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Miej mocny uścisk dłoni i ucz się oszczę-
dzać pieniądze. To podstawa sukcesu.

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755B69701
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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
67
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Łączy nas kobiecość
Rozpoczęła się VI edycja akcji skierowanej do kobiet 

pn. „Łączy nas kobiecość”. Celem jej jest zachęcenie do 
zadbania o własne zdrowie i wykonania badania profilak-
tycznego - mammografii. 

Na terenie naszego powiatu akcja zorganizowana bę-
dzie 20 października 2017 r. (piątek), w mammobusie usta-
wionym przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1.

W tym dniu badaniem zostaną objęte kobiety w wieku 
50-69 lat,  które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wyko-
nały mammografii (refundowanej przez NFZ) w ramach 
programu zdrowotnego. 

Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać 
badanie odpłatnie. 

Każda pacjentka po badaniu otrzyma prezent od dro-
gerii Rossmann. Szczegółowe informacje na stronie www.
laczynaskobiecosc.pl  .

Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o 
wcześniejszą rejestrację u organizatora akcji, tj. w SALVE 
MEDICA pod nr tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004. 

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 
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OLECKI TERMINARZ
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 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 ...........................1,98 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

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
12.00 - 17.00 - akcja rejestracji dawców szpiku, Starostwo 
Powiatowe, Kolejowa
19 października (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Miś Tymoteusz, spektakl teatralny, Sztama Dzie-
ciom 
12.00 - Miś Tymoteusz, spektakl teatralny, Sztama Dzie-
ciom
16.00 - spotkanie konsultacyjne „Partycypacja w planowa-
niu przestrzennym”, Restauracja Mazurski Dwór na Siej-
niku
16.00 - Milion przygód z książką, spotkanie klubu poszu-
kiwaczy przygód, biblioteka miejska, ul. Kopernika
20 października (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
„Łączy nas kobiecość” - akcja badan profilaktycznych, 
mammobus przy szpitalu, Gołdapska 1
16.00 - „Op Art i abstrakcja geometryczna” - wreni-
sarz, Galeria im. A. Legusa
17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRzecze, sala AGT
19:00 – „Mam tak samo jak ty”, Teatr TrzyRzecze, 
sala kina „Mazur”
20:30 – Tomasz Lipiński, koncert, kawiarnia ARTS
21 października (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - KS 
Śniardwy Orzysz
17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Teatr 6 i pół”, sala 
Teatru AGT
18:00 – „O tym, co powstało między nami”, Klub 
Seniora „Wrzos” i młodzież objęta działaniem stre-
etworking, sala kina „Mazur”
19:00 – „Jedno słowo kochającej kobiety”, „Teatr 
AGT”, sala Teatru AGT
22 października (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
23 października (poniedziałek) 
apteka dyżurna Zielona 37
24 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
25 października (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Drużynowe 
zawody tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, Hala Ze-
społu Szkół na Siejniku
26 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Drużynowe 
zawody w pływaniu dziewcząt i chłopców, hala Lega

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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12 września od 17.21 jeden zastęp OSP Wiel;icz-
ki usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
Olecku Małym

13 września od 13.31 jeden zastęp JRG PSP w 
Doliwach zabezpieczał miejsce i usuwał skutki wy-
padku drogowego.

13 września od 15.54 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Połomie.

13 września od 21.14 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał miejsce i usuwał skutki wypadku drogo-
wego w Wieliczkach. Skuter w rowie.

14 września od 12.26 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał gniazdo szerszeni z pnia drzewa w Lenartach.

15 września od 18.19 jeden zastęp OSP Sokółki 
usuwał gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego 
w Szwałku.

15 września od 21.36 dwa zastępy JRG PSP 
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku 
drogowego w Giżach. Samochód osobowy dachował 
w ogrodzie na przydrożnej posesji. 

18 września od 7.49 jeden zastęp OSP Sokółki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
Sokółkach.

18 września od 14.52 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał drzewo powalone na drogę w Pietraszach.

18 września od 15.13 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Wieliczki zabezpieczały miejsce i usuwa-
ły skutki wypadku drogowego, do którego doszło w 
Kleszczewie.

18 września od 15.25 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał drzewo powalone na szosę Ełcką.

18 września od 15.35 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał drzewo powalone na drogę w Połomie.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osieck

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:
• Kinga Alboszta
• Marek Bogdan

• barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Jakub Gejwert

• Mikołaj Ponikowski
• Anna Sobczyk

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.

18 października 
- spotkanie autorskie 

z Barbarą Kosmowską 
17.00, Miejsko-Powiatowa Biblioteka pu-
bliczna w Olecku, ul. Kopernika 6

Pisarka i poetka, autorka książek dla doro-
słych i młodszych czytelników. Debiutowała 
jako licealistka, w latach osiemdziesiątych 
zdobywała liczne nagrody w konkursach po-
etyckich. Jej pierwsza powieść - Głodna kot-
ka - trafiła do księgarń w 2000 roku. Wydany 
rok później Teren prywatny wygrał konkurs 
„Dziennik polskiej Bridget Jones” Wydaw-
nictwa Zysk i S-ka i znalazł się na liście be-
stsellerów „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 Pol-
skiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2003”, Pozłacana rybka 
dostała I nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid Lind-
gren, a Kolorowy szalik nominowany do Nagrody Literac-
kiej im. Kornela Makuszyńskiego. W 2015 roku otrzymała 
statuetkę „Guliwer w krainie liliputów” - nagrodę przyzna-
waną przez czasopismo „Guliwer” za całokształt twórczo-
ści.

**
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 pięk-

na, 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 spra-
wach (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)
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Felieton

Jestem w takim wieku, kie-
dy coraz częściej odprowadza 
się na ostatnią drogę przyjaciół, 
znajomych albo po prostu lu-
dzi, których się znało. Często 
też zdarza się, a może jeszcze 
częściej, że są to osoby z dal-
szych za mną szeregów. 

Przyjaciel, z którym pły-
wam podczas rozmowy jaką 
prowadziliśmy o ludzkich pla-

nach powiedział mi tak: „Tylko Bóg zna przyszłość. 
Opowiadając o swych planach Bogu tylko go roz-
śmieszamy” . Przyjaciel jest kapłanem, a rozmowa 
była  prowadzona po pogrzebie naszego dużo młod-
szego przyjaciela, który zginął w wieku osiemnastu 
lat. 

Odprowadziłem w ostatnią drogę przyjaciela. 
Młodszy ode mnie o dwa lata, a w zasadzie prawie 
o trzy. Wesoły, pogodny człowiek. Wszędzie miał 
przyjaciół. A jak umiał opowiadać? Znałem tylko 
dwóch takich ludzi: Piotra Kuncewicza i jego. Teraz 
obaj opowiadają o rzeczach ziemskich tam w górze. 
Obaj, gdy zaczynali opowieść, wokół siadało grono 
słuchaczy i z otwartymi gębami słuchało. Piotr Kun-
cweicz był pisarzem, historykiem i felietonistą, a mój 
przyjaciel kapitanem żeglugi wielkiej. Gdyby pisał, 
to mógłby (na pewno) zasiąść w panteonie obok Me-
isnera czy Borchardta. Znał tyle anegdot i tylu ludzi! 

Był też zapalonym motocyklistą. Kilka tygodni 
temu kupił nowy motor.

Na pogrzebie oprócz rodziny zebrało się liczne 
grono przyjaciół: marynarzy, żeglarzy i motocykli-
stów. Odprowadzały go trzy pokolenia. 

Sam nie żeglował. To znaczy żeglował, ale zawsze 

jako pasażer. Nigdy się nie mądrzył i był cenionym 
załogantem. Jego życie, to podróże między Szcze-
cinem, Grajewem i rejsami po wszystkich morzach 
świata. Dowodził wielkimi kontenerowcami i zbior-
nikowcami. Pływał pod różnymi banderami. Ostatnio 
pod niemiecką. 

Pożegnaliśmy go, a przecież na tydzień przed Za-
duszkami spotkamy się by powspominać o tych, któ-
rzy odeszli od nas na wieczną wachtę... i on miał tam 
też być. Teraz tylko świeża pamięć.

***
Życie jednak toczy się dalej.
Dziś macie Państwo w ręku  „Tygodnik Olecki” z 

333. felietonem Marusi. 
Jak policzyć tygodnie, to wychodzi to 6 i pół roku 

pisania. Jak doliczy się artykuły i opisy książek i po-
dróży, to Marusia była z Państwem siedem lat. Sie-
dem lat tydzień w tydzień, z maleńkimi wyjątkami, 
pisała, zawsze na ostatnią chwilę (też z małymi wy-
jątkami) felieton. Teraz internet przysyła przeważnie 
felieton Marusi na styku wtorku i środy, czyli tak 
między dziesiąta, a dwunastą w nocy. Ostatnie szlify i 
gazeta leci do drukarni.

Często jest tak, bo Marusia jest kobietą wielce 
zajętą i bardzo zapracowaną, dzwonię wieczorem 
we wtorek, a ona: „Nie mów mi tylko, że dzisiaj jest 
wtorek”. Ja na to: „Przykro mi, ale jest”. Ona: „Zaraz 
będę w domu i siadam do pisania”. 

I pisze, a potem pisanie przysyła.
Podbierz jest taka zależność. Jeśli się chce mieć 

jakąś pracę dobrze wykonaną i na czas, to trzeba ją 
zlecić osobie bardzo zapracowanej. Wtedy jest pew-
ność, że ona spełni te warunki.

Taka jest Marusia. Każdy jej coś zleca, o coś prosi, 
w tym także i ja. Mam wyrzuty sumienia ale czym 
byłby „Tygodnik” bez jej felietonów?

Tak więc bardzo, ale to bardzo dziękuję Tobie Ma-
rusiu za to, że piszesz. Dziękuje w imieniu swoim i 
czytelniczek i czytelników, którzy lekturę zaczynają 
od ostatniej strony pisma. Także w imieniu tych, któ-
rzy czytają Twój felieton i innej kolejności. Bardzo, 
bardzo dziękuję.

***
Dzisiaj też! To znaczy jest wtorek i zatelefono-

wałem aby się przypomnieć. Godzina 7.00 pm (czyli 
19.00 po polsku).

- Wiesz, nie chciałbym abyś traktowała to jako 
upierdliwość ale dzisiaj jest wtorek!

- Niemożliwe. Miałam kompletnie zapchany 
dzień. Jak wyszłam z domu o dziewiątej, to dopiero 
wracam. Zaraz coś zjem i siadam do pisania.

- Chciałem Tobie jeszcze coś przypomnieć. To jest 
twój trzysta trzydziesty trzeci felieton!

- Poważnie?! – i po chwili dodaje – Powiedz mi, 
ze jestem dzielna?

- Jesteś dzielna!
- Powiedz jeszcze coś?
- Mam już złożoną całą gazetę. Został tylko twój 

felieton... Ale nie śpiesz się. Poczekam. W drukar-
ni zdziwiliby się gdyby „TO” przyleciał internetem 
przed jedenastą.

- Dzięki! Cos przekąszę i siadam do pisania. Bu-
ziaki!

- Buziaki!
Taki rozżyczeniowany

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

Ukazał się 3 numer bezpłatnego biuletynu informa-
cyjnego Urzędu Miejskiego 

„Z oleckiego ratusza”
W numerze: Nowe nazwy ulic. Nie będzie nowych 

opłat! W Olecku będzie bezpieczniej. Pomogą w urzędzie. 
Na cmentarzu już nie będzie ciemno. Budynek socjalny w 
Imionkach ukończony. Zakończyła się budowa drogi gmin-
nej w Sedrankach. Asfaltem do Łęgowa. Pieniądze na in-
westycje proekologiczne. Gmina Olecko pomoże poszko-
dowanym. Będzie Park linowy dla najmłodszych. Ponad 
5,5 miliona złotych na inwestycje. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku już jest.
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Konkurs 
„Mieszkajmy piękniej” 

rozstrzygnięty
4 października o 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
„Mieszkajmy piękniej”. Na nagrody burmistrz przeznaczył 
4500 zł z czego: I miejsca – 700 zł, II miejsca 500 zł, III 
miejsca – 300 zł.

Warto przypomnieć, że do konkursu wpłynęło 21 wnio-
sków. Najwięcej, bo aż 13 dotyczyło posesji indywidual-
nych. Pięć zgłoszeń wpłynęło na najpiękniejszy balkon, 
a trzy na tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych oraz terenach zielonych wokół obiektów 

użyteczności publicznej.
Komisja konkursowa obejrzała zgłoszone ogrody i bal-

kony w sierpniu. Przy ocenie były brane pod uwagę na-
stępujące kryteria: ogólne wrażenie i utrzymanie czystości, 
ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni po-
sesji lub balkonu, różnorodność nasadzeń, oryginalność i 
pomysł.

Burmistrz Wacław Olszewski wręczył pamiątkowe dy-
plomy i nagrody pieniężne.

W kategorii „Najpiękniejszy balkon”  zwyciężyła Re-
nata Moroz. Za nią uplasowała się Urszula Openchow-
ska-Tusznio. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła Izabela 
Openchowska.

W  kategorii  „Posesja indywidualna”  nagroda główna 
trafiła w ręce Elżbiety Tumiel.

Drugie miejsce zajęła posesja Wioletty Wojciechow-
skiej, natomiast trzecie Bogusławy Olszewskiej.

W kategorii „Posesja przy  wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych oraz terenach zielonych  wokół obiektów 
użyteczności publicznej” wybrano:

I miejsce: Gabriela Domańska (posesja przy Al. Li-
powe 2)

II miejsce: Henryk Kurzynowski (posesja przy ul. 
Zamkowa 2a)

III miejsce: Witold Jonczys, Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów (posesja przy ul. Słowiańska 1)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuje-
my za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy!

fot. i tekst newsletter um

Plac zabaw jeszcze ładniejszy
3 października Burmistrz Olecka - Wacław Olszew-

ski oraz Skarbnik Gminy - Bożena Kozielska podpisali w 
Olsztynie umowę na dofinansowanie przebudowy placu 
zabaw przy placu Wolności.

- W przyszłym roku wykonamy przebudowę placu zabaw 
w centrum miasta w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 - mówi Wacław Olszewski - 
To inwestycja za prawie 200 000 złotych. Dofinansowanie 
wynosi 127 259,00 złotych.

W ramach inwestycji wykonane zostaną  nowe na-
wierzchnie. Nawierzchnia sztuczna będzie znajdowała  się 
w obrębie planowanych urządzeń do zabawy. W projekcie 
uwzględniono nawierzchnię z piasku drobnej frakcji w pia-
skownicach oraz przy planowanym urządzeniu do produk-

cji piasku, tzw. „fabryce piasku”. Nawierzchnia trawiasta 
ma być  wykonana w miejscu wypoczynku przy małej ar-
chitekturze oraz w miejscach wolnych od urządzeń.

Planuje się montaż nowych urządzeń wyposażenia pla-
cu zabaw oraz elementów małej architektury, w tym ławek 
oraz koszy na śmieci.

Głównym założeniem wykonania nowoczesnego placu 
zabaw było wykorzystanie wolnej przestrzeni do ustawie-
nia nowoczesnego wyposażenia placu zabaw z uwzględ-
nieniem potrzeb najmłodszych dzieci. Urządzenia do za-
baw mają rozwijać sprawność ruchową oraz intelektualną. 
Przy doborze urządzeń kierowano się głównie atrakcyjno-
ścią dla użytkownika oraz odpornością urządzeń i ich ele-
mentów stałych na różnego rodzaju uszkodzenia.

newsletter um

Konsultacje rocznego programu 
współpracy na 2018 Gminy Olecko 
z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego

Informuję, że od 7 do 23 października br. trwać będą 
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia roczne-
go programu współpracy na 2018 r. Gminy Olecko z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego.

W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie do 
powyższego projektu uchwały.

Przyjęto następujące formy konsultacji:
a) zbieranie pisemnych uwag, opinii i wniosków od za-

interesowanych organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez formularz 
konsultacyjny,

b) bezpośrednie spotkania z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych i możliwość indywidualnego zgłasza-
nia uwag, opinii i wniosków w terminie przeprowadzenia 
konsultacji, w trakcie dyżuru pracownika odpowiedzialne-
go za współpracę z organizacjami pozarządowymi w go-

dzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olecku przy  ul. Plac 
Wolności 3, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz.: 
7.30.-15.30 z wyłączeniem wyjazdów służbowych i zda-
rzeń losowych,

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść na formularzu 
konsultacyjnym, który można pobrać ze strony nternetowej 
Urzędu Miejskiego.             Alicja Mieszuk

rzeczniczka prasowa UM
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Zadaj pytanie burmistrzowi
Odpowiedzi na pytania z serwisu internetowego:

Panie Burmistrzu, czy projekt „Szyjka” wykorzysta 
całą pulę pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego? Jesli nie, 
to moze za pozostałe pieniądze zrealizować „Street Wor-
kout dla Każdego”? Mieści się on w pozostałej kwocie z 
budżetu. Jest to około 50 000 zł.

Projekt ten zajął ostatnie miejsce w głosowaniu, a po-
nieważ środki przeznaczone na Budżet Obywatelski zosta-
łyby przekroczone już przy realizacji  drugiego na liście 
zadania, to zgodnie z regulaminem nie może zostać zre-
alizowany w ramach budżetu obywatelskiego żaden inny 
projekt poza tym, który wygrał głosowanie.

Czy w związku z zakończoną sondą dotyczącą wydzie-
lenia części dla rowerzystów na utwardzonym odcinku 
„Wiewiórczej Ścieżki”, od długiego mostku do plaży miej-
skiej „Skocznia” znane są już dalsze losy tego pomysłu? 
Czy znany jest już zakres prac modernizacyjnych? Czy 
oszacowano już koszty wykonania przebudowy? Czy wia-
domo w jakim terminie będą prowadzone prace budowla-
ne? Kto aktualnie w Urzędzie prowadzi w/w sprawę?

 Ankieta dotycząca wydzielenia części dla rowerzystów 
na utwardzonym odcinku „Wiewiórczej Ścieżki” wykaza-
ła, że większość głosujących (68%) popiera ten pomysł. W 
związku z tym uwzględnimy w projekcie przyszłorocznego 
budżetu to zadanie.

Ostateczny zakres prac modernizacyjnych oraz koszty 
ich realizacji będą znane po opracowaniu szczegółowej 
dokumentacji technicznej. Zakładamy, że prace budowla-
ne będą prowadzone w 2-3 kwartale 2018 r. Wydziałem 
prowadzącym przedmiotową inwestycję będzie Wydział 
Budownictwa, Inwestycji i Planowania.

Zgodnie z jedną z wcześniejszych odpowiedzi czy w 
dniu 21.09.2017 odbyło się spotkanie właściwych Wydzia-
łów Urzędu Miejskiego (tj. GKO, BI, SR i RG) z Burmi-
strzem w sprawie projektu Mieszkanie Plus? Jeżeli TAK, 
to jakie zostały poczynione ustalenia? Czy gmina przy-
łączy się do tego projektu? Kto w Urzędzie prowadzi tę 
sprawę?

 Gmina Olecko zgłosiła swój akces do programu Miesz-
kanie Plus ale ostateczna decyzja leży po stronie Rządu RP. 
Wydziałem koordynującym  program jest Wydział Strate-
gii i Rozwoju.

Panie Burmistrzu, czy jest Pan zadowolony ze swojej 
decyzji dotyczącej wyboru Zastępcy Burmistrza? Jakie 
aktualnie prowadzi on sprawy w Pana imieniu? Pozostaję 
w oczekiwaniu na odpowiedzi. Serdecznie pozdrawiam!

Tak jestem zadowolony. Po bardzo szybkim zapozna-
niu się z jednostkami organizacyjnymi Gminy jak i z sa-
mym urzędem mój zastępca bierze czynny udział w jego 
pracach. Jednym z głównych zadań nowego zastępcy jest 
współpraca z nowoutworzonym Wydziałem Strategii i Roz-
woju, którym kieruje doświadczony urzędnik, pani Aneta 
Milczarek. Wydział  został 1,5 miesiąca temu wydzielony 
z Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania. Głów-
ne zadania wydziału to praca i nadzór nad dokumentami 
strategicznymi Gminy, jak również sprawy dotyczące 
wniosków o dofinansowanie unijne. Oprócz tego zastępca 
zaangażowany jest w wykonywanie zadań związanych z 
promocją gminy. Ponadto bezpośrednio nadzoruje dzia-
łalność m.in.: Regionalnego Ośrodka Kultury  w Olecku 
”Mazury Garbate”, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mam pytanie i zarówno prośbę odnośnie zaplecza uli-
cy Nocznickiego za sklepem „Sam” pana Makowskiego. 
Otóż posiadamy tam garaż, płacimy podatki, a wyjazd z 
garażu graniczy z cudem. Dziura na dziurze , itp. Co ja-
kiś czas ktoś tam próbuje zasypać to żwirem ale nie tędy 
droga bo nasze garaże niebawem będą w dole i woda je 
zaleje. Teren trzeba wyrównać ułożyć kostkę i zrobić coś 
z dostawczymi samochodami dojeżdżającymi na zaplecze 
sklepu.

Akcja 
rejestracji dawców  szpiku
W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza - 

„białaczka”, czyli nowotwór krwi. 
Obecnie Fundacja DKMS szuka dawcy dla Mikołaja 

Napierała, który jest nastolatkiem, uczniem szkoły śred-
niej, który kocha sport i każdą wolną chwilę starał się po-
święcać na treningi piłki nożnej. Oprócz tego bardzo lubi 
ćwiczenia siłowe, bieganie, jazdę na rowerze i basen. Pod-
czas jednego z treningów słabsza forma skierowała jego 
kroki do szpitala, gdzie potwierdziło się najgorsze – dia-
gnoza: białaczka.

Aktualnie jest w trakcie chemioterapii, jednak koniecz-
ne będzie przeszczepienie od dawcy niespokrewnionego.

Mikołaj mimo swoich 17 lat, jest twardy – się nie pod-
daje, walczy z chorobą, aby wrócić do normalnego życia 
– do domu, gdzie czekają na niego rodzice – Ania i Ra-
dek oraz młodsza siostra Marysia. Ma marzenie – chciałby 
podjąć studia na AWF i dalej rozwijać piłkarską pasję.

Mikołaj mówi - „Jeżeli chcecie pomóc mnie i innym 
dzieciom chorym na białaczkę, przyjdźcie, zarejestrujcie 
się – to nic nie boli i nie kosztuje, a może nam uratować 
życie”.

18 października w godzinach 12.00 - 17.00 organizo-
wana jest w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejo-
wa 32, sala konferencyjna (pok. nr 4, parter) akcja rejestra-
cji dawców szpiku. 

Mamy nadzieję, że zwiększy się szansa na odnalezienie 
tzw. „genetycznego bliźniaka” dla Mikołaja oraz wielu in-
nych oczekujących.

Wystarczy przyjść z dokumentem zawierającym PE-
SEL, przejść pozytywnie wstępny wywiad medyczny i 
wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz dokonać za 
pomocą patyczka wymazu z wewnętrznej części policzka. 
Rejestracja zajmuje tylko kilka minut.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.
dkms.pl .

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

 Rzeczywiście posesja na zapleczu budynków Nocznic-
kiego 9, 11 i 13 posiada nawierzchnię nieutwardzoną. Jest to 
posesja dość intensywnie użytkowana przez mieszkańców 
bloków na ul. Wodnej i Zyndrama oraz przez użytkowni-
ków garaży (25 szt.). Stanowi także zaplecze 2 budynków 
mieszkalnych oraz 1 usługowego. Obecnie utrzymanie 
tego terenu polega na okresowym zasypywaniu powstają-
cych ubytków żwirem. Zdaniem tut. Urzędu przedmiotowy 
teren wymaga kompleksowego zagospodarowania, dlatego 
wniosek zostanie rozpatrzony podczas konstrukcji projek-
tu uchwały budżetowej na 2018 r. O ostatecznym kształcie 
budżetu i realizowanych zadaniach zdecyduje Rada Miej-
ska w Olecku, w uchwale budżetowej.

newsletter um
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Prof. Maria Grzegorzewska 
(18 kwietnia 1888 - 7 maja 1967

Urodziła się we wsi Wałucz pod Rawą Ma-
zowiecką, nieopodal Skierniewic. Jej rodzice dzierżawili 
majątek. 

Naukę pobierała w prywatnej szkole w Warszawie. W 
1909 roku rozpoczęła studia przyrodnicze na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W czasie nauki udzielała korepetycji. Z 
powodu choroby przerwała studia i wyjechała do Zakopa-
nego, a następnie do Włoch.

W 1913 roku wstąpiła na Międzynarodowy Fakultet 
Pedagogiczny w Brukseli, na którym zaprzyjaźniła się z 
m.in. z Józefą Joteyką. 

Wybuch I wojny światowej zastał ją w Warszawie. 
Udaje się jej dostać do Londynu i kontynuować przerwa-
ne studia. Dostaje się do Francji, gdzie na Sorbonie, stu-
diowała psychologię. W 1916 roku otrzymała tytuł doktor 
filozofii za pracę pt. „Studium na temat rozwoju uczuć es-
tetycznych. Badania z zakresu estetyki eksperymentalnej 
prowadzone wśród uczniów szkół brukselskich”. W przed-
mowie pisała: „Niniejsza praca została spisana z myślą o 
doktoracie z nauk pedologicznych na 
Międzynarodowym Wydziale Pedolo-
gii w Brukseli, pod kierunkiem Pani dr 
J. Joteyko. Z racji toczących się wyda-
rzeń, dane mi było dokończyć i obronić 
te pracę w Paryżu”. 

Praca doktorska, mówiąc po literac-
ku, jest antyfoną o zbawiennej roli uczuć 
estetycznych w życiu. Expressis verbis: 
„Piękno i dobro stanowią jedno, ta zaś wi-
dzialna jedność w naszych uczuciach daje 
się wyczuć w ruchach i doznaniach. Pięk-
no, zamiast pozostawiać czymś zewnętrz-
nym dla istoty, zdaje się być w oczach”. 

Młoda doktorantka w części teo-
retycznej przytacza „dzieła epokowe” 
ówczesnych badaczy, którzy zajmowali 
się psychologią dziecka oraz prezentuje 
wyniki badań, jak te uczucia estetyczne 
można stymulować. Ileż entuzjazmu jest 
w tym, co pisze: „(…) podstawą wszelkiego rodzaju eks-
perymentów, jest naprawdę znamienna szczerość dzieci! 
Wszystkie one są szczere, bardzo się starają i przestrzegają 
wszystkich reguł. Co ciekawsze, to małe dzieci zachowują 
się najlepiej pod tym względem. Zachowują ciszę, czasem 
zakrywają dłonią zeszyt. Zeszyty pozostają zamknięte, kie-
dy uczniowie wstają, żeby podejść do obrazu.”    - Tak pi-
sze w naukowym eseju. 

Po takim doktoracie zanosiło się na to, że mamy do 
czynienia z uczoną, która poświeci się pedagogice w ujęciu 
interdyscyplinarnym. A tu stało się coś innego! Młoda pani 
doktor zostaje nauczycielką w jednej z podparyskich szkół 
dla dzieci opóźnionych w rozwoju. 

Na niwie pedagogicznej odnosi sukcesy. W maju 1919 
roku pojawia się w Warszawie, a za nią powraca Józefa 
Joteyko. Od 1919 roku pracuje w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, zajmując się szkol-
nictwem specjalnym, powołuje kurs seminaryjny dla na-
uczycieli szkół dla dzieci specjalnej troski. 

W 1922 roku przekształca kurs w Państwowy Instytutu 
Pedagogiki Specjalnej. W 1976 roku PIPS zmienia nazwę 
na WSPS (Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej), z której 
w 2000 r. wyrosła APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej). 
I tylko czekać, jak powstanie Uniwersytet Pedagogiki Spe-
cjalnej. 

Uskrzydleni cierpieniem
W IX Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w 

Łodzi podjąłem decyzję, że będę zdawał na dzienne studia 
w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie. A jeżeli mi się nogi i kule powi-
ną, to będę musiał iść do pracy w Spółdzielni Inwalidzkiej 

„Jedność” w Grójcu, która produkuje popularne mleczne 
krówki, co trzeba zawijać w papierki. Ostatecznie czekała 
na mnie robota chałupnicza. Taki oto miałem wybór. 

Wbiłem sobie do głowy, że napiszę pracę magisterską 
pt. „Uskrzydleni cierpieniem”. Oto jaki byłem zdrowy i 
naiwny. W dziekanacie ociągano się z przyjęciem moich 
papierów, bo „pedagog specjalny nie powinien mieć żad-
nej skazy na umyśle i ciele” (sic!). Ale ja postawiłem na 
swoim i uparłem się jak stary jamnik, choć miałem dopiero 
22 lata. Za pierwszym razem zdałem i zostałem przyjęty w 
poczet studentów studiów dziennych, czteroletnich. I kie-
dy przyszło do pisania magisterium, zrozumiałem, że mój 
tytuł pracy jest beznadziejny. Przekombinowałem, niestety. 

Pan dr Kazimierz Leśniak, który nauczał nas filozofii i 
logiki, zgodził się, żebym pod jego kierunkiem pisał magi-
sterium. Wybrałem temat z pogranicza filozofii i pedagogi-
ki, gdzie mogłem musnąć o tym, jakie zachodzę relacje. Że 
potrafię zakopywać głębiej pytania, na które czasami są od-
powiedzi. Oczywiście, że nie chodziłem na żadne kolokwia. 
Wiedziałem, że mam do maja napisać. I koniec. Kropka. 
Pan doktor, dla mnie to był profesor, znawca starożytności,  
prosił żebym w pracy uwzględnił pewne nazwiska, choć 

mówiłem, że te osoby są „hydromyślicie-
lami”, co polewają. 

W czerwcu odebrałem dyplom magi-
stra pedagogiki specjalnej, obłożony cie-
lęcą bordową skórką. Wróciłem do wsi 
Kopana, co między Tarczynem a Grójcem. 

W środku czerwca ojciec mnie spytał: 
„Synu, podobno jesteś magistrem?” Przy-
taknąłem głową, więc tatuś dalej drąży – 
„a może byś mi pokazał swoją pracę?” A 
ja – „tata, maszynopis podarłem, jeszcze 
ścinki leżą pod kuchnią, żeby mama miała 
czym rozpalić ogień…”

Istotnie tak było. Praca magisterska 
poszła przez komin, czyli z dymem. Wy-
starczy, że jeden egzemplarz został w bi-
bliotece na uczelni. 

W ten oto sposób zostałem nieprak-
tykującym pedagogiem specjalnym. Nie 
załamało mnie to wcale, bo moja żona 

Graszka przez lata nauczała w ursynowskiej szkole dzieci 
pisać, czytać, rachować i dobrych manier. Była nauczy-
cielką z klasą. Za kilka lat córka Ania została absolwentką 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej. Poszła śladami Graszki, nie zapominając o tym, że 
jej ojciec minął się z powołaniem. 

O uskrzydlonych cierpieniem nie wspominam, bo cier-
pienie nigdy nie uskrzydla, wręcz przeciwnie, poniża. Prof. 
Henryk Elzenberg w książce pt. „Kłopot z istnieniem. Afo-
ryzmy w porządku czasu” napisał coś, co warto wykuć na 
tzw. blaszkę: „Kocha się właściwie tylko szczęśliwych; na 
nieszczęściu się tylko żeruje”. O tym doskonale wiedziała 
prof. Maria Grzegorzewska, o której mawiano, że to „po-
gański anioł”. A ówcześni studenci z szacunkiem dodawali 
– „mama”. Z taką notą przeszła przez życie. 

Pokoik-muzeum prof. Marii Grzegorzewskiej
To była raczej izba pamiątkowa. Po zachodniej stronie 

budynku. Tu, gdzie ulica Kopińska. Stara Ochota. Lata 70. 
XX wieku. W pokoiku było metalowe łóżko nakryte sza-
rym kocem, poduszki, stolik, lampka. Graszka mi podpo-
wiada, że na szafeczce stał flakonik z perfumami Chanel 
No5. Ja tego nie zauważyłem, co może świadczyć, że się 
zagapiłem. Jeżeli pani profesor używała takich wonności, 
to mój entuzjazm do niej jeszcze bardziej wzrasta. Szanuję 
ludzi, którzy potrafią mieć wyrobiony gust, z którym się 
nie obnoszą. Czym milczenie dla słowa, tym dyskrecja w 
życiu.

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Prof. Maria Grzegorzewska, narysował Marek Karpo-

wicz z Sejn. 
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Zamkowe Biegi z Klio
Już po raz dziewiąty, tradycyjnie pod koniec września, 

gościnne progi Oleckiego „Zamku” przyjęły śmiałków 
gotowych do walki o tytuł najlepszej drużyny w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Te-
goroczna edycja imprezy odbywała się pod hasłem „Krajo-
braz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”. 

Nad wykonaniem zadań związanych z wyżej wymie-
nionym szeroko rozumianym tematem – najpierw na tere-
nie Olecka, a następnie hali ZST, głowiło się 9 drużyn ze 
szkół z powiatu oleckiego. I tak np. trzeba było wykazać 
się umiejętnością rozpoznawania różnych gatunków fauny 
i flory (dziedzictwo krajobrazu), pracą z mapą (krajobraz 
dziedzictwa), zdolnościami manualnymi, sprytem, spraw-
nością fizyczną oraz wiedzą regionalną i historyczną. 

Najlepszą okazała się drużyna I LO im. Jana Kocha-
nowskiego w Olecku, II miejsce zajęła drużyna z Gimna-
zjum nr 1 na Siejniku, trzecie zaś Społeczne LO. 

Nad przebiegiem turnieju czuwała jak zwykle boska 
Klio (Weronika Ulikowska z III klasy Technikum Han-
dlowego). Zamkowe Biegi z Klio zostały przygotowane 
wspólnie przez Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Za-
mek” oraz Zespół Szkół Technicznych w Olecku, dla któ-
rych wsparciem w tej edycji imprezy było Nadleśnictwo 
Olecko, Biuro Informacji Turystycznej, Zakład Rybacki 
PZW, a także Biblioteka Pedagogiczna w Olecku. 

Interesującym elementem EDD był pokaz filmów pre-
zentujących Wigierski Park Narodowy, przygotowany i 
przedstawiony przez Romana Kamińskiego - pracownika 
Parku. Wszystkim uczestnikom IX Zamkowych Biegów z 
Klio gratulujemy wiedzy i umiejętności zabawy, oraz za-
praszamy na jubileuszową X edycję EDD w przyszłym 
roku.

Katarzyna Kaczor i Małgorzata Kozłowska
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Oj nie było łatwo!
Wiedziałem, że nie będzie łatwo i tak było. Tegoroczny 

koniec lata i początek jesieni, przypadający oczywiście na 
przełom września i października nie rozpieszcza nas cie-
płem i słońcem. 

Podobnie było podczas III Spinningowych Zawodów 
Wędkarskich „Łaśmiady 2017”. Imprezę zorganizowało 
od 8 do 10 października  Koło PZW Okoń Olecko. Mia-
ło być ciepło, nie było! Miało nie padać, padało! Miało 
nie wiać, a wiało! Miały być ryby, były,.. ale nie wszyst-
kim. Wędkarze jednak, to twardzi ludzie i byle deszczyk, 
choćby lał cały dzień, czy byle wietrzyk, choćby miał w 
porywach do 40 km na godzinę, ani ciepełko w granicach 
zera stopni rano, nie są w stanie zniechęcić braci po kiju do 
udziału w zawodach. Tym bardziej, że koło Okoń dołoży-
ło wielkich starań, aby impreza miała odpowiedni poziom, 
przyjacielską atmosferę,  smaczną i bogatą kuchnię oraz 
atrakcyjne nagrody. 

Że to się udało, świadczy rekordowa liczba 50 startu-
jących i taka sama liczba, wspólnie kończących zawody 
wędkarzy. 

Piątek. Kilku zawodników przyjechało do Malinówki, 
naszej bazy, już w czwartek. Trenowali. Mieli szczęście, 
bo w czwartek jeszcze nie wiało zbyt mocno i można było 
pływać właściwie po całym jeziorze. 

W piątek, nie było już tak różowo. Dmuchał silny 
wiatr, przewalały się białe bałwany, często zaglądając do 
łódek. Kilku odważnych popłynęło jednak na ostatni tre-
ning. Trudno ocenić z jakim efektem, ponieważ jak to w 
zawodach, więcej było dezinformacji, niż prawdziwych 
opowieści. 

Cóż, to zawody, ważne, bo zaliczane do GP koła, a zna-
lezienie ryb w trudnej wodzie dużego jeziora, nie jest łatwe. 

Punktualnie o 19, tuż po kolacji , Prezes Krzysztof 
Krajewski, przywitał wszystkich uczestników zawodów, a 
sędzia główny Tomasz Gawroński przedstawił zawiłości 
regulaminowe i  harmonogram zawodów. Posiedzieliśmy 
jeszcze trochę przy stolikach i około 22 hotel zasnął. Jutro 

pierwszy dzień zmagań. 
Raniutko, jeszcze ciemno, a już kilku 

wędkarzy ładuje sprzęt do swoich łodzi 
przycumowanych do pomostu. 

Śniadanie, rozdanie kart startowych o 
ósmej ruszamy. Ponad trzydzieści łodzi 
zamieszało elektrycznymi silniczkami płyt-
kie wody zatoki. Na kilku łodziach nawet 
dwa silniki. Dwa akumulatory to standard, 
nie rzadko trzy, a nawet cztery się zdarzy-
ły. Duża woda, duży wiatr, duże fale, warto 
mieć zapas mocy. 

Ja ruszam na moją ulubioną górkę, a ra-
czej na jej spady. 

Silny wiatr przestawia łodzie nawet z 
15 kg kotwicą. W mojej okolicy łowią czte-
ry łodzie. Co chwilę przypływają kolejne i 
odpływają, ponieważ brań nie ma dużo, a 
okoni miarowych jeszcze mniej. Cierpliwie 
łowimy tylko Jurek i ja solo oraz Marcin z 
Pawłem. Przy wadze okazało się, że wy-
bór był jednak właściwy. Ja byłem siódmy, 
Marcin czwarty, a Paweł trzeci. Tylko Jurek 
omyłkowo wrzucił do wiaderka krótkiego 

okonia, co oczywiście nie uszło uwagi  tak doświadczone-
go sędziego jak Józek. 

Wszystkich  rozbili jednak Krzyś z Mieciem, łowiąc w 
zupełnie innej części jeziora dwa, a nawet trzy razy więcej 
niż kolejni w klasyfikacji wędkarze. Niestety trudne warun-
ki i łowisko nie pozwoliły złowić ryb aż 21 wędkarzom. 
Ważenie, liczenie, składanie sprzętu przebiegało bardzo 
sprawnie. Teraz na kolację, uroczystą, ze śpiewem chóral-
nym i opowieściach, a jakże... o taaaakich rybach. Trochę 
dłużej posiedzieliśmy, jednak północ, to ostatni dzwonek 
do snu. Tak też uczyniliśmy. 

Niedziela przywitała nas dużo lżejszym, zmienionym 
co do kierunku wiatrem, opadem deszczu, który, jak się 
okazało, był ciągły przez cały dzień oraz pyszną jajecznicą. 

Właściwie mogę napisać deja vu dnia wczorajszego. Z 
drobnymi różnicami. Łodzi na mojej górce było ciągle po-
nad dziesięć, ryb, tylko procent dziesięć, a ja dwie godziny 
przed końcem tury w desperacji ruszyłem szukać nowego 
łowiska. Znalazłem, jednak zbyt późno i zabrakło mi czasu. 
Deszcz przestał padać, gdy dopłynąłem do brzegu. Dobre i 
to. Wyniki również całkiem fajne. Wprawdzie Krzysiek z 
Mieciem zwycięstwo rozstrzygnęli między sobą, to o pozo-
stałe miejsca trwała zawzięta rywalizacja. 

A oto co zważyli i policzyli sędziowie: 
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Spotkanie w ramach projektu 
„Partycypacja w planowaniu 

przestrzennym”
Burmistrz Olecka zaprasza mieszkańców  na czwarte 

spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Olec-
ku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1. Spotkanie odbędzie 
się 19 października (czwartek) o godz. 16.00 w Restauracji 
Mazurski Dwór (Siejnik 1) 

Przebieg spotkania:
- podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowa-

nych w ramach projektu,
- omówienie rozwiązań przyjętych w koncepcji miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- dyskusja w podgrupach nad przyjętymi rozwiązania-

mi.
Spotkanie dotyczy opracowywanego miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie 
ewidencyjnym Olecko 1 (teren położony pomiędzy linią 
kolejową, obwodnicą Olecka i ul. 11 Listopada w Olecku - 
droga do Giżycka).

newsletter um

1. Sowulewski Mieczysław Okoń Olecko, 3 pkt.
2. Krajewski Krzysztof Okoń Olecko, 4 pkt
3. Kruszniewski Marcin Okoń Olecko, 8 pkt
4. Hościłło Arnold Okoń Olecko, 13 pkt
5. Makowski Józef Okoń Olecko, 14 pkt
6. Iwaniuk Mirosław Suwałki, 14 pkt
7. Makowski Grzegorz Okoń Olecko, 16 pkt
8. Rynkowski Jerzy Okoń Olecko, 18 pkt
9. Maciejewski Zbigniew Augustów, 20 pkt
10. Małkiewicz Szczepan Warszawa 21 pkt
W zawodach uczestniczyły również nasze dziewczy-

ny, Agnieszka Hodana i Marysia Poznańska oraz pa-
nowie:  Zajkowski Waldemar, Palczewski Wojciech, 
Jaworowski Paweł, Gryniewicz Krzysztof, Rowiński 
Michał, Kaczanowski Mieczysław, Grudziński Łukasz, 
Gojlik Mieczysław, Wojsiat Marian, Derencz Kamil, 
Przekop Marek, Bagiński Waldemar, Dermont Miro-
sław, Strękowski Szczepan, Hodana Krzysztof, Galicki 
Renisław, Olszewski Tomasz, Danielczyk Bazyl, Miło-
wicki Krzysztof, Krajanowski Tomasz, Ziółkowski Mi-
rosław, Kozłowski Marcin, Sawicki Krzysztof, Iwaniuk 
Grzegorz, Horyń Mariusz, Wiązowaty Janusz, Gorlo 
Grzegorz, Szurkowski Edward, Gawroński Tomasz, 
Wysocki Jerzy, Motulewicz Andrzej, Mierzejewski Da-
riusz, Dawidowicz Jan, Wróblewski Michał, Wasilewski 
Bogdan, Sobolewski Zdzisław, Szupieńko Robert, Bar-
wiński Robert. 

Uff, było nas trochę. 
Można powiedzieć, że podobnie jak niedawno Robert 

Lewandowski strzeliliśmy „pięćdziestkę”, z tym, że super 
snajper już poprawił swoje osiągnięcie, a my na to musimy 
czekać rok. Myślę jednak, że nie jesteśmy bez szans. Naj-
większego okonia, bo ten gatunek ryby honorujemy złowił 
Mirosław Iwaniuk. 

Pierwsza dziesiątka otrzymała nagrody rzeczowe, 
znakomity sprzęt wędkarski, pierwsza trójka okazałe pu-

chary, a losowany wśród wszystkich uczestników silnik 
elektryczny pojechał wraz z Waldkiem Zajkowskim do 
Ostrołęki. Pięciu uczestników wylosowało fantastyczne 
płaskorzeźby okonia, wykonane dłutem oleckiego rzeź-
biarza. Nasze dziewczyny Maria i Aga otrzymały śliczne 
koszulki „ Miss Trzyni zawodów wędkarskich”. 

Każdy zawodnik wyjechał w znakomitej, okoliczno-
ściowej koszulce.  Była jeszcze  moneta od kominiarza 
Jurka Rynkowskiego, a także przekazane nam przez 
Urząd Miasta Olecko, wszystkim uczestnikom śliczne fol-
dery o gminie . 

Bardzo wspomogły nas piekarnie Kajzerka z Bakała-
rzewa, Cymes z Suwałk i Scorpio ze Starych Juch oraz pro-
ducent surówek Zdrowe i Zielone Grześkowiak. Z całego 
serca dziękujemy. Gorące podziękowania kierownictwu 
i pracownikom ośrodka Malinówka, za ciepłe i smaczne 
przyjęcie, Tomkowi i Józkowi za sędziowanie, a wszyst-
kim organizatorom i przede wszystkim uczestnikom za za-
angażowanie, cierpliwość i uśmiech. 

Prezes Krzysztof Krajewski wręczał i dziękował, dzię-
kował, dziękował. Ja uważam imprezę za bardzo udaną. 
Jeżeli ktoś myśli inaczej, proszę o sygnał, a już w przyszły 
roku, wraz z całym zarządem Koła Okoń Olecko obiecuje-
my poprawę. No i zapraszamy na kolejną edycją naszych 
dużych zawodów. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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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 wzru-
szających historii dla dzieci napisanych przez 
Jana Wilkow-skiego mówiąca o przyjaźni, odpo-
wiedzialności, 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 tak-
że jego Tatę, który nie pała sympatią do piesków. A 
to właśnie Psiuńcio, bezdomny pies, stał się przyja-
cielem 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 GEO-
METRYCZNA ABSTRAKCJA”, Galeria Praw-

dzi-wej Sztuki im. A. Legusa

Mazurska Fundacja Sztuki Art  Progress  zapra-
sza na  niezwykłą wystawę prezentującą dokonania 
arty-stów współczesnych Polski i z zagranicy. Dzie-
ła niezwykle popularnych obecnie artystów  two-
rzących  w kierunkach sztuki optycznej i abstrak-
cji geometrycznej.  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.
Op-art -sztuka optyczna, wzrokowa, inaczej wizu-
alizm to kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej 
i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na 
oko widza, a nie na jego intelekt czy emocje; stosujący 
abstrakcyjne kombinacje linii dające geometryczne 
złudzenia optyczne, efekty świetlne, dynamiczne i fak-
turalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi oraz 
ruchu rozwibrowaniem pola widzenia. Za okres szczy-
towy op-artu uznaje się lata 50. i 60. XX wieku.

17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRzecze z 
Warszawy, sala AGT

Spektakl powstał w wyniku doświadczeń ma-
cierzyńskich autorki – Karoliny Porcari. Jest to stu-
dium ma-cierzyństwa i kobiety, w komediowym, 
autoironicznym kluczu. Muzyka na żywo i chore-
ografia są istotnymi częściami składowymi całości 
spektaklu.

„Ta zła matka jest bardzo dobra bo prawdziwa, 
naturalna, kochająca, bolesna, fizjologiczna, ple-
mienna, taneczna, zabawna, rozbrajająca, kosmicz-
na, bez granic... Silna, piękna i mądra kobieta czyli 
człowiek.

Must see!” 
Katarzyna Figura

„Spektakl chwyta za gardło - bo jest wzruszają-
co. Śmiejemy się przez godzinę, a potem wyciera-
my 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 zro-
zumienie 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 

19 października (czwartek) - SZTAMA Dzieciom
10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, Teatr Lalki i Akto-
ra w Łomży, sala kina „Mazur” 

20 października (piątek) 
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART I ABSTRAK-
CJA 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

XXXVII SZTAMA 
- Spotkania ze Sztuką

PROGRAM
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głowy.”
Piotr Najsztub

Tekst: Krzysztof Szekalski
Reżyseria: Karolina Porcari
Występują: Karolina Porcari, Małgorzata Bog-

dańska
Muzyka na żywo: Daniel Pigoński
Choreografia: Izabela Chlewińska

19:00 – „Mam tak samo jak ty”, Teatr Trzy-
Rzecze 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 owo-

cówki
 ale każda marzy, że to właśnie ona zostanie mo-

tylem”
 To o mnie i o tobie. 
Uchodźcach z Radomia, Suwałk, Rzeszowa, 

Olecka - miejsc nieistotnych, pogardzanych i wy-
śmiewa-nych.

To o nas.
W mieście jak ocean, w wynajętych klitkach, w 

Mordorze i na Zbawiksie. Współcześni budowni-
czy piramid.

Cztery dziewczyny, trzy pokoje wynajętego 
mieszkania. 

Studiujemy, chwytamy się doraźnych zajęć, 
wchodzimy w przelotne związki. Z wiarą, że to tyl-
ko na chwilę, a potem wyśni się upragniony „war-
szawski sen”. 

W tym mieście, to grzech być przeciętnym.

Piosenki Meli Koteluk, Anny Jantar, Bajmu, 
Radiohead, Łony i Webbera, Świetlików w nie-
oczekiwanych aranżacjach stanowią komentarz do 
opowieści o pokoleniu migrantów. Szukających 
szczęścia nie pamiętając, że nie da się uciec od sie-
bie.

Nieważne jak daleko się wyjechało. 

Tekst/reżyseria: Konrad Dulkowski
Aranżacje piosenek: Piotr Chociej
Występują: Marta Sroka, Beata Kacprzyk, Seba-

stian Cybulski
Zespół muzyczny: Marek Twardowski – perku-

sja, Tomasz Paradowski – gitara, Piotr Grzegrzółka 
– bas

„Tekst sztuki dotyka wielu problemów: mamy 
tu rozpad więzi rodzinnych, umowy śmieciowe, 
egzystencjalną samotność. Tematy te nie są jednak 
traktowane deklaratywnie; pojawiają się w krótkich 
napomnieniach, lekko muśnięte, by widz mógł je 
sam wyłowić (lub nie). 

Pewnego rodzaju komentarzem emocjonalnym 

do sytuacji bohaterek są piosenki. To w nich, w 
kontraście do powściągliwie mówionych monolo-
gów, jest miejsce na emocje, na wywalanie bebe-
chów. Aranżacje są z ducha punk rocka: chropowa-
te, agresywne. Obejrzałam wartościowy, mądry i 
zrobiony z pasją spektakl.”

Joanna Ostrowska, jury XX Ogólnopolskiego 
Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współ-

czesnej  

21 października (sobota) 

17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Teatr 6 i 
pół”, Olecko, sala Teatru AGT

Zabawne acz nie pozbawione zapału spojrzenie 
na kojarzenie par przez pośredników z zakończe-
niem zaskakującym nie tylko publiczność, ale i sa-
mych bohaterów.

Obsada:
Krystyna Gulbierz
Alina Pawełko
Grażyna Dzienisiewicz
Grażyna Jankowska
Jakub Dziubiński
Dariusz Sawicki

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 artystycz-
nych pt. „Pachnie mi koronką - od nici i haftu do 
wirtualnych sieci”, realizowanych przez Fundację 
Akademia Radosnej Twórczości. Projekt współfi-
nansowany ze środków otrzymanych z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Uczestnicy: Klub Seniora „Wrzos” i młodzież 
objęta działaniem streetworking.

Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska

19:00 – „Jedno słowo kochającej kobiety”, „Te-
atr AGT”, Olecko, sala Teatru AGT

Nie tylko kobieta może sprawić, żeby mężczy-
zna stracił zimną krew. Jedno słowo mężczyzny 
może również doprowadzić do szaleństwa. Ko-
miczny, odwieczny dialog odsłaniający sekrety 
związku z zabawna puentą.

Obsada: 
Agnieszka Popczyńska
Janusz Klimaszewski

Autor: Kornel Makuszyński
Reżyseria: Agnieszka Lewandowska
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Burmistrz spotkał się 
z taksówkarzami

O tym jak w przyszłości może przebiegać komunikacja 
w centrum miasta rozmawiał burmistrz z oleckimi tak-
sówkarzami.

5 października na sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami wykonującymi 
przewozy osób taksówką na terenie Gminy Olecko.  Jed-
nym z jego celów było zapoznanie się z opiniami  na  temat 
ruchu kołowego w centrum miasta. Rozmawiano także o 
obecnych formach funkcjonowania w Olecku  przewozu 
osobowego jak i ewentualnych zmianach w przyszłości. 

Dyskutowano m.in. o miejscach parkingowych, czy o 
zgłaszanej przez mieszkańców potrzebie związanej z bu-
dową nowego przejścia dla pieszych naprzeciwko kościoła 
oraz doświetlenia obecnych przejść. Podczas rozmowy pa-
dła propozycja wprowadzenia na Placu Wolności ruchu jed-
nokierunkowego, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych oraz pozwoli na wytyczenie pasa ruchu dla 
rowerzystów. Przytaczano przykłady rozwiązań z ościen-
nych samorządów, takich jak wprowadzenie na części ulic 
w centrum zakazu ruchu czy też montaż parkomatów.

Pogodzenie różnych, czasem wykluczających się po-
trzeb jest niemożliwe ale zawsze warto rozmawiać po to, 
by wypracować kompromis.

Spotkanie z taksówkarzami jest jedną z form pozyski-
wania opinii koniecznych do opracowania akceptowalnej  
społecznie koncepcji ruchu w centrum miasta.

fot. i tekst newsletter umFestyn w Judzikach
6 października mieszkańcy Judzik zorganizowali festyn 

integracyjny, który kończy realizację projektu w ramach 
inicjatywy lokalnej. Zgodnie z planem w czerwcu br. przy 
szkole w Judzikach wybudowano plac zabaw.

 - Dzisiejszy festyn  to nie tylko okazja do integracji 
ale również powód do dumy i radości. Mieszkańcy Judzik 
pokazali, że umieją współpracować na rzecz swojej wspól-
noty - powiedział burmistrz Wacław Olszewski.

Mieszkańcy przygotowali szereg zabaw i konkursów. 
Była  zjeżdżalnia, wata cukrowa, popcorn, kiełbaski oraz 
słodki poczęstunek.

Warto przypomnieć, że gmina Olecko przeznaczyła 
w tym roku 50 tys. złotych na realizację zadań w ramach 
inicjatywy lokalnej. Za tę kwotę wybudowane zostały dwa 
place zabaw – jeden przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olec-
ku, drugi przy Zespole Szkół w Judzikach.

Tę formę współpracy z mieszkańcami zwaną inicjaty-
wą lokalną wykorzystano po raz pierwszy w 2016 r.

newsletter um

Złodzieje chryzantem
Policjant oleckiej komendy jadąc na służbę, zauważył 

dwóch mężczyzn niosących czarne worki. Zatrzymał się 
i... ujął jednego ze złodziei. 

15 października przed godz. 6:00 policjant oleckiej 
komendy jadąc na służbę, zauważył idących poboczem 
dwóch mężczyzn z nietypowym „bagażem”. 

Uwagę funkcjonariusza zwróciły czarne wyroki, w 
których znajdowały się donice z chryzantemami. Policjant 
zatrzymał się i ujął jednego z mężczyzn. Podczas rozmo-
wy mundurowy ustalił, że obaj sprawcy są mieszkańca-
mi Olecka, a kwiaty ukradli z pobliskiego gospodarstwa 
ogrodniczego. 

Chryzantemy wróciły do właściciela, a mężczyźni za 
kradzież odpowiedzą przed sądem.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Chcemy współpracować, 
a nie konkurować

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP i Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
zapraszam na kolejne seminarium z cyklu Społeczeństwo 
obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim 
„Chcemy współpracować, a nie konkurować – o silny sek-
tor obywatelski województwa warmińsko-mazurskiego”

Seminarium odbędzie się 25 października 2017 (środa) 
w godz. 11.00-14.00 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa 
w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 (nr 420, III piętro)

Piątym i ostatnim priorytetem Strategicznej Mapy Dro-
gowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce jest sil-
ny sektor obywatelski: „III sektor i poszczególne organiza-
cje powinny nieustannie dbać o jakość własnych działań, 
aby móc wpływać na zmianę świata i ludzi”. Sektor poza-
rządowy powinien ze sobą współpracować, tworzyć prze-
strzeń przyjazną działalności społecznej i obywatelskiej, 
budować relacje z pozostałymi partnerami: administracją 
publiczną i biznesem.

Aby sprawnie realizować cztery pozostałe priorytety 
Mapy (edukacja obywatelska, lepsza jakość życia, partycy-

pacja społeczna i rozwój lokalny), organizacje muszą być 
w dobrej kondycji, muszą być sprawne, dobrze zarządzane, 
dysponujące środkami finansowymi. Powinien także ist-
nieć dobry system wsparcia organizacji. Jak to wygląda w 
naszym województwie? O tym będziemy dyskutować pod-
czas seminarium. Wyniki badania Stowarzyszenia ESWIP 
dotyczące stanu sektora pozarządowego w województwie 
są dość optymistyczne, jednak Regionalny Panel Eksper-
tów wypracował długi szereg rekomendacji, bez wdrażania 
których, rozwój będzie trudny.

Ewenementem na skalę krajową jest podpisanie przez 
organizacje infrastrukturalne, tj. wspierające rozwój in-
nych organizacji, Porozumienia o współpracy organizacji 
infrastrukturalnych województwa warmińsko-mazurskie-
go. Mottem porozumienia jest: Chcemy współpracować, a 
nie konkurować. Zależy nam na obecności na seminarium 
właśnie tych organizacji, bo to w dużej mierze od nich bę-
dzie zależał stan społeczeństwa obywatelskiego w naszym 
regionie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium 
do 24 października br. pod adres mailowy sekretariatu 
Rady: ropwwm@gmail.com

Paweł Pietrzak
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Ćwiczenia komendanta
10 października na terenie leśnictwa Gąski (Nadle-

śnictwo Olecko) przeprowadzono ćwiczenia z udziałem 
strażaków jednostki w Olecku oraz ochotników z powiatu 
oleckiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek masowy 
w leśnym obozie harcerskim po przejściu huraganu oraz 
pożar lasu powstały na skutek zerwanej linii średniego na-
pięcia.

Na miejsce akcji skierowano zastępy z jednostki ratow-
niczo-gaśniczej w Olecku oraz jednostki OSP z gmin Olec-
ko i Wieliczki. W ćwiczeniach wzięło łącznie udział 12 
zastępów straży pożarnej. Głównym celem ćwiczeń była 
organizacja działań medycznych na terenie akcji, segrega-
cja poszkodowanych i udzielanie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych 
na obszarach leśnych, budowa stanowisk czerpania wody, 
przetłaczanie wody na znaczne odległości i organizacja 

łączności.
Strażacy serdecznie dziękują Nadleśnictwu Olecko i 

Leśnictwu Gąski za możliwość skorzystania z gościnności 
i pomocy w przygotowaniu terenu pod ćwiczenia, a tak-
że zespołowi ratownictwa medycznego z „OLMEDICA” 
Olecko, który przygotował epizod medyczny i oceniał pra-
cę strażaków podczas ćwiczeń.

st.kpt. Tomasz Jagłowski
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
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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          V13102

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10008

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B69002

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V11504

V1
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V11604

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02330

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10906

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10627

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B688021

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V07322

* Mazda 5, minivan, 2006, 2,oD, tel. 602-709-756  B67804

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64312

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B68105

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B67506

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B66308

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 L11404

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B68902

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B68404

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66508

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13401

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

B69801

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L11501

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B66108

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11404

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B69401

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68005

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B67306

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B67606

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10637

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12                                      V10108
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01   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

V10807

V1
04

07

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11704

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11115

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,        DERMATOLOG, 
MEDYCYNA ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, L11107

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B70001

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B67406

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L11305

* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143 
K28609

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10647

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K28312

* szukam korepetytora z matematyki szkoła podsta-
wowa, tel. 510-409-110 K28402

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120uh

* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756 B68604

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K27809

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B68504

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B659098

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K27108

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K27208

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B69102

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B69202

* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 K27909

KUPIĘ
V

10
50

7

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 K27409

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B66708

* 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 B68304

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V10617

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B69302

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V11807

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B67905

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10108

* wynajmę pokój dla pary bez nałogów (spokojne 
pracujące osoby), tel. 501-429-688 K28102
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Kościół w Kutach

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Kruklanki - Jakunówko - Kuty

Kuty – piękna mazurska wieś w powiecie węgorzew-
skim, w gminie Pozezdrze nad jeziorami Głęboka Kuta i 
Czarna Kuta. 

Warto w niej zobaczyć kościół pw. Błogosławionego 
Maksymiliana Kolbego. Świątynię wybudowano na funda-
mentach szesnastowiecznego kościoła przebudowanego w 
1887 r. Do budowy użyto także kamieni ze starego kościo-
ła. Świątynia była wiele razy niszczona i odbudowywana. 

Ostatnia odbudowa miała miejsce w latach 1973-1974. 
Na uwagę zasługuje gotycki krucyfiks z XV w., baroko-
wa rzeźba MB z Dzieciątkiem oraz chrzcielnica z XIV w., 
przeniesiona ze zniszczonego kościoła w Szalmii. 

W ciepłą sobotę, 1 kwietnia 2017 r. kościół w Kutach 
widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Mieczysław Orłowicz (1881-1959; polski doktor pra-
wa, z zamiłowania krajoznawca i popularyzator turystyki, 
urzędnik ministerialny II Rzeczypospolitej i Polski Lu-
dowej, który odwiedził wieś przed I wojną światową:  … 
zachwalał ją jako dogodny punkt wyjścia na przechadzki 
w lasy Jakunowskie: „od kościoła nad jezioro Wilkus, na-
stępnie do malowniczo położonego młyna, potem od Prze-
rwanek do jeziora Gołdopiwo, przez las do Jakunówka i 
gościńcem z powrotem do Kut, przy czym ma się po dro-
dze ładny widok na otoczone lasami jezioro Krzywa Kuta”. 
Podkreślał zarazem, że w Kutach znajduje się kilka wygod-
nych gospód

Inny obraz wsi – z lat 50. XX wieku – przekazała wielo-
letnia bibliotekarka Jadwiga Tressenberg: „Gdzie się nie 
ruszyć, absolutnie wszędzie, za stodołą wyginały się kiście 
bzu, w ogrodzie, koło studni. Cała droga prowadząca od 
kościoła do sklepu pełna była bzów. Nie wiem, czy można 
było inaczej nazwać tę wioskę jak Lilak albo Bzowo”.

Osoby związane z Kutami:
Mateusz Myślęta – pochodził ze starej polskiej rodzi-

ny szlacheckiej; w młodości przeszedł na protestantyzm, 
studiował w Królewcu, przebywał na dworze Radziwiłłów, 
następnie w służbie u króla Stefana Batorego. Porzucił ją 
i osiadł w Kutach i w 1581 roku został tutejszym probosz-
czem

Celestyn Myślęta (1588–1653) – syn Mateusza, uro-
dził się w Kutach, studiował w Królewcu, a następnie na 
uczelniach w Wittenberdze i Geissen, gdzie uzyskał dok-
torat. Autor prac z dziedziny teologii i orientalistyki; sied-
miokrotnie wybierany rektorem uniwersytetu w Królewcu

Michał Pogorzelski (1737–1798) – absolwent uniwer-
sytetu w Królewcu, kompozytor pieśni mazurskich, poeta. 
W latach 1772–1780 kierował szkołą w Kutach, następnie 
przeniósł się do Kalinowa jako proboszcz. Słynął ze swych 
dosadnych kazań; bohater licznych anegdot

Jadwiga Tressenberg (1924–2004) – nauczycielka, 
bibliotekarka w Kutach, badaczka lokalnych legend i opo-
wieści, autorka książki „Mazurskie opowieści”
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

18 października (Europejski Dzień 
Przeciwko Handlowi Ludźmi) 
(10.00 - Koninkcja Merkurego z 
Jowiszem)
Hanny, Juliany, Klemencji, Klemen-
tyny, Reny
Ambrożego, Bogumiła, Bratumi-
ła, Juliana, Klemensa, Łukasza, 
Miłobrata, Piotra, René, Siemowita, 
Wiktora, Ziemowita
19 października (Światowy dzień 
Walki z Rakiem Piersi) (6.00 - 
Uran w najmniejszej odległości 
od Ziemi (2829,7 mln km), Uran 
w maksimum jasności (5,7 mag) 
(Księżyc nów)
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny, 
Pelagii
Alfreda, Fernanda, Gabriela, Izaaka, 
Jana, Michała, Pawła, Piotra, Skarbi-
mira, Toma, Ziemowita
20 października (Europejski Dzień 
Seniora)
Adeliny, Aliny, Budzisławy, Edyty, 
Ireny, Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budziesława, 
Budzisława, Filipa, Jana, Jana-Kan-
tego, Kantego, Wendelina, Witalisa, 
Wojciecha, Zenona
21 października (Światowy Dzień 
Ziemniaka) (Maksimum roju me-
teorów Orionidów ZHR=20)
Brygidy, Celi, Celiny, Elżbiety, 

Halszki, Klemencji, Pelagii, Urszuli, 
Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromiła, Do-
bromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 października
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, 
Ingi, Józefiny, Kordelii, Korduli, Li-
dii, Lody, Przybychny, Przybysławy, 
Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana, 
Marka, Przybysława, Sewera
23 października
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety, 
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta, 
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna, 
Sylwestra, Teofila, Teodora, Właści-
sława, Żegoty
24 października
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, 
Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Fili-
pa, Marcina, Rafaela, Rafała
25 października (Dzień Pracownika 
Łączności) (Światowy Dzień Maka-
ronu) (00.00 - Jowisz w najmniej-
szej odległości od Ziemi (962,7 mln 
km)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury, 
Wilhelminy
Bonifacego, Dariusza, Hilarego, Inga, 
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teo-
dozego, Teodozjusza, Wojmira

Może to jest właśnie w wycho-
waniu religijnym najważniejsze:  
wzbudzenie przekonania, że ta 
Najwyższa Miłość kocha człowie-
ka takim, jaki on jest. Tata kocha, 
jak dziecko nie przeszkadza. 
Mama kocha, jak dziecko śpi. A 
Pan Jezus to kocha także wtedy, 
kiedy dziecko przeszkadza. To 
podstawowy błąd, gdy się uważa, 
że Bóg jest kimś, kto sprzedaje 
swoją miłość za dobre sprawowa-
nie dziecka. To potworne fałszer-
stwo. 
Józef Tischner, (cytat za Wojciech 

Bonowicz, Kapelusz na wodzie, 
Gawędy o księdzu Tischnerze)

Miłość jest doznaniem osobistym, 
które każdy może przeżyć tylko 
sam w sobie i dla siebie... 

Erich Fromm, O sztuce miłości
Miłości trzeba dostarczać paliwa, 
trzeba ją pielęgnować, popychać, 
wspomagając, a niekiedy nawet 
przywrócić życie przez zastosowa-
nie kuracji wstrząsowej. Uznanie 
zależności miłości od wysiłku 
człowieka nie ma nic wspólnego z 
jej deprecjonowaniem. Przeciwnie 
– dowodzi, jak wiele miłość dla 
nas znaczy, skoro jesteśmy gotowi 
obserwować ją uważnie, zaradzać 
jej potrzebom i podtrzymywać 
płomień uczucia bez względu na 
koszty. 

Loy McGinnis, Sztuka miłości

Gdy październik ciepło trzyma, 
zwykle mroźna bywa zima.

Gdy ciepły październik, zimny 
luty.

Na św. Łukasza próżno grzybów 
szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawa-
dzi, jeśli mróz go nie zdradzi (18 paź-
dziernika)

Gdy październik ciepło chadza, w 
lutym mrozy naprowadza.

Miesiąc październy – marca obraz 
wierny.

Św. Urszula (21 października) 
perły rozsyła, księżyc wiedział, nie 
powiedział, słońce wstało, pozbierało.

Urszula i Kordula (22 październi-
ka) dzieci do pieca przytula.

Od Marcina (24 października) sło-
ta się zaczyna.

Colomba – Gołębica
(przepis italski)

Porcje 5 dag, 10 dag, 34 dag, 30 
dag mąki pszennej, porcje drożdży w 
proszku (1,5 łyżeczki + 1,5 łyżeczki), 
18 dag cukru, porcje 50 ml, 50 ml 
i 125 ml zimnej wody, 10 (4+2+4) 
żółtek, 10+25 dag miękkiego masła, 
30+45 ml ciepłego mleka, łyżeczka 
płynnego miodu, 2 łyżeczki esencji 
waniliowej, 30 kandyzowanej skórki 
pomarańczy, łyżeczka soli, mąka do 
posypania
migdałowa kruszonka: pół szklanki 
blanszowanych migdałów, 20 dag 
cukru, 3 białka, kilka kropli esencji 
migdałowej, pół szklanki płatków 
migdałowych

Potrzebne tez będą dwie duże for-
my do colomby (w kształcie krzyża), 
cukier puder do dekoracji

Zaczyn: w dużej misce, w której 
będzie wyrabiane ciasto wlewamy 
50 ml wody. Rozpuszczamy w niej 
szczyptę cukru i połowę drożdży. Do-
dajemy 5 dag mąki i mieszamy.

Przykrywamy miskę folią spo-
żywczą i odstawiamy do wyrośnięcia 
na 45 minut.

Gdy zaczyn wyrośnie, dodajemy 
do niego 10 dag mąki, wodę, 4 żółtka 
i 2 łyżeczki cukru. Dokładnie wyra-
biamy masę do chwili aż stanie się 
jednolita. Przykrywamy miskę folią 

i odstawiamy na godzinę do wyrośnię-
cia. Po tym czasie masa powinna być 
puszysta i lśniąca.  

Do wyrośniętej masy dodajemy 
kawałki miękkiego masła, 5 łyżeczek 
cukru, 2 żółtka, 2 łyżki mleka, miód i 
miksujemy do chwili aż składniki się 
połączą. Dodajemy wtedy 34 dag mąki 
i wyrabiamy do chwili aż ciasto stanie 
się gładkie. Ponownie przykrywamy 
folią i odstawiamy do wyrośnięcia na 
3,5 godziny aż podwoi objętość.

Teraz rozpuszczamy pozostałe 
drożdże w połowie szklanki zimnej 
wody i dodajemy do ciasta wraz 20 
dag mąki i zaczynamy ciasto wyrabiać. 
Podczas wyrabiania dodajemy w kolej-
ności 10 dag miękkiego masła, 6 łyżek 
cukru, dwa żółtka i wyrabiamy całość 
na gładką masę.

Teraz dodajemy esencję waniliową, 
pozostałe 2 żółtka, 3 łyżki mleka i sól.

Gdy masa będzie gładka dodajemy 
15 dag masła, 10 dag mąki i skórkę 
pomarańczową. Ciasto dokładnie wy-
rabiamy.

Całość przekładamy do lekko na-
tłuszczonej bardzo dużej misy. Przy-
krywamy folią spożywczą i odsta-
wiamy do wyrośnięcia na 10 godzin. 
Ciasto powinno podwoić objętość. 

Teraz posypujemy blat mąką i prze-
kładamy na niego lepiące się i miękkie 
ciasto. Oprószamy je mąką i dzielimy 

na trzy części. Jedną porcję dzielimy 
na pół i formujemy z niej wałeczki i 
przekładamy je do dwóch foremek, wy-
pełniając krótsze boki. Z pozostałych 
dwóch części ciasta też formujemy wał-
ki i przekładamy do foremek na krzyż 
wypełniają dłuższe boki. Przykrywamy 
je folią spożywczą i odstawiamy do wy-
rośnięcia na 3 godziny.

Ciasto po wyrośnięciu powinno do 
brzegu foremki, a po naciśnięciu palca-
mi powinno pozostać wgłębienie.

c.d w następnym numerze
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Stypendia Burmistrza Olecka 
wręczone

6 października o godz. 17.00 w sali widowiskowej Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Olecku ”Mazury Garbate” 
burmistrz, Wacław Olszewski wręczył stypendia trzydzie-
stu dziewięciu uczniom za osiągnięcia naukowe, artystycz-
ne i sportowe w roku szkolnym 2016/2017.

 
Błażej Gałkowski, uczeń Gimnazjum Nr 1 z Oddzia-

łami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olec-
ku otrzymał stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki 
oraz sportu.

Warto podkreślić, że trenerem Błażeja jest jego tata Pa-
weł Gałkowski, natomiast nauczycielem stojącym za osią-
gnięciem naukowym Anna Maria Kawałko.

W dziedzinie nauki stypendia otrzymali następujący 
uczniowie:

- Jan Ogonowski – uczeń Społecznego Gimnazjum 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku

- Róża Maria Stankiewicz – uczennica Gimnazjum Nr 
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

- Daria Dwojakowska – uczennica Gimnazjum Nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku

- Jakub Dzikielewski – uczeń Gimnazjum Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku

- Urszula Kamińska – uczennica Gimnazjum Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku

Za wynikami powyższych uczniów stoją również ich 
nauczyciele przedmiotowi. Warto więc wspomnieć i do-
cenić pracę Mariusza P. Bartnickiego, Wojciecha Słom-
kowskiego, Renaty Kołdys, Anny Kaczor, Marty Kul-
backiej.

 Stypendium Burmistrza Olecka za uzyskane osią-
gnięcia w dziedzinie artystycznej otrzymali następujący 
uczniowie:

- Piotr Kaszuba – uczeń Gimnazjum Nr 2 im. Miko-
łaja Kopernika w Olecku  (trenerzy: Justyna i Grzegorz 
Klekotko)

- Zuzanna Bagan – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Jana Pawła II w Olecku (Wojciech Borowik)

- Zuzanna Kruszniewska – uczennica Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku (trenerzy: 
Justyna i Grzegorz Klekotko)

- Bartosz Zimnicki – uczeń Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku (trenerzy: Justyna i Grzegorz 
Klekotko)

Najwięcej, bo aż 29 stypendiów otrzymali uczniowie za 
osiągnięcia w dziedzinie sportu. Są to:

- Aleksandra Chmielewska – uczennica Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku (Tre-
nerzy: Paweł Zdanio, Edward Dec)

- Wiktor Żenda – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Jana Pawła II w Olecku (Trener - Paweł Zdanio)

- Filip Drażba – uczeń Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku (Trener - Paweł Zdanio)

- Hubert Modzelewski – uczeń Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (Trener - Paweł Zdanio)

- Piotr Modzelewski – uczeń Gimnazjum Nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku (Trener - Paweł Zdanio)

- Paweł Masalski – uczeń Gimnazjum Nr 2 im. Miko-
łaja Kopernika w Olecku (Trener - Paweł Zdanio)

- Antoni Witkowski – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku (Trener - Paweł Zda-
nio)

- Tomasz Dawid Kaszkiel – uczeń Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku (Trener - 
Paweł Zdanio)

- Kinga Kuklińska – uczennica Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach (Trener - Wojciech 
Rejterada)

- Martyna Grygo – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Jana Pawła II w Olecku (Trener - Wojciech Rejte-
rada)

- Piotr Gibowicz – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Jana Pawła II w Olecku (Trener - Wojciech Rejterada)

- Jakub Skowroński – uczeń Gimnazjum Nr 2 w Ełku 
(Trener - Wojciech Rejterada)

- Jakub Milewski – uczeń Gimnazjum Nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 
(Trener - Piotr Fidler)

- Maksymilian Gałkowski – uczeń Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku (Trener - 
Paweł Gałkowski)

- Kacper Kłoczko – uczeń Gimnazjum Nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 
(Trener - Marcin Brynda)

- Filip Rubin – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 
Olecku (Trenerzy - Dorota i Tomasz Miszczak)

- Rozalia Mikielska – uczennica Szkoły Podstawowej 
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardow-
skiego w Olecku (Trenerzy - Dorota i Tomasz Miszczak)

- Konrad Kamiński – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 
w Olecku (Trenerzy - Dorota i Tomasz Miszczak)

- Tadeusz Patryk Nowik – uczeń Szkoły Podstawowej 
w Wieliczkach (Trenerzy -Dorota i Tomasz Miszczak)

- Filip Krawczyk – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 
Olecku (Trenerzy - Dorota i Tomasz Miszczak)

- Joanna Łuszczyńska – uczennica Gimnazjum Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 
Olecku (Trener - Marzena Jasińska)

- Klaudia Jackiewicz – uczennica Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (Trener- Dariusz 
Dźwilewski)

- Daria Dźwilewska – uczennica Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (Trener - Dariusz Dźwi-
lewski)

- Aleksandra Dźwilewska – uczennica Gimnazjum Nr 
1 im. Jana Pawła II w Wieliczkach (Karol Warsewicz)

- Wiktor Zamojski – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Jana Pawła II w Olecku (Zbyszek Polakowski)

- Marek Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Jana Pawła II w Olecku (Zbyszek Polakowski)

- Bartosz Prusko – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Jana Pawła II w Olecku (Zbyszek Polakowski)

- Franciszek Antkiewicz – uczeń Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (Zbyszek Polakowski)

- Wiktoria Płazińska – uczennica Gimnazjum Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku (Piotr Fidler)

 
Wszystkim stypendystom, ich rodzicom, nauczycielom 

i trenerom serdecznie gratulujemy!
 
W tym roku zaszły zmiany w zasadach przyznawania 

stypendiów. Dotyczą one kryteriów, jakie musi spełnić 
uczeń, żeby móc ubiegać się o stypendium. Nowością w 
programie jest możliwość ubiegania się o stypendium w 
dziedzinie sportu za osiągnięcia w dyscyplinach drużyno-
wych.

Stypendia Burmistrza Olecka za uzyskane osiągnięcia 
przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017  przyznawa-
ne są w ramach realizacji Lokalnego programu wspierania 
edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Olecko 

 newsletter um
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Ośrodek 
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codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B67805

26
października

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Trzecia odsłona 
Galerii Jednego Obrazu

Komunikacja w dzisiejszych czasach jest głównym 
punktem ludzkiego funkcjonowania.

A komunikujemy się na wiele sposobów, bo i dzięki 
słowu pisanemu, i dzięki obrazom, rysunkom, szkicom, jak 
również poprzez muzykę i ruch oraz różnorodne komuni-
katory elektroniczne.

Galerie Jed-
nego Obrazu 
Stowarzysze-
nia Kultural-
nego „Przypi-
sani Północy” 
to wyjątkowe 
spotkania, któ-
re tworzą oka-
zję do rozmo-
wy o sztuce, o 

pasjach twórczych i o tym, co determinuje nasze ludzkie 
działanie. 

W kawiarni „Prosto z Mostu” spotkało się ponad 20 
osób zainteresowanych pasjami twórczymi Pani Ireny Ko-
piczko, Pani Olgi Kowal i Pani Emilii Urbanowicz. Nie-
zmiernie ciekawe były historie z życia opowiadane przez 
przybyłych gości. Pani Irena Kopiczko zaproponowała 
magiczny i symboliczny temat wokół przesądów, tajemni-
czych znaków, tradycji. Ponieważ spotkaliśmy się 13-tego 
w piątek, większość  opowieści miała elementy symbolicz-
ne. Czy rzeczywiście czarne koty i „feralne” trzynastki de-
cydują o pechu czy szczęściu? Jakie tajemnice kryją nasze 
ogrody, piwnice czy pracownie malarskie? Co kto lubi i z 
czego jest dumny? Czy kochamy pasje najbliższych? 

Zawsze warto jest poznać czyjeś opinie na dany temat, 
porównać je ze swoimi. Bo może okazać się nagle, że obok 
nas siedzi osoba, która jest naszą bratnią duszą, której od 
zawsze i z wielkim wysiłkiem szukaliśmy na tym świecie. 

Rozmawiajmy jak najwięcej. Zwłaszcza, jeżeli tematem 
może być sztuka.

Dziękując za spotkanie
- Maria Dzienisiewicz, Prezeska Stowarzyszenia Kultu-

ralnego „Przypisani Północy”
Fotorelacja:  Wojciech Pokusa
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Piłka nożna
5 października na stadionie ze sztuczną murawą odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Piłce Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców – rocznik 2004-2002

Organizatorem turnieju był olecki MOSiR Olecko, a 
sędziowali Iza Osiecka, Andrzej Bomber i Paweł Mak-
simowicz.

Do zawodów zgłosiły się drużyny dziewcząt z. SP 1 
Olecko, SP 2 Olecko, SP Kijewo, SP Sokółki i SP Wie-
liczki.

Drużyny chłopców reprezentowały SP 1 Olecko, SP 2 
Olecko, SP 3 Olecko, SP 4 Olecko, SP Gąski, SP Kijewo, 
SP Wieliczki, SP Sokółki i SP Świętajno.

Dziewczęta grały systemem „każdy z każdym”, a 
chłopców podzielono na trzy grupy.

WYNIKI - dziewczęta:
SP 1 Olecko – SP Kijewo  0:0
SP 2 Olecko – SP Wieliczki 1:0
SP 1 Olecko – SP Sokółki  1:2
SP Kijewo – SP 2 Olecko  0:0
SP Wieliczki – SP Sokółki  3:0
SP 1 Olecko – SP 2 Olecko 0:2
SP Kijewo – SP Wieliczki  0:3
SP 2 Olecko – SP Sokółki  0:0
SP 1 Olecko – SP Wieliczki 0:3
SP Kijewo – SP Sokółki  0:0

Kolejność końcowa:
1. SP Wieliczki 9 pkt. 9:1
2. SP 2 Olecko 8 pkt. 3:0
3. SP Sokółki 5 pkt. 2:4
4. SP Kijewo 3 pkt. 0:3
5. SP 1 Olecko 1 pkt. 1:7

WYNIKI – chłopcy:
Grupa 1:

SP Wieliczki – SP Kijewo  3:1
SP Kijewo – SP 1 Olecko  2:4
SP Wieliczki – SP 1 Olecko 2:0

1. Wieliczki 6 pkt. 5:1 (awans do ćwierćfinału)
2. SP 1 Olecko 3 pkt. 4:4
3. SP Kijewo 0 pkt. 3:7

Grupa 2:
SP 4 Olecko – SP Sokółki  0:1  
SP Sokółki – SP Świętajno  1:1  
SP 4 Olecko – SP Świętajno 1:3  

1. SP Świętajno  4 pkt. 5:2 (awans do ćwierćfinału)
2. SP Sokółki  4 pkt. 2:1
3. SP 4 Olecko  0 pkt. 1:5

Grupa 3:
SP 2 Olecko – SP Gąski  2:0
SP Gąski – SP 3 Olecko  1:2
SP 2 Olecko – SP 3 Olecko 1:1

1. SP 2 Olecko 4 pkt. 3:1 (awans do ćwierćfinału)
2. SP 3 Olecko 4 pkt. 3:2 (awans do ćwierćfinału)
3. SP Gąski 0 pkt. 3:4

Półfinały:
SP Wieliczki – SP 2 Olecko 3:0
SP 3 Olecko – SP Świętajno 1:0

Mecz o III miejsce:
SP 2 Olecko – SP Świętajno 1:2

Finał:
SP Wieliczki – SP 3 Olecko 2:0

Kolejność końcowa:
1. SP Wieliczki
2. SP 3 Olecko
3. SP Świętajno
4. SP 2 Olecko
5. SP Sokółki
6. SP 1 Olecko
7. SP Gąski
8. SP Kijewo
9. SP 4 Olecko

Pierwsze pięć drużyn w każdej kategorii otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Olecku.

W zawodach uczestniczyło 140 zawodników i zawod-
niczek.

Paweł Maksimowicz

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
od 1 stycznia 2018 roku 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 
To zestaw informacji o operacjach gospodarczych 

przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie 
w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio 
z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK 
posiada określony układ i format (schemat xml), który uła-
twia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK
• od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
• od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
• od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
Nowy obowiązek dotyczy mikroprzedsiębiorców, jeśli 

są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-
-7K:

• ich obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają 
mniej niż 10 osób.

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory są ewidencjo-
nowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy nie składa się JPK_VAT
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie skła-

da podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione 
od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT;

• sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług 
zwolnionych z VAT

• zwolnienie podmiotowe (m. in. wartość sprzedaży nie 
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 
tys. zł)

• organizacje międzynarodowe, które realizują zadania 
publiczne

Kiedy należy złożyć JPK VAT
Istnieje możliwość złożenia pliku JPK już teraz, dzięki 

czemu można:  
• otrzymać szybszy zwrot VAT – do 25. dni 
• sprawdzić, z czym wiąże się nowy obowiązek i przy-

gotować się do niego wcześniej,
• upewnić się, czy rozliczenie jest poprawne.
Od 1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzony obowią-

zek składania informacji o prowadzonej ewidencji w for-
mie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakoń-
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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

Udany start uczniów 
oleckiej „Dwójki”

3 października uczniowie oddziałów gimnazjalnych 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika uczest-
niczyli w Mistrzostwach Województwa WMZ LZS w 
wielobojach lekkoatletycznych – kategoria szkoły gminne 
(rocznik 2002-2004) w Ostródzie. 

Pomimo trudu wielogodzinnej podróży drużyny dziew-
cząt i chłopców z wielkim poświęceniem i determinacją 

rywalizowały w następujących konkurencjach: sztafeta 4 
x 100 m, bieg na 100 m, bieg na 400 m dziewcząt, bieg na 
800 m chłopców, skok w dal, pchnięcie kulą. 

Bardzo dobry wynik uzyskała ekipa chłopców, która 
wywalczyła IV miejsce nagrodzone pucharem. Natomiast 
dziewczęta miały mniej szczęścia i uplasowały się poza 
premiowaną pucharami szóstką. Zespoły pod opieką Beaty 
Kozłowskiej wystąpiły w składach: 

dziewczęta - Wiktoria Mokicka 3f, Patrycja Motule-
wicz 3a, Agnieszka Świerzbin 3d, Karolina Jasińska 3e 
i Natalia Chołod 2b;

chłopcy: Paweł Masalski 3b, Dominik Zawistowski 
2d, Piotr Modzelewski 3d, Wojciech Tomczyk 3d i Mi-
łosz Zackiewicz 3a. Składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Beata Kozłowska
 i Wojciech Jegliński

Zmiana organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu 

ulic Wiejskiej z Leśną
Prawdopodobnie już w listopadzie wprowadzona  zo-

stanie zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 
Wiejskiej z Leśną poprzez ustanowienie ulicy Leśnej ulicą 
z pierwszeństwem przejazdu. 

Poniższy schemat ilustruje jak będą  rozmieszczone 
znaki drogowe: skrzyżowanie Leśna

czeniu danego miesiąca. 
Przykładowo:
- do 25 lutego należy wysłać informację za styczeń, 
- do 25 marca należy wysłać informację za luty itd. 
    Informacje na temat JPK można uzyskać na stronie in-

ternetowej: www.jpk.mf.gov.pl lub kontaktując się z Kra-
jową Informacją Skarbową: 801 055 055 oraz 22 330 03 
30.

- Staramy się jak najbardziej przyspieszyć procedury po 
to, by kierowcy jeszcze przed 1 listopada mogli korzystać 
z tego rozwiązania. Wiem, że to skrzyżowanie stwarzało 
zagrożenia komunikacyjne. Mam nadzieję, że po zmianach 
będzie bezpieczniej - powiedział Mariusz Miłun, zastępca 
burmistrza.

rzeczniczka prasowa UM 
Alicja Mieszuk
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PO KOKARDĘ (333)

Przechwałki

Mój największy grzyb jadalny - purchawica olbrzymia (chroniona)
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- Ale mnie dzisiaj zaszczyt kopnął – mama popa-
trzyła na Alę, bo nie zrozumiała, co córka ma na myśli 
– Wchodzę po basenie do przebieralni i kogo widzę?

Mama znowu popatrzyła na Alę jakby chciała za-
pytać: prezydenta?, to znaczy prezydentową?, bo prze-
cież prezydenta nie wpuściliby do damskiej przebie-
ralni. Ala kontynuowała swoją niezwykłą opowieść.

- I kogo widzę? – powtórzyła robiąc jeszcze bar-
dziej tajemniczą minę, co najmniej taką, jakby chodzi-
ło o prezydenta Polski albo Stanów Zjednoczonych.

– Moją panią nauczycielkę. Musiałam zrobić na 
pani niezłe wrażenie, bo się uśmiechnęła i powiedzia-
ła: „Tak, Alu, nauczycielki też chodzą na pływalnię”. 
Chciałam zapytać, czy pani na naukę pływania, do 
grupy doskonalącej, czy dla zaawansowanych, ale nie 
zdążyłam.

- Alu! – skarciła ją mama. – Jak mogłaś?
Ala wzruszyła ramionami i wyszła szybko z po-

koju, żeby nie oberwać bury od mamy, choć wcale 
nie wiedziała za co. „ Może jeszcze jeździ rowerem 
i wspina się na ściance w tych szpilkach i dłuuugich 
paznokciach” – pomyślała. 

Z dziewczynami z klasy przyglądały się tym pa-
znokciom i nie wiedziały, czy to są tipsy, żelowe czy 
hybrydowe, ostatni krzyk mody. 

Do pokoju wszedł brat 
i już wiedziała, że to nie wróży nic dobrego.
- I o czym tak siostra dumasz?
- Wiesz, moja pani chodzi na pływalnię – powie-

działa z dumą, jakby co najmniej chodziło o prowa-
dzenie łodzi podwodnej.

- Też coś! – zaśmiał się brat. – Moja przyjeżdża do 
pracy skuterem i nawet nas woziła na godzinie wycho-
wawczej, każdego po kolei.

Oczy Ali robiły się wielkie jak pięciozłotówka, a 
buzia przybrała niepokojący czerwony kolor.

- Ściemniasz! Nie wierzę! – powiedziała przez za-

ciśnięte zęby – Mamoooo, Piotrek znowu oszukuje – i 
na te słowa dostała porządnego kuksańca.

- Jak nie wierzysz, to zapytaj Martynę z mojej 
klasy, znasz ją przecież – Piotrek puszczał pioruny z 
oczu, ale Ala nie dawała za wygraną. Jak lwica broniła 
swojej pani.

- A moja pani była w Londynie i ma zdjęcie z Han-
sem Christianem Andersenem – i pokazała bratu ję-
zyk.

Piotrek zaczął się śmiać.
- I może z papieżem…! Ale ty jesteś głupia. Prze-

cież Andersen zmarł ponad sto lat temu. Wasza pani 
opowiada wam głupstwa i was wkręca.

Jednak Ala niemal przysięgała, że widziała panią 
w towarzystwie bajkopisarza i papieża Jana Pawła II, 
na zdjęciach oczywiście, ale brat tylko popukał się w 
czoło i dodał, że pewnie była w Gabinecie Figur Wo-
skowych w tym Londynie, a tam można mieć zdjęcie 
nawet z Bitelsami. 

- Moja pani nurkuje i robi nawet podwodne zdjęcia 
i też je widziałem. Nawet nie zauważyli, kiedy w pro-
gu stanęła mama zaniepokojona hałasami i podniesio-
nym tonem ich rozmowy. 

Jeszcze przez chwilę przysłuchiwała się prze-
chwałkom dzieci. Kiedy w pewnym momencie za-
milkli, bo każde szykowało się do ponownego ataku 
na argumenty, czyja pani jest najlepsza, odezwała się 
mama. 

- A moja pani była zwyczajną wiejską nauczyciel-
ką. Rano pracowała w szkole, a po południu w polu, 
miała czwórkę dzieci i nigdy nie wyjeżdżała za gra-
nicę, ale też nigdy nie słyszałam, żeby narzekała na 
swoje życie i na nas, choć niejedno potrafiliśmy zma-
lować. Ale kiedy zaczynała czytać nam książkę, to… 
- mama zawiesiła na chwilę głos – była taka cisza, że 
któregoś razu przebiegła mysz pod tablicą. I nie mu-
szę wam dodawać, że jest dla mnie wzorem do dzisiaj.

Zapadła cisza, bo mama, jak to mama, kazała dzie-
ciom odrabiać lekcje.

 
Marusia


