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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
70
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Szanowni Państwo!
Wydawnictwo Wir prezentuje dwa modele kartonowe dwóch serii wydawni-
czych przeznaczone do sklejania zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Tym razem, to wydany w skali 1:50 nr 5 Kartonowej Encyklopedii Lotnictwa 
MiG 21. Projektantem modelu jest Marek Pacyński.
Model nr 4 wydany w skali 1:300 w Kartonowej Flocie przedstawia żaglowiec 
„Wostok”. Projektantem modelu jest Bogusław Marek Borawski.
Modele można kupić wysyłając 
zamówienie na to@borawski.pl 
wpisując jako temat „modele”. Po 
opłaceniu modele na terenie Olecka 
zostaną dostarczone na wskazany 
adres pocztą kurierską. 
Model MiG 21 kosztuje 4 zł, zaś 
model „Wsotok” - 6 zł. 
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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 Arctic .......................4,75 zł
ON bez dodatków bio.......4,55 zł
Pb 95 ........................4,75 zł
PB 98 ........................4,95 zł
LPG ...........................2,08 zł
Olej opałowy ..............2,99 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

15 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS -  Mini Piłka 
Siatkowa  „czwórek” dziewcząt i chłopców rocznik 2005 i 
młodsi, hala Lega
16 listopada (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego  w drużynowym 
pływaniu dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych 
o Puchar Starosty Oleckiego, hala Lega
17 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12 
16.00 - wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Koniczka, 
Daleria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
16.30 - Etiopia i panama, seminarium, prowadzi Andrzej 
Malinowski, Biblioteka Pedagogiczna
18.00 - koncert Stanisławy Celińskiej, kino Mazur (Poezji 
Gram)
18 listopada (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
13.00 - Liga  okręgowa piłki nożnej, MLKS Czarni Olecko 
- Jurand Barciany, stadion miejski
17.00 - Antoni Muracki śpiewa Okudżawę i Wysockiego 
(Poezji Gram)
18.30 - Adam Andryszczyk i Krystyna Możejko z zespo-
łem, koncert, (Poezji Gram)
19 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
20 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
21 listopada (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
12.30 - obrady komisji oświaty Rady Miejskiej, Ratusz, 
sala Rady
13.00 - Szkolenie JPK - Vat w Urzędzie Skarbowym w 
Olecku
13.30 - obrady komisji ochrony zdrowia Rady Miejskiej
22 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS -  Piłka Ko-
szykowa dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 
hala Lega
19.00 - koncert Katarzyny Groniec, sala widowiskowa 
Domu Kultury w Gołdapi
23 listopada (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Widziadło, prezentacje artystyczne, sala Kina Ma-
zur
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS -  Piłka Siat-
kowa dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 
hala Lega
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy 
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
24 listopada (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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21 października od 16.45 dwa zastępy JRG PSP na 
placu Wolności zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
wypadku drogowego. Samochód osobowy uderzył w 
drzewo.

22 października od 17.29 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Kowale Oleckie gasiły w Borkowinie pożar 
sadzy w budynku mieszkalnym.

22 października od 19.28 dwa zastępy JRG PSP oraz 
jeden OSP Gąski w Kijewie zabezpieczały miejsce i 
usuwały skutki wypadku drogowego. Samochód osobowy 
w rowie.

23 października od 15.43 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontene-
rowym.

23 października od 16.15 dwa zastępy JRG PSP w 
Skowronkach zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
wypadku drogowego. Zderzenie trzech samochodów.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
30 października od 7,47 jedne zastęp OSP Kowale 

Oleckie usuwał w Szwałku wodę z piwnicy domu oraz 
zalanego podwórka.

30 października od 9.56 jedne zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał w Sokółkach wodę z piwnicy domu oraz 
zalanego podwórka.

30 października od 12.30 jedne zastęp JRG PSP usu-
wał w Dorszach wodę z zalanej piwnicy domu.

30 października od 12.57 jedne zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Kowale Oleckie gasił w Kowalach Oleckich 
przy ulicy Sikorskiego pożar sadzy w kominie domu 
mieszkalnego.

30 października od 14.33 trzy zastępy JRG PSP gasiły 
pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Kukowie.

30 października od 16.47 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał drzewo powalone na drogę w Pieńkach.

30 października od 17.58 jedne zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Cichy gasił w Cichym pożar sadzy w kominie 
domu mieszkalnego.

30 października od 10.09 jeden zastęp OSP Lenarty 
usuwał w Bialskich Polach drzewo powalone na drogę.

informacji udzieliła 
ogniomistrz Katarzyna Jeglińskas

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:
• Marek Aktynowicz (Białystok)

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)

• Maciej Mieduń
• Jan Necel

• Iwona Saulewicz
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.

16 listopada
Światowy 

Dzień Rzucania Palenia
Może to Twój dzień na rzucenie palenia? Korzyści są 

niezaprzeczalne. 
Zastanów się, czy jesteś gotów/gotowa do podjęcia wy-

zwania? 
Co zyskasz rzucając palenie?
1. Będziesz otrzymywać więcej tlenu i będzie Ci ła-

twiej oddychać. 
2. Będziesz mieć więcej energii. 
3. Zmniejszy się ryzyko infekcji górnych dróg odde-

chowych i częstość kaszlu.
4. Poprawi się Twoje samopoczucie i poczucie warto-

ści. 

5. Poprawi się Twoja kondycja fizyczna i psychiczna – 
zwiększy się odporność na stres i przeciwności.

6. Potrawy będą pachniały i smakowały lepiej.
7. Twoja skóra i paznokcie będą w lepszym stanie, bę-

dziesz mieć mniej zmarszczek. 
8. Twoje ubrania, włosy i mieszkanie będą pachniały 

ładniej.
9. Oszczędzisz pieniądze, które będziesz mógł przezna-

czyć na inne cele. 
Źródło: Jak przestać palić? Poradnik dla kobiet w ciąży. 
A może potrzebujesz motywacji do zaprzestania pale-

nia? Zadzwoń do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 
pod nr: 801 108 108 lub odwiedź stronę www.jakrzucicpa-
lenie.pl. 

Jeśli poniesiesz porażkę i zapalisz, nie poddawaj się. 
Jedna porażka nie oznacza jeszcze całkowitej przegranej. 

Emilia Naruszewicz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Przed laty dwóch przyjaciół z Australii postanowiło 
przywrócić światu wąs. Zebrali kolegów i wspólnie przez 
miesiąc zapuszczali zarost pod nosem. Szybko zorientowali 
się, że wąs jest doskonałym narzędziem do rozpoczynania 
wszelkiej dyskusji. Postanowili więc wykorzystać go do 
prowokowania swoich znajomych do rozmów o profilakty-
ce męskich nowotworów. Tak oto narodził się Movember. 

Movember jest nadal kontynuowany również w Polsce, 
polega na zapuszczaniu w listopadzie wąsów, które prowo-
kują do dyskusji.

Każdego roku w listopadzie mężczyźni rozmawiają o 
profilaktyce, by uświadamiać innym panom, chłopcom ale 
też paniom, jak ważne są regularne badania i dbanie o swój 
stan zdrowia. A wszystko to panowie robią we wspaniałym 
stylu, bo z uśmiechem pod wąsem.

Rak jądra dotyka głównie mężczyzn między 14 a 45 ro-
kiem życia. Rak prostaty - już po 40 roku życia. I chociaż 
nowotwory są najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn w 
Polsce, to mówienie o nich - a zwłaszcza o tych atakujących 

okolice intymne - jest wiąż tematem tabu.
Wcześnie wykryty nowotwór jąder jest w 99% pro-

centach uleczalny. W przypadku nowotworów prostaty, 
radykalne leczenie można odroczyć w czasie monitorując 
i kontrolując nowotwór. Osiągnięcia współczesnej medy-
cyny, zaawansowana diagnostyka i obrazowanie na nic się 
jednak nie zdadzą bez wiedzy na temat wczesnego wykry-
wania nowotworów.

Najważniejsze jest samobadanie i regularne kontrole u 
lekarza, a tego panowie zwykle nie robią. 

Nowotwory jąder oraz gruczołu krokowego są drugą 
co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u męż-
czyzn. Liczba zachorowań na te nowotwory dynamicznie 
wzrasta.

Nie chcemy straszyć, ale uświadamiać o tej chorobie. 
Naszym celem jest, by nowotwór stał się chorobą o której 
się wie, a ewentualną walka z nią była oznaką męskości.

wH.Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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Felieton

ul. Armii Krajowej 30a\lok.2

Czytacie Państwo ostatnie 
wydanie „Tygodnika Oleckie-
go”. Ekonomii nie przeskoczysz. 

Wykruszyli się reklamodaw-
cy i tak z dnia na dzień gazetę 
trzeba zamknąć.

Przecież tak niedawno świę-
towaliśmy tysiączne wydanie, a 
tu masz?

„Tygodnik Olecki” ukazy-
wał się nieprzerwanie przez 20 

lat. Drukowany był najpierw w Olecku w Drukarni 
Oleckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Później w 
drukarni „Wydawnictwa Mazurskiego” w Giżycku  i 
wreszcie w Drukarni Gryfix w Ełku. 

Wychodził też w różnych dniach tygodnia: w ponie-
działki, wtorki, czwartki, piątki i ostatnio w środy. Cóż, 
polityka wydawnicza oraz możliwości szybkiego druku 
trzeba było dostosować do czytelniczych gustów. 

Proszę sobie wyobrazić, że przez dwadzieścia lat 
siadacie Państwo i przez kilka dni w tygodniu wyko-
nujecie jakieś rutynowe czynności, by sfinalizować 
cotygodniowy pomysł. Co prawda, w stosunku do pro-
dukcji „TO” trudno mówić o rutynie, to jednak sama 
czynność tworzenia gazety może takie porównanie na 
myśl nasunąć. 

Myślę, ze przez pewien czas trudno będzie mi się 
odzwyczaić od tych czynności. Znam siebie. Wiem, ze 
jedną z moich cech (choć niektórzy tutaj uśmieją się po 
pachy) jest systematyczność. Ale czy systematycznie 
wychodziłaby gazeta, gdyby było inaczej? Dwadzie-
ścia lat, to nie w kij dmuchał. 

„Tygodnik Olecki” wrósł tez w obraz miasta. W tra-
dycję. Świat się jednak zmienia. Cały czas. Bez prze-
rwy. Jeden z filozofów twierdził, że dwa razy nie wcho-

dzi się do tej samej rzeki. 
Teraz można powspominać. A nawet trzeba! Prze-

cież nie jeden raz zachwyciliśmy w przyjaciółmi mia-
sto. Chociażby jak wtedy, gdy zorganizowaliśmy  wte-
dy jeszcze w „Czarze Północy” szopkę noworoczną. 
Teksty pisaliśmy wspólnie: Ania Andrzejewska-Jurgiel, 
Tomek Łaskowski, Marek Pacyński i ja. Laki (prawie 
wszystkie) zrobiła Ania. Szopkę wystawiliśmy tylko 
raz! Przedtem wysyłając zaproszenia wyraźnie zazna-
czyliśmy, że będzie tylko jeden spektakl. Ci co nie 
uwierzyli nie doprosili się następnego przedstawienia. 
Gdybyśmy jeszcze raz zrobili taką szopkę, to pewnie 
przyszłoby na nie całe miasto. Za rok jednak już nam 
się szopki robić nie chciało. 

„Tygodnik” dzielnie kibicował wszelkim poczyna-
niom artystycznym i kulturalnym. Recenzje spektakli, 
wystaw, działań i projektów artystycznych wykonawcy 
wpisywali do swoich CV. Naturalnie tylko takie, które 
chwaliły. „Tygodnik” miał jedną maksymę dotyczącą 
sztuki. Nigdy nie pisał o złych pomysłach i złym ich 
wykonaniu. 

Bywało też, że gazeta stawała się forum, na którym 
wypowiadali się olecczanie. Był tylko jeden warunek, 
że każdy musiał się pod swoja opinią podpisać mogąc 
jednocześnie zastrzec nazwisko do wiadomości redak-
cji. Nigdy też takie zastrzeżone nazwiska nie wypły-
nęły. Z tego powody gazeta trzy razy znalazła się w 
sądzie. Za każdym jednak razem sąd stawał po stronie 
dziennikarzy i oddalał pozwy.

„Tygodnik Olecki” znika w pełni sił i mocy twór-
czych. Kilka co najmniej osób, gdy dowiedziało się o 
mojej decyzji zmartwiło się. Teraz kiedy zamknięcie 
tytułu staje się wiadomością publiczną zapewne takich 
osób będzie więcej.

Zniknięcie z rynku „Tygodnika Oleckiego” (i tutaj 
smutna wiadomość dla reklamodawców) zapewne w 
najbliższym czasie spowoduje wzrost cen na tę usługę 
w „Głosie Olecka”. „TO” ceny reklamy stabilizował. 
No cóż?! Zobaczymy... Ale myślę, że to jest pewne. 

Proszę Państwa... mnie naprawdę trudno jest się z 
„TO” rozstać. Ciężko było podjąć taką decyzję. Prze-
cież, tak jak pisałem na początku, co tydzień przez 
dwadzieścia lat kupowaliście Państwo gazetę w kiosku. 
Pochwalić się mogę, że jest to najlepszy wynik w hi-
storii miasta. Margrabowej, Treuburga i Olecka  razem 
wziętych. Żaden  inny periodyk nie ukazał się 1033 
razy! Najbliższy tego wyniku jest „Głos Olecka” ale 
musicie Państwo na ten rekord poczekać jeszcze chyba 
ze trzy lata. 

Chciałbym tutaj podziękować wszystkim sponso-
rom i reklamodawcom. Bez Was nie byłoby tej gazety. 

Dziękuje też wszystkim czytelnikom, którzy dziel-
nie stali przy piśmie i kupowali go lub prenumerowali 
by regularnie otrzymywać pismo. Dziękuję też Paniom 
Ekspedientkom w sklepach, które praktycznie każdy 
wycofywany ze numer żywo komentowały. 

Szczególnie dziękuję autorom artykułów, recenzji, 
felietonów i sprawozdań. Bez Was nie byłoby pisma. 
Dziękuję fotografom (Chronologicznie wymieniając): 
Zbyszkowi Malinowskiemu, Józkowi Kunickiemi i 
Bolkowi Słomkowskiemu za zdjęcia. Dziękuję rysow-
nikom: Markowi Pacyńskiemu, Waldkowi Rukściowi 
oraz Tadeuszowi Krotosowi za barwne i żywe komen-
towanie codzienności.

Dziękuje po prostu wszystkim, dla których „Tygo-
dnik Olecki” był symbolem i forum miasta.

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

Monitoring miejski 
wspomoże 

pracę policjantów
8 listopada w oleckiej komendzie odbył się końco-

wy odbiór monitoringu miejskiego. Sześć punktów ka-
merowych monitoruje głównie centrum miasta. Nowe 
narzędzie wspomoże funkcjonariuszy w codziennej 
służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców.

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odby-
ło się końcowe odebranie monitoringu miejskiego. Na 
początek zainstalowano sześć kamer, które monitorują 
głownie centrum miasta. Obraz z monitoringu odbie-
rany jest w dwóch punktach. Główne stanowisko znaj-
duje się w budynku Urzędu Miejskiego, zaś drugie w 
oleckiej komendzie. 

Oddanie do użytku monitoringu miejskiego, to 
ważny moment. Nowe narzędzie wspomoże funkcjona-
riuszy w codziennej służbie na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców. Policjanci będą mogli szybciej 

reagować na bieżące zagrożenia, a także skorzystać z zareje-
strowanego obrazu w przyszłości.

Kamery działają niespełna dwa dni, a oleccy policjanci 
dzięki nim ujawnili już kilka wykroczeń. Dotyczyły on głów-
nie nieprawidłowego parkowania. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) 
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie 

międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o 

działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie stanowiska w sprawie uruchomienia Pro-

gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-
2020.

6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie 
Olecko – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.

7. Roczny program współpracy z organizacjami po-
zarządowymi – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.

8. Stan realizacji prowadzonych w gminie inwestycji 
– referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady 
Miejskiej w Olecku.

9. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje rad-
nych, wnioski i oświadczenia radnych.

10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących 
Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzie-
żowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainte-
resowanych, dotyczące projektów uchwał.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustanowienia hejnału gminy Olecko,
b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 

r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania człon-
ków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,

d) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do 
Oleckiej Rady Młodzieżowej,

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Jaśki I”,
f) zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Olecko,
g) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
Gminy Olecko,

h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów,

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sze-
ścioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sze-
ścioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w 
Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana 
Pawła II w Olecku,

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sze-
ścioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Gąskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ze-
społu Szkół w Olecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardow-
skiego w Olecku,

m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Babkach Oleckich,

n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
Zespołu Szkół w Judzikach w ośmioletnią Szkołę Podsta-
wową w Judzikach,

o) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku,

p) nadania statutu Szkole Podstawowej w Kijewie,
q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2017-2024,
r) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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Olsztyńska premiera 
filmu „Cicha Noc“ 

Premiera obrazu fabularnego dofinansowanego przez 
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego odbę-
dzie się 15 listopada (środa) w sali nr 5 w Kinie „Helios“. 
Początek o godz. 19. W wydarzeniu wezmą udział twórcy 
filmu i aktorzy.

Wszystkie zdjęcia, plenery i wnętrza do filmu „Cicha 
Noc“ realizowano na Warmii. Materiał zdjęciowy powstał 
w niecałe 30 dni, od lutego do kwietnia 2017 roku.

Zadaj pytanie burmistrzowi
Szanowny Panie Burmistrzu,
Z szacunkiem dla Pana muszę przyznać, że organi-

zowane corocznie w Olecku obchody święta odzyskania 
przez Polskę niepodległości odbywają się w godnej i pod-
niosłej atmosferze. Mam powody przypuszczać, że niewie-
le miast w Polsce może przeżywać tą uroczystość z udzia-
łem reprezentacji Wojska Polskiego i wspaniałej własnej 
orkiestry. Poza tym jak zwykle trafne słowa proboszcza 
oraz Pana. Szkoda, że niezwykłość tych obchodów nie jest 
żadnego roku rejestrowana na wideo.

Szanowny Panie,
Bardzo dziękuję za niezwykle ciepłe słowa. Każdego 

roku zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości, to 
ciężką praca wielu osób, którym chciałbym przy tej okazji 
ze swojej strony serdecznie podziękować.

Już od dzisiaj rozpoczynamy prace nad przyszłoroczną, 
100-letnią rocznicą tego jednego z najpiękniejszych i naj-
bardziej radosnych dni w historii naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku

Mamy pytanie. Kiedy w końcu fragment drogi dojaz-
dowej zostanie naprawiony porządnie, a nie jak do tej 
pory byle jak? Na nasze uwagi, że równarka nie naprawi 

problemu osoba odpowiedzialna stwierdziła, że będzie do-
brze. Niestety dziury są jeszcze większe niż były. Na doda-
tek osoba ta stwierdziła, że to nasza wina, gdyż pozwoli-
liśmy aby przez osiedle jeździł autobus, który wozi nasze 
dzieci. Pytamy się czy my jesteśmy dla urzędu czy urząd 
dla nas? Przekazaliśmy z sołectwa 5000 zł na naprawę na-
szej drogi, gdzie są te pieniądze? Osoba odpowiedzialna 
za drogi stwierdziła, że za tą kasę można zrobić tylko 300 
m drogi, to prosimy aby to było zrobione. W przeciwnym 
wypadku zaczniemy przynosić do urzędu faktury za na-
prawę naszycz aut.

Szanowna Panie
Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie naprawy 

fragmentu drogi dojazdowej Olecko - Kolonia informuję, 
że najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku wykona nie-
zbędne naprawy na tym odcinku. Możliwość wykonywania 
prac naprawczych na drogach jest uzależniona od pogody, 
a ta nie była w ostatnim czasie sprzyjająca do podejmowa-
nia takich działań.

Informuję jednocześnie, że w 2017 r. Sołectwo Jaśki 
nie przeznaczyło żadnych środków finansowych na napra-
wę dróg. Środki, o których Państwo piszą, przewidziane są 
do wydatkowania z funduszu sołeckiego na 2018 r. Ich wy-
sokość, dedykowana na drogi Kolonia - Olecko, to 6.000 
zł.

Debiut fabularny Piotra Domalewskiego został nagro-
dzony „Złotymi Lwami“ na 42. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Grającemu z kolei postać głównego 
bohatera Dawidowi Ogrodnikowi jurorzy przyznali nagro-
dę za najlepszą rolę męska.

Produkcja została dofinansowana z Warmińsko-Mazur-
skiego Funduszu Filmowego jako jedyny projekt fabularny 
spośród obrazów aplikujących o takie grant.

Film trafi do kin 24 listopada 2017 roku.
Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego
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Sen 
z 5. na 6. listopada 2017 roku

Graszka prosiła mnie, żebym sprawdził w 
gazecie ogłoszenia z dywanami. Na wielkiej szpalcie, po-
dobnej do tej z „Życia Warszawy” sprzed 1989 roku, odna-
lazłem kolumnę. I zacząłem czytać to, co było napisane pe-
titem (8 punktów typograficznych). A kiedy przeczytałem 
ofertę o dywanie, to z tego miejsca, co było wydrukowane, 
otwierało się okienko i wyskakiwał dywan, jak z zegara 
ściennego kukułka. Dywanów tyle uzbierałem, że nie  wie-
działem, który wybrać. Byłem w kłopocie. Dzięki temu, 
że obudziłem się, nie musiałem podjąć decyzji. Poczułem 
ulgę. 

Po śniadaniu zajrzałem do sennika, gdzie czarno na 
białym napisano, że dywan jest jak mozaika, tj. symbolem 
naszego życia. Jego wzór mówi, czy jest uporządkowane, 
w harmonii, rozsądne, czy panuje w nim chaos. Jeśli śnimy, 
że kupujemy dywan, to znaczy – ubijesz dobry interes. A 
kiedy widzimy latający dywan, to możemy też być spo-
kojni, ponieważ mamy szansę wznieść się wysoko i wiele 
osiągnąć. Słowem, nieźle, jak na sen z niedzieli na ponie-
działek.

Recepta
Bohdan Butenko (ur. 8 lutego 1931 w Bydgoszczy) – 

polski rysownik, ilustrator i grafik, autor komiksów oraz 
książek, scenarzysta, projektant lalek i dekoracji dla te-
atrów lalkowych. Na jego kreskach wychowało się sporo 
Polek i Polaków. Tych, co urodzili się w PRL-u. Z przyjem-
nością, a więc z lekkim uśmiechem na ustach, oglądałem 
jego rysunki w „Misiu”, „Świerszczyku”, „Płomyczku”, 
„Płomyku” oraz w książkach. 

Kto z nas nie pamięta podpisu: Butelko pinxit? To zna-
czy - Butelko namalował. 

Mój syn Paweł Piotr podczas Targów Książki na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie w 2017 roku, wraz z dzieć-
mi podszedł po dedykację. Przy okazji zapytał, jaka jest 
recepta na dobry rysunek. Pan Butenko po dłuższej chwili 
krótko odpowiedział: „Rysunek powinien być prosty, żeby 
nie odciągał uwagi, i dynamiczny”. Ponieważ riposta jest 
świetna, więc cytuję, bo szkoda byłoby gdyby umknęła w 
przestworza.  

Od Szczerej Wsi do Kopanej
Pochodzę z wioseczki Kopana, co jest między Tarczy-

nem a Grójcem. Dawniej nazywała się Szczera Wieś. Daw-
ne słowniki języka polskiego odnotowywały, że szczery to 
czysty, bez przymieszki (domieszki), bez odmiany, praw-
dziwy, nie zafałszowany, rzetelny, tylko goły, nagi. Opa-
trywano to cytatami, żeby 
doprecyzować: W niebie 
szczere rozkosze; Próżna-
by robota była, jeśliby kto 
na szczerym piasku posiał 
pszenicę; W szczerym polu 
na ustroni złote jabłka na 
jabłoni; Idę za mąż szczerą 
dziewkę.

Był szczery człowiek, 
szczery żal, szczera mi-
łość, szczera mowa, szcze-
ra prawda, kłamstwo było 
wiadomo jakie. Nawet był 
szczery metal, szczere zło-
to, a nawet wino. Nie odno-
towano, że była w dawnym powiecie grójeckim Szczera 
Wieś. Kopana. Przypominam o tym, choć to brzmi jak baśń 
zapomniana. A przecież tu szczere pola miały wielkie pole 
do popisu, póki nie objęły je sady, łąki. Dzisiaj las miesza-
ny podchodzi pod domy i ludzie mają szczerze dość tego, 
że rzuca garściami ciemność. Mówią, że jak las nie spłonie 

w ciągu 200 lat, to marnieje. Więc nie ma się czego bać. No 
cóż! Mawiają, że „Drzewo, co skrzypi, dłużej w lesie stoi”. 
Podobno „Skrzypiące koło dłużej chodzi”.

To nie bajka!
Znajcie bajkę o Prawdzie i Fałszu?
Jeżeli nie, to przypomnę tym, co im wyleciała z głowy 

(z pamięci).
Prawda z Fałszem poszły się kąpać. Rozebrały się i 

dały nura do wody. 
Fałsz szybko się wypluskał i wyszedł. Na brzegu ubrał 

się w rzeczy Prawdy i… poszedł do ludzi w jej stroju. 
Kiedy Prawda wybiegła z wody, zobaczyła, że świsnął 

jej ubranie, pozostawiając swój strój, skrojony na miarę  
Fałszu. Prawda nie zamierzała się obwijać się ciuchami 
Fałszu, więc do tej pory chodzi po świecie naga.

Ździebko bym poprawił tę bajkę, bo Prawda jeżeli po-
szła się kąpać, to była roznegliżowana (por. listek figowy). 
Jeżeli poszła w świat, to w negliżu, czyli niekompletnie 
ubrana. Skąd takie refleksje? Ano stąd, że z prawdą (przez 
małe p) jest tak, że czasami trzeba maluczko nakłamać 
życiu, a także w sztuce, żeby sto się dało czytać, słuchać, 
oglądnąć itd., itd.  

Jeżeli chodzi o rozebranie się do rosołu, to istnieje 
przypowiastka, którą chciałbym ździebko podgrzać. W sta-
ropolskiej anegdocie jest mowa o facecjoniście, któremu 
podano do stołu polewkę zamiast gęstego krupniku. Świsz-
czypała widząc, jak go potraktowano, zaczyna się rozbie-
rać. Biesiadnicy go pytają, dlaczego to robi? A chichotek 
im odpowiada, że musi dać nura do zupy, żeby łyżką wy-
łowić krupę. Dzięki takim zabiegom podają mu na ławę 
krupnik taki, że łyżka w nim stoi. 

Tadeusz Kościuszko
 (4 II 1746-15 X 1817)

Oczywiście, że nie wiedziałem tego, że był niewyso-
kim i szczupłym mężczyzną. Nie dbał o elegancję. Na znak 
wdzięczności i podziwu do kosynierów, wdział sukmanę 
chłopską. Jeszcze coś dorzucę. Naczelnik był kawoszem, 
potrafił przyrządzić na kilka sposobów kawę. W czasie 
francuskiej emigracji, raniutko się budził i parzył sobie 
kawę. Wypijał kilka filiżanek. Potem lektorował gazety i 
czytał książki oraz korespondencję i radził sekretarzowi, 
jak ma odpowiadać na listy. Lubił pracować w ogrodzie, 
spacerował, odbywał konną przejażdżkę. O godzinie 16 
zasiadał do obiadu. 

W czasie sjesty oddawał się pasji malarskiej albo tokar-
skiej. Toczył tabakierki, cukierniczki, lichtarzyki, którymi 
obdarowywał znajomych. Miał mały warsztacik, w którym 
sobie dłubał. 

Po kolacji grał w sza-
chy lub karty (wista), cza-
sami słuchał gry na harfie. 

Około godziny 22 
szedł spać.

I pomyśleć, że o tym, 
co piszę, nie pisnął pół-
gębkiem podręcznik do hi-
storii Polski, z którego się 
uczyłem. Szkoda, że takie 
ciekawostki, skreślają au-
torzy podręczników. 

Ponieważ mój ojciec 
był tokarzem, więc z dziką 
satysfakcją odnotowuje to, 
że naczelnik Tadeusz Ko-

ściuszko, a także Karol Stanisław Onufry Jan Nepomucen 
Radziwiłł „Panie Kochanku”, Stanisław Staszic fascyno-
wali się obróbkę skrawaniem, ale w drewnie. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Latający dywan z pajdką chleba, 

akwarelka, technika mieszana.
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Żołnierze NATO i policjanci 
z wizytą w szkołach 

Oleccy policjanci wraz z żandarmami amerykańskimi i 
brytyjskimi spotkali się z uczniami szkół podstawowych z 
terenu gminy Wieliczki i Kowali Oleckich. Dzieci nie tylko 
mogły zapoznać się ze sprzętem, ale również mogły zadać 
pytania jak wygląda praca policjanta i żołnierza Spotkania 
odbyły się w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych oleccy 
policjanci po raz kolejny zorganizowali spotkania z ucznia-
mi szkół podstawowych. Specjalnymi gośćmi wizyt w 
placówkach w Wieliczkach i Kowalach Oleckich byli żan-
darmi amerykańscy i  brytyjscy. Żołnierze NATO zapre-
zentowali uczniom sprzęt i wyposażenie wykorzystywane 
w codziennej służbie. Każdy mógł przymierzyć kamizelkę 
czy hełm. 

Ponadto podczas wizyty w placówkach policjanci i żoł-
nierze odpowiadali na liczne pytania jak wygląda ich służ-
ba i co trzeba zrobić aby zostać mundurowym. 

Spotkania zostały zorganizowane w ramach działań 
„Kręci mnie bezpieczeństwo”.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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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          V13105

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V13803

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B69005

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V11507
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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                                     V11607

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02333

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10909

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10630

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
13

40
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B71502

* VW Passat 1,9TDI, 2004, 130PS,  nawigacja, półskóry, 
tel. 693-647-169 V07322b

* Mazda 5, minivan, 2006, 2,0D, tel. 602-709-756  B70503

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70603

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B68108

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L11901

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B70703

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 L11407

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B71602

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B68407

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L11802

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13404

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

B69804

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B71902

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70803

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11407

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B69404

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68008

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B70103

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B67609

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10640

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12                                      V13903

B
69

20
4

B
70

90
3

K
28

20
5



13
Tygodnik Olecki 46/1033- 2017 r.

to@borawski.pl

V1
32

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V10810

V1
04

10

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11707

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V13613

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, B71003

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B71601

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B71302

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B71501

* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143 
K28903

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10650

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K28505

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120uj

* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756 B70403

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K28703

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B68507

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 L11702

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K29203

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K29103

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B71702

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B71802

KUPIĘ
V
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* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 K28803

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 B28603

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L71103

* 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 B70303

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V10620

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B69305

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10820

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B71402

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V13913
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Narodowe Święto Niepodległości, to szczególny dzień 
dla wszystkich Polaków, skłania nas do refleksji nad patrio-
tyzmem i wolnością. 

9 listopada o 11.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika, odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po odśpie-
waniu hymnów, państwowego i szkoły, wszyscy zebrani 
w pozycji stojącej odśpiewali wspólnie pieśń patriotyczną: 
„My pierwsza brygada”.

W tym roku naszą uroczystość uświetnili zaproszeni 
goście: Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka, Barbara 

Jankowska sekretarz Urzędu Miasta Olecko, Janina Ma-
ciukiewicz Prezeska Koła Związku Sybiraków w Olecku, 
Władysław Krajewski reprezentujący Związek Piłsud-
czyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci 
Józefa Piłsudskiego, Barbara Sulima – dyrektor Domów 
Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku oraz rodzice i 
opiekunowie uczniów.

Dyrektorka Barbara Taraszkiewicz przywitała bar-
dzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na uroczysto-
ści. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie wolności 
przywołując słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: 
„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby prze-
pełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie 
o to dobro jakim jest WOLNA OJCZYZNA”. 

Następnie zabrał głos Burmistrz Olecka Wacław Ol-
szewski, który podziękował za zaproszenie i możliwość 
świętowania z naszą społecznością szkolną. Wszystkim 
zebranym złożył życzenia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości i zaprosił na gminne obchody Święta, które 
11 listopada rozpoczną się mszą św. w intencji ojczyzny w 
kościele p.w. NMP Królowej Polski. 

Zwrócił się również do uczniów mówiąc, że są przy-
szłością narodu i swoją przyszłość powinni budować na 
historii, tradycji i kulturze. „Jesteśmy spadkobiercami i 
szczególnie musimy pamiętać, jaką morderczą drogę do 
wolności przebyli nasi pradziadowie” – dodał. 

Natomiast Władysław Krajewski w ciepłych słowach 
wspomniał Janinę Maciukiewicz, porównując Ją do ży-
wego pomnika historii. Przypomniał zebranym w jakim 
upokorzeniu i prześladowaniu młode dziewczęta i chłopcy 
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego walczyli o wolną i 
niepodległą Polskę. 

Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował 
treści historyczne, pieśni i wiersze. Uczniowie klas gim-
nazjalnych i podstawowych w swojej części artystycznej 
przybliżyli rozterki i uczucia walczących o niepodległość, 
przeplatając treści historyczne pieśniami patriotycznymi, 
które wykonały laureatki X Gminnych Eliminacji Pieśni 
Patriotycznej: Nikola Kempisty, Martyna Ulikowska i 
Oliwia Sulima. Jednak w programie największy nacisk 
położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w 
czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki 
za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych 
powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. 
W scenariuszu akademii nie zabrakło również występów 
dzieci oddziału przedszkolnego, którzy zaśpiewali piosen-
kę o Olecku, a uczniów klasy I B wysłuchaliśmy w piosen-
ce „Maszeruje wojsko” z udziałem Jednostki Strzeleckiej 
uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olec-
ku. Rytmiczność i melodyjność tych piosenek, porwała do 
wtórowania wszystkich zebranych, a oklaskom nie było 
końca. 

To Święto sprawia, że w zabieganym życiu zatrzymuje-
my się na chwilkę i wspominamy naszych przodków wal-
czących o naszą wolność. Składamy kwiaty, palimy znicze 
pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. 

Delegacja społeczności szkolnej również złożyła kwia-
ty pod pomnikiem pamięci jednemu z bohaterów Bolesła-
wowi Deszertowi. Dzień ten dla wielu z nas jest lekcją 
patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obcho-
dach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych 
wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 
Wolność to odpowiedzialność, to stan umysłu. Nie lekce-
ważmy wolności.      

„ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przy-
szło, w kraju nad Wisłą...” 

Scenariusz uroczystości przygotowały: Magdalena 
Białokozowicz i Anna Kaczor

Bogna Anna Makola

„Nieśmiertelna póki my żyjemy, 
niepodzielna w naszych sercach trwa”
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Le-
opoldy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, 
Leopolda, Przybygniewa, Roberta, 
Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgo-
rzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Ed-
munda, Leona, Marka, Niedamierza, 
Pawła, Piotra, Radomira
17 listopada (Dzień Wcześnika) 
(Światowy Dzień Rzucana Pale-
nia) (maksimum roju meteorów 
Leonidów)
Elżbiety, Flory, Drogomiry, Hildy, 
Salomei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, 
Drogosza, Floryna, Grzegorza, Hu-
gona, Napoleona, Ottona, Sulibora, 
Walerego, Zbysława 
18 listopada (Europejski Dzień 
Wiedzy o Antybiotykach) (Księżyc 
w nowiu)
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, 
Klaudyny, Romany
Cieszymysława, Odolana, Odona, 
Ottona, Romana, Stanisława, Toma-
sza

19 listopada (Światowy Dzię Rzu-
cana Palenia)
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli, 
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Niero-
niegi, Salomei, Seweryny
Drogosława, Faustyna, Felicjana, 
Maksyma, Maksymiliana, Pawła, 
Seweryna
20 listopada (Międzynarodowy 
Dzień Ofiar Wypadków Drogo-
wych)
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, 
Kolety, Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, 
Lubomira, Oktawiusza, Rafała, 
Sędzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, 
Marii, Reginy, Urszuli, Wiesławy
Alberta, Gelazego, Janusza, Kon-
rada, Oliwiera, Piotra, Remigiusza, 
Rufusa, Wiesława
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, 
Wszemiły, Wszechmiły, Zbysławy, 
Zdobysławy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, 
Jonatana, Marka, Maura, Mauryce-
go, Stefana, Wszemiła, Zdobysława

... tylko nieliczni umierają z 
nadmiaru miłości. Za to z jej 
braku ginie wielu, co godzinę, w 
najdziwniejszych miejscach, 

James Baldwin, Mój Giovanni
... miłość jest działaniem, zasto-
sowaniem ludzkiej siły, mogącym 
się pojawić jedynie w warunkach 
wolności, nigdy zaś w wyniku 
przymusu. 

Erich Fromm, O sztuce miłości
Spojrzenie jest nieodzownym 
biletem wstępu, jeśli chodzi o mi-
łość. Miłość wkracza przez oczy, 
mówi przysłowie. I rzeczywiście, 
kiedy kochamy, cały świat znika 
nam sprzed oczu. Widzimy tylko 
najdroższą osobę. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
...stworzenie dobrego małżeństwa 
wymaga wysiłku. Podobnej ak-
tywności żąda od nas miłość.
Karen Zimsen, Dlaczego tak trud-

no być razem? 
... królestwo dostarcza pokarmu 
sercom podobnie jak ukochana, 
która śpi gdzieś daleko od ciebie, 
i choć leży bez ruchu, jak martwa, 
karmi się swoją miłością i odmie-
nia dla ciebie sens otaczających 
rzeczy. Tam daleko tylko jej lekki 
oddech, który nawet nie dobiegnie 
tutaj, a świat dla ciebie staje się 
cudem. 
Antoine de Saint-Exupery, Twier-

dza
...jesteś moim domem, podróżą i 
końcem podróży, troską i snem po 
dniu pełnym trosk. 

Ursula K. Le Guin Malafrena

Pogoda i mróz z listopada, mokry 
styczeń zapowiada.

Gdy w listopadzie grzmi – rolnik 
dobrze śpi.

Jeśli kret jeszcze późno w listopa-
dzie ryje, na Nowy Rok komar wpadnie 
po bryje.

Od Salomei – zima w nadziei (17 
listopada).

Kiedy słota po Anieli, wkrótce zie-
mia się zabieli (18 listopada). 

Kiedy listopad po śniegu brodzi, 
zbożom zaszkodzi.

Na świętą Elżbietę (19 listopada) 
bywa śnieg nad piętę.

Jaka pogoda na dzień Ofiarowania 
(21 listopada) taka cała zima.

Dwudziesty pierwszy listopada po-
godę zimy zapowiada.

Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopa-
da), rolnik o dobrym roku śni.

Kwitną drzewa w listopadzie zima 
aż do maja będzie.

Wołowy gulasz z pie-
przem

10 dag smalcu, 15 dag cebuli, 1 kg 
wołowiny, 14 dag świeżej papryki, 6 
dag pomidorów, sól, czosnek, czarny 
pieprz

Mięso kroimy na paski długości 3 
centymetrów. 

Cebulę siekamy i podsmażamy na 
smalcu na złocisty kolor.

Mięso solimy i wkładamy do 
garnka, obsmażamy do chwili aż pu-
ści sok. Dodajemy mały ząbek czosn-
ku i podlewamy odrobina wody. 

Dusimy potrawę w małej ilości 
płynu, od czasu do czasu mieszając i 
dodając w miarę potrzeby wody, by 
się nam nie przypaliła.

Kiedy mięso jest w połowie goto-
we, odparowujemy cały płyn tak aby 
pozostał tylko tłuszcz. Wtedy dodaje-
my miąższ pomidorów i pokrojone w 
kostkę strąki papryki. 

dusimy dalej bez przykrywania na 
słabym ogniu, mieszając w razie po-
trzeby. Pod koniec przyprawiamy ob-
ficie czarnym pieprzem, aby potrawa 
miała zdecydowanie pieprzny smak i 
zapach.

Kapuśniaczki
25 dag mąki, szklanka mleka, 2 dag 
drożdży, 1 dag cukru, 3 żółtka
nadzienie: kg kwaszonej kapusty, 
posiekana cebula, 6 dag masła, łyżka 
smalcu

Drożdże rozbijamy z łyżką letnie-

go mleka, mąki i cukru.
Mąkę przesiewamy. Robimy w 

niej dołek i wlewamy drożdże, gdy 
zaczyn dwa razy powiększy swoją ob-
jętość.

Dodajemy mleko i żółtka. Wyra-
biamy ciasto i odstawiamy je do wy-
rośnięcia.

Kapustę obgotowujemy, odcedza-
my i siekamy drobno. Wraz z cebulą 
posiekaną drobno przesmażamy ją 
doprawiają solą i pieprzem. Ciasto 
dzielimy na 24 kawałki. Każdy z nich 
rozpłaszczamy, nakładamy kapustę i 
zaklejamy.

Zawijamy je w natłuszczona folię i 
gdy tak urosną, że ciasto zaczyna wy-
chodzić z boku wkładamy do piekar-
nika na około 15-20 minut.

Jeżynowa wódeczka
½ kg umytych dojrzałych jeżyn 

wkładamy do miski i rozgniatamy wi-
delcem. 

-Do tak przygotowanych wlewa-
my litr wódki. Przykrywamy szczel-
nie folią aluminiową i odstawiamy na 
tydzień. Przelewamy do butelek przez 
gazę i wstawiamy do lodówki. Wódkę 
podajemy zmrożoną.

Sałatka Ewy
20 dkg żółtego sera, 10 dkg kiełbasy, 
2 ogórki kiszone, 2 jaja ugotowane 
na twardo, majonez, sól pieprz, natka 
pietruszki

Ser przecieramy przez tarkę z du-
żymi oczkami. Resztę składników 

kroimy w drobna kostkę. Mieszamy to 
wszystko z majonezem i przyprawiamy 
solą i pieprzem. Posypujemy natką pie-
truszki.

Podajemy z pieczywem.
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Zapora wodna w Solinie
Andrzej Malinowski

Wyjazd weekendowy: 28.04-2.05.2017 r.
Trasa: Olecko - Rzeszów - Sanok - Bieszczady - Solina

Zapora wodna w Solinie (województwo podkarpackie) 
ma wysokość 81,8 m, długość 664 m i jest najwyższą bu-
dowlą hydrotechniczną i zaporą w Polsce. Tama utworzyła 
jezioro o pojemności 474 mln m2, powierzchni ponad 2100 
ha oraz maksymalnej głębokości 60 m, objęło ono 27 km 
długości rzeki San oraz 14 km Solinki. Przy zaporze znaj-
duje się hydroelektrownia wodna szczytowo-pompowa z 
czterema turbozespołami typu Francisa o mocy 200 MW 
i produkcji rocznej 112 GWh. Średni przepływ w Sanie na 
wysokości zapory wynosi 19,6 m³/s.

Projekt zapory na Sanie powstał w 1921 r., przygoto-
wania do budowy rozpoczęto w 1937 r. lecz przerwał je 
wybuch II wojny światowej. Ostatecznie budowano ja w 
latach 1961-1968. 

Przed budową zapory musiano przesiedlić tysiące lu-
dzi, opuszczone zabudowania rozebrano. Pod wodą zna-
lazło się 6 wsi. Przy budowie tamy pracowało ponad 2000 
robotników, pomimo ciężkich warunków pracy żaden z 
nich nie zginął. 

Do budowy zużyto 820 tys. m3 betonu. Zapora waży 
ok. 2 mln ton. Objętość betonu wynosi 760 tys. m2. Ca-
łość jest podzielona na 43 sekcje. Na czterech poziomach 
wewnątrz konstrukcji biegną galerie komunikacyjno-kon-
trolne o łącznej długości 2,5 km. Nadmiar wody odprowa-
dzany jest przez dwa strome kanały spustowe. W związ-
ku z powstaniem zapory zmienił się nieznacznie klimat w 
Bieszczadach. Zbiornik absorbuje ciepło latem i oddaje 
zimą, zmniejszyły się roczne amplitudy temperatur, wez-
brały wiatry. 

Wejście na teren zapory jest bezpłatne.
W deszczową i chłodną sobotę, 29 kwietnia 2017 r. na 

zaporze w Solinie i nad Jeziorem Solińskim byli: Cezary 
Lasota i Andrzej Malinowski.

Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera 
przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwy-
kle betonowa, żelbetowa lub ziemna; zapora wodna może 
być postawiona dla różnych celów: ochrona przeciwpowo-
dziowa, rezerwuar i pozyskiwanie wody, walory rekreacyj-
ne

Zielone wzgórza nad Soliną – warto posłuchać piosenki w 
wykonaniu Piotra Szczepanika: 
Zielone wzgórza nad Soliną i zapomniany ścieżek ślad 
Flotylle chmur z nad lasów płyną, wędrowne ptaki goni 
wiatr 
A dalej widzisz już horyzont, do nas z odległych wraca 
stron 
(...)
Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem 
mrok 
Nie żegnaj się, choć lato minie spotkamy się tu znów za rok
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B70203

23
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Apel w LO
Dzień przed 99 rocznicą odzyskania niepodległości w 

I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego 
odbył się uroczysty apel. 

11 listopada 1918 r., po 123 latach 
niewoli, odrodziło się Państwo Pol-
skie. O pamięć i narodową tożsamość 
walczyły 4 pokolenia Polaków. Przy-
gotowana przez uczniów i nauczy-
cieli inscenizacja przeniosła widzów 
w odległe momenty polskiej historii. 
Symboliczne złożenie korony przez 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego (Jakub Dzienisiewicz) w ręce 
Katarzyny Wielkiej (Michalina Bała-
zy) rozpoczęło teatralną podróż przez 
ponad wiek zaborów. Pojawili się ko-
synierzy oraz chorążowie powstania listopadowego, a z po-
między nich na scenę wyszedł Adam Mickiewicz (Jakub 
Śliwiński) z mesjanistycznym przekazem z „Ksiąg narodu 
i pielgrzymstwa polskiego”.

W przedstawieniu pojawiły się również kluczowe po-
stacie, które najbardziej przysłużyły się idei odzyskania 
przez Polskę niepodległości, czyli działacze polityczni 
okresu sprzed i tuż po pierwszej wojnie światowej - Ignacy 
Jan Paderewski (Marcin Domoradzki), Roman Dmowski 
(Adam Kopiczko) i oczywiście Józef Piłsudski (Bartosz 
Biszewski).

Urzeczywistnienie snu o wolności było zasługą wy-
bitnych jednostek, zorganizowanych grup i pokoleń pro-
stych ludzi szanujących tradycję, rozwijających kulturę i 
kultywujących narodową obrzędowość. Autorzy scena-
riusza apelu skupili się przede wszystkich na postaciach 
tych pierwszych, ale trud całego narodu również został 
uwzględniony w tekstach informacyjnych. Wszystko opa-

trzone podniosłą muzyką, ciekawymi kostiumami i sceno-
grafią współgrało bardzo dobrze i pozostawiło w obserwa-
torach pozytywne wrażenia estetyczne.

Oprócz wymienionych osób w apelu wystąpili: San-
dra Klewicka (Polonia), Jacek Protasiewicz (Fryderyk 

Wielki), Marcin Gibowicz (cesarz 
Franciszek I), Krystian Różański 
(chorąży) Maciej Waluśkiewicz 
(kosynier), Mateusz Kisłow-
ski ( Woodrow Wilson), Sandra 
Świerzbin, Paulina Zubowicz, 
Anna Skorupska (śpiew) oraz 
Natalia Szymanowska i Łukasz 
Grygieńć (lektorzy). Obsługą 
techniczną zajął się Aleksander 
Krupa. Akademię przygotowali 
nauczyciele historii Zbigniew Ste-
fanowski, Mariusz Piotr Bartnic-
ki i Paweł Kurowski. 

olj
fot. Marcin Putra
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Młodzież I LO im. Jana Kochanowskiego w piątek 10 
listopada spotkała się z kapitanem Dariuszem Miodu-
szewskim. Było to spotkanie związane z wyborem przy-
szłego zawodu. 

Kapitan przedstawił podstawowe informacje o służbie 
wojskowej. Wyjaśniał, czym jest służba przygotowawcza 
i kto może ją pełnić, informował o Narodowych Siłach 
Rezerwowych, o służbie kandydackiej i Wojskach Obrony 
Terytorialnej. Przedstawił też szczegółowo system woj-
skowego szkolnictwa wyższego, mówił o możliwościach 

podjęcia pracy po ukończeniu studiów, o wynagrodzeniu i 
innych świadczeniach dla pracujących w wojsku. Opowie-
dział również o swojej motywacji i decyzji co do wyboru 
studiów, o służbie wojskowej, którą pełni. 

Po wystąpieniu kapitana uczniowie zadawali pytania, 
prosili o szczegółowe wyjaśnienia. Młodzież była zaintere-
sowana i prawdopodobnie po uzyskaniu świadectwa matu-
ralnego niektórzy wybiorą się na uczelnie wojskowe. 

Spotkanie kapitana z uczniami I LO w Olecku zorgani-
zowała Teresa Woźniak.

Głos przedsiębiorców 
w sprawie ruchu 

wokół placu Wolności
8 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami prowadzącymi 
działalność gospodarczą przy placu Wolności.

– Gmina Olecko  zarządza ulicami wokół Placu Wolno-
ści dopiero od 2017 r. Problem związany z komunikacją w 
centrum miasta narastał od lat. Wystarczy porównać ilość 
samochodów jeszcze dziesięć lat temu i teraz. Przymie-
rzamy się więc do opracowania, przy współpracy z Uni-
wersytetem Białostockim, spójnej koncepcji przebudowy 
centrum miasta. Zależy mi na tym aby przed rozpoczęciem 
opracowywania tej koncepcji zebrać jak najwięcej opinii 
różnych grup mieszkańców naszego miasta. Kilka tygodni 
temu wysłuchaliśmy propozycji taksówkarzy. Dziś chciał-
bym od Państwa – przedstawicieli biznesu, prowadzących 
działalność gospodarczą w centrum usłyszeć opinie i pro-
pozycje na temat organizacji ruchu wokół placu Wolności 
- powiedział burmistrz Wacław Olszewski.

Przedsiębiorcy zgodnie stwierdzili, że wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego, co prawda wpłynie na zwięk-
szenie ilości miejsc parkingowych ale też wyraźnie osła-

bi lokalny biznes. Cześć z zebranych osób przekonywała 
również, że wprowadzenie parkometrów będzie końcem 
handlu w centrum, chociaż były w tej sprawie również gło-
sy odmienne.

- Wokół Placu Wolności jest około 200 miejsc parkin-
gowych. 19 z nich zajmują taksówki, a około 70 miejsc (w 
sposób ciągły czyli przez 8 godzin non stop) samochody 
pracowników lub też samych właścicieli biznesów zlokali-
zowanych w centrum. Z roku na rok ilość samochodów w 
mieście wzrasta i problem związany z zaparkowaniem, ale 
też i jakością powietrza, z czasem będzie jeszcze większy. 
Najprawdopodobniej pojawi się też grupa mieszkańców, 
która będzie chciała zminimalizowania ilości samocho-
dów w centrum miasta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nie uda się pogodzić wszystkich interesów ale jeśli każda 
z grup zechce odrobinę ustąpić, to pojawi się przestrzeń do 
osiągnięcia kompromisu - przekonywał Mariusz Miłun, 
zastępca burmistrza.

Podczas spotkania padały ze strony przedsiębiorców 
różne, czasami nawet wykluczające się propozycje. Pro-
ponowano na przykład przeniesienie lokalizacji korporacji 
taksówkowych wykorzystując do tego alejkę asfaltową od-
dzielającą teren kościoła od parku, likwidację części zie-
leni. Podkreślano przy tym, że nie chodzi o to, by usunąć 
zieleń z centrum tylko ją rozsądnie zaplanować po to, by 
jej utrzymanie było możliwe i spełniało funkcję estetycz-
ną. Poddawano pod rozwagę wprowadzenie znaków cza-
sowego postoju czy wykorzystania na parking części placu 
Pawlaka w okresach, gdy nie ma tam imprez (część placu 
od strony Regionalnego Ośrodka Kultury). Dyskutowano 
o budowie parkingów na obrzeżach ulic i lepszym wyko-
rzystaniu terenów zaplecza placu Wolności. Proponowano 
wyznaczanie miejsc parkingowych skośnie do kierunku 
jazdy oraz likwidacje wysokich krawężników

- Dzisiejsze spotkanie potwierdza, że centrum miasta 
wymaga kompleksowej przebudowy. Trzeba przyjrzeć się 
miejscom niewykorzystanym lub źle zaplanowanym. Ko-
niec naszego spotkania, nie oznacza końca przyjmowania 
uwag i wniosków. Czekamy na Państwa sugestie i propozy-
cje i prosimy o zgłaszanie ich do Urzędu osobiście, poprzez 
pocztę elektroniczną, a nawet z wykorzystaniem aplikacji 
„ZADAJ PYTANIE BURMISTRZOWI”- apelował na za-
kończenie spotkania burmistrz Wacław Olszewski. 
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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

Mistrzostwa Polski Seniorów 
w taekwondo olimpijskim

Borne Sulinowo 2017
Wychowankowie LUKS „HIDORI” Olecko, obec-

nie będący na wypożyczeniu w AZS AWF Warszawa (ze 
względu na naukę na uczelni wyższej) uczestniczyli z po-
wodzeniem na najważniejszych zawodach w kraju.

Justyna Miszczak kategoria wagowa do 57 kg zajęła 
2 miejsce

Maurycy Miszczak kategoria wagowa do 74 kg zajął 
3 miejsce.

W nadchodzący weekend  oboje wezmą udział w Pu-
charze Świata w Chorwacji.

Piłka ręczna
8 listopada w hali Lega odbyły się Mistrzostw Rejonu 

VI W-M SZS
w mini piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych
Organizatorem był olecki MOSiR.
Sędziowali Michał Bućwiński, Robert Markowski i 

Paweł Maksimowicz. Opiekę medyczną sprawował Mi-
chał Dunaj.

Do zawodów zgłosiły się Szkoła Podstawowa nr 5 w 
Ełku, Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku i Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Olecku.

Drużyna z powiatu gołdapskiego w ostatniej chwili zre-
zygnowała z zawodów.

WYNIKI:
SP 3 Olecko – SP 5 Ełk 19:2

SP 3 Olecko – SP 7 Giżycko 17:7
SP 5 Ełk – SP 7 Giżycko 9:11

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce SP 3 Olecko, 4 pkt. 36:9

II miejsce SP 7 Giżycko, 2 pkt. 18:26
III miejsce SP 5 Ełk 0, pkt. 11:30

Składy drużyn:

SP 3 Olecko: Daria Dźwilewska, Natasza Wiszniew-
ska, Kinga Czerwińska, Weronika Olszewska, Julia 
Siemiaszko, Wiktoria Jackiewicz, Nikola Jurek, Oliwia 
Sobczak, Zofia Prusko, Maja Jeglińska, Maja Karbasz, 
Anna Kramkowska, Weronika Trajgiel, Dominika Ko-
sakowska, opiekun Dariusz Dźwilewski.

SP 7 Giżycko: Martyna Żukowska, Alicja Żukow-
ska, Aleksandra Gasperowicz, Dominika Chełkowska, 
Zofia Niemiec, Katarzyna Styrańczak, Natalia Rut-
kowska, Amelia Wiszowata, Kinga Chojnowska, Anna 
Kazukiewicz, Nadia Narwojsz, Zuzanna Trzonkowska, 
opiekunka Elżbieta Charzyńska.

SP 5 Ełk: Patrycja Majewska, Weronika Moczy-
dłowska, Weronika Wróblewska, Weronika Opacka, 
Paulina Łosiewska, Martyna Radel, Lena Taleronek, 
Martyna Oleksińska, Zuzanna Gołębiewska, Daria Nie-
dużak, Patrycja Orłowska, Martyna Zyskowska, opie-
kunka Maria Wąsikiewicz.

Izabela Osiecka-Żukowska
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„To ostatnia niedziela
 dzisiaj się rozstaniemy
dzisiaj się rozejdziemy
ostatni raz…” 
Któż nie zna tej piosenki doskonale zaśpiewanej przez 

Mieczysława Fogga? I właśnie ona ciśnie mi się na usta 
w ten wtorkowy wieczór, czternastego listopada. Zapamię-
tam tę datę, bo słowa „ostatni, wieczny czas…” mają nega-
tywne konotacje.

Miały być cztery jedynki, czyli 1111 numer „TO i biba 
z tej okazji. Miał być mój okrągły numerek, a tu… 337. Co 
to za liczba? No, przyznaję, że niejednokrotnie psioczyłam 
na Naczelnego, że dzwoni i bezczelnie informuje, że już 
wtorek. Że uprzejmie pyta, czy będzie felieton. Nie naci-
ska, ale czeka. I to On wyliczył, że ponad sześć lat w każdy 
wtorek siadałam przed komputerem i… pisałam. 

I co ja mam dzisiaj powiedzieć? Co można napisać po 
raz ostatni? Zabrzmiało jak testament.

Kilka dni temu odeszła już na zawsze Osoba mi bliska. 
W czasach mojej młodości była mi naprawdę bliska. Była 
już w podeszłym wieku, chorowała i wiedziałam, że TO 
musi nadejść, ale TO miało być kiedyś. Odeszła w czwar-
tek rano ku zaskoczeniu wszystkich bliskich. Żałowałam, 
oczywiście, że TO nastąpiło, ale jeszcze bardziej tego, że 
nie powiedziałam Jej tego, co powinnam. Teraz więc po-
wiem, żeby nie żałować.

Nie żałuję ani jednego wtorku, kiedy psioczyłam, ale 
pisałam, choć mogłam na przykład nauczyć się gotować. 
Nie żałuję tych sześciu lat i co środowych spotkań na ostat-
niej stronie, bo dzięki nim zyskałam uśmiech tych, którzy 
to czytali, czasami wzruszenie, łzę, dobre słowo. Tak mnie 
zapewniał Naczelny, do którego docierały takie informacje.

Każdej środy docierały do olecczan wiadomości o zda-
rzeniach, ludziach stąd, i sąsiadach, bliskich. Mógł tu napi-
sać każdy, choćby o pasaniu gęsi, jeśli potrafił to ciekawie 
przekazać. Dzięki temu Olecko było takie „nasze”, bliskie. 
Weźcie Państwo którykolwiek numer Tygodnika sprzed 

paru laty. Ileż tam ciekawostek, przeróżnych ogłoszeń, 
zdjęć… aż trudno uwierzyć, że tyle się działo. I dzieje się, 
a nad tym wszystkim czuwał jeden Naczelny – wiecznie 
pogodny, uśmiechnięty, bez zadęcia. Niestety, trudne pra-
wa ekonomii pokonały go. Szkoda, że nie znalazła się oso-
ba/osoby, które wsparłyby gazetę. To szczytna inicjatywa 
i tak potrzebna w kosmicznym, wirtualnym coraz bardziej 
świeci

Może „TO” jest reliktem przeszłości, może wystarczy 
klikniecie, żeby być bliżej, szybciej, ale Tygodnik jest (a 
może już był?) taki nasz, zwyczajny, ciepły. Ustrój się 
zmienił, władze się zmieniały, ruszyły nowe budowy, a 
Tygodnik był. Jeszcze niedawno świętował swój tysięczny 
numer i wydawało się, że będzie zawsze. Niestety…

Za tydzień też będzie wtorek, ale już Naczelny nie 
zadzwoni i nie przypomni, że ktoś czeka na mój felieton. 
Nie będę gderać pod nosem, że mam świetny temat, tyl-
ko nie wiem, jak go ugryźć, albo jestem zmęczona, albo… 
nie będzie żadnego albo. Nie trzeba będzie pisać, myśleć, 
kombinować. Wreszcie wtorkowe popołudnie (czasami 
wcześniej to się zdarzało, nie koniecznie we wtorek) bę-
dzie wolne. Będzie lepiej? Będę szczęśliwsza? Będę miała 
więcej czasu? Nie! Brutalna prawda jest taka, że może nie 
powstać już żaden felieton, bo po co? Do szuflady?

Nie wiem, co napisać na pożegnanie. Może to, że będę 
tęsknić, bo będę. To, że Marka podziwiam, bo robił coś 
wspaniałego. 

Marku! Dziękuję za te 337 spotkań. Jestem Ci wdzięcz-
na nie tylko za ostatnią stronę, ale za to, że mi zapropo-
nowałeś współpracę. Gdyby nie Ty, nie pochyliłabym się 
337, nie miałabym odwagi, by podzielić się z Czytelnikami 
swoimi emocjami, przeżyciami, radościami i smutkami. 
Dziękuję, że dałeś mi wiarę, że mogę, że powinnam pisać 
i mi to umożliwiłeś. Marek spełnił swoje marzenie i dał 
miejsce innym. Wierzę, że coś nowego już na niego czeka. 
Życzę Mu tego.  

Drodzy Czytelnicy! Dziękuję, że gościłam w Waszych 
domach. Bądźcie zdrowi, życzliwi i dobrzy dla siebie i in-
nych, podążajcie za swoimi marzeniami. Mam nadzieję, że 
się spotkamy przy okazji. Do miłego!

Pora zdjęć kokardę. Szkoda. 
Marusia - Grażyna Serafin


