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Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki.
Mark Twain

Nr 40 (716)

5

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

października 2011 r.

Nr 40
(716)

cena 1,50 zł

wywiad z Robertem Leszczyńskim wewnątrz numeru
Komunikat
30 września kapituła Stowarzyszenia
Kulturalnego „Przypisani Północy” w
składzie:
Maria Wanda Dzienisiewicz, Bogusław Marek Borawski, Andrzej Cieśluk, Ryszard Demby, Zbigniew Fałtynowicz, Marek Gałązka, Andrzej
Kamiński, Roman Karsztun, Józef
Kunicki, Wojciech Łukasik, Dariusz
Morsztyn, Marek Nowicki, Zbigniew
Terepko, Jerzy Weiss

spośród dziesięciu nominowanych
nadała tytuł Pasjonata Roku 2011

V32909

K60401

Ewie Kozłowskiej

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

MARKET BUDOWLANY

V41005

V43103

M.Pietraszewski

V32509

MAJSTER

WĘGIEL:

Tel. (87) 520 44 46

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256

V43802

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

posezonowa wyprzedaż
kosiarek
STIGA VULCAN EINHELL

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

13 sierpnia o 19.09 jeden zastęp
JRG PSP usuwał wodę w zalanej
piwnicy domu przy ulicy Mickiewicza.
13 sierpnia o 19.09 jeden zastęp
JRG PSP usuwał wodę w zalanej
piwnicy domu przy ulicy Wiejskiej.
13 sierpnia o 19.25 jeden zastęp
OSP Borawskie usuwał wodę w
zalanej piwnicy domu przy ulicy
Reja.
13 sierpnia o 19.25 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał wodę w zalanej piwnicy domu przy ulicy Sembrzyckiego.
13 sierpnia o 19.25 jeden zastęp OSP
Szczecinki usuwał wodę w zalanej
piwnicy domu przy ulicy Cichej.
13 sierpnia o 19.42 jeden zastęp JRG
PSP usuwał wodę w zalanej piwnicy
domu przy ulicy Lesniej.
13 sierpnia o 20.03 jeden zastęp
OSP Borawskie usuwał wodę w zalanej piwnicy domu przy ulicy Żeromskiego.
13 sierpnia o 19.09 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał wodę w zalanej
piwnicy domu przy ulicy Kolejowej.
13 sierpnia o 20.20 jeden zastęp
JRG PSP usuwał wodę w zalanej
piwnicy domu przy ulicy Bohaterów
Białostocczyzny.
13 sierpnia o 20.56 jeden zastęp JRG
PSP zabezpieczał studzienkę opadową na której nie było pokrywy.
13 sierpnia o 22.55 trzy zastępy JRG
PSP oraz po jednym zastępie OSP
Borawskie i OSP Szczecinki gasiły
pożar budynku gospodarczego w
Sedrankach.
14 sierpnia o 9.24 po jednym zastępie JRG PSP, OSP Świętajno i OSP
Lenarty gasiły pożar budynku gospodarczego w Sedrankach.
14 sierpnia o 17.41 jeden zastęp JRG
PSP usuwał zadymienie z mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej.
14 sierpnia o 19.49 jeden zastęp
JRG PSP ściągał z jeziora Olecko
Małe dryfującą po nim pustą łódź.
15 sierpnia o 17.17 jeden zastęp
JRG PSP usuwał konar drzewa
znad alejki w parku przy placu
Wolności.

Komuny i uzurpatorzy tworzyli Place po
to by defilowali nimi
tłumnie wyznawcy ich
wiary.
Normalne miasta i
normalni władcy budowali domy wokół rynków. Bo tylko Rynek,
ten pisany z dużej litery i ten dziejący się ciągle pisany z małej dawał podstawy do tego by trwać. Dawał chleb.
Dla tych co chcieli chleba i igrzysk (czyli po naszemu najtańszej rozrywki) potrzebne
były place. Po nich maszerowało wojsko. Weź16 sierpnia o 18.25 jeden zastęp OSP Świętajno
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Świętajnie.
16 sierpnia o 18.29 jeden zastęp JRG PSP
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sedrankach.
17 sierpnia o 17.27 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Jabłonowie.
17 sierpnia o 18.19 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Mazurach.
17 sierpnia o 19.49 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Dąbrowskich.
18 sierpnia o 12.56 trzy zastępy JRG PSP
usuwały zadymienie z mieszkania na osiedlu
Siejnik.
18 sierpnia o 18.30 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Szeszkach.
18 sierpnia o 19.06 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Olecku Małym.
19 sierpnia o 7.11 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do rzekomo przewróconego ciągnika
w Borawskich. Alarm fałszywy.
19 sierpnia o 14.51 dwa zastępy JRG PSP
oraz jeden zastęp OSP Wieliczki gasiły przy
ulicy Kościuszki pożar przyczepy campingowej.
19 sierpnia o 16.50 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Olecku Małym.
19 sierpnia o 17.40 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Kleszczewie.
19 sierpnia o 18.04 jeden zastęp JRG PSP
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sedrankach.
informacji udzieliła
starsza sekcyjna Katarzyna Jeglińska

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V42903

my historię placu Defilad w Warszawie.
Zlikwidowano kilka kwartałów ulic, na
której to powierzchni przed 1939 rokiem
żyło około 100 tysięcy ludzi. Zrobiono
to tylko po to, by w Pierwszomajowym
Pochodzie przepędzić przed trybuną,
gdzie stali komunistyczni przywódcy,
kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a 22 lipca
(Święto powstania socjalistycznej Polski) mogły przejechać tamtędy czołgi
zegnane z poligonów.
Porewolucyjna Francja poszła w monumetaliźmie jeszcze dalej. Zamknęła
aleje zwane Polami Elizejskimi Łukiem
Triumfalnym. Tam są (co prawda coraz
rzadziej) organizowane defilady łącznie
z tą, którą po zdobyciu w 1940 Paryża
odebrał Hitler.
We wszystkich normalnych krajach
nie ma gdzie defilować. Oddziały generała Maczka wyzwalające Holandię
przeciskały się defilując przez wąskie
uliczki kupieckich miast. Olecko też
było miastem kupców i dla uczczenia
jego kupieckiej historii (niszczonej skutecznie przez supermarkety) nazywajmy
centrum miasta, tak jak było to dawniej,
RYNKIEM.
B. Marek Borawski

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

GRÜNLAND

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Zbigniew Bonio
• Marta Makowska
• Mariusz Naruszewicz
• Andrzej Niechowski
• Regina Rojek
• natalia Senderacka
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V32609
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ

2 września

... skład orzekający Kolegium RIO pozytywnie zaopiniował
możliwość spłaty przez gminę Olecko kredytu w wysokości
3,8 miliona złotych. 			
(UM wf)

7 września

... skład orzekający Kolegium RIO wydał pozytywną opinię
o przedłożonej przez Urząd Miejski informacji o wykonaniu
budżetu z pierwsze półrocze 2011. 		
(UM wf)

Do szkół podstawowych
i gimnazjów

... na terenie gminy uczęszcza 2079 uczniów. 1377 to
uczniowie szkół podstawowych, a 702 to gimnazjaliści.
Gmina zatrudnia 247,65 nauczycieli – przeliczając zatrudnienie na pełne etaty. 			
(UM wekis)

Olecka Izba Historyczna

zaprasza 6 października (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie Początek i koniec. 1939-1945, na który złoży się prezentacja fragmentów filmu dokumentalnego z 1940 roku pt.
„Kampania w Polsce” oraz książki „Łuny nad jeziorami”
Jerzego Adamczewskiego.

V32809

Film pokazuje początki II wojny światowej w Polsce z
perspektywy niemieckiej, natomiast książka, napisana przez
polskiego historyka, jej końcowy etap, który rozgrywał się
na terenie Prus Wschodnich.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Plac Wolności 2 – Stary Ratusz
Budynek Urzędu Miejskiego w parku, pierwsze piętro.
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŒCIE
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Muzeum Ziemi Ojczystej (wystawa) – Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• wystawa plakatu, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Las w obiektywie, hol kina „Mazur” - wystawa fotografii
5 października (środa)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w ,,piątkach” piłkarskich chłopców szkół podstawowych., Boisko w Kowalach Oleckich
9.00 - Piłka nożna 11, Mistrzostwa Powiatu szkół gimnazjalnych, Boisko MOSiR ze sztuczną murawą
19.00 - Dolina Muminków w listopadzie, spektakl teatralny,
sala widowiskowa DK Gołdap
6 października (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
14.00 - Warsztaty Teatralne, sala Teatru AGT
18.00 - Dolina Muminków w listopadzie, spektakl teatralny,
sala kina „Mazur”
7 października (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
mija termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy wojewodzie warmińsko-mazurskim (szczegóły w TO 37/713)
8 października (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
12.30 - Mecz piłki nożnej juniorów ,,Czarni” Olecko - ,,Reduta” Bisztynek, Stadion Miejski w Olecku.
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14.00 - Concordia Elbląg - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
9 października (niedziela)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
10 października (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 35
16.00 - rozpoczęcie kursu w Szkole Nauki jazdy Jerzego Miliszewskiego
11 października (wtorek)
apteka dyżurna: Składowa 6
12 października (środa)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - ,,7” piłkarskie dziewcząt, Boisko Orlik
Otwarcie Salonu Jesiennego w Paryżu. Na wielkiej wystawie
sztuki można obejrzeć fotografię Ewy Kozłowskiej.
13 października (czwartek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Dzień Edukacji Narodowej - uroczystość w sali kina „Mazur”, koncert piosenek Agnieszki Osieckiej
14 października (piątek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
19.00 - „Kultura bez barier” - koncert
15 października (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
16 października (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
15.00 - Czarni Olecko - Pogoń Łapy, mecz piłki nożnej
17 października (poniedziałek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
18 października (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 35
9.00 - Piłka ręczna chłopców i dziewcząt, Hala ZST
19 października (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
20 października (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 37
21 października (piątek)
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Aby lasy rosły w siłę !

W piątek 23 września 2011 roku uczniowie klasy III D Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku włączyli się w akcję
„Sprzątanie świata”. Pod opieką nauczycielki
biologii pani Elżbiety Orlik-Gogacz oraz studentki biologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Moniki Racis, odbywającej praktykę studencką w naszej
szkole, oczyszczali kompleks leśny nad jeziorem Sedraneckim.
Przebieg akcji koordynowali pracownicy Nadleśnictwa
Olecko: Sławomir Sienkiewicz, leśniczy Leśnictwa Szczedranka oraz Piotr Grudzień. Nadleśnictwo zapewniło młodzieży rękawice, worki i poczęstunek, a Urząd Miejski transport. Po zakończeniu sprzątania na gimnazjalistów czekało
ognisko i kiełbaski.

Opiekunka młodzieży, Elżbieta Orlik-Gogacz, tak podsumowuje przeprowadzone działanie ekologiczne: ”Ach,
lesie nasz! Chciałoby się krzyknąć... Ale czy na pewno nas
wszystkich? Czy również tych, którzy zostawili w nim butelki, puszki i mnogość innego śmiecia? Stara prawda mówi,
że są ludzie i ludziska. Optymizmem napawa fakt, że z młodzieży, która bierze udział w takich akcjach wyrosną ludzie
proleśni, proekologiczni, tacy prawdziwi homo sapiens”.
„Sprzątanie świata” jest ogólnoświatową kampanią odbywającą się każdego roku we wrześniu, polegającą na zbiorowym sprzątaniu śmieci, które zalegają w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Jej celem jest rozbudzenie świadomości
ekologicznej mieszkańców naszej planety.
Akcja ta wywodzi się z Australii, gdzie w roku 1989 po
raz pierwszy mieszkańcy Sydney sprzątali port. Aktualnie
130 państw bierze w niej udział, w tym Polska. Inicjatorką
przystąpienia Polski do „Sprzątania świata” w roku 1994 była
Mira Stanisławska-Meysztowicz, wybitna działaczka ekologiczna, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Lasy to życie –
chrońmy je” i wpisywała się w obchodzony Międzynarodowy
Rok Lasów ogłoszony przez ONZ.
Wojciech Jegliński

Stypendia sportowe

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olecku, tj. 29 września
20111r. wręczono stypendia sportowe dwóm uczniom gminnych szkół.
Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Sobczak wręczyli stypendium sportowe I stopnia Justynie Miszczak, uczennicy Gimnazjum nr 1
z Oddz. Integracyjnymi w Olecku. To dowód uznania za zajęcie V miejsca (kat. -44kg Teakwondo Olimpijskiego) na XVII
Ogólnopolskiej olimpiadzie Młodzieży.
Kamil Gryglas, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana
Pawła II w Olecku otrzymał stypendium sportowe II stopnia
za zajęcie I miejsca na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów w Szachach.
Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM

„Nasze Mazury Cudem Natury”

Tak twierdzi społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej
nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku, która 15 IX 2011 r. tłumnie zgromadziła się w holu szkoły, aby zbiorowo uczestniczyć
w głosowaniu na Mazurskie Jeziora w światowym konkursie
Fundacji New 7 Wonders poprzez wysłanie SMS-a.
tekst: Ewa Ciechanowska
zdjęcia: Ewa Łapszys

Od września

... ruszyła druga tura zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu „Mała Akademia Pływania”. Gmina na ten
cel otrzymała od ministerstwa sportu i turystyki dotację w
wysokości 45 tysięcy złotych. W zajęciach weźmie udział 180
uczniów z terenu gminy. 			
(UM wekis)

to@borawski.pl

„Losy Bliskich na Wschodzie”
22 września Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku miała zaszczyt gościć delegację
z Ufy i Omska w ramach
programu „Losy Bliskich na
Wschodzie”. Dyrektor Eligia
Bańkowska wraz z przedstawicielami rady pedagogicznej, ciepło powitała przybyłych gości.
Równie gorące powitanie przygotowali uczniowie
klasy VI b. Młodzi artyści
wystąpili w strojach „postaci sienkiewiczowskich”, tym
samym przybliżając sylwetkę
naszego patrona. Oczarowane
występem panie z dalekiego
wschodu dały się porwać do wspólnego śpiewu piosenki
pt. „Mazury”.
Następnym punktem wizyty delegacji było uczestnictwo w zajęciach szkolnych. I tak panie wzięły udział w
zajęciach zintegrowanych w klasie II b, które obejmowały edukację polonistyczną i plastyczną. Toczyły się wokół
tematu „Kto mieszka w naszych domach”. Przyglądały
się zmaganiom dzielnych pięciolatków z językiem angielskim oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych wykonując wspólnie z dziećmi akwarium z
kolorowymi rybkami. Miały okazję wykazać się wiedzą
matematyczną w klasie VI c, gdzie przy użyciu technik
komputerowych uczniowie utrwalali wiadomości o ułamkach zwykłych.
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Goście mieli również przyjemność obejrzeć kolorowy i pełen wigoru występ klasy I b tańczącej krakowiaka. Na koniec pani psycholog pokazała w jaki
sposób wykorzystuje elementy arteterapii na zajęciach
socjoterapeutycznych w grupie czwartoklasistów.
Po tak pracowitym, lecz jakże mile spędzonym
czasie, delegacja gości spotkała się z przedstawicielami rady pedagogicznej, aby podzielić się swoimi

spostrzeżeniami i wnioskami. Wszystkie obserwowane
zajęcia bardzo podobały się gościom a ciekawe metody
i techniki pracy stosowane przez prowadzących nauczycieli będą inspiracją i zostaną wykorzystane na lekcjach
u naszych zagranicznych przyjaciół.
tekst i zdjęcia: Agnieszka Tomczyk-Żylińska

V43502
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PLAC WOLNOŚCI,
czyli „najważniejsza jest
WIZJA”
Festiwal filmu incydentalnego
i zaskakującego
Festiwal Leszczyńskiego
Może budzić zdumienie, że nasz region
nie ma ani jednej wielkiej, prestiżowej, europejskiej ani nawet ogólnopolskiej imprezy kulturalnej.
Przystanek Woodstock, Camerimage, festiwal w Sopocie czy Opolu, Festiwal Polskich
Filmów, Jazz Jamboree i setki innych odbywają
się GDZIEŚ INDZIEJ!
Nie jest to kwestia wielkości miasta, czy położenia regionu nie ma znaczenia, wszak Przystanek Woodstock odbywa się w niewielkich
Żorach na samej granicy polsko-niemieckiej.
O roli takiej kulturalnej marki nie trzeba chyba
przekonywać, z czym bowiem kojarzy się nazwa
niewielkiej miejscowości Jarocin. Nie jest to też
kwestia wielkich tradycji, bo festiwal Pozytywne Wibracje, na którym w tym roku był m.in. Seal, odbywa się w
Białymstoku od niedawna. Dlatego dziwić może nie tylko fakt, że
takiego festiwalu tutaj nie ma, ale właśnie że TO NIKOGO NIE
DZIWI!
Sam często bywam uczestnikiem, jurorem, szefem prasowym
albo współorganizatorem na wielu festiwalach, nie tylko muzycznych. Wiem jak to się robi, jak się pozyskuje pieniądze i jak promuje.
Byłem rzecznikiem prasowym Przystanku Woodstock, wielokrotnie jurorem na festiwalu polskich wideoklipów Yach Film w
Gdańsku, szefem jury na Targowa Street Film & Music Festival

na łódzkiej filmówce i wielu innych
uczestnictw jako obserwator, patron
medialny (Gazety Wyborczej czy
Wprost) czy akredytowany dziennikarz było dosłownie tysiące.
W porozumieniu z tymi festiwalami pół roku temu postanowiłem zrobić swój własny w rodzinnym Olecku. Jednak jego formuła
pozwala, żeby zrobić go w czterech
miastach: Olecku, Ełku, Giżycku, z
finałem w Olsztynie.
NAJWAŻNIEJSZA
JEST
WIZJA, czyli obraz i pomysł.
Byłby to festiwal takich filmów, a
raczej filmików, jakie całymi nocami pokazujemy sobie na youtube
i w innych mediach (na prywatny
użytek nazywam to Youtube Party).
Są to zaskakujące muzyczne wideoklipy, zabawne reklamy, filmy
zarejestrowane incydentalnie nawet
na telefon komórkowy, happeningi
internetowe, czy skromne (np. dyplomowe) realizacje artystyczne.
Festiwal wyobrażam sobie jako
letnią, całonocną prezentację na otwartym powietrzu (np. w amfiteatrze w Olsztynie) z hałaśliwą, wiwatującą publicznością, jak podczas
„Nocy reklamożerców” i z nagrodami publiczności w kilku niezależnych kategoriach.
Festiwal będzie kosztował praktycznie ZERO ZŁOTYCH i jestem pewien, że szybko stanie się ogólnopolską i europejską sensacją.
Warmińsko-mazurskie zasługuje na WIELKĄ IMPREZĘ, która
będzie promowała nasz region lepiej, niż tysiące horrendalnie drogich
billboardów i reklam telewizyjnych!

Robert Leszczyński, kandydat na posła
z listy Ruchu Palikota z warmińsko-mazurskiego

Ćwiczenia strażackie w Kowalach Oleckich
28 września w budynku Gimnazjum w Kowalach Oleckich w pomieszczeniach kuchni szkolnej wybuchł pożar. Dyrekcja wraz z pracownikami szkoły przeprowadzili sprawną
ewakuacje uczniów i personelu, niestety w budynku pozostały dwie osoby.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia organizowane w ramach koncentracji gminnej jednostek OSP z gminy Kowale
Oleckie.
W manewrach brały udział 3 zastępy OSP oraz 1 zastęp
z JRG PSP Olecko. Ćwiczenia miały na celu prowadzenie
właściwej organizacji ewakuacji z budynku przez personel
szkoły, doskonalenie czynności ratowniczych z szczegól-

nym uwzględnieniem ratownictwa
medycznego
oraz sprawdzenie dyspozycyjności i czasu dojazdu
do zdarzeń jednostek OSP.
Ponadto sprawdzono sprawność pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP z
gminy Kowale Oleckie.
Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Olecku
kpt. Tomasz Jagłowski
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646

to@borawski.pl
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Podaruj sobie zdrowe życie
15 września o 12.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury
„Mazury Garbate” Powiat Olecki zorganizował dla uczennic
z I klas szkół ponadgimnazjalnych spotkanie pn. „ Podaruj sobie zdrowe życie – profilaktyka raka szyjki macicy”. Spotkanie było zorganizowane w ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy
na lata 2009-2015”.

W spotkaniu uczestniczyły uczennice z Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone, Zespołu
Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego w Olecku, a także nauczyciele oraz Partnerzy realizowanego programu zdrowotnego. Ogółem edukacją
zdrowotną z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy objęto

-

220 osób. Wśród nich było 19 niedosłyszących dziewcząt,
dlatego na sali byli tłumacze języka migowego.
Celem spotkania było podniesienie świadomości zdrowotnej dziewcząt na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów ich redukcji. Działania te
służyły podniesieniu świadomości zdrowotnej i wyrabianiu
u nich nawyku dbania o własne zdrowie. Wskazywano możliwe działania profilaktyczne oraz przełamywano stereotypowe podejście do badań ginekologicznych.
W części merytorycznej spotkania udział wzięła Ida
Karpińska – Prezes Ogólnopolskiej Organizacji Na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”, Danuta Michałowska – położna z Olmedica Sp. z o.o. w Olecku
oraz ks. Dariusz Smoleński – proboszcz Parafii w Świętajnie, psycholog.
W tym dniu o 17.00 zorganizowano kolejne spotkanie z
zakresu profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet zamieszkujących nasz powiat. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad
40 kobiet.
Przekazane przez prowadzących informacje wywołały ogromne zainteresowanie i poruszenie wśród młodych
dziewcząt z I klas ponadgimnazjalnych jak również kobiet.
Wszyscy uczestnicy obu spotkań otrzymali materiały informacyjno – promocyjne z zakresu profilaktyki raka szyjki
macicy przekazane przez GlaxoSmithKline i WOK z Olsztyna, a także kosmetyki ufundowane przez firmę kosmetyczną
BIELENDA.
Na zakończenie spotkań ogółem wylosowano 16 osób,
którym przekazano zestawy kosmetyczne ufundowane przez
OCEANIC i Dr Irenę Eris.
Wszystkim Sponsorom i Partnerom serdecznie dziękujemy!
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B22210

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

10
października
godz.

tel. 520-23-36

1600

L70505
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„Dzień Niesłyszącego i Pożegnanie lata”
28 września o 16.00 w Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.
św. Filipa Smaldone uczniowie wraz z dyrektorem, wychowawcami i wychowankami Domu Dziecka pod opieką wychowawcy Małgorzaty Pskowskiej uczestniczyli
we wspólnej zabawie integracyjnej.
Imprezę zorganizowali nauczyciele:
Grażyna Kuczyńska, Mirosława Góralska, Iwona Mikoś, Tomasz Filon, Zbigniew Miliszewski, Radosław Wiśniewski.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania

Na koniec było wspólne malowanie kredą rysunku na boisku szkolnym
pt. „Pożegnanie lata”.
Pożegnanie lata odbyło się w scenerii złotych
kolorów jesieni kredą pisanych. Wychowankowie
rywalizowali w czterech
grupach – słoneczka,
chmurki, kwiatuszki i koniczynki.
Zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wychowanków, tych małych i tych starszych. Każdego nagrodzono
słodyczami. Podsumowaniem spotkania było ognisko oraz
dyskoteka, zakończona słodkim poczęstunkiem.
Grażyna Kuczyńska, fot. archiwum szkoły
przybyłych gości i zaproszenia do wspólnej zabawy. Impreza integracyjna była wspaniałą okazją do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sprawdzeniem swoich
umiejętności „zdrowej” rywalizacji i współdziałania oraz
pogłębiania kontaktów z innymi.
Wychowankowie zmierzyli się z różnymi konkurencjami sportowymi. Między innymi były to zabawy: „Zabawa
integracyjna – lustra”, „Rzut beretem i kaloszem”, „Bieg
w stroju kąpielowym”, „Bieg na plażę z akcesoriami: koło
do pływania, rękawki, koc, ręcznik, kapelusz ”, „podchody - szukanie ukrytych przedmiotów na terenie ośrodka”,
„Co to jest za owoc – konkurs smaki”, konkurs plastyczny
„Wspomnienie z wakacji” oraz rozwiązanie krzyżówki.

Pożar w Niedziwedzkich

27 września około 10:00 wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym w miejscowości Niedźwiedzkie gm. Wieliczki. Na
miejsce zdarzenia jako pierwsi przybyli druhowie ochotnicy
z OSP Wieliczki, którzy podjęli skuteczną akcję gaśniczą. Po
kilku minutach na miejscu byli już strażacy z Olecka, w aparatach powietrznych weszli do środka budynku, przeszukali
pomieszczenia na szczęście w środku nie było osób poszkodowanych.
Pomieszczenia oddymiono, wyniesiono nadpalone wyposażenie i rozebrano część konstrukcji ścian i stropu. W akcji
trwającej 1 godzinę i 45 minut brało udział 16 strażaków. Okoliczności i przyczyny powstania pożaru bada olecka policja.
kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko
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Wywiad z Robertem Leszczyńskim

B. Marek Borawski - Jak to jest być Warszawiakiem
z Olecka?
Robert Leszczyński - Bardzo łatwo. Przypominam,
że Warszawa to miasto napływowe. Po Powstaniu Hitler
je wypalił „do gruntu” i niemal wszyscy przedwojenni
mieszkańcy wyjechali. Jest taki mało śmieszny dowcip, że
„prawdziwego Warszawiaka spotkasz w Krakowie”. Teraz
z Warszawiakami jest jak z Amerykanami. Prawdziwymi
Amerykanami są tylko Indianie. Reszta to Amerykanie
włoskiego, irlandzkiego, polskiego, żydowskiego pochodzenia itd. Każdy jest skądś. A jeśli nie wiesz skąd jesteś,
to znaczy, że jesteś frajerem.
Dlatego poszedłeś na finał „Idola” w koszulce Czarnych Olecko?
To był dosyć wariacki pomysł. Rzuciłem go w luźnej
rozmowie z Heńkiem Trznadlem. A on na to, że jeśli mówię poważnie, to on mi zrobi taką koszulkę. Wysłałem mu
więc kilka swoich koszulek, a on je dał Zbyszkowi Burbie, żeby zrobił nadruki. Zbyszek ma agencję reklamową
i zajmuje się takimi rzeczami. Sprawa była wariacka bo
na fidał „Idola” - 7 milionów oglądalności - chcieli mnie
ubrać w garnitur od Armatniego. A ja wyskakuję w koszulce Czarnych Olecko. Tomek Jacyków, który nas wtedy
stylizował powiedział, że „nie rozumie tego zamysłu estetycznego, ale docenia mój oryginalny styl”. Poprosił tylko
żeby koszulka była czarna.
Jakie były reakcje?
Heniek, to znaczy pan wiceburmistrz mówił, że sprawa
była później szeroko komentowana w Olecku, w władze
innych miejscowości pytały go jak on to załatwił i ile to
kosztowało.
A reakcje w programie?
Wyłącznie pozytywne. Olecko jest generalnie pozytywnie kojarzone za sprawą Janusza Panasewicza i Przystanku Olecko. No i jest jeszcze kojarzone turystycznie – z
jeziorami mazurskimi, żeglarstwem, wędkarstwem itd.
Rzadko ktoś kojarzy nas ze słynnym aresztem śledczym.
Jak Włodowa ze słynnym linczem, a Włoszczowa z peronem Gosiewskiego? Ale z aresztem, to przesadziłeś! Nic
o tym nie słyszałem...
Może i tak, ale, nie wszystkie miejscowości dobrze
się kojarzą, jak np. Jarocin z festiwalem. Olecko kojarzy
się pozytywnie. Jedna moja ex-dziewczyna, kiedy była ze
mną w Olecku powiedziała, że to wcale nie taka sztuka
szczycić się Oleckiem. Sama była z Ciechanowa. Teraz
Ciechanów może być dumny, albo nie, z Dody. Co roku
jestem jurorem na festiwalu coverów w Kamiennej Górze.
Powiedziałem tamtejszemu burmistrzowi, że w okolicach
mojej rodzinnej miejscowości mieszka Janusz Panasewicz, Jerzy Hoffman, Magda Środa, Jurek Kisielewski
i kilka innych osób, które chętnie biorą udział w promocji
miasta. Powiedział jak w reklamie: „Bezcenne!”. Bo on nikogo takiego nie ma.
Olecko jest wyjątkowe?
Chyba dla każdego miejsce, w którym się urodził, spędził dzieciństwo, podstawówkę i szkołę średnią jest wyjątkowe. Choć nie zawsze wszystko wspominamy fajne.
Kiedyś opowiadałem Wojtkowi Pilichowskiemu, wybitnemu warszawskiemu muzykowi, że w naszym jeziorze w
nocy raki można zbierać jak grzyby. On odpowiedział, że
w Parku Skaryszewskim na Pradze, w dzieciństwie widział
tylko psie kupy.
A twoje wspomnienia?
Oczywiście cudowne! Ale ja nie jestem obiektywny.
Wszystko filtruję w pamięci. Zostają tylko dobre wspomnienia. Choć kiedy wyjeżdżałem z Olecka na studia na
Uniwersytet Warszawski, czasy były ponure - „ciemna noc
stanu wojennego”. To było zupełnie inne miasto niż teraz.

Z zainteresowaniem obserwowałem jak się zmienia, bo Marek Gałązka zawsze zapraszał mnie na Przystanek Olecko i
na inne imprezy. Przyjeżdżałem też do rodziny i przyjaciół,
więc byłem na bieżąco.
Co mógłbyś zrobić dla Olecka?
Może najpierw opowiem jak kiedyś dzięki Olecku dostałem pracę w Warszawie. To zabawna historia.
Słucham uważnie.
Kiedyś opowiedziałem historię plebiscytu na Warmii
i Mazurach z 1920 roku Cezaremu Gryzowi z tygodnika
Wprost. To była jakaś prywatna impreza, ale on powiedział,
że historia jest świetna i żebym to napisał. Siadłem więc i
napisałem. Trochę zbyt rozlegle, co w końcu miało się przerodzić w książkę. Wprost opublikował fragment, po czym redaktor naczelny Stanisław Janecki zaproponował mi posadę
szefa działu kultury. Pracowałem tam przez trzy lata, aż do
zmian własnościowych i przyjścia Tomasza Lisa.
Czy skończyłeś tę książkę?
Nie skończyłem. We Wproście miałem taki zapieprz, że
nie było czasu. Po odejściu z Wprostu napisałem natomiast
powieść, której akcja dzieje się w Olecku.
No proszę!? O czym to jest?
Biografia fikcyjnego zespołu rockowego z lat 80. Zespół
jest oczywiście z Olecka, które w powieści jest tylko częściowo odwzorowane. W powieściowym Olecku jest np. duża
jednostka wojskowa.
A bohaterowie do kogoś z nas podobni?
Absolutnie nie ma żadnych podobieństw. Wszystkie postaci są fikcyjne. Nawet dyrektor domu kultury w Olecku w
żaden sposób nie przypomina Marka Gałązki. Powieść wyjdzie w listopadzie.
W takim razie wracam do pytania, co mógłbyś zrobić dla
Olecka?
Najchętniej to, na czym się dobrze znam, czyli festiwal. I
to niekoniecznie muzyczny. Dziwna sytuacja, ale w naszym
regionie nie ma ani jednego dużego festiwalu o znaczeniu
ogólnopolskim. Żeby zrobić taki festiwal potrzebny był oryginalny pomysł, jakaś wizja.
Wpadłem na ten pomysł w styczniu tego roku w czasie
festiwalu „Kustendorf” na pograniczu serbsko-bośniackim.
To jest festiwal studenckich etiud filmowych organizowany
przez Emira Kusturicę, reżysera, który w tym roku był przewodniczącym jury w Cannes. Zawieźliśmy tam silną polską
reprezentację – sześć filmów m.in. z festiwalu organizowanego na łódzkiej „Filmówce”. W tym „Jutro mnie tu nie będzie” Julii Kolberger, który dostał na tym festiwalu drugą
nagrodę.
Festiwal ten ma miał raczej charakter biesiadny – rodem
wprost z filmów Kusturicy. Razem z innymi uczestnikami z
wielu krajów całe noce puszczaliśmy sobie filmiki na youtube – niekoniecznie jakieś durne wpadki jak słynny „forfiter”
– bodaj największy przebój internetowy wszech czasów.
Puszczaliśmy animacje, wideoklipy, filmy amatorskie
czy nawet zabawne reklamy.
Zadałem sobie wtedy pytanie, dlaczego nie zrobić festiwalu takich właśnie filmów? Dlaczego nie w Olecku, gdzie
wszystko będzie mi łatwiej zrobić? Od razu wysłałem kilkadziesiąt sms-ów do znajomych z Olecka.
I co?
Wszyscy byli na tak!
Festiwal filmów incydentalnych i artystycznych z Internetu zrobimy najpierw na próbę w Oleckim kinie w listopadzie
albo styczniu. A potem powtórzymy latem w oleckim amfiteatrze. Cała noc internetowego szaleństwa z całego świata! To
będzie festiwal, który stanie się marką w całej Polsce!
W czym będę mógł, to przy festiwalu pomogę. Dziękuję
za rozmowę.

to@borawski.pl
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Finał Wojewódzki II Turnieju Orlika w piłce nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
dziewczęta młodsze (kl. V SP i młodzsze):
1. LUKS Sport z Kulturą Wydminy
2. SP Waśniewo
3. SP 1 Barczewo
4. LUKS Kormoran Brzydowo
dziewczęta starsze (kl. VI SP i I gim.):
1. LUKS Sport z Kulturą Wydminy
2. Debeściaki Vęgoria Węgorzewo
3. UKS Iskra Narzym
4. LUKS Kormoran Brzydowo
5-6. Tornado Gwiździny i KGS SP 3 Biskupiec
chłopcy młodsi (kl. V SP i młodsze):
1. SP 2 Dobre Miasto
2. UKS Rona 03 Ełk
3. SP 16 Elbląg
4. SP 2 Ostróda
5-6. SP 1 Nidzica i Orliki Korsze
chłopcy starsi (kl. VI SP i I gim.):
1. Debeściaki Vęgoria Węgorzewo
2. Gimnazjum Publiczne Dobre Miasto

zdjęcia Józef Kunicki

27 września na Stadionie MOSiR ze sztuczną nawierzchnią
Ministerstwo Sportu i Turystyki, SZS Olsztyn i MOSiR Olecko zorganizowały Wojewódzki Finał Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Sędzią głównym rozgrywek był Dariusz Karniej.
Sędziowali również: Marek Stankonowicz, Robert Smyk,
Tomasz Opanowski, Marek Kamiński i Paweł Duchnowski.
Do zawodów przystąpiło 27 zespołów chłopców i dziewcząt,
które przeszły eliminacje gminne i międzypowiatowe.

3. UKS Iskra Narzym
4. Gimnazjum Kowale Oleckie
5-8. UKS Tornado Gwiździny, BSF Biskupiec, Gimnazjum
1 Morąg, UKS ,,Trójka” Reszel
9-12. UKS Olimpijczyk Olsztynek, Gimnazjum 13 Olsztyn,
SP 3 Szczytno.
Zwycięskie drużyny uzyskały awans do Finału Ogólnopolskiego. Pierwsze trzy zespoły otrzymały puchary, medale,
pamiątkowe dyplomy i piłki, ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ogółem w turnieju uczestniczyło młodych 270 zawodników,
w tym 100 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko Dariusz Karniej
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III Zamkowe Biegi z Klio
W 2011 roku Polska po raz 19. uczestniczy w Europejskich
Dniach Dziedzictwa. Temat tegorocznych obchodów brzmi:
„Kamienie milowe. Historia, kultura, nauka”.
Zespół Szkół Technicznych w Olecku wraz z działającym
przy nim Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „ZAMEK”
przyłączyło się do obchodów tego święta po raz trzeci organizując III Zamkowe Biegi z Klio.
Trzeba podkreślić, że otaczające nas dziedzictwo jest łącznikiem z przeszłością a poprzez zachowaną autentyczną substancję zabytkową, nadal bliską.
Nad tegoroczną uroczystością czuwały dwa mitologiczne
symbole: boska Klio – muza historii oraz mężny Ares - bóg
wojny. To oni z wyżyn Olimpu
czuwali nad całą imprezą.
Zebrana na sali młodzież i
zaproszeni goście mieli okazję
uczestniczyć w wypieku sękacza, tradycyjnego ciasta Polski
północno-wschodniej.
Po raz pierwszy gościli w
ZST członkowie Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej”, którego głównym celem jest promocja środowiska
lokalnego oraz popularyzacja
lokalnego folkloru poprzez
wspieranie działalności zespołu
ludowego ”Rominczanie”. Zaśpiewali oni małą część ze swego repertuaru folklorystycznego, a także zaprezentowali własne
wyroby rękodzielnicze – serwetki, aplikacje oraz inne robótki
ręczne. Pokazali „na żywo” jak się przędzie na kołowrotku.
Była również okazja do skosztowania regionalnych przysmaków: pasztecików, drożdżowych słodkości, napoju miętowego.
Kolejne stoisko zajmowała Lucyna Goik reprezentująca
sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle. Jest to
osoba pielęgnująca skarby naszego dziedzictwa kulinarnego i
specjalizująca się w tradycyjnej kuchni polskiej m.in. wypiekanie chleba w piecu opalanym drewnem, produkcja sera, masła,
smalcu, pasztetu, pierników starymi tradycyjnymi metodami.
Wszystkie te produkty można było degustować przy stoisku
zacnej gospodyni.
Uczestnicy imprezy mieli okazję obejrzeć ekspozycję poświęconą pozostałościom z II wojny światowej. Zaprezentowano eksponaty pochodzące ze Skansenu Fortyfikacji Prus
Wschodnich w Bakałarzewie oraz mini-muzeum prowadzone-

go przez Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych ZAMEK. Schrony
znajdujące się w Bakałarzewie zostały także zaprezentowane w
formie krótkiego filmu.
Po raz kolejny szkoła gościła Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe
AMFIPRION, którego członkowie zaprezentowali sprzęt do nurkowania.
Chwyty Taekwondo przedstawił Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Olecku powstały z inicjatywy Doroty Miszczak.
W III Zamkowych Biegach z Klio zmierzyły się szkoły oleckie:
Gimnazjum
nr 2, Gimnazjum nr 3
przy Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Głuchych, Liceum
Ogólnokształcące, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych oraz
Gimnazjum w Świętajnie.
Turniej składał się z dwóch etapów: biegu po mieście oraz quizu
historycznego. Podczas części pierwszej zawodnicy musieli wykazać się umiejętnością poruszania się z mapą, spostrzegawczością,
sprytem, inteligencją. W obu częściach musieli wykazać się wiedzą
z zakresu historii regionalnej. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie smakując
nasz rodzimy
wyrób – krówki oleckie.
Najwięcej punków a
tym samym I
miejsce zdobyła drużyna z
oleckiego LO.
Zaraz za nimi
uplasowała się
ekipa gimnazjalistów ze Świętajna. Zaś trzecie miejsce zajęła młodzież z Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Zabawa była przednia o czym świadczy coraz większa liczba
drużyn startujących w zawodach. Za rok znów będzie okazja zmierzyć się w kolejnych Zamkowych Biegach z Klio.
Członek OSA ZAMEK
Honorata Szwajda

to@borawski.pl
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Turystyczna Sieć Współpracy
- spotkanie w Gminie Wieliczki

Zgodnie z założeniami projektu „Turystyczna Sieć
Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” na
obszarze powiatów Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów
i Sejny zaplanowano przeprowadzenie w każdej z gmin spotkania informacyjnego dla osób bezrobotnych, studentów i
absolwentów, wytwórców rękodzielników i rzemieślników,
pracowników samorządowych oraz tych, którzy zainteresowani są zarabianiem pieniędzy poprzez turystykę.

Najwięcej pytań dotyczyło opodatkowania dochodów uzyskiwanych z agroturystyki, procedury związanej
z rejestracją działalności gospodarczej oraz nakładanych
obowiązków przy korzystaniu z funduszy na rozpoczęcie
działalności. Na zadawane pytania udzielano konkretnych
i wyczerpujących informacji. Dzięki fachowym informacjom i wysokim kompetencjom ekspertów, zaproszonych do
współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej, uczestnicy spotkania otrzymali dokładne wyjaśnienia
na interesujące ich tematy.
Zebrani zapoznali się także z głównymi założeniami
projektu ”Turystyczna Sieć Współpracy…”, przeprowadzonymi w nim zadaniami oraz bazą twórców lokalnych i rękodzielników- artystów powiatu oleckiego.
Danuta Cieślukowska,
konsultant ds. projektu „Turystyczna Sieć Współpracy
klaster Suwalszczyzna – Mazury”

W Gminie Wieliczki spotkaliśmy się 21 września o godzinie 10-tej w Gminnym Ośrodku Kultury. To już czwarte i
zarazem ostatnie spotkanie w naszym powiecie. W wystąpieniach i podczas dyskusji podkreślano potrzebę jak najbliższej
współpracy, aby tworzyć aktywny rynek turystyczny i poszerzać ofertę usług turystycznych.
Jarosław Kuczyński - Wójt Gminy Wieliczki powitał
zebranych i wyraził zadowolenie z zainteresowania mieszkańców gminy rozwojem turystyki. Dyrektor Urzędu Pracy
w Olecku, Celina Górska informowała osoby bezrobotne o
możliwościach zdobywania funduszy potrzebnych na rozwój działalności gospodarczej. Jan Gryglas – przedstawiciel
Urzędu Skarbowego, zapoznał uczestników spotkania z obowiązkami związanymi z rejestracją działalności gospodarczej,
podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem
od towarów i usług, dochodów z działalności gospodarczej
i opodatkowaniu działalności wykonywanej osobiście w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej. Wiceprezes LOT
Ziemi Oleckiej - Wioletta Żukowska dzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym prowadzenia gospodarstwa ekoturystycznego. Podkreślała znaczenie ciągłego wzbogacania
oferty i promowania gospodarstwa, wytwarzanych produktów, a także współpracy z innymi podmiotami.

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyrażam uznanie za przekazywaną wiedzę i
składam podziękowanie za owocną współpracę:
Wójtowi Gminy Wieliczki, Panu Jarosławowi Kuczyńskiemu,
Dyrektor Urzędu Pracy w Olecku,
Pani Celinie Górskiej,
Wiceprezes LOT Ziemi Oleckiej,
Pani Wioletcie Żukowskiej,
Kierownikowi Działu Obsługi Bezpośredniej
Urzędu Skarbowego,
Panu Janowi Gryglasowi.
Danuta Cieślukowska,
konsultant ds. projektu „Turystyczna Sieć Współpracy
klaster Suwalszczyzna – Mazury”

Droga Szeszki – Borawskie

30 września ukończono II etap inwestycji. Odcinek ma
długość 190 metrów. Budowała drogę firma z Filipowa za 54
tysiące złotych.
Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację trzeciego etapu inwestycji. Zrealizuje go firma olecka za ponad 20
tysięcy złotych. Odcinek liczy 150 metrów.
(UM wbiip)

Popularność Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku jest coraz większa . Cel, by poradami wspomóc mieszkańców powiatu oleckiego- został
osiągnięty.
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ
KLIENTEM BIURA I UZYSKAĆ
POMOC WEDŁUG JEGO POTRZEB

Bezpłatnych porad udzielają doświadczeni prawnicy oraz doradcy obywatelscy.
Tematyka porad jest bardzo zróżnicowana, od tematów bardzo błahych do wyjątkowo zawiłych.
Wszyscy , bez wyjątku klienci załatwiani są rzetelnie ,otrzymują wyczerpujące wyjaśnienia nurtujących
ich problemów .
Harmonogram pracy Biura Porad Obywatelskich i
Prawnych oraz Placówek Terenowych zamieszczony
jest na stronie www.akademia.olecko.pl.
Telefon kontaktowy 876102201.
Zapraszamy do nieskrępowanego korzystania z naszych usług.
W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13. Znajdziecie nas Państwo również na portalu internetowym
www.akademia.olecko.pl.

ZAPRASZAMY

V60701
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K57908
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V44901

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00

V31310

V44801

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
K59604
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32539
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58018
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44911
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31320
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V32529
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L70704
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B35503
* opony letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320
V42514

* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70902

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B23308

KARAOKE w Pub Piwnica

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35603

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V32709

V39207

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B35304

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem:
(87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

PUB PIWNICA

CODZIENNIE OD 10.00

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

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

V31010
V29112

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34605
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B35802
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33608
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1239

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V31110

V41415

B36101
K59902

GLAZURNICTWO - HYDRAULIKA

K59802

* kompletne wykonanie i przebudowa łazienek i tarasów
* mała hydraulika (przebudowa i rozbudowa
instalacji wodnych i podłączanie sprzętu AGD
tel.

każdy czwartek, start od 2000
SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

PIZZA NA TELEFON

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* glazurnictwo, tel. 517-535-255

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V41505

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V44701
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B36201

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

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

V41405

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B35702
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B35902
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K64011
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B36301

V44102
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517-535-255

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30810
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B34106
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60002
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55720b
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V44202

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31210
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B36101
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B34506
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B34206
* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 K59704
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44601
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V42304
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42414
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* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V39217
* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki,
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30910
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V41105

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V42204
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V43113

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1438
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V32519
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V44302
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B35104
K45002

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64021
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L71201
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41125
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* C330, 1981, przyczepa jednoosiowa, pług, kultywator, te. 662-628-076 K60501
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B23208
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406u
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L71101
* działkę ogrodową, 315 m.kw., tel. 793-569-205 K60102
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55623
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506u
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V42604
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41115
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306u
* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514441 L71002
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* okazja, tanio sprzedam kuchnię elektryczną amica,
stan bardzo dobry, piekarnik, płyta ceramiczna, timer,
tel. 600-936-589 L70803
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42424
V43512

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V42214
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1448
* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe
33,5 m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do
zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57308d

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V39107

V42504

V33408

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V41906

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B35204
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V42434
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B33707
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V31330

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 L70605
WYNAJEM
* kawalerka, tel. 87-520-42-43, 692-466-237 B34905
* lokal usługowy 100 m.kw., piwnica magazyn 70
m.kw. gratis, tel 502-264-901 K59804
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K59405

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

V42913

Jak bronić się przed gwałtem?

Nie chodź sama po ciemnych ulicach między 20, a 2 w
nocy. Jeśli już znalazłaś się w takiej sytuacji, idź pewnie i
nie okazuj strachu.
Czy nosić broń gazową? Jej użycie czasami może być
niebezpieczne i spowodować większą agresję napastnika.
Co w takim razie dobrze jest mieć przy sobie? Gaz pieprzowy bądź zwykły pieprz, perfumy albo lakier w aerozolu –
użycie tych środków powoduje chwilowe unieszkodliwienie przeciwnika. Dobrze też jest posiadać parasolkę i małą
latarkę. Oślepienie światłem może zaskoczyć atakującego.
Kurs karate? Dobrze, gdy dziewczyna zna chwyty i potrafi
się obronić, ale zbytnia pewność może być zgubna. Czasami
może nas Uratować głośny, rozpaczliwy bzyk albo kopnięcie w krocze.
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K59505

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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Ilość publikacji:
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Podpis: ......................................................
L70604

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B35403

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Zwierzaki w psychoterapii

• Samotnie mieszkającej babci kup psa, a gdy
ma problem z chodzeniem, kota lub kanarka; będzie
miała kim się zająć za¬miast patrzeć wciąż przez
okno.
* Nadpobudliwemu dziecku kup świnkę morską, chomika, myszkę, królika albo kota; ustal z dzieckiem jego
obowiązki i konsekwentnie je rozliczaj: czy zwierzak ma
czystą klatkę, czy dostał jeść? Uczy to malucha odpowiedzialności za innych.
• Dziecku, które się jąka, kup gadającego ptaka; najlepszy będzie gwarek lub papużka żako, bo najszybciej
uczą się ludzkiej mowy; jeśli zdecydujesz się na psa, to
zanim podarujesz go dziecku, sam(a) naucz go aportować.

Uroda z ziół

Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swojej cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli.
Te w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i własnoręcznie wysuszone.
Koper włoski najlepszy jest dla suchej spierzchniętej
skóry.

Dieta antyrakowa

Nie ma tabletki, której połknięcie dawałoby pewność,
że nie zachorujemy na raka. Najlepszą ochroną przed rakiem jest zdrowa dieta. Dietetycy twierdzą, że 1/3 zgonów
z powodu nowotworów jest związana z nie¬prawidłowymi zwyczajami żywieniowymi. Czynnikami sprzyjającymi chorobie są m.in. nadmiar kalorii, tłuszczów i
konserwantów. Jeśli dodamy do tego mocne trunki, brak
ruchu, palenie papierosów i nadwagę, szansa na uniknięcie raka gwałtownie maleje. Lekarze onkolodzy twierdzą,
że stosując prawidłową dietę, można by zapobiec 9 na 10
przypadkom raka jelita grubego i połowie guzów piersi.
Spróbujmy więc zmienić złe nawyki i zmniejszyć ryzyko
wystąpienia tej groźnej choroby.
Największymi sprzymierzeńcami w obronie przed rakiem są owoce i warzywa. Wzmacniają one system immunologiczny, niszczą wirusy i bakterie, a zawarte w nich
witaminy (zwłaszcza C, E i beta-karoten) i biopierwiastki
(np. selen) pełnią rolę przeciwutleniaczy, czyli neutralizują tzw. wolne rodniki, powstające na skutek utleniania
trujących substancji z zanieczyszczonego środowiska.
Inną cenną zaletą warzyw i owoców jest zawarty w nich
błonnik.
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Kalendarz imion
5 października
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bartłomieja, Częstogniewa, Donata, Fausta, Igora, Justyna,
Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 października
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki,
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronisława, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka,
Romana
7 października
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, Krystyny, Marii, Mirelli, Rościsławy, Tekli, Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 października
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, Walerii, Wojsławy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona,

Wojsława, Zenona
9 października
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, Sary,
Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana, Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika,
Przedpełka, Rustyka, Wincentego
10 października
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny,
Poli
Andrzeja, Budzisława, Daniela, Franciszka, Gedeona, Gereona, Germana,
Leona, Ludomira, Lutomierza, Lutomira, Paulina, Przedpełka, Przemysława,
Tomila, Tomiła, Ziemowita
11 października
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny, Dobromiły, Dobromiry, Meli, Zenaidy, Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromiła, Dobromira, Emila, Emiliana, Gardomira,
Gromisława, Mariana

Nasz przepis
Zupa grzybowa

5 dag suszonych grzybów, porcja
włoszczyzny, 8 dag cebuli, łyżka masła,
2 łyżki suszonej natki pietruszki, łyżeczka soku z cytryny, 8 ziaren pieprzu
czarnego, 4 ziarna ziela angielskiego, 2 liście laurowe, szklanka śmietany 18%, łyżeczka mąki pszennej, sól,
pieprz czarny mielony
Grzyby myjemy. Zalewamy świeżą
wodą i stawiamy na co najmniej dwie
godziny aby namokły. Włoszczyznę
myjemy. Cebulę kroimy w kostkę i
smażymy na łyżce masła aby się tylko
zeszkliła.
Grzyby i włoszczyznę zalewamy 5
szklankami wody. Dodajemy cebulę,
przyprawy i gotujemy 30 minut.
Powstały wywar przecedzamy i doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z
cytryny.
Mąkę mieszamy dokładnie ze śmietaną, wlewamy do zupy i ponownie gotujemy.

Mąkę, wino, olej, sól i żółtka miksujemy
na gładkie ciasto. Musi być gęstsze niż
na naleśniki. Gdy gotowe dodajemy delikatnie mieszając ubitą na sztywno pianę
z białek i cukru.
Połówki brzoskwiń moczymy w cieście i
smażymy w dużej ilości mocno rozgrzanego oleju. Gotowe wyjmujemy łyżką
cedzakową i odsączamy z tłuszczu na sicie. Posypujemy cukrem pudrem wymieszanym z cynamonem. Podajemy gorące.

Szpinak po mazursku

Tygodnik olecki 40/716 - r. 2011

Cytaty na ten tydzień
Użyłaś swych oczu i użyłaś swojej
głowy. Tak właśnie robią prawdziwe
wiedźmy. Magia służy tylko promocji.
Terry Pratchet
Nie było czasu. Nie było czasu na to
ostatnie słowo. Nie było czasu powiedzieć sobie tak wiele o miłości.
Carlos Fuentes
Chociaż twórca Dżeesera nie chciał
tworzyć wyzwolonych spod władzy
czasu form w tym samym celu, co
Rodin, to jednak pragnął tego równie
mocno, równie świadomie. Jak wszyscy twórcy wielkich dzieł sakralnych,
wielkich dzieł religijnych. Tworzyć
wyobrażenia ukazujące świat Boga
znaczy tworzyć wyobrażenia w jakimś
stopniu wyzwolone spod władzy czasu.
André Malraux

PRZYS£OWIA
Październik, bo paździerze baba z lnu
cierlicą bierze.
Babie lato wtedy bywa, gdy w słońcu
się snują pajęcze przędziwa.
Jeśli październik jest wietrzny i mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty
groźny.
Gdy październik mroźny, to nie będzie
styczeń groźny.

Kosiarka XXI wieku

Wynalezienie nowego modelu kosiarki do trawy, to dobra wiadomość
dla panów lubiących dbać o swoje
trawniki. Kosiarka ta jest całkowicie
nieszkodliwa dla środowiska, gdyż napędza je energia słoneczna. Specjalna
zewnętrzna obudowa, w której jest magazynowana pobrana energia, zapewnia funkcjonowanie urządzenia nawet
w dni pochmurne. Kosiarka porusza się
samodzielnie po powierzchni do 400
m kw., po natrafieniu na przeszkodę
zmienia kierunek jazdy, można zaprogramować w niej wysokość ścinanej
trawy i... nie warto jej kraść, gdyż jest
zaopatrzona w kod cyfrowy. Stanowi
to skuteczne zabezpieczenie przed złodziejami, dla których urządzenie - bez
złamania szyfru - staje się bezużytecznym złomem.

Pół kg mrożonego szpinaku, 5 dag wędzonego boczku, mała cebula, pęczek
posiekanej natki pietruszki, 4 jajka, sól,
pieprz, lubczyk
Szpinak gotujemy do miękkości, a następnie dokładnie odsączamy na sicie.
Boczek kroimy w małą kostkę i stapiamy na skwarki. Gdy są gotowe dodajemy
do nich szpinak, dodajemy sól i pieprz i
mieszamy.
Jajka wbijamy do miseczki, dodajemy
Brzoskwinie w winnym cieście posiekaną natkę pietruszki i solimy do
16 połówek konserwowych brzoskwiń smaku. Dokładnie ubijamy widelcem.
ciasto: 14 dag mąki, 125 ml białego Tak przygotowane jajka wlewamy na odwina, 2 łyżki oleju, 2 jajka, 5 dag cu- grzany szpinak i mieszamy. Stawiamy na
Delikatne mięso
malutkim ogniu posypujemy lubczykiem
kru, szczypta soli
olej do smażenia, cukier puder, cyna- i ogrzewamy pod przykryciem aż jajka ...np. piersi z kurczaka, łatwiej rozbijemy, gdy włożymy je do torebki foliowej.
się zetną.
mon

Twórca polskiej myśli historycznej

Joachim Lelewel urodził się w 1786 roku w Warszawie.
Studiował na Uniwersytecie Wieńskim. Był profesorem bibliografii i historii uniwersytetów w Warszawie i Wilnie. W
1821 roku został posłem na sejm, a w okresie powstania listopadowego członkiem Rządu Narodowego.
Po upadku powstania wyemigrował do Paryża, gdzie stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego. Jednak kontakty komitetu z francuskimi karboniuszami spowodowały
usuniecie go Francji.
Lelewel wyjechał do Brukseli i założył organizację
zwaną Zjednoczoną Emigracją Polską. W 1847 roku wraz
z Marksem i Engelsem wszedł do Międzynarodowego To-

warzystwa Demokratycznego w Brukseli jako jeden z wiceprezesów.
Po upadku Wiosny Ludów wycofał się z życia politycznego.
Był autorem wielu prac historycznych wydanych w zbiorze
...Polska, dzieje i rzeczy jej”. Ukazywał ścisłe powiązania między politycznymi a ekonomicznymi i kulturalnymi procesami
historycznymi.
Zmarł w Paryżu w 1861 roku.

Ziemniaki

Odsmażane ziemniaki będą wyjątkowo chrupiące, jeżeli
przed położeniem ich na gorący tłuszcz oprószymy zimne plasterki mąką.
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XX OLECKIE OTWARTE BIEGI dla dzieci, młodzieży i dorosłych

27 września na stadionie MOSiR dobyły się XX OLECKIE
OTWARTE BIEGI dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Sędzią głównym był Tadeusz Bogusz, sędzią mety - Wojciech Pilichowski, biuro obsługiwała - Krystyna Stasiak.
Spikerem został Andrzej Kamiński, a obsługę medyczną
zawodów sprawowała Halina Trejnowska.
Przed imprezą minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 17
września ROMKA WOJNOWSKIEGO – nauczyciela wf
w ZST Olecko, pomysłodawcę i organizatora poprzednich
Biegów Oleckich.
Impreza rozpoczęła się ceremoniałem olimpjskim.
Flagę olimpijską wnieśli uczniowie SP 3 w Olecku: Wiktoria Kozińska, Gabrysia Jeglińska, Maciej Famulak, Filip
Grudziński, Szymon Zagrodzki. Apel olimpijski odczytała
Kasia Mrozowska. Uczniów przygotował nl wf w SP 3 Zbigniew Mrozowski
Wyniki:

500m chłopcy SP (klasy I-II)

1. Kuklińska Kinga (SP 3 Olecko) - 1:58,5
2. Jankowska Oliwia (SP 3 Gołdap) - 2:01,2
3. Stasiak Dominika (SP 4 Olecko)
- 2:04,2
4. Wróblewska Roksana (SP 3 Olecko)
5. Barszczewska Natalia (SP Gąski)		
6. Bernecka Karina (SP Cimochy)		
7. Szusta Karolina (SP Gąski)			
8. Ostrowska Gabrysia SP 3 Gołdap		
9. Buraczewska Kinga (SP Kowale Ol.)		
10. Kempista Nikola (SP 1 Olecko)		
11. Golub Wiktoria (SP Gąski)			
12. Iszkuło Martyna (SP Gąski)		
13. Dzierżyk Paulina (SP Gąski)		
14. Dzierżyk Karolina (SP Gąski)		
15. Kruszniewska Kinga (SP 1 Olecko)		
16. Kotowska Oliwia (SP Judziki)		
17. Życzewska Ola (SP Cimochy)		
18. Kijewska Paulina (SP Sokółki)
19. Korotko Gabrysia (SP Judziki)
20. Żuryńska Ewa (SP Mazury)
W biegu brały udział 34 zawodniczki.

500 m chłopcy szkoły podstawowe (Klasy I-II)
1. Taudul Kacper (LA OSiR Gołdap) 1:42,3
2. Bokuniewicz Michał (SP Kowale Oleckie) - 1:58,7
3. Kukliński Wojciech (SP 3 Olecko) - 1:46,2
4. Stawicki Kacper (SP 4 Olecko)		
5. Zaręba Sebastian (SP Gąski)		
6. Miszkiel Kuba (SP 3 OleckO)		
7. Wargala Bartosz (SP Sokółki )		
8. Adamajt Olek (SP 4 Olecko)		
9. Holcman Kacper (SP Gąski)		
10. Onufrienko Kornel (SP 4 Olecko)		
11. Kłoczko Kacper (SP 3 Olecko)		
12. Nowakowski Marek (SP 3 Olecko)		
13. Szusta Krzysztof (SP Gąski)
14. Sokalski Kacper (SP Gąski)		
15. Kłoczko Jakub (SP Cimochy)		
16. Gościelewski Jakub (SP 4 Olecko)		
17. Głowicki Maciej (SP Gąski)		
18. Bielawski Krzysztof (SP 3 Olecko)		
19. Zaręba Kacper (SP Gąski)			
20. Złotnik Krzysztof (SP 1 Olecko)		
W biegu brało udział 46 zawodników.

500m chłopcy szkoły podstawowe (Klasy III-IV)
1. Szwajca Norbert (SP Mazury) - 1:41,3
2. Szarnecki Tadeusz (SP 1 Olecko) - 1:42,2
3. Białąnowski Jakub (SP 3 Olecko) - 1:42,8
4. Sznajder Marcin (SP Świętajno)		
5. Stemplewski Dominik (SP Sokółki)		
6. Wójtowicz Marek (SP 3 Gołdap)		
7. Stawicki Sebastian (SP 4 Olecko
8. Dorohońko Dawid (SP Kowale Ol)		
9. Wójtowicz Dariusz (SP 3 Gołdap)		
10. Zaręba Damian (SP Gąski)			

11. Bokuniewicz Samuel (SP Kowale OL)		
12. Domoradzki Gabriel (SP 3 Olecko)		
13. Sitkowski Dawid (SP 1 Olecko)		
14. Luberecki Jakub (SP Gąski)		
15. Dębowski Sebastian (SP Świętajno)		
16. Żukowski Andrzej (SP Cimochy)		
17. Domalewski Kacper (SP 1 Olecko)		
18. Kijewski Sebastian (SP Sokólki)		
19. Tez Kacper (SP 4 Olecko)			
20. Sadkowski Dorian (SP Babki Ol.)		
W biegu brało udział 58 zawodników.

500m dziewczęta szkoły podstawowe (Klasy III-IV)
1. Soroka Justyna (SP Cimochy) - 1:50,1
2. Jaronic Ola (SP 3 Olecko) - 1:51,5
3. Dzierżyk Martyna (SP Gąski) - 1:54,1
4. Mrozowska Kasia (SP 3 Olecko)		
5. Kozłowska Dominika (SP 3 Gołdap)		
6. Raczkowska Julia (SP 3 Olecko)		
7. Leszczyńska Julia (SP 3 Gołdap)		
8. Pachlicka Natalia (SP Świętajno)		
9. Naruszewicz Olga (SP Świętajno)		
10. Tymoszuk Weronika (SP 3 Olecko)		
11. Kozielska Patrycja (SP Babki Oleckie)
12. Kwiatkowska Krysia (SP 4 Olecko)		
13. Korotko Martyna (SP Gąski )
14. Pietrzykowska Dominka (SP Cimochy)
15. Jeglińska Gabrysia (SP 3 Olecko)		
16. Płazińska Wiktoria (SP 3 Olecko)		
17. Baranowska Karolina (SP 1 Olecko)
18. Rybczyńska Wioletta (SP 1 Olecko)
19. Omilian Anna (SP 3 Olecko)		
20. Selwocka Kaja (SP 4 Olecko)		
W biegu brały udział 52 zawodniczki.

900m chłopcy szkoły podstawowe (klasy V-VI)
1. Wronowski Albert (SP Banie Mazurskie) - 2:59,3
2. Famulak Maciej (SP 3 Olecko) - 3:00,2
3. Suchy Jacek (Lider Grabowo) - 3:02,1
4. Nikielec Maciej (SP 4 Olecko		
5. Lanczewski Grzegorz (Lider Grabowo)		
6. Piotr Paszyński (Lider Grabbowo)		
7. Sznajder Kamil (SP Świętajno)		
8. Sokalski Mirosław (SP Gąski )		
9. Piwek Dawid (SP 3 Olecko)		
10. Gawkowski Sebastian (SP Swiętajno)		
11. Grudziński Filip (SP 3 Olecko)		
12. Ferenc Bartosz (SP 1 Olecko)		
13. Poreda Konrad (LA OSiR Godap)		
14. Trzasko Filip (Lider Grabowo)		
15. Meler Piotr (Lider Grabowo)		
16. Szwajca Patryk (SP Mazury)		
17. Kuźba Krystian (SP Kowale Oleckie)		
18. Bąkowski Mateusz (SP 4 Olecko)		
19. Pieczur Dawid (SP Kowale Oleckie)		
20. Ruchan Radosłąw (SP Kowale Oleckie)		
W biegu brało udział 65 zawodników.

500 m dziewcząt szkoły podstawowe (klasy V-VI)
1. Ołów Edyta (LA OSiR Gołdap) - 1:32,9
2. Rapczyńska Magda (SP Gąski) - 1:38,3
3. Sołobodowska Nikoleta (SP Świętajno) - 1:39,1
4. Ulikowska Weronka (SP 1 Olecko)		
5. Podolewska Agnieszka (SP Kowale Ol.)
6. Sienkiewcz Weronika (SP Judziki)		
7. Jabłonska Dominka (SP 3 Olecko)		
8. Skindzier Magda (SP 3 Olecko)		
9. Prosińska Agata (SP Kowale Ol.)		
10. Suchocka Maria (SP Świętajno)		
11. Barszczewska Katarzyna (SP Gąski)		
12. Stankiewicz Laura (SP 1 Olecko)		
13. Sadłowska Sylwia (SP 1 Olecko)		
14. Bobrowska Maja (SP 1 Olecko)		
15. Piela Domonka (Lider Grabowo)		
16. Pawluczuk Dominka (SP Judziki)		
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17. Jachimczuk Anna (SP 3 Oleckko)		
18. Sojko Kinga (SP Kowale Ol.)		
19. Skorupska Anna (SP Kowale Ol)		
20. Zabłocka Katarzyna (SP Gąski)		
W biegu brały udział 51 zawodniczek.

1 mila chłopcy gimnazja (klasy I-III)

1. Gawkowski Michał (G Świętajno) - 5:19,4
2. Burba Krystian (G Dubeninki) - 5:28,8
3. Olszewski Radosław (G 2 Olecko) - 5:32,3
4. Pachucki Tomasz (G Świętajno)		
5. Jutkiewicz Paweł (G Świętajno)		
6. Wielgus Mateusz (OSiR Gołdap)		
7. Wargała Michał (G 2 Olecko)		
8. Rowiński Mateusz (G 2 Olecko)		
9. Suchocki Krzysztof (G Kijewo)		
10. Barszczewski Tomasz (G Kijewo)		
11. Chodkiewicz Kacper (G Świętajno)		
12. Wądołowski Jakub (G 2 Olecko)		
13. Jankowski Radosław (ZS Babki Ol)		
14. Czereszewski Mateusz (Lider Grabowo)
15. Ztuk Mateusz (OSiR Gołdap)
16. Rogało Damian (G 1 Olecko)
17. Duchnowski Karol (G 2 Olcko)
18. Sosnowski Piotr (G STO Olecko)
19. Basak Krzysztof (G Świętajno)
20. Fiećko Maciej (G 2 Olecko)
W biegu brało udział 31 zawodników.

900 m dziewczęta gimnazja (klasy I-III)

1. Szablak Julia (Pogoń Banie Mazurskie) - 3:02,2
2. Dobruch Dominka (G Kijewo) - 3:07,7
3. Wojda Maria (LA OSiR Gołdap) - 3:13,2
4. Jurgielewicz Jolanta (LA OSiR Gołdap)
5. Jutkiewcz Weronika (G 2 Olecko)		
6. Opanowska Angelika (G 2 Olecko)		
7. Pietrzak Karolina (LA OSiR Gołdap)		
8. Miszczak Justyna (G 1 Olecko)		
9. Tez Kinga (G 1 Olecko)			
10. Szarnecka Ada (G 2 Olecko)		
11. Zamojska Iza (G 2 Olecko)			
12. Bandysz Natalia (G Kowale Oleckie)
13. Barwińska Wioletta (G 2 Olecko)		
14. Kempisty Justyna (G 2 Olecko)		
15. Jankowska Olga (G 2 Olecko)		
16. Skrocka Agata (G Kowale Ol.)		
17. Kościecha Jasica (G Kowale Ol)		
18. Kulesza Dominika (G Kowale Ol)		
19. Sadkowska Martyna (GŚwiętajno)		
20. Zagacka Dominika (ZS Babki Oleckie)		
W biegu brały udział 47 zawodniczek.

1 mila dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne (Klasy I-III)
1. Olszewska Ola (LO Olecko) - 6:28,2
2. Juszkiewicz Martyna (Lider Grabowo) - 6:28,8
3. Andruszkiewicz Monika (ZST Olecko) - 6:32,1
4. Szpunar Anna (LO Olecko)
5. Rzeszotek Żaneta (ZST Olecko)
6. Taraszkiewicz Mariola (ZST Olecko)
7. Jurewicz Sylwia (ZST Olecko)
8. Barszczewska Agnieszka (ZST Olecko)
9. Dzietczyk Justyna (ZST Olecko)
10. Ziólkowska Milena (ZST Olecko)
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8. Lejmel Kamil (LO Gołdap – Jantar Gołdap)
9. Dyczewski Daniel (ZST Olecko)
10. Topolski Rafał (LO Olecko)
11. Brzęk Kamil (ZST Olecko)
12. Pawiński Tomasz (ZST Olecko)
13. Rekuć Jakub (ZSLiZaw Olecko)
14. Ciszewski Daniel (LO Olecko)
15. Krynicki Adrian (ZST Olecko)
16. Motulewicz Dawid (LO Gołdap – Jantar Gołdap)
17. Duszyński Bartek (ZSLiZaw Olecko)
18. Harasim Łukasz (ZSLiZaw Olecko)
19. Grudziński Michał (LO Olecko)
20. Wilk Rafał (ZST Olecko)
W biegau brało udział 33 zawodników.
Ogółem XX Oleckie Biegi ukończyło – 427 biegaczy.
Udział wzięli biegacze z 31 szkół.
info. MOSiR

Sztafetowe Biegi Przełajowe

22 września odbyły się na obiektach MOSiR Sztafetowe
Biegi Przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych
Organizatorami zawodów były OTSS, POSS i MOSiR, a sędzią głównym Dariusz Karniej. Sędziowali również Sylwia
Sosnowska, Krzysztof Zaniewski, Zbigniew Polakowski,
Krzysztof Dawidziuk i Dariusz Dźwilewski.
WYNIKI:
Dziewczęta SP:
1. SP Kowale Oleckie (opiekun Sylwia Sosnowska)		
13,54.22
2. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)		
14,08.08
3. SP Nr 3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski)		
14,32.15
Chłopcy SP:
1. SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski)		
13,00.11
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Sylwia Sosnowska)		
13,36.51
3. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)		
13,37.84
4. SP Sokółki						
13,42.00
Dziewczęta gimnazja:
1. Gimnazja Kowale Oleckie (opiekun Małgorzata Babiarz)
13,05.12
Wszystkie wyżej wymienione szkoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy. Ogólem w zawodach uczestniczyło 80 uczniów, w
tym 40 dziewcząt.
Żałować należy, że z całego Powiatu Oleckiego udział w
biegach wzięło tak mało szkół, a zwłaszcza gimnazjalnych
(tylko 1 drużyna dziewcząt z Kowal Oleckich).
Dodać trzeba jeszcze fakt, że w trakcie trwania tych
zawodów młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Olecku ćwiczyła pod okiem wychowawców na Stadionie Miejskim
w Olecku, zamiast wziąć udział w sportowej rywalizacji!?.............................
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej
W najbliższym tygodniu MOSiR Olecko organizuje

następujące imprezy sportowe:
1. Mistrzostwa Powiatu w ,,piątkach” piłkarskich chłopców
2000m chłopców szkoły ponadgimnazjalne
szkół podstawowych. Termin i miejsce: 05.10.11r (środa),
godz. 9.00, Boisko ,,Orlik 2012” w Kowalach Oleckich
oraz bieg otwarty.
1. Ciszewski Przemysław (LO Gołdap – Jantar Gołdap) - 6:31,2 2. Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gim2. Marcinkiewicz Adrian (Olimpijczyk Olecko -OSW Dz Gł) - 6:34,1 nazjalnych. Termin i miejsce: 05.10.11r (środa), godz. 9.00,
3. Pojawa Krzysztof (LO Gołdap – Jantar Gołdap) - 6:37,5 Boisko MOSiR ze sztuczną murawą.
3.Mecz piłki nożnej juniorów ,,Czarni” Olecko - ,,Reduta”
4. Bogatko Robert (LO Olecko)
Bisztynek Termin i miejsce: 08.10.11r (sobota), godz. 12.30,
5. Kozaczek Piotr (ZST Olecko)
Stadion Miejski w Olecku.
6. Kozłowski Kuba (LO Olecko)
7. Skowron Adam (ZSLiZaw.Olecko)
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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PO KOKARDĘ

Niebo gwiaździste nade mną...

Sama nie jestem już pewna, czy to nie było fatamorganą, takim deja vi. Kartkowaliśmy śpiewniki. Każdemu w oczy wpadała oczywiście inna piosenka i wymuszaliśmy na bardzie, by właśnie zagrał tę, a nie inną. Ile osób, tyle było wersji muzycznych.
Nie, jak na ludzi, którzy zasiedli po raz pierwszy razem przy
ognisku, to brzmiało nieźle. Mieliśmy śpiewniki, w których pełno było piosenek harcerskich, obozowych, studenckich, nawet
ludowych i tych bardziej współczesnych. Pomarudziliśmy, że
gospodarze do każdego śpiewnika powinni zakupić opaskę górniczą ze światełkiem, taką na czoło, bo ręce drętwieją od trzymania latarki. Obiecali poprawę.

Waldemara Rukścia

Właściwie to nawet przez chwilę się nie zastanawiałam. Impreza spontaniczna, więc i decyzja równie szybka. Zostawiłam
sobotnie sprzątanie i zabrałam się za robienie ciasta, które zawsze wychodzi. Lubię takie „koszyczkowe” imprezy, gdy każdy
coś tam ze sobą przywozi. Nie obciąża to gospodarzy, każdy się
najada do syta – ogólne zadowolenie.
Zadałam tylko jedno pytanie dotyczące dzieci: z nimi czy
bez. Będą dzieciaki o dużej rozpiętości wiekowej, więc i moje
dwie gwiazdy jakoś się wpasują. Towarzystwo w większości jest
im znane, więc ucieszyły się i nie było żadnego marudzenia.
Domek na wsi, ognisko z gitarą i bardem… lepsza propozycja na ten wieczór nie mogła mi się przydarzyć.
Jeden toast i drugi. Miłe ciepło od ogniska i nalewek. „Płacze dziewczynka…”. Kto nie śpiewał Okudżawy? I kto go nie
lubi? Znalazł się jeden taki przy tym ognisku, ale na szczęście
nie wyrażał tej opinii głośno. Tyle mamy z nimi – sąsiadami ze
Wschodu - wspólnego… ta sama wrażliwość, nostalgia i zrywy
dusz. Tylko oni piękniej śpiewają i to na wiele głosów.
Dzieciaki, kiedy tylko upiekły kiełbaski na ogniku (starszyzna wolała karkówkę z grilla), zaraz zabrały się do domku na
„interesujący program w TV”, jak nam oznajmili. Dziwny ten
ich świat. Domki są tak „skonstruowane”, że na wyposażeniu
jest telewizor. Jeśli nie, to przywożą ze sobą laptopa. I po problemie. Świat tak obcy dla mnie.
Zaszczytem było w moim dzieciństwie siedzenie przy starszych, którzy „rżnęli” w karty. A jak się jakiś błąd zauważyło, to
był „pełen szkun” od dorosłych.
Ognisko płonęło. Basia zauważyła, że brakuje niebieskiego
koloru w płomieniach i zaraz wszystkim wytłumaczyła nauko-

wo, co się spala, co utlenia. Tak mają chemicy. Dla mnie jest to
tylko niezwykły płomień, który może rozniecić tęsknotę w duszy.
„Tu w dolinie wstaje mgłą wilgotny dzień…” Rozsiadłam się
wygodnie w jednym z dwóch foteli (reszta jak dawniej na drewnianych ławkach z pni drzew), zadarłam głowę do góry… niebo
usiane było gwiazdami, jak dawniej, kiedy ukradkiem dotykaliśmy
swoich dłoni i nie było jeszcze określenia „motyli w brzuchu”,
choć dokładnie to się czuło.
Maria wspomniała studenckie ognisko, przy którym rozpaliło
się uczucie do Jarka, który dzisiaj został strażnikiem ognia. On zaś
przypomniał obóz harcerski, na którym ubierano gościa w jutowy
worek z wycięciem na głowę i ręce, ale bez niczego pod spodem. I
prowadzono do lasu. Po jakimś czasie wypuszczano za nim pościg.
Jeśli go złapał, to zabierano worek. Nie pochwalił się, czy był uciekinierem, czy łowcą worków.
„Hej, Panie, coś wielkim gazdą nad gazdami…” Spływy kajakowe i spanie w namiotach na materacach, z których zawsze
schodziło powietrze. I obozy wędrowne z małym plecakiem, do
którego mieściło się wszystko, co było niezbędne na dwa tygodnia.
I żadnego kontaktu z rodzicami, bo nikomu się nawet nie śniły łącza satelitarne.
Ile to już lat? Lepiej nie liczyć.
Dzieciaki od czasu do czasu przybiegają do ogniska, żeby podsłuchać sprośnych kawałów, przy których ściszamy głosy. Tak nam
się przynajmniej zdaje. Tylko smak kiełbasy pozostał ten sam. Ile
wtedy mieliśmy marzeń… Czy robimy to, o czym marzyliśmy?
Czy dzieci wychowujemy tak, jak sobie wtedy wyobrażaliśmy?
Czy kochamy tak, jak wówczas przy tamtym ognisku? „Ale to już
było i nie wróci więcej…” śpiewamy tak, jak Maryla. Czy na pewno jesteśmy wciąż tacy sami?
A niebo dzisiaj takie gwiaździste. Immanuel, filozof niemiecki,
musiał być na takim ognisku znajdując te swoje prawa moralne
w sobie. I takie rozgwieżdżonym niebo musiał mieć nad głową.
Żona barda lekko przysypiała na fotelu. Nie przeszkadzamy jej
w tym. To nie takie proste wychowywać piątkę dzieci i… barda.
Nigdy się nie skarży i wygląda, jakby nigdy nie miała z tym problemów.
I dopóki ziemia będzie się kręciła, dopóki jest tak, czy siak, jak
śpiewał Bułat, dopóty będę dziękować, że mam takich przyjaciół,
którzy chcieli, bym siedziała przy ich ognisku, marzyła i tęskniła za
ulotnością świata, ludzi i zdarzeń.
Marusia
Ps. To nie jest kartka z letniego kalendarza. Data: noc z 1 na 2
października br.

