woda, które odbyły się tego roku w Gdyni. Premiera udana... a i jacht jest
ładny. Ta taki spacerowy dom na wodzie.
O innym wydarzeniu, związanym z Delphią zapewne
już Państwo wiecie? Delphia wyeksportowała na wiceburmistrza Mariusza Miłuna. Pracował jako kierownik produkcji, a później kierownik technologii i kontroli jakości
równocześnie pełniąc funkcję pełnomocnika d/s wdrażania
ISO. W swojej miejscowości został wybrany na sołtysa. Teraz wybory sołtysa odbędą się ponownie. Jako burmistrza
widać go i tu i tam. Ale jak to w zwyczaju bywa, trzeba odczekać te przysłowiowe sto dni aby ocenić i , ewentualnie,
docenić działania.
Za oknem dalej pada. Chmury nad miastem wyglądają
tak, jakby to miała być trzydniowa ulewa. Zobaczymy.
Mam też inną wiadomość. Drukarnia, w której drukowany jest „Tygodnik Olecki” wdraża nową linie technologiczną i dlatego ten numer będzie podwójny, bo następny
„TO” ukaże się dopiero 18 października. Postęp kosztuje.
Zresztą, w różny sposób.
Postęp, to pieniądze, które musi wydać inwestor, to,
zmiana przyzwyczajeń i koniec z rutyną wśród pracowników, to przetasowanie zależności wśród załogi, to czasami
inny czas pracy, czasami inne pieniądze na wypłaty, inna
wiedza. Wszystko to zmienia dotychczasowe układy i powiązania. Postęp, to dla jednych firm większy zysk, a dla
innych nie przystosowanych do konkurowania, ruina.
Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że postęp nie
zawsze jest postępem?!? Nie mogłem zrozumieć tego do
czasu, aż na taką miarę rozwinął się przemysł produkujący
gadżety. Bo to jest specyficzny rodzaj produkcji. Każdy najnowszy wynalazek jest natychmiast wdrażany do produkcji
i jak najszybciej sprzedawany, bo już następny pomysł na
ulepszenie sprzedawanego jest w trakcie przygotowania.
Kupując każdy nowy telefon, komputer czy inną elektroniczną ciekawostkę, kupujemy towar, który za chwilę
wypadnie z rynku. Postęp technologiczny jest stosowany
do napędzania rynku gadżetów. I my w to idziemy jak w
dym...
Największe zróżnicowanie ekonomiczne świata narodziło się w chwili powstania tego typu rynku i w chwili wynalezienia plastikowych pieniędzy. Proszę sobie tylko wyobrazić, że zasoby „gotówki” na świecie, to zaledwie około
15% realnych pieniędzy: banknotów i bilonu. Reszta? To
wirtualne pieniądze w bankach i na kartach płatniczych.
Wystarczy tylko rozbłysk na słońcu, o dość wielkiej
mocy, by te pieniądze oraz zapisy o nich znikły z naszych
kont. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że tylko magnetyzm
ziemi chroni nas przed wiatrem słonecznym. Magnetyzm
ma jednak ograniczoną moc ochronną.
Taki silny rozbłysk prawdopodobnie nastąpił w pierwszej połowie XIX wieku. Dlaczego prawdopodobnie? W
tym czasie ludzkość nie wykorzystywała jeszcze energii
elektrycznej. Z opisów zdarzeń wynika jednak, że mogło
to być bardzo silne uderzenie wiatru słonecznego. Zorze
polarne świeciły w okolicach zwrotników
Tak więc nasze zaoszczędzone pieniądze są (jak na
razie) trzymane na naszych kontach bankowych na niestabilnych zasadach technologicznych. Dla dłużników, to
jednak dobra wiadomość. Słonce może wpaść na pomysł
udzielenia im abolicji. Tak, postęp technologiczny dla jednych, to zysk, a dla innych tragiczne następstwo. Chyba,
ze naukowcy znajdą sposób na lepszą ochronę lub lepszą
technologię chroniącą Ziemię przed wybrykami Słońca.
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zadaj pytanie burmistrzowi
Odpowiedzi na pytania z serwisu internetowego:
Panie burmistrzu.
Czy został zrealizowany budżet obywatelski na rok 2017 - jak
dobrze pamiętam miała to być „Rozbudowa parku linowego dla
dzieci przy Alei 450-lecia Olecka.”?
W tym roku w głosowaniu Budżetu obywatelskiego na rok
2018 wygrał projekt „Zagosppdarowanie Plaży Szyjka (Budowa
placu zabaw dla dzieci oraz boiska do pilki plazowej)”. Czy plan
ten zostanie zrealizowany przed sezonem letnim 2018?

1) „Rozbudowa parku linowego dla dzieci przy Alei
450-lecia Olecka” – inwestycja zostanie zrealizowana na
przełomie października i listopada br. Wykonawca został
wybrany w trzecim przetargu nieograniczonym, stąd nastąpiło przesunięcie terminu wykonania zadania na okres
jesienny.
2) „Zagospodarowanie plaży Szyjka” – zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r. Jeżeli nie będzie problemów
z rozstrzygnięciem przetargu na wybór wykonawcy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zostanie
zrealizowana w I półroczu 2018 r.
Chciałbym zapytać czy i kiedy wreszcie w mieście Olecku
młodzi ludzie będą mogli w Olecku spełniać swoje zawodowe
plany i marzenia oraz kiedy nastąpi sytuacja, w której na osoby
kończące humanistyczne kierunki studiów w Olecku czeka tylko
i wyłącznie praca w hipermarkecie lub na przysłowiowej „łopacie „. Oraz drugie pytanie: czy w Olecku jest szansa na produkcję większej ilości wydarzeń muzycznych o randze krajowej
lub międzynarodowej, np. Międzynarodowy festiwal muzyczny?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zgadzam się z Panem. Rzeczywiście, między innymi
z powodu istnienia w naszym mieście kilku dużych zakładów pracy o określonej, specyficznej charakterystyce,
znacznie łatwiej jest znaleźć pracę absolwentowi kierunków technicznych niż humanistycznych.
Nie oznacza to jednak, że absolwenci kierunków humanistycznych mieliby być w jakikolwiek sposób dyskryminowani na lokalnym rynku pracy.
Co do większej ilości wydarzeń muzycznych o randze
krajowej czy międzynarodowej... myślę, że wszystko jest
możliwe. Zorganizowanie takiego projektu jest uzależnione od wielu czynników, w tym od jednego z najważniejszych z nich pieniędzy.
Gmina w miarę swoich możliwości organizuje wydarzenia muzyczne. W przyszłym roku mamy wielki jubileusz Przystanku Olecko więc z tej okazji przygotowujemy
różnego rodzaju wydarzenia, również muzyczne, które
mam nadzieję zadowolą każdego z naszych mieszkańców.

To pytanie, a raczej prośba, jest chyba do służb Panu podległych. Mam taki problem: chodząc po naszym mieście widuję
dużo starszych i niepełnosprawnych osób, które poruszają się z
laską lub o kulach. A ławki są tylko w parku. Te osoby nie mają
gdzie odpocząć choćby na chwilę w drodze po zakupy, czy na
spacerze. Może warto postawić wzdłuż chodników (Nocznickiego, Kościuszki, plac Wolności, Kolejowa) takich ławeczek na 1-2
osoby. Na trasie Olecko - os, Siejnik, czy Lesk - także. Nie musi
to być ławka taka jak w parku, bo na chodnikach przestrzeń jest
ograniczona.

Jest to bardzo dobry i w pełni uzasadniony wniosek.
Na pewno na początku przyszłego roku, jak już tylko
pogoda na to pozwoli zamontujemy kolejne ławeczki na
terenie naszego miasta.

Bardzo proszę o udzielenie informacji kiedy mieszkańcom
miejscowości Duły bedzie podłączona woda i czy zostanie zrealizowana inwestycja budowy wodociągu?

Na (ten) wodociąg przygotowany jest projekt techniczny. Nasze miejskie przedsiębiorstwo PWiK przygotowuje
wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Chciałbym, aby w przyszłym roku (...) inwestycja zo-

stała wykonana i aby mieszkańcy miejscowości Duły mogli korzystać z wody wodociągowej.
Jednakże chciałbym zaznaczyć, że realizacja projektu
uzależniona jest od środków zewnętrznych o które będziemy na ten cel aplikować.

Czy pnie imitujące drzewa na ulicy Żeromskiego na przeciwko stawu zostaną usunięte? Trwa tam właśnie remont i po
jednej ze stron ulicy jest odnawiany chodnik bez usunięcia tych
zajmujących niemalże całą szerokość chodnika pni. Osoba niepełnosprawna ani opiekun z dzieckiem wózkiem tam dalej nie
przejedzie. Po co więc w ogóle tam robić chodnik? Lepiej zasiać
trawę i będzie taniej bo kosić będą musieli mieszkańcy domów
przyległych a w zimę nie będą musieli tego odśnieżać, teraz i
tak nikt tamtędy nie przejdzie i nie chodził bo się nie dało bez
wychodzenia na ulicę. To jest ostatni odcinek tej ulicy, który wymaga usunięcia drzew aby chodnik miał sens.

Informuję, że pas drogowy ul. Żeromskiego jest własnością Powiatu Oleckiego i to do tej jednostki należy dbałość o jego właściwe utrzymanie, w tym usuwanie drzew
zagrażających bezpieczeństwu.
W związku z prowadzoną inwestycją na ulicy Żeromskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku zwrócił się do
Burmistrza Olecka z wnioskiem o wydanie zgody na wycinkę, m. in. drzew rosnących w ciągu chodnika przy stawie. Procedura ustawowa wymaga od Burmistrza, by przed
wydaniem zezwolenia na wycięcie drzew w pasie drogowym, zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Taka opinia (pozytywna) wpłynęła 15 września do Urzędu. Wobec powyższego informuję, że w przedmiotowej sprawie zostanie wydana decyzja zezwalająca
na wycięcie wnioskowanych drzew. O terminie wycinki
zdecyduje zarządca – Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.
Należy domniemywać, że nastąpi to przed zakończeniem
inwestycji na przedmiotowej drodze.
Dobrym pomysłem wydaje mi się zrobienie ronda dookoła
Placu Wolności lub na początek (podobnie jak w Augustowie)
zrobienie ulic jednokierunkowych od poczty do Baru Koala.

Bardzo dziękuję za to pytanie. Temat nowej koncepcji
ruchu w centrum miasta jest dla mnie tematem ważnym,
bo zdaję sobie sprawę między innymi z tego, że bywają
problemy ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych.
Nie mniej należy rozważnie podejść do tego tematu i
zastanowić się nad tym co zyskamy, a co stracimy w przypadku wprowadzenia proponowanych rozwiązań.
Chciałbym wspólnie z mieszkańcami naszego miasta
znaleźć i wprowadzić najlepsze możliwe rozwiązanie.
Czy drugie miejsce - Teren rekreacyjno - wypoczynkowy jest brany pod uwagę ...?

W związku z tym że Budżet Obywatelski wygrał projekt
„Szyjka” na kwotę 102 tys mam pytanie. Czy drugie miejsce Teren rekreacyjno - wypoczynkowy jest brany pod uwagę jeżeli
chodzi o realizację czy nie. Jeżeli nie to co z pozostałą kwotą?

Zleciłem dokładną wycenę pierwszego jak i drugiego w
kolejności projektu.
Ze względu na sytuację na rynku spodziewamy się, że
koszt projektu „Szyjka” może być większy niż planowane
102 tys zł.
W związku z tym, z całego budżetu obywatelskiego zostanie najprawdopodobniej mniej niż 98 tys zł.
Kiedy poznamy rzeczywisty kosztorys drugiego wniosku
i będziemy mieli już informację na temat pierwszego, wówczas dopiero będziemy mogli realnie ocenić szansę na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na zapleczu ul. 11 Listopada”.
Dopuszczam realizację obu projektów pod warunkiem,
że ich wartość nie przekroczy kwoty przeznaczonej na zadania własne Gminy realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Wycenę projektów powinniśmy mieć gotową na początku przyszłego tygodnia
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Mariusz Miłun - zastępca burmistrza oraz Andrzej
Kamiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dumą oprowadzali po oleckich obiektach sportowych
Zbigniewa Ciechomskiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Olsztyna.
Podczas zwiedzania „Legi”- hali widowiskowo-sportowej z pływalnią dyrektor Kamiński opowiadał m.in. o
początkach oleckiego sportu. Eksponaty zgromadzone na

Mały Ruch Graniczny

Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny zwraca
się do rządu o przywrócenie małego ruchu granicznego z
Rosją jeszcze przed Mundialem 2018. Mecze będą rozgrywane między innymi w sąsiednim Kaliningradzie, co jest
szansą dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Dalszy upór
rządu w sprawie MRG będzie - trzymając się terminologii
piłkarskiej - strzelaniem goli do własnej bramki.
MRG z Rosją funkcjonował od 2012 roku do 2016
roku i szybko stał się impulsem rozwoju miast i powiatów
dotkniętych wcześniej strukturalnym bezrobociem. Przez
cztery lata stopa bezrobocia w powiecie węgorzewskim
spadła o 4, 5 proc, w powiecie bartoszyckim - o 5 proc,
braniewskim o 3, 5 proc. Tylko w 2015 r. goście z Obwodu Kaliningradzkiego wydali w Polsce blisko 300 mln zł.
Handel z Rosjanami spowodował powstawanie nowych
miejsc pracy. Rozwijało się rolnictwo, usługi, transport,
hotelarstwo.
W lipcu 2016 r. rząd PiS zawiesił MRG tłumacząc się
względami bezpieczeństwa. Decyzja odbiła się fatalnie na
kondycji małych i średnich firm z terenów przygranicznych. Liczba Rosjan, czyli potencjalnych klientów, przekraczających granicę dzięki MRG, spadła dziewięciokrotnie. W lipcu 2015 r. było ich ponad 145 tys, w lipcu 2016
r. - niewiele ponad 16 tys. Przedsiębiorcy szacowali, że w
efekcie przez pół roku ich obroty spadły nawet o 80 proc.
Klub parlamentarny PSL zareagował błyskawicznie
na skargi mieszkańców terenów przygranicznych z województw warmińsko - mazurskiego i pomorskiego. Już w
lipcu 2016 r. poseł Urszula Pasławska wystąpiła do rządu
z zapytaniem o możliwość przywrócenia MRG. We wrześniu 2016 r. konsekwentnie złożyła kolejną interpelację w
tej sprawie, a z inicjatywy posłów PSL w Sejmie odbyła
się debata na temat wznowienia MRG. Rząd PiS jednak nie
zmienił decyzji i nie sprecyzował, kiedy w ogóle będzie to
możliwe.
Dziś sytuację zmienia zbliżający się Mundial w Federacji Rosyjskiej. W czerwcu 2018 r. rozgrywane będą mecze
w sąsiednim Kaliningradzie. Niewykluczone, że zagrają
tutaj polscy piłkarze, którzy są o krok od awansu na mistrzostwa. Województwo warmińsko-mazurskie jest idealną bazą wypadową dla turystów z całego świata, z dobrą

Konkurs na hejnał
gminy Olecko

Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny,
który stanie się jej hejnałem. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób pełnoletnich, głównie muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz studentów i
uczniów szkół muzycznych. Utwór musi być kompozycją
własną nie krótszą niż 30 i nie dłuższą niż 60 sekund. Zgłoszone utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. Nie
może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał. Każdy
z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy
utwory, które mają rozszerzać akcenty promujące gminę
oraz wzbogacać jej tradycje kulturalne.
Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze
najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane interne-

wystawie w holu hali były doskonałym przyczynkiem do
tych wspomnień. Mariusz Miłun opowiadał o konsekwentnym inwestowaniu w obiekty sportowe.
Obecnie olecki zespół sportowy tętni życiem. W samym tylko sezonie letnim na naszym obiektach ćwiczyli
sportowcy z 76 klubów na 89 turnusach. Podczas zwiedzania hali dyrektor Kamiński pokazywał plakaty z różnych
imprez sportowych, które są potwierdzeniem tezy, że
Olecko jest sportową stolicą Mazur. Prezes Ciechomski po
raz pierwszy miał okazję zobaczyć oleckie obiekty sportowe i był pod ich ogromnym wrażeniem.
newsletter um
infrastrukturą i z lotniskiem międzynarodowym w Szymanach. Korzystając z ułatwień, jakie da im wprowadzenie
przez Rosję tzw. wiz elektronicznych, turyści mogliby stacjonować w naszym regionie i jeździć do Kaliningradu na
mecze. Przywrócenie MRG przed czerwcem 2018 r. będzie
wręcz historyczną szansą dla lokalnych przedsiębiorców,
nie tylko z branży transportowej.
Na dobrych kontaktach ekonomicznych z Rosją skorzystają również rolnicy. Przypomnijmy, że już w lutym
2016 r. PSL wystąpiło z uchwałą o zwrócenie się do Unii
Europejskiej o zniesienie embarga w handlu z Federacją
Rosyjską. Nasz wschodni sąsiad to ogromny, wciąż rozwijający się rynek. Tylko w 2015 roku polscy rolnicy stracili
na embargo nawet 500 mln dolarów!
Zniesienie embarga jest jednak kwestią dużo trudniejszą od przywrócenia ruchu bezwizowego z Rosją. PSL
konsekwentnie domaga się wznowienia MRG i liczy na
pozytywną odpowiedź rządu. Nasze działania popierają
mieszkańcy terenów przygranicznych, popiera wiele środowisk. Z uchwałami o przywrócenie MRG wystąpili radni Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz
Komitet Przywrócenia Małego Ruchu Granicznego.
Uważamy, że brak właściwej reakcji rządu w przeddzień Mundialu w Rosji będzie świadczyć o braku wrażliwości społecznej oraz perspektywicznego myślenia polityków PiS.

B66807

Promujemy
oleckie obiekty sportowe
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towemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji, przeprowadzenie
głosowania nie będzie konieczne.
Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami,
można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do 16
października do godz. 15.30.
Głosowanie internetowe na stronie www.olecko.pl będzie prowadzone od 23 do 31 października (do północy).
Do 6 listopada komisja konkursowa podsumuje wyniki
głosowania.
Wybrana kompozycja zostanie przedstawiona Radzie
Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie
się oficjalnie hejnałem gminy Olecko. Autor wyłonionego
utworu muzycznego otrzyma wynagrodzenie w wysokości
2 000 zł brutto, które zostanie mu wypłacone w oparciu o
umowę o dzieło
newsletter um
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Arenda
Słowo użyte w tytule, odeszło do lamusa.
Znaczyło tyle, co dzierżawa, która też jest słowem przestarzałym. Na Suwalszczyźnie mawiano „orenda”. Znaczyło tyle, co zakradniecie się do cudzego sadu
lub ogrodu po owoce. Wiadomo, nic tak nie smakuje jak
zakazane owoce. W literaturze sporo mamy przykładów na
temat zakradania się do sadu. W dzieciństwie miewamy zakusy, żeby przeskoczyć przez parkan sadu/ogrodu, a potem
zwiewać z owocami zza pazuchą. Siedzi w nas dreszczyk o
smaku owoców niedojrzałych.
„Hej! hej! Gdzie to te czasy! Gdzie?!”, jak mawiał
Koszałek-Opałek, Nadworny Historyk Króla Jegomości
Błystka.

Brak
Nieraz mnie pytają: co ci brakuje? Im jestem starszy,
tym jestem bardziej zdziwiony. Drzewiej mi brakowało
tego, że nie mogłem mieszkać tam, gdzie zawiązano mój
pępek, że nie zostałem sadownikiem, że oddaliłem się od
swoich.
Tak po prostu wyszło. Los tak chciał czy inny Demiurg,
powiedzmy, choć w to nie wierzę, bo wszyscy jesteśmy
skończeni. Płoniemy na krótko. Jak zapałka. No cóż! Czasami odczuwamy brak tego, co mieliśmy w dzieciństwie.
To odeszło bezpowrotnie. Orna Keret,
matka pisarza Edgara Kereta, z nostalgią
powie: „(…) Ja za Polską tęsknię do dziś.
Bardzo tęsknię. Brakuje mi tych zapachów, widoków, kwiatów. Zapachu bzów,
zapachu jabłek. To jest przecie moje
dzieciństwo. A w Skolimowie był las.
Pamiętam w maju kradliśmy bzy i sprzedawaliśmy je potem na ulicy. Tutaj jabłko
smakuje jak gotowany kartofel. Wszystko
jest erzacem. Wszystko nienaturalne. Nie
ma tutaj takich sadów i warzywników jak
w Polsce. Niezapominajki, konwalie …
Stale pamiętam, choć po polsku nie mam
tutaj z kim rozmawiać. (…)”.
Cytat pochodzi z wywiadu „Byłam
sroga, łagodny był mąż” jaki przeprowadziła Agata Tuszyńska z Orną Keret. rozmawia, Wywiad został wydrukowany w
„Wysokich Obcasach”.
Im jestem starszy, tym coraz mniej
potrzebuję. Wystarcza mi to, co mam. Trzeba ograniczać,
rozdawać, dzielić. Dzięki temu nie muszę tracić czasu na
szukanie, choć to nie jest tak do końca, bo czasami brak mi
słów, żeby to opisać.

Był sad…
Kiedy chodziłem do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w Pamiątce koło Tarczyna, to od strony południowo-zachodniej był sad ze słynnymi czereśniami pamiątkowskimi. Obiekt szkolny zaczęto
unowocześniać w XXI w. i wtedy sad z XX w. wyrwano.
Bez pardonu! Zabolało mnie to, bo sad był czymś więcej
niż ozdobą. W tym czasie, żeby nieco odwrócić uwagę, zachwalono dęby, które sadzono na pamiątkę zarządzających
szkołą. Gdzie dąb, a gdzie sad?
Od 1981 roku mieszkam na Ursynowie, gdzie drzewiej
były sady, wirydarze i szczere pola. Pszeniczno-doniczkowa ziemia. O tym, co było, nieraz pisałem. Dosłownie kapkę sadu jabłoniowego ocalono przy ulicy Małcużyńskiego.
Ilekroć przechodziłem tą uliczką, to z sympatią myślałem
o architekcie, któremu wcale nie było jedno w głowie, tj.
wyrwać do góry korzeniami drzewa owocowe i krzewy. Na
desce kreślarskiej nie zapomniano o niemych świadkach
Ursynowa. Przeczytajcie: „Bardzo lubię osiedle K, które
zaprojektowaliśmy z żoną. Domy ustawiliśmy w prosto-

Felieton

kącie, żeby utworzyć osiedlowy rynek. Zachowaliśmy na
nim stare jabłonie, które rosły w dawnych ogrodach. W
parterach bloków są sklepy i punkty usługowe, a nie tylko
wejścia do klatek schodowych. Małe miasteczko. Stała tu
nawet wieża zegarowa. Niestety, kilka lat temu – nie wiedzieć czemu – została rozebrana”. ten zaś cytat pochodzi z
wywiadu Anny Dudzińskiej i Dariusza Kortko z Andrzejem Czyżewskim. Opublikowano go w 2013 w „alehistoria
Tygodnik Historyczny”.
Emil Zegadłowicz m.in. uczulał:
„(…) pochwalony sadownik i właściciel sadu
w chwili kontraktowania zmownego układu
pochwalony brat złodziej i głodny włóczęga
co w cudzym ponoć sadzie po swój owoc sięga
pochwalona bezpańskość bezprawie bezpłocie
pochwalone drzew starych święte bezrobocie –
(…)” (Ballada o trzecim powsinodze beskidzkim sadowniku, o oknie w nie swój sad spoglądającem życzliwie,
także o jabłkach, gruszkach, śliwach i drzewie krzyżowem
rozkwitłem owocami)
Kiedy o tym przypomniałem w swoich rodzinnych
stronach, poczytali mi włodarze to jak nietakt, by nie powiedzieć arogancję. Przełknąłem tę porażkę. I zadumałem
się nad klasą, jaką wykazał się architekt z żoną, który ocalił
jabłonie ze wsi Tychy, dzisiaj to już miasto.
A jednak… można nie stawiać wszystkiego na ostrzu
siekiery i buldożera, co zdziera skórę
ziemi, bez opamiętania. Jak na wilanowskich łąkach, które zryto wraz ze skarpą.
Johann Wolfgang Goethe napisał:
„Tak właśnie jest z nowszymi artystami
niemieckimi; tę gałąź sztuki, której nie
uprawiają, uznają za szkodliwą i żądają
jej obcięcia.” Cytuję poetę, choć już jest
za późno. Bo nie ma drzew owocowych.
Są budynki. Z betonu, cegły, szkła; resztę
przydusił asfalt.
Był sad… skrzydlate słowo, które
odeszło, więc można pisać elegię.

Supsyna
Na sam koniec zostawiłem supsynę.
Leksykalnie rzecz biorąc, to „wnętrze
dojrzałego owocu głogu lub dzikiej róży.
Nasionka w nim zawarte są wyposażone
w cieniutkie włoski, pokryte drobnymi
bardzo ostrymi haczykami. Wbijają się one w skórę powodując zapalenie. Są bardzo trudne do usunięcia.” Nie będę
apelował o uwagę, bo wiem, jaka jest siła perswazji wszelkich ostrzeżeń. Wystarczy tylko zerknąć na to, co ludzie
wyprawiają na polskich drogach, a co dopiero musi dziać
się w lesie? Niech to lepiej dzięcioł odpuka!
Słowem, kwiat w porę spada, aby dojrzał owoc. A wiatr,
podszyty słońcem, musi owoc wykołysać, żeby mogła po
niego sięgnąć ręka. W swoim czasie.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Siekierka wbita w pieniek, rysunek.
Potocznie mawia się, że ktoś „ma z kimś na pieńku”.
Jak ma, to – mówiąc po dobroci - trzeba w ten pieniek wbić
siekierkę, na zgodę. Żeby szybko zagasić to, co może się
skończyć bójką.
Zainteresowanym przypomnę, że Muzeum Siekier
znajduje się w Orzechówce, woj. świętokrzyskie. To jest
największe tego typu muzeum na świecie. Zbiór siekier,
maczug i oszczepów liczy 2500 eksponatów. Wszystko
należy do Adolfa Kudlińskiego. Najstarszy eksponat liczy
sobie około 400 lat; jest z kamienia, pochodzi z wykopalisk
archeologicznych na Słowacji.
Nie słyszałem, żeby było muzeum pni albo szczap.

to@borawski.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr
4 im. ks. Jana Twardowskiego bierze udział w programie
„Katyń… ocalić od zapomnienia,” którego celem jest zagwarantowanie pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej.
18 września odbyły się uroczystości związane z zasadzeniem Dębu Pamięci. Jest, to forma symbolicznego
oddania honoru i przywrócenia pamięci porucznikowi 5
Pułku Piechoty Legionów – Wincentemu Butkiewiczowi.
Po uroczystej mszy świętej zgromadzona społeczność
szkoły i goście miała możliwość obejrzenia prezentacji
artystycznej w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły.
Krótka inscenizacja przybliżyła losy więźniów, ich rozterki, tęsknotę za domem, za rodziną, brak wiedzy na temat
ich dalszych losów, a w końcu śmierć od strzału w tył głowy.

Kolejna część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie
jej dyrektor – Stanisław Kopycki, przybliżył życiorys
porucznika Butkiewicza. Do niezłomnego charakteru porucznika odwołał się również Burmistrz Olecka – Wacław
Olszewski, który zwrócił uwagę, że Wincenty Butkiewicz
oddał swoje młode życie za Ojczyznę. Odniósł się również
do Oszmian - miejsca urodzenia porucznika, będącego
jednocześnie miejscem pochodzenia jednego z wybitnych
nauczycieli i wychowawców w Olecku – Władysława Żurowskiego.
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski – zwrócił uwagę na aspekty wychowawcze
uroczystości, które są niezwykle cenne dla współczesnej
młodzieży.
Przed szkołą odbyła się kolejna część uroczystościzasadzenie Dębu Pamięci, którego dokonali zaproszeni
goście. Warto nadmienić, że społeczność szkoły przygotowała okolicznościową wystawę poświęconą poległym w
Katyniu i innych miejscach kaźni
info newsletter um

Tydzień Mediacji

mogły otrzymać informację o mediatorach i Ośrodkach
Mediacyjnych. W podanym terminie do dyspozycji będą
funkcjonariusze Policji z pionu dochodzeniowo-śledczego
i prewencji, którzy udzielą niezbędnych informacji o mediacji.
W Międzynarodowym Tygodniu Mediacji we wspólne
działania na rzecz promocji mediacji włączył się również
Sąd Rejonowy w Olecku.
W dniu 16 października 2017 r. w godz. 10:00-12:00 w
Sądzie Rejonowym w Olecku Osiedle Siejnik I 18 w pok.
nr 4 będzie pełnić dyżur mediator.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

I Ty możesz zostać
policjantem

do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do
wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je
spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów i poszczególnych etapów kwalifikacyjnych można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji
w Olecku w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 87 520
72 25.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października
będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji oraz
Tydzień Mediacji, który potrwa od 16 do 20 października.
W ramach prowadzonej akcji w sądach, prokuraturach,
siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, który wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.
W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku ul. Zamkowa 1, od 16 do 20 października w godzinach 11.00
- 13.00 w pokoju nr 11 i 15 osoby zainteresowane będą

Jeżeli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć
wyjątkowość swojej pracy oraz mieć stabilne warunki zatrudnienia – zostań policjantem. Z roku na rok zawód policjanta cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. To
praca ciekawa, ale również wymagająca i trudna.
Każdy kto chce wstąpić w szeregi formacji musi spełniać następujące warunki:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać nieposzlakowana opinię;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadać odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczną

Posiedzenie Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
W dniu 10 października (wtorek) o godzinie 14.30 w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Przygotowanie podmiotu odpowiedzialnego za oczyszczanie i odśnieżanie miasta do sezonu 2017/2018.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

rysuje Tadeusz Krotos

„Katyń…
ocalić od zapomnienia”
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W dniach 29 – 30 września
w oleckich sklepach odbyła się
zbiórka żywności w ramach
ogólnopolskiej akcji „Podziel
się dobrym posiłkiem”. Koordynatorem zbiórki w Olecku
było Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi”.
Wolontariuszami
byli
uczniowie i podopieczni: Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Mikołaja
Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego, Szkoły Podstawowej dla
Dorosłych, Domu im. Janusza
Korczaka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Zebrano 1185 kg produktów spożywczych, które trafią
do Domu im. Janusza Korczaka oraz świetlicy socjoterapeutycznej Puchatek.
Wojciech Bojar, prezes Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”, składa serdeczne podziękowania wolontariuszom,
nauczycielom, opiekunom i wszystkim darczyńcom.
wojeg

Wiara

Pisać o wierze nie zamierzam, bo Wacław Klejmontmiał wiarę jak dziecko. I nigdy mnie nie nawracał, choć w listach czasami przemycał chrześcijańskie
widzenie.
Czynił to zawsze dyskretnie. To było takie wzruszające. Z domu dzieciństwa w Hańczy wyniesione.
Janosch (właśc. Horst Eckert), autor książki „Holonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, o takiej wierze
powie, gdy się zestarzeje:

„Źle latam, chociaż jako katolik posiadam prowizoryczne skrzydła. Każdy katolik otrzymuje przy
chrzcie pożyczone od Boga Ojca skrzydła, na które
musi sobie potem zasłużyć poprzez pobożny sposób
życia.
To jest dobre w naszym polskim życiu. Przy każdym grzechu wypada jednak jedno piórko, a pod koniec życia nie ma już żadnego. Więc nie ma też skrzydeł.
I potem następuje upadek do piekła”.
Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl
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Inwestycja za prawie 13 mln zł
Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphia Yachts

29 września uroczyście otwarto Centrum badawczo-rozwojowe Delphia Yachts. W wydarzeniu uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów badawczych,
wyższych uczelni, branży przemysłu jachtowego, obecni
byli także wykonawcy i podwykonawcy CBR oraz przedstawiciele instytucji finansowych i mediów.

29 września o godz. 11:00 odbyło się uroczyste
otwarcie centrum, w którym prowadzone będą prace nad nowymi technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów.
Centrum powstało na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego
całkowita powierzchni użytkowa to 3059,37 m
kw. Projekt Utworzenie centrum B + R w firmie
Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie
form oraz jednostek pływających i latających jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1.

Wsparcie inwe
siębiorstw. Wa
przez Unię Eu
Funduszu Rozw
zł, a przyznane
zł.
Nowo pows
będzie funkcjon
ką Gdańską, Po
Chemii Przemy
będą realizowa
cowników nauk

Otwarcie nowej hali w Delphia Yachts
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

estycji w infrastrukturę B + R przedartość projektu współfinansowanego
uropejską ze środków Europejskiego
woju Regionalnego, to 12 714 535,50
dofinansowanie wynosi 4 134 808,29

stające centrum badawczo-rozwojowe
nowało we współpracy z Politechniolitechniką Warszawską i Instytutem
ysłowej w Warszawie. Prace badawcze
ane przez 14 inżynierów i dwóch prakowo-badawczych.
opracowanie Delphia Yachts
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XXXVII SZTAMA
- Spotkania ze Sztuką
PROGRAM
w19 października (czwartek) - SZTAMA Dzieciom
10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, Teatr Lalki i Aktora w Łomży, sala kina „Mazur”
20 października (piątek)
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART I ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA”, Galeria Prawdzi-wej
Sztuki im. A. Legusa
17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRzecze z Warszawy, sala
AGT
19:00 – „Mam tak samo jak ty”, Teatr TrzyRzecze z
Warszawy, sala kina „Mazur”
20:30 – Tomasz Lipiński, kawiarnia ARTS
21 października (sobota)
17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Teatr 6 i pół”,
Olecko, sala Teatru AGT
18:00 – „O tym, co powstało między nami”, Olecko,
Klub Seniora „Wrzos” i młodzież objęta działaniem
streetworking, sala kina „Mazur”
19:00 – „Jedno słowo kochającej kobiety”, „Teatr
AGT”, Olecko, sala Teatru AGT

Sztama, OPISY
19 października (czwartek)
10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, Teatr Lalki i Aktora w Łomży, sala kina „Mazur”
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii dla dzieci napisanych przez Jana
Wilkow-skiego mówiąca o przyjaźni, odpowiedzialności, o poszukiwaniu zrozumienia. Miś Tymoteusz
to przeu-roczy łobuziak o wrażliwym usposobieniu,
ale też i zwyczajny chłopiec, który poszukuje swego
świata wartości. Nade wszystko chce poznać świat i
być kochanym. Poznajemy także jego Tatę, który nie
pała sympatią do piesków. A to właśnie Psiuńcio, bezdomny pies, stał się przyjacielem Tymoteusza...
Autor: Jan Wilkowski
Reżyseria: Jarosław Antoniuk
Scenografia: Przemysław Karwowski
Muzyka: Bogdan Szczepański Choreografia: Jacek
Gębura
Animacje: Katarzyna Jastrzębska
Obsada: Beata Antoniuk, Michał Pieczatowski,
Marek Janik, Tomasz Bogdan Rynkowski, Rafał Swaczyna

20 października (piątek)
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART I GEOMETRYCZNA ABSTRAKCJA”, Galeria Prawdzi-wej
Sztuki im. A. Legusa
Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress zaprasza
na niezwykłą wystawę prezentującą dokonania arty-stów współczesnych z Polski i z zagranicy. Dzieła
niezwykle popularnych obecnie artystów tworzących
w kierunkach sztuki optycznej i abstrakcji geome-

trycznej. Richard Anuszkiewicz, Jozef Albers, Victor
Vasarely, James Juszczyk , Corrado Cagli, Jurgen Peters , Axel Dick, Henryk Stażewski , Jan Pamuła oraz
wielu innych. Wystawa to próba pokazania artystycznych dokonań współczesnych twórców, których pod-stawą działania jest kolor, geometria, logika formy.
17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRzecze z Warszawy,
sala AGT
Spektakl powstał w wyniku doświadczeń macierzyńskich autorki – Karoliny Porcari. Jest to studium
ma-cierzyństwa i kobiety, w komediowym, autoironicznym kluczu. Muzyka na żywo i choreografia są
istot-nymi częściami składowymi całości spektaklu.
„Ta zła matka jest bardzo dobra bo prawdziwa,
naturalna, kochająca, bolesna, fizjologiczna, plemienna, taneczna, zabawna, rozbrajająca, kosmiczna, bez
granic... Silna, piękna i mądra kobieta czyli człowiek.
Must see!”
Katarzyna Figura
„Spektakl chwyta za gardło - bo jest wzruszająco.
Śmiejemy się przez godzinę, a potem wycieramy łzę i
nie wiadomo, czy to z radości czy smutku.”
Sylwia Chutnik
„Spektakl Karoliny Porcari przekracza pewne tabu
dotyczące kobiecości. Dotyka i oburza, ale mówi
prawdę. Ten spektakl to krzyk, wołanie o zrozumienie
i pokochanie mimo wszystko.”
Kinga Dębska, reżyserka filmu „Moje córki krowy”
„Myślałem, że wiem o kobietach wszystko…
Spektakl „Zła Matka” wybił mi to przekonanie z głowy.”
Piotr Najsztub
Tekst: Krzysztof Szekalski
Reżyseria: Karolina Porcari
Występują: Karolina Porcari, Małgorzata Bogdańska
Muzyka na żywo: Daniel Pigoński
Choreografia: Izabela Chlewińska
19:00 – „Mam tak samo jak ty”, Teatr TrzyRzecze
z Warszawy, sala kina „Mazur”
„Mam tak samo jak ty
miasto moje a w nim
stół
mały, w kuchni.
Poza tym trzy pokoje, cztery lokatorki
wszystkie w stadium larwalnym
gotowe zmienić się w ćmy, ważki, muszki owocówki
ale każda marzy, że to właśnie ona zostanie motylem”
To o mnie i o tobie.
Uchodźcach z Radomia, Suwałk, Rzeszowa, Olecka - miejsc nieistotnych, pogardzanych i wyśmiewa-nych.
To o nas.
W mieście jak ocean, w wynajętych klitkach, w
Mordorze i na Zbawiksie. Współcześni budowniczy

15

to@borawski.pl
pi-ramid.
Cztery dziewczyny, trzy pokoje wynajętego
mieszkania.
Studiujemy, chwytamy się doraźnych zajęć, wchodzimy w przelotne związki. Z wiarą, że to tylko na
chwilę, a potem wyśni się upragniony „warszawski
sen”.
W tym mieście to grzech być przeciętnym.
Piosenki Meli Koteluk, Anny Jantar, Bajmu, Radiohead, Łony i Webbera, Świetlików w nieoczekiwa-nych aranżacjach stanowią komentarz do opowieści o pokoleniu migrantów. Szukających szczęścia nie
pamiętając, że nie da się uciec od siebie.
Nieważne jak daleko się wyjechało.
Tekst/reżyseria: Konrad Dulkowski
Aranżacje piosenek: Piotr Chociej
Występują: Marta Sroka, Beata Kacprzyk, Sebastian Cybulski
Zespół muzyczny: Marek Twardowski – perkusja,
Tomasz Paradowski – gitara, Piotr Grzegrzółka – bas
„Tekst sztuki dotyka wielu problemów: mamy tu
rozpad więzi rodzinnych, umowy śmieciowe, egzysten-cjalną samotność. Tematy te nie są jednak traktowane deklaratywnie; pojawiają się w krótkich napo-mnieniach, lekko muśnięte, by widz mógł je sam
wyłowić (lub nie). Pewnego rodzaju komentarzem
emo-cjonalnym do sytuacji bohaterek są piosenki. To
w nich, w kontraście do powściągliwie mówionych
mo-nologów, jest miejsce na emocje, na wywalanie
bebechów. Aranżacje są z ducha punk rocka: chropowate, agresywne. Obejrzałam wartościowy, mądry i
zrobiony z pasją spektakl.”
Joanna Ostrowska, jury XX Ogólnopolskiego
Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej
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środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Uczestnicy: Klub Seniora „Wrzos” i młodzież objęta działaniem streetworking.
Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska
19:00 – „Jedno słowo kochającej kobiety”, „Teatr
AGT”, Olecko, sala Teatru AGT
Nie tylko kobieta może sprawić, żeby mężczyzna
stracił zimną krew. Jedno słowo mężczyzny może
również doprowadzić do szaleństwa. Komiczny, odwieczny dialog odsłaniający sekrety związku z zabawna puentą.
Obsada:
Agnieszka Popczyńska
Janusz Klimaszewski
Autor: Kornel Makuszyński
Reżyseria: Agnieszka Lewandowska

Bicie rekordu z WOŚP

16 października (poniedziałek) w Hali Lega o godzinie
12.00 odbędzie się Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak
największą liczbę osób
o godz. 11.30 nastapi uroczyste otwarcie oraz przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.
Już po raz czwarty w Olecku chcemy pobić z Wami rekord w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
prowadzonej przez jak największą ilość osób i jednocześnie uczyć się pierwszej pomocy!
16 października obchodzimy “Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” i z tej okazji chce chcemy pokazać całej Europie, że dzieci, młodzież i dorośli z Olecka
wiedzą, jak ratować życie.

21 października (sobota)

Do udziału w biciu rekordu zapraszamy nie tylko szkoły podstawowe, średnie ale także każdą osobę czy instytuktóra chce razem z nami pokazać, że mieszkańcy Olec17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Teatr 6 i pół”, cję,
ka również potrafią udzielać pierwszej pomocy

Tekst: Andrzej Dembończyk
Reżyseria: Agnieszka Lewandowska
18:00 – „O tym, co powstało między nami”, Olecko, Klub Seniora „Wrzos” i młodzież objęta działaniem streetworking, sala kina „Mazur”
Spektakl „O tym, co powstało między nami” - finał międzypokoleniowych warsztatów artystycznych
pt. „Pachnie mi koronką - od nici i haftu do wirtualnych sieci”, realizowanych przez Fundację Akademia
Radosnej Twórczości. Projekt współfinansowany ze

Jesteśmy równiez na fb https://web.facebook.com/
events/500446386998373/
Iwona Saulewicz
tel.500317941

rysuje Tadeusz Krotos

Olecko, sala Teatru AGT
Zabawne acz nie pozbawione zapału spojrzenie
na kojarzenie par przez pośredników z zakończeniem
za-skakującym nie tylko publiczność, ale i samych
bohaterów.
Obsada:
Krystyna Gulbierz
Alina Pawełko
Grażyna Dzienisiewicz
Grażyna Jankowska
Jakub Dziubiński
Dariusz Sawicki
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B64910
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B66107

V10626

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B69001

V10307

OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02329

V10210

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B68801
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V07321
* Mazda 5, minivan, 2006, 2,oD, tel. 602-709-756 B67803

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10007

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V13101

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B66307
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 L11403
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B68901
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B68403
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66507

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08610
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B67704

B67006

B64810

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

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...

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

V11503

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11403
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B65808
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68004
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B67305
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B67605

K28201

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64311
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B68104
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B67505

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10905
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10636
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12
V10107
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 70 groszy za słowo

V11603

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V10806
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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SPRZEDAM
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B69201
* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio,
tel. 605-893-381 K27908

K27308

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,
DERMATOLOG,
MEDYCYNA ESTETYCZNA

V10506

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, L11106
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B66607

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B67405

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605893-381 K27408
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B66707
* 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. 664-358073 B68303
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V10616

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V08810

V10406

OM
O EY
PRw K
A
CJ

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V11703
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L11304
* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143
K28608

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V10646

PRACA

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K28311
* szukam korepetytora z matematyki szkoła podstawowa, tel. 510-409-110 K28401
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120uh
* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756
B68603

SPRZEDAM

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K27808
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B68503
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B65908
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K27107
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K27207
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B69101

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V11114
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B69301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V11806

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B67904
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V10107

* wynajmę pokój dla pary bez nałogów (spokojne
pracujące osoby), tel. 501-429-688 K28101
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Andrzej Malinowski

Staropruski głaz ofiarny
w Jakunówku

Dojazd: Olecko - Mazuchówka - Żywki - Kruklanki Jakunówko
Na południowy wschód od wsi Jakunówko w gminie
Pozezdrze, na Szlaku Mazurskich Legend znajduje się
„Diabelski Głaz” – staropruski głaz ofiarny.
Umiejscowiony jest na stoku wzgórza zwanego dawniej „Piekielna Góra”. Głaz jest pomnikiem przyrody. To
narzutowy gruboziarnisty granit smalandzki z dużymi
kryształami skaleni oraz mniejszymi kwarcami o wysokości 1,6 m i obwodzie 9,25 m. W jego górnej części znajduje
się 20 cm zagłębienie o owalnym kształcie – przypuszczalnie pełniące funkcje misy ofiarnej.
Obiekt znajduje się na dawnym pograniczu Galindii i
Jaćwieży.
W ciepłą sobotę, 1 kwietnia 2017 r. głaz ofiarny ze
wszystkich stron ogladąli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
Granit – głębinowa kwaśna skała o budowie jawno-krystalicznej, zbudowana z kwarcu (minerał), skalenia
potasowego (minerał) i plagioklazu (minerał) oraz biotytu(minerał)
Z „Diabelskim Głazem” związane są przekazy ludowe. Jedna z legend została opisana w książce „Mazurskie
opowieści” Jadwigi Tressenberg. Opowieść
pt. „Ślad diabelskiej łapy”, to
historia chłopa
Lipki, który bogacił się, budząc
tym
samym
coraz większą
zazdrość sąsiadów. Podejrzewano go o konszachty z diabłem, toteż miejscowa ludność zaczęła stronić
od gospodarza. Nasłuchiwano, czy w jego obejściu nie słychać przeciągłych gwizdów, popatrywano, czy Złe nie ssie
krów w jego zagrodzie. Gdy Lipka dowiedział się o tych
podejrzeniach, rozzłościł się: „Szukają złych mocy? Będą
je mieli!”. Umówił się z chłopami z Jakunówka nieopodal
wielkiego kamienia. Gdy chłopi przybyli, Lipka rozpoczął
tasowanie kart, a z mroku wychynął diabeł. Gra była zażarta, ale ostatecznie diabeł przegrał rozgrywkę. Talią kart
zdzielił Lipkę po twarzy, a potężną łapą uderzył w głaz.
Ślad tego uderzenia widać do dzisiaj.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
4 października (Światowy Dzień Zwierząt) (imieniny Franciszka z Asyżu)
(Światowy Dzień Onkologii)
Dobromiły, Edwiny, Radosławy, Rosławy, Rozalii, Róży, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada, Manfreda, Marka, Nieznawuja,
Petroniusza, Radosława, Rosława
5 października (Koninkcja Wenus z
Maresem - godz. 19.00) (Księżyc w
pełni)
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bartłomieja, Częstogniewa, Donata, Fausta, Igora, Justyna,
Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 października
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki,
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronisława, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka,
Romana
7 października
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny,
Krystyny, Marii, Mirelli, Rościsławy,
Tekli, Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 października
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii,
Taidy, Walerii, Wojsławy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona,
Wojsława, Zenona
9 października
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, Sary,
Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana,
Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika,
Przedpełka, Rustyka, Wincentego
10 października (Światowy Dzień
Drzewa)
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzisława, Daniela, Franciszka, Gedeona, Gereona, Germana,
Leona, Ludomira, Lutomierza, Lutomira, Paulina, Przedpełka, Przemysława,
Tomila, Tomiła, Ziemowita
11 października
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny,
Dobromiły, Dobromiry, Meli, Zenaidy,
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromiła, Dobromira, Emila, Emiliana, Gardomira,
Gromisława, Mariana

12 października (Księżyc - ostatni
kwadra)
Grzymisławy, Krysty, Krystyny,
Salwiny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza,
Gaudentego, Grzymisława, Maksa,
Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 października (Dzień Patrolowca)
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny,
Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda, Gerarda, Honorata, Januarego,
Maurycego, Mikołaja, Siemisława,
Reginalda, Teofila, Ziemisława
14 października (Dzień Edukacji
Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty, Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika, Ewarysta, Fortunata, Gaudentego, Kaliksta, Kalista
15 października
Aurelii, Drogosławy, Florentyny,
Gościsławy, Idalii, Jadwigi, Jagody,
Tekli, Teresy
Brunona, Drogosława, Gościsława, Leonarda, Sewera, Teodoryka,
Zoriana
16 października (10.00 - Merkury w
największej odległości od Ziemi 213,3 mln km)
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi, Jagody, Ludmiły, Małgorzaty,
Marty
Ambrożego, Anastazego, Gawła,
Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomiła, Radzisława
17 października (Światowy Dzień
Walki z Ubóstwem)
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny,
Magdaleny, Małgorzaty, Marity,
Sulichny, Sulisławy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, Łazarza, Łukasza, Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora,
Wiktoriana
18 października (Europejski Dzień
Przeciwko Handlowi Ludźmi)
(10.00 - Koninkcja Merkurego z
Jowiszem)
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny, Reny
Ambrożego, Bogumiła, Bratumiła, Juliana, Klemensa, Łukasza,
Miłobrata, Piotra, René, Siemowita,
Wiktora, Ziemowita

Nasz przepis
ciasteczka migdałowe
(przepis grecki)

migdały i zagniatamy ciasto. Formujemy z niego kulę, spłaszczamy ją i
zawijamy w folię spożywczą i wkładamy na 15 minut do lodówki.
25 dag miękkiego masła lub margaryZe schłodzonego ciasta nabieramy
ny, 18 dag cukru pudru, 35 dag mąki
porcje wielkości orzecha włoskiego
pszennej, 10 dag płatków migdałoi kształtujemy z nich wałeczki, a nawych, cukier puder do posypania
Płatki migdałowe prażymy na su- stępnie półksiężyce.
Ciasteczka układamy na blaszce
chej patelni.
Masło ucieramy z cukrem pudrem wyłożonej papierem do pieczenia i
na puszystą masę. Dodajemy mąkę, wstawiamy do piekarnika rozgrzane-
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Cytaty na ten tydzień
Miłość jest możliwa jedynie wtedy,
jeżeli dwoje ludzi komunikuje się
ze sobą w samej głębi swej istoty,
to znaczy, jeżeli każda z nich przeżywa siebie do samej głębi swej
istoty. Jedynie w tym „dogłębnym”
przeżyciu mieści się ludzka rzeczywistość, jedynie tu jest to, co naprawdę żywe, jedynie tu jest źródło
miłości. Miłość przezywana w ten
sposób jest nieustannym wyzwaniem; nie jest stanem wypoczynku,
lecz ruchu, wzrostu, wspólnej pracy; nawet to, czy istnieje harmonia
czy konflikt, radość czy smutek,
jest czymś drugorzędnym wobec
zasadniczego faktu, że dwoje ludzi
przeżywa siebie w samej głębi
swego istnienia i że mocniej czują
się jednością sami w sobie będąc
razem niż osobno. Istnieje tylko
jeden dowód na to, że miłość jest:
głębokość wzajemnego związku
oraz żywotność i siła każdej z zainteresowanych osób, oto owoc, po
którym poznaje się miłość.
Erich Fromm, O sztuce miłości

PRZYS£OWIA

Na św. Franciszka (4 października)
chłop już w polu nic nie zyska.
Październik, bo paździerze baba z lnu
cierlicą bierze.
Babie lato wtedy bywa, gdy w słońcu
się snują pajęcze przędziwa.
Jeśli październik jest wietrzny i
mroźny, to nie będzie za to styczeń,
luty groźny.
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.
W Edwarda (13 października) jesień
twarda.
Grzmot październikowy – niedostatek zimowy.
Jadwiga śniegu przydźwiga. (15
października)
Gdy Jadwiga zaciągnie szarugą, wróży jesień mokrą i długą.
go do 160 st. C. Pieczemy 15 minut na
złocisty kolor. Wyjmujemy i studzimy.
Przed podaniem posypujemy cukrem
pudrem.

Jajka nadziewane
sardynkami

4 jajka ugotowane na twardo, puszka
sardynek, natka pietruszki, sól, pieprz
mielony, liście sałaty, plasterki cytryny do przybrania
Jajka obieramy ze skorupek, przekrajamy wzdłuż na połówki i ostrożnie wyjmujemy żółtka.
Sardynki z sosem rozcieramy z
żółtkami i drobniutko posiekaną natka
pietruszki. Doprawiamy solą i pieprzem.
Masą napełniamy połówki białek,
tak aby miały kształt całego jajka.
Układamy na liściach sałaty i przybieramy trójkącikami plasterków cytryny.
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Udany start olecczan
w półmaratonie

24 września odbył się IV Półmaraton Łomża-SiemieńGiełczyn, w którym wystartowało 6 zawodników Stowarzyszenia Olecko Biega.
Trasa biegu wiodła bardzo malowniczą, lecz wymagającą trasą Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny
Narwi - zmienna nawierzchnia i kilka wyczerpujących
podbiegów. Osiągnięte wyniki olecczan napawają dumą i
potwierdzają, że powoli kończący się sezon biegowy był
bardzo udany i przyniósł wiele radości.
Marzena Jasińska ukończyła bieg z czasem 1:57:37 i
poprawiła tym samym swój najlepszy wynik w półmaratonie, aż o 7 minut, co pozwoliło jej stanąć na 2 miejscu w
kategorii K35-40. Jej mąż Piotr uzyskał identyczny czas,
ponieważ biegli razem. Finiszował jako 44 zawodnik open.
Z kolei Ewa Przemielewska z czasem 2:07:40 wygrała
kategorię K30-34.
Dorota Chmielewska wzięła udział w biegu towarzyszącym na dystansie 5 km i w gronie wszystkich pań zajęła
5 miejsce.
Kamil Przemielewski z czasem 1:36:14 zajął 13 miejsce w klasyfikacji open i 3 w M30.
Gerard Rożek również stanął na podium osiągając
czas 1:37:54 i 3 miejsce w M40 oraz 19 miejsce open.
Stanisław Warykowski z wynikiem 1:57:03 był 42 w
Open i 4 w M50.

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do
„Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance,
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje
napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś
inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Cztery miejsca na podium w kategoriach wiekowych
potwierdzają, że ciężkie treningi przynoszą efekty i oczekiwaną satysfakcję.
Wojciech Jegliński,
Prezes Stowarzyszenia Olecko Biega
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę, sztukę oraz
zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę
terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać
przysyłając informacje na adres to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.

Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
Jest też możliwość komercyjnego opracowania haseł.
Opracowanie małej publikacji kosztuje 50 zł + vat 23%. Dużej
- cena do uzgodnienia.

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel
do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych
roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się
skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi
podróżnymi,

• unikaj masowych
zgromadzeń,
• zadbaj, aby również
twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu,
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Sztafetowe Biegi Przełajowe

2. Gim. Świętajno (opiekun: Elżbieta Rudnik) 00:26;36
3. Gim. 1 Olecko (opiekun: Marzena Jasińska i Renata
Januszczyk) 00:28;25
10 x 1400 m - Chłopcy:
1. Gim. 2 Olecko (opiekun: Beata Kozłowska) 00:48;32
2. Gim. 1 Olecko (opiekun: Marzena Jasińska i Renata
Januszczyk) 00:51;00
3. Gimnazjum Świętajno (opiekun: Elżbieta Rudnik)
00:54;36

WYNIKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
10 x 700 m - Dziewczęta:
1. SP 3 Olecko (opiekun: Dariusz Dźwilewski) 00:25;32
2. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Zaniewski) 00:28;01
10 x 700 m - Chłopcy:
1. SP 3 Olecko (opiekun: Artur Szarnecki) 00:23;20
2. SP 1 Olecko (opiekun: Kamil Szarnecki) 00:24;52
3. SP Gąski (opiekun: Wiesław Zalewski) 00:26;42
4. SP 4 Olecko (opiekun: Marzena Jasińska i Renata
Januszczyk) 00:28;30

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
10 x 700 m - Dziewczęta:
1. ZSLiZ Olecko (opiekun: Karol Sobczak) 00:25;17
10 x 1400 m - Chłopcy:
1. ZSLiZ Olecko (opiekun: Karol Sobczak) 00:46;24
2. ZST Olecko (opiekun: Małgorzata Siennicka)
00:46;33
Trzy pierwsze drużyny z każdej kategorii otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie sztafety otrzymały
również puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Olecku. W zawodach uczestniczyło 150 zawodniczek i
zawodników.

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
10 x 700 m - Dziewczęta:
1. Gim. 2 Olecko (opiekun: Beata Kozłowska) 00:25;01

23 września w Rękusach k/Ełku odbył się XV Turniej
o Puchar Wójta Gminy Ełk. W zawodach wzięło udział 23
zawodników. Turniej rozegrano na dystansie 9 rund i tempem gry 15 minut na partię.
Klub MLKS Czarni Olecko reprezentował Wiktor
Raszkowski, który zdobył 6 pkt i zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. w klasyfikacji klas IV-VI szkół
podstawowych .
W miejscowości Bęsia od 8 do 9 września rozegrano
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy mazowiecko/warmińsko-mazurskiej.
Uprawnionymi do gry byli zawodnicy urodzeni w latach 2007-2009 z województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Zawody podlegają punktacji w systemie
sportu młodzieżowego.
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie
8 rund i tempie gry 55 minut plus 5 sekund na posunięcie.
Klub Czarnych Olecko reprezentował Michał Bartnik,
który zdobył 4 pkt (3 wygrane, 2 remisy, 3 przegrane) i
ukończył zawody na 19. miejscu. Startowało 34 zawodników.
W miejscowości Bęsia w dniach 18do 23 września w

Historia regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych
„Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych
terenach przed II wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy
Placu Zamkowym 2,

Paweł Maksimowicz
ramach Eliminacji Międzywojewódzkich trwała rywalizacja zawodników i zawodniczek z województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Stawką był awans
do Mistrzostw Polski.
Zawody rozegrano w sześciu kategoriach: do lat 9, 11
i 13 (chłopców oraz dziewcząt). W kategorii chłopców do
lat 9 wystartował reprezentant Czarnych Olecko Michał
Bartnik. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na
dystansie 8 rund i tempem gry 90 minut + 30 sekund za
każde posunięcie. Michał zdobył 5 pkt i ukończył zawody
na 12. miejscu. Startowało 26 zawodników.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

rysuje Tadeusz Krotos

27 września na obiektach MOSiR odbyły się. Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Organizatorem był olecki MOSiR, a sędziowali
Robert Markowski i Paweł Maksimowicz.
Biegi zostały rozegrane w formie sztafet. Drużynę stanowiło 10 uczniów jednej szkoły, oddzielnie w kategorii
dziewcząt i chłopców.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B67804

Rozpoczęcie
kursu

26
października
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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W sobotę 23 września na stadionie miejskim
w Olecku odbyły się

26 Otwarte Biegi Oleckie dla
dzieci młodzieży i dorosłych
i Inauguracja Szkolnego Roku
Sportowego 2017/2018.

Oleccy uczniowie spotkali
się z Martyną Dąbrowską

Mariusz Miłun - zastępca burmistrza w towarzystwie
Andrzeja Kamińskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Olecku pokazali sportsmence oleckie obiekty sportowe. Wpis w księdze pamiątkowej gości
zakończył miłe spotkanie na hali widowiskowo-sportowej
„Lega”.
Przed goodz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w
Olecku odbyły się spotkania dzieci i młodzieży z kilku
oleckich szkół, na których Martyna Dąbrowska opowiadała o swojej drodze do sukcesu.
Wyniki tej zawodniczy mówią same za siebie:
medalistka biegów sztafetowych 4 × 400 metrów na
Mistrzostwach Europy Juniorów w Lekkoatletyce 2013 w
Rieti (złoty medal) i Młodzieżowych Mistrzostw Europy w
Lekkoatletyce 2015 w Tallinnie (srebrny medal). Finalistka
Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2012 w tej
samej konkurencji (7. miejsce). Podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce 2015 awansowała
również do finału indywidualnego biegu na 400 metrów, w
którym zajęła 7. pozycję. W 2017 roku zawodniczka wystartowała na IAAF World Relays, gdzie w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów zajęła czwarte miejsce. Medalistka
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski

z dobrym czasem, choć miejsce i czas w tym wypadku dla
mnie nie były najważniejsze. Jestem zadowolony, że razem
z uczniami mogłem startować w zawodach.
Dariusz Gałaszewski
juniorów na stadionie oraz w hali. Halowa wicemistrzyni Polski seniorów 2015 i wicemistrzyni Polski seniorów
2014 na stadionie w biegu na 200 metrów. Młodzieżowa
mistrzyni Polski 2016 w biegu na 200 metrów.
- Chciałbym zapoczątkować w Olecku cykl spotkań
ze sportowcami z różnych dyscyplin sportowych, którzy
mogliby zainspirować nasze dzieci i młodzież. Martyna
Dąbrowska przyjeżdżała ze swoim klubem z Augustowa
na treningi do Olecka - mówi Mariusz Miłun, zastępca
burmistrza.
newsletter um
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rysuje Tadeusz Krotos

W biegach uczestniczyło ponad stu zawodników.
Zawody otworzył Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.
Z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych startowało
8 uczniów. Dwie dziewczyny wystartowały na dystansie
1 mila szkół ponadgimnazjalnych. W biegu tym pierwsze
miejsce zajęła Alicja Pietruczuk, a drugie miejsce Marta
Cieślukowska. Obie z ZSLiZ.
Na dystansie 3 km szkół ponadgimnazjalnych startowało 6 chłopaków z ZSLiZ. Drugie miejsce zajął Eryk
Karaś (ZSLiZ).
Na dystansie 3 km dla wszystkich chętnych reprezentowałem naszą szkołę jako nauczyciel i zająłem 3 miejsce
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Cracovia Maraton, Maraton Wrocławski,
Maraton Warszawski i Poznań Maraton
w ciągu 2 lat, licząc od daty pierwszego
ukończenia maratonu.
Królewski dystans w Warszawie z wyśmienitym czasem 03:28:23 pokonał Paweł Suchodolski i jest to jego drugi bieg w
drodze po Koronę Maratonów. Paweł zajął
829 miejsce w open i 332 w kat M30.
Tradycyjnie fenomenalny maratoński
występ odnotował Jan Bagiński, który
czasem 04:35:07 uplasował się na 11 miejscu w kat 70+ na 24 startujących i 3686 w
open. Warto dodać, że był to jego trzeci
jakże udany start w 2017 roku na królewskim dystansie. Na mecie powiedział: „W
tym roku, 15 października wezmę jeszcze
udział w maratonie w Poznaniu i jadę żeby
wesprzeć mojego przyjaciela Wojtka w
zdobyciu ostatniego etapu do Korony Maratonów Polski”.
W warszawskich zawodach wziął
również udział Kamil Zaniewski, który 42,195km przebiegł w 04:56:40 i zajął
4870 miejsce open oraz 1536 w kat M30.
W ramach 39 PZU Maraton Warszawski odbył się również bieg na dystansie 5
km, w którym uczestniczyły olecczanki
Bożena Bagińska (miejsce 2735, czas 38:34) i Konstancja Tanjga-Nawrot (miejsce 1828, czas 28:46).
Najlepszym zawodnikiem 39 PZU Maratonu Warszawskiego został polski biegacz Błażej Brzeziński z czasem
02:11.26. Wśród kobiet wygrała zawodniczka Bekelu Beji
Geletu z Etiopii, która osiągnęła 02:35:08. Najlepszą Polką okazała się Ewa Jagielska z czasem 02:41:49. Maraton Warszawski ukończyło 5460 zawodników, zaś w całej
imprezie i biegach towarzyszących dla dzieci i dorosłych
uczestniczyło
ponad 10 tysięcy osób.
wojeg
* Emil Zatopek (19222000) - czeski
biegacz i długodystansowiec,
czterokrotny
złoty medalista olimpijski,
18-krotny rekordzista świata, trzykrotny
mistrz Europy,
wielokrotny
mistrz Czechosłowacji, jeden
z najlepszych
lekkoatletów
wszech czasów.

Królowa maratonu jest jedna

„Jeśli chcesz biegać, przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz
zmienić swoje życie, PRZEBIEGNIJ MARATON”! Emil
Zatopek*

V11308

W niedzielę 24 września zawodnicy Stowarzyszenia
Olecko Biega rywalizowali w 39 PZU Maratonie Warszawskim.
Trasy biegów przebiegały atrakcyjnymi zakątkami stolicy i pomimo padającego deszczu wypełnione były żywiołowo dopingującymi kibicami.
Ogromny sukces sportowy osiągnęła Ewa Muster-Drażba, która przekraczając linię mety z czasem 04:33:18
(4247 open, 198 kat M40) stała się pierwszą olecczanką
zdobywającą prestiżowy tytuł Korony Polskich Maratonów. Ewa biegła w asyście sztafety maratońskiej Olecko
Biega w składzie: Edyta Suchodolska 10 km, Sławomir
Sienkiewicz 9,5 km i Wojciech Jegliński 22,5 km.
Po zakończeniu zawodów Królowa Ewa powiedziała:
„Zaczynając przygodę z bieganiem nie spodziewałam
się, że kiedykolwiek powalczę z królewskim dystansem.
Dziś zdobyłam Koronę Maratonów Polskich, a Maraton
Warszawski był ostatnim celem do zdobycia korony. Jestem dumna z siebie, że pokonałam swoje słabości i wytrwałam do końca. Nie było łatwo! Ale warto! Dziś pragnę
szczególnie podziękować Hubertowi i Filipowi za wsparcie
i wyrozumiałość, całej rodzinie za kibicowanie. Agnieszce za pierwsze wspólne wybiegania. Kolegom z Olecko
Biega, a w szczególności Wojtkowi, Sławkowi, Janowi,
Pawłowi-Marcinowi, Robertowi za wolę walki, emocje i
radość. Bez Was kochani, nie byłoby tej korony. Edycie za
„ostatnią dziesiątkę” na trasie warszawskiego maratonu i
wszystkim moim wiernym kibicom, którzy mocno trzymali kciuki.
Koronę Maratonów Polskich chciałabym zadedykować
tacie, śp. Zbyszkowi Muster. Uzyskanie tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich przysługuje każdemu, kto
przystąpił i ukończył pięć maratonów: Maraton Dębno,
11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98

V10317

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
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PO KOKARDĘ (332)

16. rad
Przeglądając babskie pisma natknęłam się na rady dla
rodziców. Pierwsza była taka, by ograniczyć dziecku czas,
który spędza przed telewizorem, z komórką, graniu w gierki
komputerowe, na fejsach i innych portalach społecznościowych. Jedna godzina dziennie – to jest limit.
Należy, tak przynajmniej podaje jeden z magazynów kobiecych, wymagać od dzieci, by czytały jedną książkę tygodniowo, a potem robiły z niej streszczenie, czego się z niej
nauczyły. Aaaa to nic nowego, ale tam chodzi o to… by czytały literaturę faktu.
O sprawności fizycznej też było w tym artykule. Codziennie 20- 30 minut ćwiczeń fizycznych. Stara rada jak
świat i ciągle aktualne.
Wiesz, jak Twoje dziecko wyobraża swoje idealne życie
w przyszłości? Nie? Nic prostszego, żeby się dowiedzieć –
wystarczy poprosić, by o tym napisały.
Masz cel na dzisiaj?, na jutro, na za miesiąc? Nie?!!!
Szkoda. Może warto sobie stawić i wyznaczać cel co miesiąc, co roku i ten długoterminowy?
Wolontariat – to słowo, które znalazło się w nowej reformie szkolnictwa i spada odgórnie na gimnazjalistów. Za wolontariat przyznawane są im punkty, które później doliczane
są do świadectwa i wyników z egzaminów. I już się boję,
żeby ten nakaz nie przekreślił wspaniałej idei wolontariatu.
Jeśli więc masz dzieci w wieku, który pozwala im na pracę, nakłoń je do wolontariatu.
Dziesięć godzin w tygodniu to może przesada pośród treningów i korepetycji, ale dwie można wygospodarować.
Jak nauczyć dzieci oszczędzać? Mniej wydawać – oto
rada. Można też nauczyć, by jedną czwartą kieszonkowego i
tego, co dostaną od cioć i dziadków po prostu odkładały. Potem będą tak robić z wynagrodzeniem i same się nie obejrzą,
jak konto będzie rosło. Jeśli nie wyjdzie z ćwiartką wynagrodzenia, to może chociaż dziesięć procent. To też niemało.
Rodzina i przyjaciele. Przecież nikt nie musi nas przekonywać, że to najważniejsze osoby. A skoro najważniejsze,
to trzeba utrzymywać z nimi kontakt. Nareszcie komórka
może spełnić swoje zadanie – trzeba dzwonić do dziadków,
cioć, tych przyszywanych też. To, że jest fajny dzień, że kupiliśmy mega bluzkę, która podoba się połowie koleżanek,

to też fajna wiadomość. Sąsiedzi, nauczyciele to też ludzie.
Dzwońcie.
Każdy z nas odgrzebie kogoś z przeszłości, komu coś
zawdzięcza – miejsce w samochodzie, w kolejce, poradę, pożyczkę… A gdybyśmy po latach dostali kartkę od tej osoby
z podziękowaniami, to pewnie opowiedzielibyśmy połowie
miasta, że ktoś taki istnieje. Ale kto dzisiaj wysyła kartki? A
gdybyśmy taką wysłali…?
Sukces. Stan pożądany. A ile było porażek, zanim ono
się pojawiło? Nie sukces, tylko błędy są ważne, może nawet
ważniejsze. Sukces buduje się na lekcjach, które wyciągamy
z popełnionych błędów.
I jeszcze jeden aspekt sukcesu. Ten finansowy nie jest niczym złym. Mamy nauczyć dzieci dążenia do niego i tego, że
to nic złego. A kiedy tym nielicznym uda się go osiągnąć, ten
finansowy, to można go przekuć na wiele dobra.
Kontrola gniewu. To kolejna rada z pisma, którego tytułu
nie pamiętam. Pierwszy raz pojawiło się słowo „karać”. A
dokładnie chodzi o karanie dzieci, gdy tracą panowanie nas
sobą. Gniew należy kontrolować. Gniew przynosi największe szkody i spustoszenie. To gniew jest odpowiedzialny za
to, ze ludzie tracą pracę. Gniew doprowadza do rozwodów i
niszczy związki.
Zarządzanie pieniędzmi to też nauka. W dzisiejszym
świecie nie wystarczy skarbonka – świnka. Mamy tyle możliwości. jedną z nich jest konto oszczędnościowe. Każdy
bank chętnie to zrobi przy naszym koncie. Niech uczą się korzystać. To powinno nauczyć je, że nic nie powinny uważać
zza oczywiste i zagwarantowane.
A jaka rozrywka? Czy jest dla nie miejsce? Oczywiście!
Mogą to być zajęcia w szkole lub poza nią. Najważniejsze,
żeby były. Umiemy przekonać siebie, że w tej sukience/
spodniach/płaszczu będziemy wyglądać rewelacyjnie i jest
nam niezbędny, to zróbmy to samo w stosunku do swego
dziecka – przekonajmy je do dodatkowych zajęć.
Ile czasu rozmawiasz z dzieckiem każdego dnia? Kwadrans? A może dzień się zaczyna od poleceń i na nich kończy? „wygospodaruj co najmniej godzinę każdego dnia. Nie
przez Facebuka, nie przez telefon, a twarzą w twarz”. Taka
rada.
I ostatnia. Zarządzanie czasem. Codzienne sporządzanie
listy rzeczy do zrobienia ma pomóc dzieciom w organizacji
dnia, jak również kontroli. Pociechy wywieszają taką listę na
drzwiach, a rodzice kontrolują.
Tylko 16. Ile możecie z czystym sumieniem odhaczyć?
Marusia
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Już jesień...

