to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

Nie jest tak z pieniędzmi dobrze, jak
bez nich źle.
Janusz Białecki

Nr 45 (721)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 45
(721)

cena 1,50 zł

9 listopada 2011 r.

Gminne Obchody Święta Niepodległości

10 listopada o 17.00 zapraszamy na uroczystą akademię przygotowaną
przez dzieci, młodzież i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gąskach
oraz Zespół Szkół w Judzikach. Z okazji Święta Niepodległości przygotowali koncert pt.:” Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, który
odbędzie się w sali widowiskowej ROK „MG”. W prezentacjach udział
wezmą nasi szczególni goście - dzieci Polonii z Czerniachowska (Rosja).
Warto dodać, że podczas uroczystości nastąpi wręczenie nagród najlepszym wykonawcom VII Konkursu Pieśni Patriotycznej.
11 listopada o 10.00 odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny.
Po mszy oficjalne delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci m.in.
pod krzyżem misyjnym, pomnikiem papieża Jana Pawła II oraz Pomni-

kiem Wdzięczności.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach.

V49402

K60406

Otrzęsiny w Gimnazjum nr 1 na Siejniku
s. 4

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

V47604

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

MARKET BUDOWLANY
V4843

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

A TAKŻE:

V41010

SZPADLE, ŁOPATY DO ŚNIEGU
W REWELACYJNYCH CENACH

WĘGIEL:

www.majsterolecko.pl

zapewniamy transport

KOSTKA, ORZECH
EKO GROSZEK: polski, import

tel.

87-56-96-256

V49302

PROMOCJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
NAGRZEWNICE OD 29,90zł

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

13 września o 17.34 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Jaśkach.
13 września o 18.30 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego.
14 września o 13.43 dwa zastępy
JRG PSP podnosiły w okolicy Rosochackich płytę betonową, która
przygniotła nogi mężczyzny.
14 września o 13.54 jeden zastęp
JRG PSP ściągał mężczyznę z balkonu bloku przy ulicy Składowej.
14 września o 15.30 jeden zastęp JRG
PSP usuwał znad chodnika w osiedlu
Lesk nadłamany konar drzewa.
14 września o 17.30 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Gorczycach.
14 września o 18.04 jeden zastęp
OSP Świętajno usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego w
Jurkowie.
15 września o 13.25 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni
z domu przy ulicy Zamkowej.
15 września o 14.43 jeden zastęp
JRG PSP usuwał zagrażający przechodniom nadłamany kona drzewa
znad chodnika ulicy Zielonej.
15 września o 19.12 jeden zastęp
JRG PSP otwierał zatrzaśnięte
drzwi mieszkania przy ulicy Nocznickiego.
16 września o 9.49 jeden zastęp
JRG PSP usuwał drzewo powalone
na jezdnię w Skowronkach.
16 września o 18.10 jeden zastęp JRG
PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Rosochackich.
17 września o 11.24 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Kowale
Oleckie usuwały skutki wypadku
drogowego samochodu osobowego i przyczepy w Lakielach.
17 września o 21.58 jeden zastęp
JRG PSP gasił pożar drewna opalowego w budynku mieszkalnym
w Sedrankach.
18 września o 5.21 dwa zastępy
JRG PSP gasiły na osiedlu Lesk
pożar w kotłowni.
18 września o 17.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał

Dwa wydarzenia przykuły
moją uwagę w minionym tygodniu. Pierwsza z nich, to nowy
rodzaj protestu niezadowolonych,
który (przez przypadek) wymyśliła młoda amerykanka Molly
Katchpole. Wkurzyła się ona na
próbę wprowadzenia przez Bank
of America pięciodolarowej opłaty
miesięcznej za rachunek. Sprawa
do tej pory nieznana w bankowości amerykańskiej. Napisała ona protest i wrzuciła do
internetu... i spowodowała lawinę. W ciągu
kilku dni podpisało się pod nim 300 tysięcy
klientów. Protest poparł prezydent Obama,
a doradził co robić dalej jeden z senatorów.
Powiedział: „Zagłosujcie nogami!”... i 80 tysięcy osób przeniosło się do innych banków,
głównie spółdzielczych, które nie zdzierają
haraczu za prowadzenie kont. (W odróżnieniu od banków w Polsce).
Drugie z wydarzeń, to ujawnione przez
dziennikarzy zamówienie MSWiA złożone
w Centrum Badań i Rozwoju na zbudowanie narzędzi internetowych sensu stricte hakerskich. Nie dość, że podatków rząd nam
nie raczy obniżać, to jeszcze za te pieniądze
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Kowalach Oleckich.
18 września o 21.10 jeden zastęp JRG PSP
i jeden OSP Kowale Oleckie usuwały skutki
wypadku drogowego w Monetach.
19 września o 15.45 jeden zastęp JRG PSP
zabezpieczał lądowanie śmigłowca ratowniczego w Stżnem.
19 września o 17.48 jeden zastęp OSP Gąski
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Świdrach.
19 września o 18.16 jeden zastęp OSP Gąski
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego
w Wólce Kijewskiej.
19 września o 19.12 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Dąbrowskich.
19 września o 23.44 pięć zastępów JRG PSP,
jedne OSP Borawskie, jeden OSP Gąski jeden
OSP Szczecinki, jeden OSP Świętajno i dwa
OSP Wieliczki gasiły pożar obory w Sedrankach.
20 września o 18.25 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy ulicy Kasprowicza zadymienie z gabinetu weterynaryjnego.
21 września o 9.01 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Czerwonym Dworze drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem nadleśnictwa.
informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Piotr Gabruś

Redakcja

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V42908

próbuje się stworzyć cos na
kształt „Wielkiego Brata”.
Bo niby na kontrolowanie
przestępczości internetowej?
Ale panowie z ministerstwa
zapomnieli o tym, że 99%
internautów nie jest przestępcami. Bardziej pikantny
staje się fakt, że MSWiA
zlecając badania popełniło
przestępstwo. Narzędzia internetowe miały
służyć do niekontrolowanej przez sądy inwigilacji oraz blokowaniu stron. Oba działania są przestępstwem. Przestępstwem
w świetle prawa polskiego, unijnego i co
najdziwniejsze są ścigane również w ramach Interpolu. A przecież to Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji jest
po to aby prawa bronić?
Na całe szczęście są w Polsce takie instytucje pozarządowe jak Stowarzyszenie
Blogmedia24, które skierowało doniesienie do prokuratury i powiadomiło o poczynaniach ministerstwa dziennikarzy.
Gdyby udało się MSWiA zbudować
tego typu narzędzia mogłyby zablokować
n.p. protest jaki wymyśliła Molly.
Póki co w Polsce już pierwszy bank
ogłosił, że rezygnuje z opłaty za prowadzenie konta. Teraz (przynajmniej w tym
banku) jedna słynna drachma złożona tam
przez Archimedesa będzie procentować.
Poza tym czekają nas od pierwszego stycznia drastyczne podwyżki opłat praktycznie

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:

• Maciej Adamowicz
• Artur Dąbrowski
• Regina Rojek
• Maciej Skrzeczyński
• Jan K. Szaciło
• Mariusz Wawrzyn
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ 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

V47904

2

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

V47804

za wszystko. Pierwsza rozpoczęła przyciskanie nas do ziemi gmina Olecko, a jej radni uchwalili przedstawione przez
Burmistrza nowe podatki. Z jednej strony, ta gmina to nasz
„dom”, z drugiej jednak w każdym domu boli, gdy są równiejsi i równi. Bo czy podwyżki nie zostaną zrekompensowane
urzędnikom przez podwyższenie poborów? Przecież wszystko to dzieje się z naszych podatków? Gdyby nie było podatków, to by nie było ratusza.. nie byłoby nic! Bo nie gmina
zaciąga i spłaca pożyczki, buduje wodociągi, naprawia drogi
– robimy to my, podatnicy. Pamiętajmy o tym i egzekwujmy
swoje prawa.
B. Marek Borawski
Ps. Dziękuję Szanownym Czytelnikom za wszystkie listy:
internetowe jak i te normalne, które przynosi listonosz lub kurier. Sprawy, które w nich Państwo poruszają znajdą się na
pewno na stronach ‘TO”. Przypominam jednak, że na donosy
nie reaguję. Jeśli piszecie Państwo w sprawach dla Was ważnych proszę podać nr telefonu lub adres internetowy.
„Zaginął dorosły owczarek niemiecki. Reaguje na imię Bipik.
Cechy charakterystyczne: oklapnięte lewe ucho, niebieska
bandamka w owieczki, kolczatka z adresem i numerem telefonu właścicielki.
Dla znalazcy nagroda finansowa. Telefon 600-200-955

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON.............................. 5.38
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• 150-lat polskiego znaczka pocztowego, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Antoniego Koniczka, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa fotografii , hol kina „Mazur”
9 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
16.00 - Uroczysty finał VII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej w sali widowiskowej ROK
17.00 - promocja książki Waldemara Mierzwy pt. „Miasteczko”, która ukazała się jako 20. tom serii „Moja Biblioteka
Mazurska”, Olecka Izba Historyczna
17.00 - Gminne Obchody Święta Niepodległości, uroczysta
akademia, sala kina „Mazur” (final VII Gminnego Konkursu
Pieśni Patriotycznej
18.00 - wernisaż wystawy Izy Jaśniewskiej, Galeria K2, Gołdap
11 listopada (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - msza św. w intencji Ojczyzny, po mszy oficjalne delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci m.in. pod krzyżem
misyjnym, pomnikiem papieża Jana Pawła II oraz Pomnikiem Wdzięczności.
17.00 - Baby są jakieś inne, film - kino „Mazur”
Pasjonat Roku 2011 - gala
19.00 - Inkarnacja, film - kino „Mazur”
12 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Składowa 6
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
17.00 - Baby są jakieś inne, film - kino „Mazur”
19.00 - Inkarnacja, film - kino „Mazur”
13 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Baby są jakieś inne, film - kino „Mazur”
19.00 - Inkarnacja, film - kino „Mazur”
14 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego
15 listopada (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
16 listopada (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 listopada (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - Tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), Hala ZS
18 listopada (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13.00 - szkolenie o metodach i technikach negocjacyjnych,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2, sala
szkoleniowa (szczegóły TO 40)
17.00 - Elita zabójców, film - kino „Mazur”
17.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
19.00 - Dom snów, film - kino „Mazur”
19 listopada (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
15.30 - warsztaty taneczne dla nauczycieli
17.00 - Elita zabójców, film - kino „Mazur”
19.00 - Dom snów, film - kino „Mazur”
20 listopada (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
Biała Niedziela - badania cytologiczne, profilaktyka raka
szyjki macicy. szpital, Gołdapska 1
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Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza 10 listo-

pada (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie z Waldemarem Mierzwą właścicielem oficyny wydawniczej RETMAN
i autorem książki „Miasteczko”.
„Miasteczko” to zapis historii jednego z tysiąca miejsc w
dawnych Prusach Wschodnich. Historia trudna do opowiedzenia , bo uwarunkowana skomplikowanymi dziejami tego
państwa, jego sąsiadów, Europy. Tym trudniejsza, że opowiadania o niej podejmuje się ktoś, kto musi poznawać historię
nie tylko swoją, rozpoczętą tam po 1945 roku, ale też obcą,
trwającą stulecia.
O swojej książce autor powiedział: „To opowieść uniwersalna, przekraczająca granice mojej Małej Ojczyzny. To opoV51601

OGŁOSZENI E

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg
Wojewódzkich w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12, ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż
pojazdu:
Koparko-spycharka BIAŁORUŚ JUMZ BX-25, rok produkcji 1982, cena wywoławcza brutto: 3 690,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2011r. w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego
12 o godz. 1010. Wadium w wysokości 10% wartości ceny
wywoławczej należy wpłacić na konto:
Bank Polska Kasa Opieki SA nr 18 1240 1590 1111
0010 3433 9153. Chętni do nabycia pojazdu winni składać
pisemne oferty z zaproponowaną przez siebie ceną ( nie niższą od wywoławczej ) na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku, 19-400
Olecko, ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 01.12.2011r. do
godz. 1000. Na kopercie proszę zaznaczyć: ,,Oferta przetargowa pojazdu”.
Pojazd można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 –
14.00 w Olecku, przy ul. Wojska Polskiego 5.
Wszelkie informacje można uzyskać w Rejonie Dróg
Wojewódzkich w Olecku osobiście lub telefonicznie: 87/ 520
15 40 wew. 69.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu
wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli
uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, oraz prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

„Śnienie”
Zapraszamy na spektakl teatralny „Śnienie”
w wykonaniu grupy „Amalgat”
działającej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku.
25 listopada
godz. 18.00, sala Teatru AGT
Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska
Występują:
Justyna Pławska
Milena Hośćiłło
Anna Ishizaka
Emi Ishizaka
Kaja Gierszewska
Agata Rutkowska
Julia Sinderewicz
Julia Sienkiewicz
Obsługa techniczna: Kamil Fidler

wieść także o Waszych Mazurach. A może
nie tylko o nich…”
W Oficynie wydawniczej RETMAN ukazało się dotychczas 20 tytułów.
Wszystkie związane są z historią, kulturą,
obyczajowością terenów d. Prus Wschodnich. Wśród autorów książek są: Erwin
Kruk, Janusz Małłek, Max Toeppen.
Zapraszamy
Olecka Izba Historyczna
Plac Wolności 1
Budynek Urzędu Miejskiego w parku,
pierwsze piętro.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej
przeprowadzonej przez
Społeczny Komitet Fundacji
Sztandarów Szkołom
w Zespole Szkół w Olecku
Na mocy decyzji Burmistrza Olecka Nr
ORN.5022-2/10 z dnia 29.10.2010 r. Społeczny
Komitet Fundacji Sztandarów Szkołom w Zespole Szkół w Olecku, przeprowadził w terminie od
08.11.2010 r. do 14.10.2011 r. na terenie Gminy
Olecko zbiórkę publiczną w formie:
- dobrowolnych wpłat na specjalne konto
bankowe o numerze: 13 93390006 0000 0008
3120 0001, na które dokonano wpłaty w wysokości 32 292,40 zł;
- ze sprzedaży cegiełek – zebrano 10 500,00 zł;
- przypisane odsetki – 36.31 zł.
Podczas zbiorki zebrano łącznie 42 828,71 zł.
Dzięki zebranej kwocie Społeczny Komitet
Fundacji Sztandarów Szkołom w Zespole Szkół w
Olecku zakupił 2 sztandary wraz z akcesoriami i
rzeźbę patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego.
Przewodnicząca Komitetu
Janina Słuchocka
V51501

„Biała Niedziela – badania cytologiczne”

Rak szyjki macicy jest drugim nowotworem, co do częstości występowania u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka, aż ok. 4.000 kobiet i ok. 2.000 umiera, bo zgłosiły się za późno
na badania cytologiczne. Wcześnie wykryty nowotwór jest w 100%
wyleczalny.
Zdrowa kobieta, matka i żona to szansa na szczęśliwszą rodzinę. Warto też dodać, że o wiele tańsza jest profilaktyka niż leczenie.
Skutki choroby dla kobiet są niszczące w sferze osobistej i zawodowej – trzeba temu zapobiegać.
Biorąc pod uwagę powyższe Powiat Olecki w ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki
macicy na lata 2009-2015” organizuje 20 listopada b.r. w szpitalu w
Olecku Białą Niedzielę – badania cytologiczne. Na które serdecznie
zaprasza wszystkie Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu
ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Panie, które zgłoszą się na badanie otrzymają zestaw kosmetyków Firmy BIELENDA. Przewidziano również słodki poczęstunek
oraz ciepłe napoje.
Wszystkie Panie chętne do uczestnictwa w Białej Niedzieli ze
względu na ograniczoną ilość miejsc proszone są o wcześniejszą rejestrację osobiście w szpitalu lub telefonicznie (nr tel. 87 5202713 w. 377).
Zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące dotychczas podejmowanych akcji (m.in. białych niedziel) w ramach powiatowego programu
zdrowotnego są dostępne na stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl .
Sporządziła: Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl

to@borawski.pl

HALLOWEEN w Społecznej
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W ostatnim tygodniu października myśli wszystkich zwracają się
ku przemijaniu, wieczności itp. Dzieje się
tak we wszystkich kulturach, choć każda
wyraża to w inny sposób. My skupiliśmy
się na tradycji anglosaskiej i urządziliśmy
obchody HALLOWEEN. Uczniowie klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej STO
pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Elżbiety Tumiel udekorowali swoją salę
papierowymi dyniami, pająkami i upiornymi postaciami z różnych bajek oraz przygotowali słodki poczęstunek.
Od samego rana na korytarzach szkoły
przemykały wiedźmy, zombi, wampiry i
inne straszydła. Na koniec zajęć do zabawy włączyli się także uczniowie starszych
klas.
To był wyjątkowo „upiorny” dzień
„TRICK - or - TREAT” cukierek albo psikus!

Opłaty adiacenckie

Do końca października zostały naliczone opłaty adiacenckie z tytułu budowy dróg przy alejach Lipowych, ulicy
Sportowej, Andrzeja Legusa i Janusza Pawłowskiego. Obecnie wszczęte zostało postępowanie w sprawie naliczenia opłat
przy ulicy Cisowej i Zamostowej. 		
(UM wrg)

Szczecinki – Borawskie

Rozpoczął się trzeci etap przebudowy drogi ze Szczecinek do
Borawskich. W ramach inwestycji siniejąca droga żwirowa zostanie
poszerzona oraz przeprowadzi się odświeżenie nawierzchni. Koszt
inwestycji wyniesie ponad 20 tysięcy złotych. W wyniku oszczędności powstałych po przetargu dodatkowo zastanie wykonany odcinek o długości 60 metrów za 14,9 tysiąca złotych. Inwestycje realizuje firma z Olecka. Do chwili obecnej wykonano łącznie 450 m.b.
tej drogi. 					
(UM wbiip)

V49202

REGULAMIN konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjalnych „Mroczny świat”
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku pt.
„Mroczny świat”
Celem konkursu jest: konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży
literaturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności
twórczej młodych plastyków oraz wymiana doświadczeń i
poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III
szkół gimnazjalnych
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach malarskich,
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, witraż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą zostać
oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /pismem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie
Przy ocenie brane będą pod uwagę: twórcza pomysłowość
i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych, inspirację utworem literackim związanym z tematyką
konkursu.
TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30.11.2011 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
Kopernika 6
19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl
2. Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od
liczby uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opublikowany na stronie internetowej.
Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych
w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.
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Otrzęsiny w Gimnazjum nr 1 na Siejniku

25 października w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbyły się otrzęsiny klas pierwszych
połączone z dyskoteką.
Tuż przy samym wejściu na tegorocznych „pierwszaków” czekał specjalny posiłek. Niektórzy się krzywili, ale jak na uczniów gimnazjum przystało, każdy zjadł przeznaczoną mu porcję.
Nie obyło się również bez bitwy markerów, czyli tzw. „kocenia”. Napisy
i malunki na ciele to już tradycja każdej dyskoteki otrzęsinowej w naszej
szkole. Nieco później trzecioklasiści przygotowali swoim młodszym kolegom i ich wychowawcom ciekawe
zabawy. Pierwszą konkurencją,
jaka spotkała pierwszaki, była „10
zł”, następnie musieli zjeść kaszę
manną z niespodziankami, a na
dokładkę
skonsumować „mega
słodkie coś”. Zadaniem kociaków
było także wypicie
mleka z talerza. Wychowawcy klas pierwszych: Jadwiga
Zdan i Jarosław Bagieński również mieli zadanie do wykonania. Było to rozpoznanie smaków różnych produktów,
a następnie ich zjedzenie.
Wszystkie konkurencje wygrała klasa Ib.
Później przyszedł czas na dyskotekę, którą poprowadzili chłopcy z klas III. Nad sprawną organizacją imprezy czuwali wychowawcy: Michał
Janiszewski – opiekun samorządu,
Karolina Fiećko oraz Bożena Bazylewicz – uczennice klas III.
Martyna Olszewska

to@borawski.pl
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Spotkanie z Kampinoskim Parkiem Narodowym

Tekst:
Mateusz Ryszkiewicz
I C, Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika
w Olecku

18 października uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku oraz Zespołu Szkół w Judzikach wzięli
udział w lekcji przeprowadzonej przez Małgorzatę Wawryszuk, pracownika Kampinowskiego Parku Narodowego. Lekcja odbyła się w ramach projektu pt. „Prezentacja obszarów
chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo” realizowanego we
współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Kampinoski Park Narodowy leży w województwie mazowieckim tuż przy północno- zachodnich rogatkach Warszawy.
Obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie
Wisły w zachodniej części Kotliny Warszawskiej.
Jest jednym z dwu parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Takie
położenie nie jest bez znaczenia dla Warszawy. Przy wiatrach
wiejących głównie z zachodu, statystycznie co trzy dni nad
miasto nawiewane jest świeże powietrze znad Puszczy Kampinoskiej, stanowi więc ona „Zielone płuca Warszawy”.
Kampinowski Park Narodowy powstał 16 stycznia 1959
roku. Największe zasługi w jego utworzeniu mieli Roman i
Jadwiga Kobendzowie, którzy na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 30-tych prowadzili szerokie badania florystyczne, fitosocjologiczne, geomorfologiczne i geologiczne.
Aktualna powierzchnia parku wynosi 38 544 ha, w tym 68 ha
zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.
Park jest drugim co do wielkości parkiem w Polsce. Ochroną ścisłą objęto obszar 4 636 ha (22 wydzielone obszary).

Ulica Żeromskiego

Gmina rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż działki o powierzchni 0,1053 ha przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej przy ulicy Żeromskiego. Nieruchomość
została sprzedana za 59 tysięcy 40 złotych. Zawarto już akt
notarialny. 				
(UM wrg)

Gmina Olecko

... rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż gruntu pod lokalizację kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie osiedla
Siejnik II. Działka została sprzedana za 2841,3 złotych. Powierzchnia działki to 0,0040 ha. 		
(UM wrg)

Ślepie

Zakończyła się inwestycja zagospodarowania terenu przy
budynkach mieszkalnych w Ślepiu zrealizowana w ramach
funduszu sołeckiego. Olecka firma budowlana wykonała ją
za 9,77 tysiąca złotych. W ramach prac rozebrano stara nawierzchnię betonową, wybrano ziemię pod parking, wywieziono wybrana ziemię oraz gruz, ustawiono krawężniki na ławie
betonowej oraz położono nawierzchnię żwirową. (UM wbiip)

Ustanowiona w 1977 r. strefa ochronna wokół Parku, zwana
otuliną, ma powierzchnię 37 756 ha. Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a dominującym siedliskiem bór świeży. W
krajobrazie Parku, niezwykle urozmaiconym, dominują dwa
kontrastujące ze sobą elementy - wydmy i bagna.
Na obszarze Kampinowskiego Parku Narodowego można odnaleźć około 1370 gatunków roślin naczyniowych, z
tego liczba gatunków paprotników wynosi 35, a roślin nasiennych około 1335. Spotkamy również liczne mszaki,
porosty i grzyby. Występują tutaj 144 gatunki ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Fauna puszczy stanowi
50% gatunków występujących w kraju.
Od 1992 roku KPN prowadzi reintrodukcję rysia w celu
stwierdzenia, czy drapieżniki urodzone i wychowane w niewoli są w stanie zaadoptować się w naturze
i
wypełnić niszę wielkiego drapieżnika. Obszar Parku należy
do sieci NATURA 2000 oraz Rezerwatu Biosfery (UNESCO
MaB).
Oprócz ochrony przyrody Kampinoski Park Narodowy dba również o pamięć historyczną i kulturową.
Na terenie Parku i jego strefy ochronnej znajduje się 39
obiektów zabytkowych, w tym znany na całym świecie
dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
To wzajemne przenikanie się przyrody i historii wyróżnia
KPN na tle innych parków narodowych, a zarazem stanowi
o jego niepowtarzalnej specyfice.

Społeczny Komitet Fundacji
Sztandarów Szkołom w Zespole
Szkół w Olecku składa serdeczne
podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się
do zakupu sztandarów i wykonania pomnika patrona naszych
szkół ks. Jana Twardowskiego.
W imieniu społeczności szkolnej
Przewodnicząca Komitetu
Janina Słuchocka

V51502
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Uwaga: zwierzęta na drodze

Pijany kierowca

6 listopada o 23.20 w Olecku na ul. Gołdapskiej policjanci prewencji zatrzymali nietrzeźwego kierującego. 26-letni mieszkaniec
Chorzowa kierował osobowym volkswagenem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Bartosz M. został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia i trafił do policyjnego
aresztu. Teraz odpowie przed sądem za jazdę
w stanie nietrzeźwości.
rzecznik prasowy KPP aspirant
Tomasz Jegliński

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA
FOTOGRAFICZNE OLSZTYN 2011
6 listopada o godzinie 4.10 na drodze wojewódzkiej nr 653 doszło do
zdarzenia drogowego.
Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem osobowym marki Mazda
jadąc w kierunku Olecka chcąc uniknąć zderzenia z wybiegającą na jezdnię
sarną stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i następnie wjechał
do przydrożnego rowu gdzie auto dachowało.
Kierowca 33-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego był trzeźwy. Zarówno kierujący jak troje pasażerów doznali ogólnych potłuczeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala w Olecku.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Fundusz sołecki

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 26 wniosków od sołectw na wykonanie
funduszu sołeckiego. Wstępnie szacowany koszt zadań wyniesie ponad 239
tysięcy złotych. 			
(informacja biura Rady Miejskiej)

Wydział finansowy Urzędu Gminy

... zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania finansowe za minione trzy kwartały b.r. Przekazano również sprawozdania dotyczące głównych dotacji przekazanych gminie.
(um wf)

Aleje Lipowe

Gmina Olecko zawarła akt notarialny na sprzedaż działki położonej przy
alejach Lipowych z przeznaczeniem pod zabudowę garażową. (UM wrg)

Dofinansowanie na budowę hali

Po wielkich staraniach przyznano 4 miliony dodatkowego dofinansowanie z środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na
budowę krytej pływalni w ramach budowy Centrum Sportowo-rekreacyjno-kulturalnego. Kwota ta pozwoliła gminie na odstąpienie od wzięcia planowanego kredytu w wysokości 3,8 miliona złotych. 		
(UM wf)

Budowa hali sportowej

... jest kontynuowana. Na koniec października zaawansowanie robót zostało ocenione na 59%. 					
(UM wbiip)

-

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w VIII OTWARTYCH MISTRZOSTWACH FOTOGRAFICZNYCH OLSZTYN 2011. Konkurs
skierowany jest zarówno do profesjonalnych
fotografów, jak i amatorów z całej Polski.
Każdy autor może nadesłać maksymalnie
6 prac, przy czym ich tematyka nie musi być
identyczna.
Do końca listopada czekamy na zdjęcia w
kategoriach:
a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla
tematów: portret, reportaż, akt, ludzie;
b) Mała i wielka architektura;
c) Cała natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora.
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki Złotego, Srebrnego i
Brązowego Szkła. Prace oceniane będą przez
profesjonalnych fotografików oraz przedstawicieli organizatora. Ogłoszenie wyników
nastąpi pod koniec 2011 roku. W ubiegłym
roku do udziału w Mistrzostwach zgłoszonych zostało ponad 800 prac autorów z całej
Polski i z zagranicy.
Na stronie internetowej konkursu www.
omf.mok.olsztyn.pl znajduje się regulamin i
karta zgłoszeniowa. Jak zawsze konkursowi
towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych i
wyróżnionych prac, która odbędzie się w Galerii Amfilada w Kamienicy Naujacka MOK.
Czekamy na zgłoszenia.
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
(89) 522-13-70

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B38002

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

14
listopada
godz.

tel. 520-23-36

1600

B36605

to@borawski.pl

25 listopada - wernisaż wystawy
malarstwa Tadeusza Brzeskiego

17.00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
Urodzony w 1941 w Wilnie artysta ukończył studia na
PWSSP we Wrocławiu w pracowniach S. Dawskiego (grafika), Z. Karpińskiego (malarstwo) i A. Mazurkiewicza (malarstwo architektoniczne), zdobył dyplom w 1969 r.
W latach 1968 – 1970 pracował jako asystent profesora J.
Hałasa w Katedrze Malarstwa i Rysunku PWSSP we Wrocławiu. W 1970 r. przyjęty do Okręgu ZPAP we Wrocławiu, w
1972 do Okręgu Olsztyńskiego. W latach 1985 – 1987 otrzymał nominację Ministra Kultury i Sztuki do pracy w komisji
Departamentu Plastyki.
Trzykrotny Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, malarstwo architektoniczne.
Autor licznych realizacji malarstwa monumentalnego, witraży, płaskorzeźb. Projektant mody sportowej, tkanin, wystrojów wnętrz. Zajmował się konserwacją malarstwa.
Prowadził badania grafologiczne (Włochy). Odbył podróże artystyczne po krajach Morza Śródziemnego, Dalekiego
Wschodu, Syberii, Europy i Afryki. Podróżnik, żeglarz, poeta, alpinista, członek „Club Alpino Italiano” oraz „Annuario
d’Arte moderna Italiana”.
Publikował swoje wiersze w „Borussii”, „Dzienniku Pojezierza” „Portrecie”, „Kurku Mazurskim”, „Naszym Mazurze”, „Znad Wilii”, „Gazecie Olsztyńskiej”, Biuletynie ZPAP.
Wydał tomik poezji „Czerń i biel”.
Obecnie jest wykładowcą Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
Jest autorem 60 wystaw indywidualnych, brał udział w
kilkuset zbiorowych: m. in. w Londynie, Glasgow, Plymouth,
Stockton (Anglia), Lille (Francja), Hamburgu, Hanowerze,
Düsseldorfie (Niemcy), Sovietsku – Tylży, Kaliningradzie
(Rosja), Nepalu, Capri, Rzymie (Włochy) oraz na terenie
Szwecji i na Litwie.
Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych: w Polsce, Niemczech, Finlandii, Kanadzie, Czechach,
Włoszech, Rosji, Francji, Szwecji, Litwy, USA. (źródło: informacje autora)

Polonia w Obwodzie Kaliningradzkim

Pod koniec października dwuosobowa delegacja Olecka
uczestniczyła w V Forum Organizacji Polonijnych Obwodu
Kaliningradzkiego. Odbyło się one w Czerniachowsku. Elżbieta Rękawek (kierowniczka Wydziału Edukacji, Kultury i
Sportu UM w Olecku) oraz Lucyna Sadowska (dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II) wraz i innymi
przedstawicielami samorządów (m.in. z Węgorzewa, Suwałk,
Gdańska i Siedlec) dyskutowały nad mozliwościami współpracy oraz podjęcia wspólnych działań w zakresie kultury,
edukacji i sportu. 				
(UM wrg)

ZMIANA KWOTY ODSZKODOWANIA
ZA WYPADEK W ROLNICTWIE
KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że od dnia
09 września 2011r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem
przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone do kwoty 550 zł za każdy procent tego uszczerbku.
Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie w dniu 09
września 2011r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z
dnia 16 maja 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
O wysokości odszkodowania decyduje data prawomocnego
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS.
Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie
14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone.
Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne, ponieważ
nie przysługuje od niego odwołanie i staje się prawomocne w dniu
jego wydania.
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Wypadek drogowy
... ucieczka kierowcy

4 listopada o 17.00 w miejscowości Cimochy doszło do
wypadku drogowego.
Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu ustalono, że kierujący samochodem osobowym podczas
manewru wymijania się z innym pojazdem najechał na tył
jadącego przed nim rowerzysty. W wyniku zderzenia 73-letnia kobieta jadąca rowerem doznała złamania nóg. Sprawca
wypadku odjechał z miejsca wypadku.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Biblioteka zaprasza na V edycję
kursu komputerowego dla seniorów

Trwają zapisy na V edycję programu „Seniorzy w sieci”, który skierowany jest do osób starszych. Organizatorem
kursu komputerowego jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku. Zajęcia prowadzą bibliotekarze, a ich
celem jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu
obsługi komputera i Internetu przez osoby powyżej 50. roku
życia.
Bezpłatny kurs prowadzony jest dzięki udziałowi Biblioteki w programie Akademia Orange dla Bibliotek.
- Mamy nadzieję, że dzięki naszym kursom komputer
stanie się dla ludzi starszych bardziej przyjazny i użyteczny. Celem zajęć jest bowiem zachęcenie starszych osób do
korzystania z komputera i Internetu oraz pokazanie, że komputer stwarza nowe możliwości - zachęcają do udziału w zajęciach wszystkich seniorów pracownicy biblioteki.
Zapisy osobiście w czytelni oleckiej biblioteki (ul. Kopernika 6) do 16 listopada 2011 roku.

Sedranki

Gmina Olecko zawarła akt notarialny na działkę, która
zostanie wykorzystana na poszerzenie wewnętrznej drogi
gminnej. Przekazał ja gminie w formie darowizny Krzysztof
Chmielewski. Podczas ostatniej Sesji RM Burmistrz Wacław
Olszewski serdecznie podziękował darczyńcy.
(UM wrg)

Ulica Szeremety

Trwa budowa infrastruktury ulicy. Wykonano już dokumentację techniczną. W chwili obecnej trwa budowa sieci
wodociągowej o długości około 450 metrów. Wybudowana
zostanie również kanalizacja sanitarna o tej samej długości.
Inwestycję za 73 tysiące złotych realizuje olecka firma. Termin ukończenia prac upływa 30 listopada.
(UM wbiip)
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo „Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu
„Losy nasze…”

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego
okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych
wspomnień, pamiętników lub opisanych dokumentów
osobistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze
powojenne lata nowych mieszkańców Mazur.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia
dla uczestników konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu zwrócone nadawcom.
Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca
2012 roku na adres:
Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie
Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta,
naszej rodziny.
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Paryski Salon Jesienny 2011
Ewa Kozłowska

Paryski Salon Jesienny
(Salon d’Automne) zapoczątkowany został wernisażem, który odbył się 12
października. Salon był
niejako kontrargumentem
dla dzisiejszego świata, w
którym pozory i spekulacje zaczęły odgrywać zbyt
znaczącą rolę tworząc przekłamaną rzeczywistość. Co
ciekawe, Salon odbywał się
na Champs-Élysées, a więc
emocji różnych było wiele,
bo jak wiadomo słynne Pola
Elizejskie zawsze pełne były
przepychu i pozorów. Patronat honorowy nad Salonem
objął Jean Cosmos, który
dobitnie podkreślił, iż niestety sztuka również wiernie
odwzorowuje panujące nastroje, a więc kabotynizm,
udawanie idei wielkich i
Autorka przed wejściem na Salon Paryski brak skromności (w stosunku do jakości) są dziś częstym jej elementem, a prawdziwe poszukiwania artysty zastępuje nierzadko jedynie chęć zostania zauważonym. Oczywiście te cechy można
również przypisać nie tylko artystom. Można je przypisać wszystkim.
Podczas wszystkich dni trwania Salonu, Noël Coret, który był jego
Fotografia „Il était une fois à l’Est”
szefem, wiele mówił również o sztuce instytucjonalnej i sztuce nie(„Pewnego razu na Wschodzie”),
zależnej. O ich rozbieżności. Salonowi towarzyszyły liczne wydarzektóra została zakwalifikowana na wystawę
nia, między innymi panel poświęcony grupie artystów z przedmieść
Artyści w swoim atelier
paryskich, która walczy z obrazem i atmosferą tychże przedmieść.
Cieszą się one złą renomą. L’Académie des Banlieues walczy z
taką sytuacją oraz kategorycznie nie zgadza się na fakt, iż takie
miejsca determinują i pozbawiają szansy oraz nie tworzą sztuki
wyższej. L’Académie nie zaprzecza jednak, że może być ludziom
z przedmieść trudniej, dlatego też na przykład walczy o wpis do
Konstytucji o dyskryminacji terytorialnej. Taki wpis jest też ciekawy również dla nas z perspektywy prowincji, chociaż wydaje mi
się, że nie doświadczamy aż tak wielkiego naznaczenia z powodu
miejsca zamieszkania (mam przynajmniej taką nadzieję). Dodatkowo zgadzam się ze słowami Noela Coret’a, który jest przekonany, iż dziś przedmieścia (prowincja) mogą być i są bardziej wiarygodne w tworzeniu sztuki niż skostniałe, instytucjonalne centra.
Poza tym, oprócz Salonu, w Paryżu odbywało się jak zwykle,
wiele innych imprez. W Muzeum Carnavalet odbywała się wystawa „Le peuple de Paris au XIX siècle” czyli wystawa poświęcona
ludziom, którzy przybyli do Paryża w XIX wieku. Była to dosyć
ciekawa opowieść o tym, jak jakieś sto lat temu ludzie ci byli w
Paryżu nowymi osadnikami, a dziś są paryżanami. Przez pryzmat
ich losów i rozwoju można było także przyglądnąć się naszym losom tutaj na Mazurach. Poza tym w Musée d’Art Moderne można
było zobaczyć piękną wystawę prac E. Muncha, na tyle ciekawą,
że wiele prac zupełnie odbiegało od tego, jak zwykło się patrzeć
na Muncha. W Grand Palais rozpoczęła się wystawa poświęcona
zbiorom Steinów, a tam Picasso, Matisse, Cézanne i wielu innych,
z którymi przyjaźnili się Leo i Gertruda Stein czyli prace, które rzadko jest okazja zobaczyć, a które wystawiane przecież były
wcześniej przez tych artystów na Salonie Jesiennym. Z ciekawostek warto dodać, że część wystawy była poświęcona właśnie Salonowi Jesiennemu, fowistom i można było zobaczyć archiwalne
katalogi z Salonu, dziś już białe kruki.
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
Ciekawe rzeczy działy się w les Archives Nationales (Archiwum Narodowe). Zostały tam wyeksponowane archiwa policyjne z XIX i początków
XX wieku wraz ze zdjęciami Alphonsa Bertillon’a,
który jako pierwszy zaczął tworzyć fotografie będące częścią opisu do raportów policyjnych. Od niego narodziła się m.in. fotografia wykorzystywana
później w pracy policji. Bardzo ciekawa wystawa
ukazująca jak, również na potrzeby archiwizacji,
rozwijała się fotografia. Mnie chyba najbardziej
rozbawiły pierwsze wystudiowane portrety wszelkiej maści bandytów, których Alphonse Bertillon
przedstawiał nader wytwornie, lub historie miłosne spisane mało urzędniczym stylem, a dotyczące słynnych paryskich kurtyzan. Poza tym, tysiące twarzy, tysiące historii, smutnych i wesołych,
słynni dziś artyści proszący o azyl, o kartę pobytu,
zamknięci w suchych formułkach. Liczne refleksje. Twarze i historie ludzkie można było zobaczyć
również w Jeu de Paume na fotografiach Diane Arbus, które zachwycają i ludźmi na nich przedstawionymi jak i pracą Diane Arbrus, jej wrażliwością.
Zaś w muzeum Quai de Branly wystawione były
prace III Biennale des Images du Monde, zobaczyć
można było kilkanaście projektów artystów spoza
Europy. W Muzeum Fotografii zostały zaprezentowane piękne prace składające się na fotografię albańską, a w Bibliothèque Historique de la Ville de
Paris trwała wystawa portretów pisarzy „Portraits
pour un siècle. Gallimard, d’un ecrivain à l’autre”.
Podczas pobytu odwiedziłam też liczne ateliers
artystów. Wiele rozmów, ciekawe spotkania. Czasem w kilku paryskich kamienicach, położonych
obok siebie, mieszka wielu artystów tworząc ciekawą atmosferę, przenikając się w swojej pracy.
Powstają obrazy, filmy, fotografie, rzeźba… . Wyszczególnione powyżej wydarzenia to zaledwie tylko kilka wybranych, w większej mierze poświęconych fotografii. W Paryżu wciąż się coś dzieje. Czy
Salon Jesienny przez te kilka dni zrewolucjonizował spojrzenie, przyczynił się do innego postrzegania sztuki współczesnej, wyznaczył jej nowe tory?
– o tym przekonać się będzie można zapewne w
najbliższym czasie.
Ewa Kozłowska
Ewa Kozłowska jest tegoroczną laureatką Tytułu Pasjonatki Roku przyznawanego przez kapitułę powoływaną
przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”.
Niżej publikujemy laudację.
Ewa Kozłowska
Olecczanka. Artystka fotografka, pisarka i dziennikarka.
Działalność prowadzi od końca lat 90. dwudziestego wieku.
Jako dziennikarka i etnografka zrealizowała projekt „Starowiercy z Wojnowa” dokumentujący obecność tej bardzo
nielicznej grupy wyznaniowej w Polsce. Projekt jako wystawa
podróżuje od kilku lat po galeriach polskich i zagranicznych.
Podsumowaniem było wydanie książki pod tym samym tytułem. Projekt był wynikiem otrzymania stypendium twórczego
od Marszałka Województwa Warminsko-Mazurskiego.
Innym projektem była wystawa fotografii pt. „Proust odnaleziony”. Podsumowaniem projektu była wystawa zorganizowana w Ośrodku „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów” w
Sejnach. Z tej okazji został również wydany obszerny katalog.
Jeszcze innym ciekawym projektem była wystawa fotografii „Paris – Brussele”. Projekt powstał w oparciu o fundusze Domu Kultury w Ostródzie. Podsumowaniem wystawy
oraz projektu było wydanie albumu o tej samej nazwie.
Ewa Kozłowska jest również pisarką. Napisała do chwili
obecnej kilka książek oraz scenariuszy filmowych. Jednym
z nich jest „Dziewczyny do wzięcia 2” opisujący podróż po
okolicach Stańczyk, mający wielkie szanse na realizację.
Ewa Kozłowska jest też zamiłowaną historyczką amatorką
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Publiczność na wernisażu wystawy

próbującą zgłębić historię dotyczącą szczególnie ziemi oleckiej. Świadczy o tym cykl felietonów pt. Dywagacje literackie. Nie narzuca ona jednak swego punktu widzenia, nie
stwierdza faktów – w swych felietonach cytuje przeczytane
czy zasłyszane fakty historyczne i pyta o ich interpretacje.
Ewa Kozłowska jest autorką kilku wystaw fotografii,
z których prawie wszystkie były prezentowane w Olecku.
Ostatnia z nich „Oleckie impresje - zapach wieczoru” miała
miejsce w Oleckiej Izbie Historycznej.
Powszechnie znanym w Olecku projektem była wystawa
i wydanie albumu „Portrety mieszkańców Olecka”. Fotografie, wystawione w holu kina „Mazur” obejrzało co najmniej
klika tysięcy osób. Album będący jednocześnie katalogiem
i odwzorowaniem wystawy jest dokumentem potwierdzającym pasję i zainteresowania artystki. Można to określić
jako bardzo humanistyczne zainteresowanie każdą osobą i
światem w ogóle. Album zaświadcza o wielkiej tolerancji i
szacunku dla spotkanych przez Ewę Kozłowską osób. Każda z nich mogła wyrazić siebie w sposób, który był dla niej
najbardziej odpowiedni, a dla artystki stał się elementem
tworzenia fotografii. Tak namalować portret potrafi tylko
artysta.
Ostatnie dokonanie, to zakwalifikowanie fotografii Ewy
Kozłowskiej do dorocznego „Salonu paryskiego”. To wyróżnienie stawia Ewę Kozłowską wśród najciekawszych
artystów świata.
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Tydzień Biblioteki Szkolnej w SP 1
Po raz kolejny
na całym świecie
obchodzone było
Międzynarodowe
Święto Bibliotek
Szkolnych. Nasza
biblioteka jak co
roku włączyła się
do obchodów w/w
święta organizując
w dniach od 24
do 28 października Tydzień Biblioteki Szkolnej. Zaplanowano wiele działań mających na celu zwrócenie uwagi wszystkich uczniów na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w
nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych .
Na początku października przygotowano i zamieszczono
na tablicy informacyjnej wiadomości o pochodzeniu święta
oraz jego logo, szczegółowy terminarz obchodów i zaproszono młodzież do wzięcia udziału w organizowanych w tym
czasie konkursach .
Do współpracy zaproszono również nauczycielki (Danutą Grzyb, Beatę Sulińska,Grażynę Olechno, Renatę Bogdan, Halinę Matwiejczyk), dzięki którym sprawnie zostały
przeprowadzone zaplanowane działania.

W tygodniu biblioteki szkolnej uczniowie brali udział
między innymi w licznych konkursach zorganizowanych
przez nauczycieli bibliotekarzy:
-konkursie plastycznym przewidzianym dla klas I-II,
gdzie tematem pracy było wykonanie projektu biblioteki
przyszłości. Wpłynęło 29 prac plastycznych z czego 8 prac
zostało nagrodzonych. Wyróżnienie zostali: Miriam Kotnarowska, Iza Motulewicz, Irmina Dębowska, Kuba Jegliński, Olek Krajewski, Marta Pojawa, Martyna Godlewska,
Eryk Gryko,
- konkursie wiedzy o bibliotece. Ponad 100 uczestników
zmagało się z odpowiedziami na pytania konkursowe , a ich
poprawność nagradzana była „słodkim co nie co”,
-mini konkursie pięknego pisania . W konkursie wzięli
udział uczniowie klas II - III oraz IV - VI. W kategorii klas
młodszych tytuł mistrza pięknego
pisania otrzymało 5 uczestników, natomiast w kategorii klas starszych 4
uczestników. Byli to uczniowie: Łukasz Chojnacki, Izabela Motulewicz,
Zuzanna Gawryś, Kinga Kruszniewska, Marta Pojawa, Sara Szrajbert
Martyna Dębowska, Aleksandra
Szczech, Julita Milewska.
Również 27 października w
czytelni biblioteki szkolnej przeprowadzono, zorganizowany przez nauczycielki Ewę Ciechanowską, Monikę
Kacprzyk, Marzannę Stefanowską,
Małgorzatę Jakubowską, Eligię Bań-

kowską, we współpracy z bibliotekarzami IV Szkolny Konkurs
Pięknego Czytania. Jury w składzie Teresa Grzymkowska,
Maria Ewko, Elżbieta Giglewicz i Małgorzata Zagórska oceniało zmagania 23 uczestników, a nagrodziło dziewięciu.
W kategorii klas IV mistrzami pięknego czytania okazały się
Ula Kamińska, Karolina Baranowska i Zuzia Warsiewicz,
klas V – Julita Milewska, Magda Dzienisiewicz, Weronika

Mogilska, klas VI - Zuzia Milewska, Ola Kalicka oraz Weronika Ulikowska.
Wszyscy laureaci konkursów przeprowadzonych w dniach
od 24 do 28 października otrzymali nagrody książkowe.
Poza konkursami zorganizowano akcję regularnego głośnego czytania dzieciom. Bibliotekarki oraz Grażyna Gref i
Małgorzata Szafrankowska, codziennie w czytelni biblioteki
szkolnej czytały dzieciom fragmenty książek oraz bajki i legendy polskie. Natomiast uczniowie klas I zapoznali się z ekranizacjami powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” oraz
„Pan Wołodyjowski”, a wychowawczynie przybliżyły dzieciom
sylwetkę pisarza, wykorzystując materiały zgromadzone w czytelni biblioteki w kąciku patrona szkoły.
Tydzień minął w bardzo przyjemnej atmosferze, a działania
prowadzone przez bibliotekę wzbudziły wielkie zainteresowanie oraz okazały się trafione.
Nauczycielka - bibliotekarka Barbara Klimaszewska
Autorka zdjęć - Marzanna Stefanowska

to@borawski.pl

Doliwy

Dwie dodatkowe latarnie staną przy drodze wojewódzkiej
w Doliwach. Za 5999 złotych zrealizuje zadanie firma z Olecka. Zadanie realizowane jest z funduszu sołeckiego.
(UM wbiip)
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Ulica Zamkowa

Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg ograniczony dla
właścicieli mieszkań w budynku Zamkowa 3 na sprzedaż
piwnicy o powierzchni 9,20 m.kw.. Piwnica została sprzedana za 2450 złotych. Zawarto już akt notarialny. (UM wrg)

Borawskie

Gmina Olecko rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną położonej
w Borawskich. Działka o powierzchni 0,1488 ha zostanie
sprzedana za 14 tysięcy 907,6 złotego.
(UM wrg)

Zespól Szkół na Siejniku

Ukończono remont elewacji i pokrycie dachu w Zespole
Szkól na Siejniku. Remont za 207 tysięcy złotych wykonała
olecka firma budowlana. W ramach zamówienia wykonano
1947 m. kw. elewacji oraz 1029 m. kw. dachu. Odbiór robót
nastąpił 27 października. (UM wbiip)

Ulica Grabowa

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku czekają na
właściciela „fanty” znalezione na jednym z przeszukań. Rzeczy te najprawdopodobniej zostały skradzione.
Osoby które rozpoznają na zdjęciach swoją własność prosimy o kontakt z naczelnikiem wydziału kryminalnego pod
numerem telefonu 87 520-72-30.

Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na sprzedaż działki
położonej przy ulicy Grabowej przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość o powierzchni
0,0501 ha zostanie sprzedana za 46 tysięcy 346,40 złotego.
(UM wrg)

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

Prawo spadkowe dotyczy nas wszystkich. W ostatnim czasie przepisy prawa spadkowego uległy zmianie.
O ile masz jakiekolwiek wątpliwości związane z
prawem spadkowym i nie tylko, skorzystaj z bezpłatnej
porady obywatelskiej lub prawnej.

Z KAŻDEJ
POZORNIE BEZNADZIEJNEJ SYTUACJI
MOŻNA ZNALEŹĆ WYJŚCIE
Centrum Informacji Turystycznej

Trwa wyposażanie Centrum Informacji Turystycznej. Projekt jest dofinansowany w 85% z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.
Prace budowlane na budowie przeciągnęły się, gdyż ustalony na 29 września odbiór końcowy wykazał wiele usterek.
Usunięto je i 20 października odebrano protokolarnie budynek. 11 października podpisano z elbląską firmą umowę na
dostarczenie sprzętu komputerowego za 19,3 tysiąca złotych.
Obecnie sprawdzane są oferty dostawców mebli do pomieszczeń CIT. 				
(UM wbiip)

- NIE ZWLEKAJ
Skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów umożliwia Biuro Porad Obywatelskich i
Prawnych w Olecku,
aleja Wojska Polskiego 13,
tel. 87-610-22-01
oraz placówki terenowe w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach.

Z bezpłatnych porad mogą korzystać
mieszkańcy powiatu oleckiego
www.akademia.olecko.pl
e-mail ak.ob.@wp.pl

K61202
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K61003
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V44906

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V42459

V47205

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V44706
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B37902
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

SERWIS OGUMIENIA

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

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

V44806

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B37602
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B37702
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K64016
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B36306

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
K59609

V44107
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V46905
V29117

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V47634
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K61103
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V44916
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V47215
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V47624
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B36805
* 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 B38301
* opony letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V42519

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

KARAOKE w Pub Piwnica

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35608

Klub „CoolTura”
ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V47704

V49602

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L71902

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

V1244

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V47005
B36106

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

* glazurnictwo, tel. 517-535-255

K61302
K60805

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

PIZZA NA TELEFON

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V46405
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 L71704
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K61407
* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K60905

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V48503

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V41510
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B37203
V41410

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34610
* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87610-33-50, 661-073-777
VV51701

V41420

V44207

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V46805
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B37802
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B38201
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 L71405
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B36904

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 K59709
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V44606
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V42309
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* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42419
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V49612
* POŻYCZKI - FENIKS, GOTÓWKA OD RĘKI,
CHWILÓWKI, plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V46705
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V41110

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
V42209
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V48413

Sklep „DOM” s.c.

Pl. Wolności 5A

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

K45007

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1443
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 V47614
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V44307
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B36705

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K64026
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L71206
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41130
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PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B36505
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V47225
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B38101
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406z
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B37503
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55626b
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506z
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41120
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V42609
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306z
* mieszkania jednopokojowe, Olecko, tel. 604-456-732
K61501

* mieszkanie 32 m.kw.,2 pokoje, centrum, tel. 501-514441 B37403
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V42429
V49212

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
OM
Y
R
E
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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 V42219
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1453
V48603

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

V49502

V42509

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 B37004
WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V51301

INNE
* oddam małe kotki (wszystkie czarne) w dobre ręce,
tel. 504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L72001
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B37104
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V42439

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

V42918
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K59510

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
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.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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Ilość publikacji:
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Podpis: ......................................................
L71803

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

B37303

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
przykładano też cebulę, smarowano
Dla matek karmiących
przykładano plasterek słoniny.
... polecane są rośliny takie jak anyż, kminek, koper
włoski, bazylia i czarnuszka.

Domowe sposoby na rany i skaleczenia

Rany, skaleczenia, zadrapania to cielesne dolegliwości
najczęściej dokuczające obecnie dzieciom, które z natury
są bardziej żywotne. Choć i starsi od czasu do czasu narażeni są na uszkodzenia ciała w trakcie prac w domu, na
działce, spacerach. Jak sobie w takich przypadkach radzić?
Tutaj na pewno warto, skorzystać z wypróbowanych rad
medycyny ludowej.
Dawniej na Pomorzu i Kujawach drobne rany likwidowano przykładaniem czystych potłuczonych liści babki,
krwawnika, podbiału. Krwawnikiem likwidowano i łagodzono również krwawiące rany od hemoroidów. Należy
ziele rozbić i wykonać z niego rodzaj tamponu.
Lekiem był również tarty żywokost usmażony na maśle.
A oto recepta na sporządzenie owego leku. Kostkę
masła rozpuścić na patelni na słabym ogniu. Włożyć na
tłuszcz garść czystego, wymytego dokładnie i obranego ze
skórki, tartego żywokostu pozyskanego jesienią. Smażyć
tak długo, aż żywokost zaskwierczy. Odstawić na kilkanaście godzin. Podgrzać, odcedzić. Zlać do słoików. Na rany

je świeżym masłem,

Czarna porzeczka na grypę

Uważa się, że sok ze świeżych owoców czarnej porzeczki, tak samo zresztą jak czerwonej, oprócz walorów dietetycznych działa antywirusowo.
Najprostsza kuracja przy grypie, przeziębieniu i zapaleniu
krtani polega na piciu kilka razy dziennie po jednej do trzech
łyżek soku. Można go dodawać do herbaty albo rozcieńczyć
wodą i osłodzić miodem wieloowocowym.
W kuracjach najlepiej używać soku wyrabianego sposobem domowym ze świeżych owoców.
Najbardziej wartościowy jest sok z porzeczek uprawianych naturalnie, bez sztucznego nawożenia i oprysków chemicznych.

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.
Melisa jest ziołem z którego parówka działa odświeżająco i
rozkurczowo na skórę starzejąca się i „zmęczoną”.

to@borawski.pl

Kalendar
z imion
9 listopada
Flawiana, Flawiusza, Izaaka, IzadiuAnatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogurada, Bożydara, Czcibora, Gorzysława,
Ludwika, Nestora, Oresta, Ścibora, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby,
Ludmiły, Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, Prota,
Spycisława, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana,

sza, Jonasza, Józefata, Konrada, Krystiana, Krystyna, Marcina, Mateusza,
Ścibora, Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta,
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, Kryspiana, Krystyna, Mikołaja, Stanisława, Walentyna, Wiktora, Wodzisława
14 listopada
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina, Ścibora, Świerada, Wawrzyńca,
Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopoldy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda, Przybygniewa, Roberta, Roger

Nasz przepis
Gyros z tzatziki po grecku

35 dag schabu wieprzowego, 40 dag jagnięciny z udźca, 6 ząbków czosnku, 2
białe cebul, jedna zwykła, kawałek ogórka, 25 dag twarogu, 15 dag gęstej śmietany, 3 łyżki oliwy, sól, pieprz, słodka
papryka, pęczek oregano, 5 dag owczego
sera, 2 strączki posiekanego chili
Najpierw przygotowujemy tzatziki:
twaróg ucieramy ze śmietaną. Dodajemy
do niego dwa rozgniecione ząbki czosnku, posiekana cebulę i ogórek, łyżkę oliwy oraz pokruszony ser. Przyprawiamy
solą i pieprzem.
Mięso kroimy w kawałki, smażymy
na pozostałej oliwie. Na tym samym
tłuszczu smażymy pokrojoną białą cebulę i resztę czosnku. Dodajemy oregano,
chili i usmażone mięso, przyprawiamy.
Podajemy z sosem tzatziki.

Wino z berberysu

Owoce berberysu są bardzo kwaśne
i zawierają dużo witaminy C. nadają się
do wyrobu win ciężkich.
Zbiera się je po przemarznięciu.
4 kilogramy zgniecionego berberysu
zalewamy 3 litrami wrzącej wody. Po
ostudzeniu dodajemy kilogram cukru
oraz drożdże Burgund. Na drugi dzień
sok odcedzamy i dodajemy kolejny kilogram cukru w syropie. Uzupełniamy
wodą do 10 litrów. Dodajemy również 3

„TURUL, WŁADCA PUSZCZY”

Któż nie zna opowieści amerykańskiego pisarza J. O, Curwooda o przyjaźni wielkiego grizzli Tyra i małego
niedźwiadka Muskwy („Władca Skalnej Doliny”)? Albo o małym niedźwiadku Niua, który zaprzyjaźnił się z
psem myśliwskim („Włóczęgi Północy”)?
Wiele pokoleń czytelników pasjonowały przygody amerykańskich
niedźwiedzi.

gramy pożywki.

Boczek wędzony z fasolą
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Cytaty na ten tydzień

Katechizm polskiego dziecka

Władysław Bełza

- Kto Ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak Twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie Ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś Ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Cukier puder

... jest mniej słodki niż kryształ. W
trakcie ucierania mas z dodatkiem cukru
pudru nie osiąga się tak dobrej piany, jak
w przypadku stosowania kryształu.
Dlatego jest on używany z reguły do
posypywania ciastek, a do ciasta dodaje się go jedynie wtedy, gdy przepis na
dany gatunek ciasta nie zawiera żadnego składnika, który rozpuściłby kryształ
podczas ucierania.

2 szklanki fasoli suchej (ok. 40 dag)
lub2 małe puszki fasoli konserwowej,
sól, 20 dag wędzonego boczku, jedna
duża cebula, łyżeczka sproszkowanego cząbru, pół łyżeczki curry, szczypta
pieprzu ziołowego, szczypta tymianku,
łyżka smalcu lub innego tłuszczu do wysmarowania naczynia, 200 ml śmietany
(lub gęstego soku pomidorowego), 10
łyżek tartego żółtego sera
Fasole płuczemy i zalewamy wodą.
Zostawiamy ją na noc. Następnego dnia
gotujemy pod przykryciem w tej samej
wodzie. Pod koniec gotowania solimy
i odkrywamy. Pozwoli to odparować
wodę.
Boczek kroimy w kostkę i następnie na wpół topimy, dodajemy do niego
drobno posiekaną cebulę i ją przyrumieniamy. Tak przygotowany boczek
z cebulą mieszamy z fasolą, dodajmy
cząber i solimy jeśli boczek nie był dostatecznie słony.
Wkładamy teraz wszystko do głębokiego naczynia wysmarowanego tłuszczem i polewamy z wierzchu śmietaną.
Na wierzchu posypujemy serem.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy bez przykrycia 15 minut.

Jeżeli pieczemy ciasto z galaretką
owocową, a nie chcemy, by przesiąkała trzeba ciasto zaimpregnować.
Przed pieczeniem spód i ścianki
smarujemy cienką warstwą białka ubitego z cukrem pudrem. Podczas pieczenia
zrobi się niewyczuwalna w smaku beżowa skorupka.
Jest to też dobry sposób, gdy pieczemy kruche ciasto z owocami. Nie robi
się zakalec i ciasto nie rozmaka.

W polskiej literaturze dla dzieci i
młodzieży też są „misiowi” bohaterowie. Pisał o nich m.in. urodzony 18
marca 1882 roku Józef Bieniasz, pisarz,
autor baśni i opowiadań (zmarł w 1961
r.).
Ulubionymi bohaterami jego utworów są niedźwiedzie. Poświęcił im
m.in. książkę” Turul”, władca puszczy,
z której pochodzi poniższy fragment.
[...] Postrzelony zwierz leżał bez
ducha, na drzewo zaś schronił się, wi-

docznie przed psem, mały niedźwiadek. Leśnik podsunął się ze strzelbą
pod świerk [...]. Uczepiony obu łapami wysoko u pnia, patrzył na niego z
okropnym strachem mały, kudłaty kłębuszek [...] W małych, bystrych ślepkach czaił się spryt, odwaga i rozbrajająca naiwność. Na widok człowieka i
psa kłębuszek najeżył sierść i mruczał
jak kot [...]. Przyszły król boru miał
w sobie tyle komizmu, że niepodobna
było patrzeć nań obojętnie.

Pomylił się...

„Należy oczekiwać, że system sowiecki przetrwa bardzo długo w obecnej okrutnej i brutalnej formie. Jeszcze
w czasach naszych praprawnuków będą
istniały sowieckie obozy pracy oraz izby
tortur”- Newt Gingrich, amerykański
polityk, 1984.

Impregnowanie ciasta
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Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Taekwondo Olimpijskim Juniorów młodszych i juniorów Ciechanów 2011
28 października w Ciechanowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Taekwondo Olimpijskim juniorów
młodszych i juniorów.
Gospodarzem imprezy był „Promyk” Ciechanów. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z całego kraju.

Olecko reprezentowali zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„HIDORI” działającego przy SP 4.
Podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak startowali w kategorii Juniora

Młodszego w walkach pełno kontaktowych.
Wyniki naszych zawodników:
Zuzanna Murawska – 1 miejsce do 59 kg /Gim.2/
Justyna Miszczak – 2 miejsce do 47 kg /Gim. 1/
Maurycy Miszczak – 4 miejsce do 53 kg /Gim. 1/
Sebastian Milcarz – 4 miejsce + 68 kg /Gim.
Wieliczki/
Więcej na Facebook/Hidori Olecko

Międzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Polski
Juniorów i Młodzików w szachach

W dniach od 16 do 21 października w Ośrodku
Wypoczynkowym w Bęsi k/Biskupca rozegrane zostały Międzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw
Polski Juniorów w szachach.
W zawodach prawo gry mieli zawodnicy i zawodniczki z województw warmińsko-mazurskiego oraz
mazowieckiego.
W kategorii Chłopców do lat 13 wystąpiło dwóch
zawodników MLKS Czarni Olecko: Kamil Gryglas i
Konrad Konewko. Kamil zdobył w dziewięciu partiach 4,5 pkt i zajął 9 miejsce. Konrad z dorobkiem
4 pkt był 12. W tej kategorii wiekowej startowało 16
zawodników.
od 21 do 23 października w tym samym Ośrodku
rozegrane zostały Mistrzostwa Międzywojewódzkie
Młodzików. W turnieju wystąpili juniorzy i juniorki
do lat 10 z województw warmińsko-mazurskiego oraz
mazowieckiego.
Klub MLKS Czarni Olecko reprezentowała Aleksan- Na zdjęciu:
Na zdjęciu: trener grupy zaawansowanej
Henryk Gudojć, Kamil Gryglas i Konrad dra Dźwilewska, która zdobyła 3 punkty i zajęła 7 Aleksandra Dźwilewska
miejsce. Ola rywalizowała w gronie 10 zawodniczek. i Nikola Bohdanowicz z
Konewko oraz zawodnicy z Debiut GCK
Krzysztof Konewko UKS Trzydziestka OlszGiżycko.
Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko tyn.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza konkurs plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:7- 9 lat
„Strachy, potwory, upiory”
Celem konkursu jest konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej i 10-12 lat
twórczości plastycznej, zainteresowanie dzieci i młodzieży lite- 2. Przy ocenie brane będą pod uwagę: a) twórcza pomysłowość i
raturą dziecięcą i młodzieżową, pobudzanie aktywności twórczej wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, b) ogólna estetyka
młodych plastyków, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy wykonania prac, c) stopień opanowania technik plastycznych, d)
inspirację utworem literackim związanym z tematyką konkursu.
z zakresu różnych technik plastycznych
FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNIC- Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30.11.2011 r.
Prace należy dostarczyć na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka
TWA:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0-6 szkół pod- Publiczna w Olecku, Kopernika 6, 19-400 Olecko
Informacje:
stawowych
Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach malarskich, Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska
malarstwo (tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele , pa- e-mail: biblioteka@przystanek.pl oraz www.przystanek.pl
stele olejne i suche, kolaż), batik, malarstwo na tkaninie - ma- Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od liczby
larstwo na szkle, witraż, grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia), uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opublikowany
nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone, format prac na stronie internetowej.
dowolny (minimalny A-4); prace mogą zostać oprawione w kar- Uwaga!
tonowe passe-partout, prace powinny być szczegółowo i czytel- Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Organizator
nie opisane (pismem drukowanym) zgodnie z załączonym wzo- zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.
rem, prace uczestnik wykonuje samodzielnie
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego
I półki, kosze, kartony,
Towary wszystkie przegląda.
Gienek zaś mocno zdziwiony,
Z uśmiechem na nią spogląda.

Kumpela Gienka z roboty,
Ze śmiechu w mące się tarza.
- Gienek - powiada - No co ty,
Z sikorką, ptaszkiem gadasz ?

Gienek pracuje w piekarni,
Z pieczywem magazyn ma wielki,
Chleb biały, z pestką i czarny,
Chałki, rogale, kajzerki.

Gienek jest grzeczny, więc pyta:
-Czy może pomóc Waćpani ?
A Ona patrzy jak wryta
I jego słowa ma za nic.

Tak, bo ta klientka mała,
W ślicznym żółciutkim kubraczku,
Z lasu już przyleciała,
By zimy zły przetrwać czas tu.

Stos pączków, ptysie i bezy
I słodkich bułek bez liku.
Makowiec i sernik świeży.
Wszystko jest w Gienka kramiku.

Wtedy pomyślał: - Mój Boże,
Pewnie cholera jest głucha!
Z taką klientką najgorzej,
Trzeba jej wrzeszczeć do ucha!

Ta ranna śmieszna wizyta,
Świadczy, że karmić już pora,
Słoniną i ziarnem żyta,
Sikorkę oraz sikora.

Dziś rano do Gienka pracy,
Wpadła klientka nowa.
Ubrana z żółty kubraczek,
Magazyn zaczęła wertować.

Więc podszedł bliżej, na przeciw stanął.
Wciąż zagaduje, kwadrans, bez mała.
Ona bez słowa serce mu łamiąc,
Jak dziko wpadła, tak wyleciała.

Wizyta

natasza

Finał Ligi Wojewódzkiej Seniorów w szachach
23 października w SP nr 1 w Olecku rozegrany został Finał
Ligi Wojewódzkiej Seniorów. Zwycięzca Finału uzyskiwał
awans do II ligi. W zawodach uczestniczyły drużyny MLKS
Czarni Olecko i SKS Smol-bud Giżycko.
Finał składał się z dwumeczu (mecz i rewanż). Tempo gry
zostało ustalone na 1,5 godziny na zawodnika. W pierwszym
meczu MLKS Czarni Olecko wystąpili w składzie (w kolejności grania na
szachownicach): Krzysztof Konewko,
Robert Niczyporuk, Paweł Żukowski,
Daniel Niczyporuk, Kamil Gryglas,
na szachownicy kobiecej miała zagrać
Marietta Makarewicz. Niestety Marietta rozchorowała się i ostatecznie w
zawodach nie wystąpiła. Pierwszy mecz
wygrał Smol-bud Giżycko w stosunku 5:1. Do meczu rewanżowego Czarni przystąpili w zmienionym składzie.
Zamiast Krzysztofa Konewko wystąpił
Michał Brynda. Rewanż zakończył się
także zwycięstwem drużyny z Giżycka
4:2 i tym samym drużyna Smol-budu
wywalczyła awans do II ligi. Punkty dla
Czarnych zdobyli: Kamil Gryglas 1,5
pkt, Daniel Niczyporuk 1pkt, Robert
Niczyporuk 0,5pkt.

Podziękowania składam Dyrektor SP nr 1 w Olecku,
Pani Eligii Bańkowskiej, za udostępnienie pomieszczeń
szkoły na potrzeby turnieju.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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

Czarne szpilki

Waldemara Rukścia

Postanowiłam zostać kobietą. Proszę się nie śmiać, wiem,
że na koncie mam dwie córki i lat trochę na karku, ale to właśnie teraz dojrzała we mnie taka myśl. Obudziłam się rano z
mocnym postanowieniem, że dzisiaj to już koniecznie kupię
sobie atrybut kobiecości… szpilki. Takie najwyższe jakie znajdę w sklepie. Nieraz obserwowałam, jak damy (to musiały
być damy na taaaakich obcasach) noga za nogą chodzą sobie
z pustymi torebkami trzymając pion i nie śpiesząc się. Jak w
ogóle można się spieszyć w szpilkach?!
Obraz tych dam ni jak nie przystawał do mego rozpędzonego trybu życia. (Czasami to mi się nawet zdarza upominać
samą siebie za to, że pędzę, chociaż nie ma takiej potrzeby). Do
takiego trybu bycia potrzebne są stabilne buty, w których można i podbiec, i przeskoczyć kałużę i wejść na murek z dziećmi.
To było w czasach, kiedy nie zdawałam sobie sprawy, że
mężczyźni myślą wzrokiem i oceniają kobietę poprzez trzy
punkty: biust, nogi, twarz i dopiero całość, albo w innej kolejności. Na pewno to nie miało nic wspólnego z moimi wyobrażeniami, że oni poszukują w nas duszy. Niektórym i może
odrobinę tej duszy się przyda, ale pod warunkiem, że te poprzednie punkty są spełnione według ich kryteriów. Oj, proszę
mnie źle nie zrozumieć – wcale nie poluję na faceta. Po prostu doszłam do wniosku, że dobrze by było, żeby moje córki
widziały w mamie kobietę, a nie wieczną turystkę, harcerkę i
mamę w spodniach.
Sklepy drżyjcie – nadchodzę! Postanowiłam i słowa dotrzymałam. W pierwszym sklepie chyba się przestraszyłam i
kupiłam buty na niewielkiej szpileczce, ale następnego dnia
odniosłam. Nie zmierzyłam lewego buta, bo w domu nie mogłam go wcisnąć na nogę.
Po ogólnych perypetiach (w niektórych sklepach tak jest,
że towaru nie można oddać, jedynie wymienić na inny) buty
oddałam... i znowu udałam się w rejs po półkach ze szpilkami.
Są! Strasznie wysokie, na platformie (ostatni hit!) – śliczne! Włożyłam jeden but – dobrze! Drugi – jeszcze lepiej! Przeszłam się po sklepie zwracając uwagę innych klientek (my, kobiety, to lubimy) i stwierdziłam, że wygodne jak licho. A noga
jak w nich wyglądała? Cymes! Sama nie mogłam się nadziwić,
że tak świetnie mi idzie to chodzenie. Ekspedienta uzmysłowiła mi, że to dzięki tej platformie noga w bucie jest stabilniejsza.
Nieważne dlaczego! Ważne, że dobrze wyglądają moje
nogi, przez co cała sylwetka wysmuklała, a ja przez ten mo-

ment poczułam się damą. Oczami wyobraźni już widziałam gapiących się facetów i ukradkowe spojrzenia zazdrosnych kobiet.
Oj, próżność mną zawładnęła, ale przyznaję, że poczułam się kobieco. Trapery, adidasy, czółenka i inne wygodne ale niskie buty,
nie robią, niestety, takiego wrażenia. Bez odrobiny żalu zapłaciłam i przeszukiwałam pamięcią szafę w poszukiwaniu odpowiedniego stroju do tych szpilek.
Nie, ale nie mogę tak od razu, już jutro iść do pracy i udawać,
że nic się nie stało. Byłyby pytania, skąd taka zmiana i co się
stało. Nikt mi nie uwierzy, jeśli powiem, że po prostu chciałam
poczuć się prawdziwą kobietą.
Zapłaciłam i wyszłam pospiesznie.
W miejscu bezpiecznym, czyli w domu, postanowiłam przyzwyczaić się oswoić z własnym wyglądem, a przy okazji je „rozbić”. Każda kobieta zna trud zakładania nowych butów. Zazdroszczę tym wszystkim, które nie mają z tym problemu. Włożyłam
i zabrałam się za obiad. Cóż, damy nawet obiad potrafią przyrządzić w szpilkach. Co i raz wchodziłam do przedpokoju, żeby
przyjrzeć się swemu odbiciu w dużym lustrze. Wprost bosko!
Po kwadransie czułam je, a po pół godzinie już nie dowierzałam zapewnieniom ekspedientki, że naprawdę są bardzo wygodne. Przemęczyłam się jeszcze jeden kwadrans i… o, Boże, jaka
ulga! Ledwie zdjęłam je z nóg.
Gdyby nie to, że odniosę je do sklepu, cisnęłabym je w ciemny kont.
Cóż było robić? Zapakowałam moje wymarzone czarne szpilki
z powrotem do kartonu i czym prędzej udałam się do sklepu. Tym
razem ze zwrotem poszło lepiej, bo umówiłam się na ewentualny zwrot (choć nie brałam tego pod uwagę!). Miła ekspedientka
powiedziała, że nie były z prawdziwej skóry, dlatego tak piekło.
Cóż było robić? Mój plan bycia damą runął w gruzy, a ja
nawet nie przygotowałam wersji awaryjnej. Z żalem, ale i ulgą w
nogach, rozstawałam się z czarnymi szpilkami, wysokimi aż do
nieba i nie mniej dużymi marzeniami bycia kobietą prawdziwą.
I co ja teraz pokażę swoim dziewczynkom? Miały utrwalić
sobie obraz mamy w szpilkach przy patelni? Z tego kompletu została tylko patelnia. Skapitulowałam, kiedy jeszcze w nocy bolały
mnie nogi od chodzenia (niemal) na samych czubkach palców.
Czy wszystkie damy przechodzą takie katusze, czy tylko ja? Na
dzień dzisiejszy mam dość szpilek. Po kokardę.
Marusia
Ps. Od dzisiaj zbieram pomysły, jak być damą bez szpilek. Ale
szpilki są takie kobiece…

