Założony w 1997 r.

to@borawski.pl

Czytaj swoim dzieciom.
H. Jackson Brown, Jr.

Nr 27 (860)

ISSN 1505-0246

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

9 lipca 2014 r.

Nr 27
(860)

cena 1,50 zł

program, s. 2
50 lat kapłaństwa,

V15707

V20601

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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to@borawski.pl

Program „Chimery”
11 lipca (piątek)

10:00 – 13:00 – warsztaty bębniarskie, teatralne, capoeira,
fotograficzne
13:15 – 16:15 – Gra terenowa Fundacji Akademii Radosnej
Twórczości i Wolontariatu Kultury WsPak
16:45 – Oficjalne rozpoczęcie IV OFTA CHiMERA 2014
17:00 – ,,UŁOM-Rylejszyn” – Teatr HOC LOCO (premiera)
18:00 – ,,Odlot” – Teatr Przebudzeni ( Ostróda)
19:00 - ,,Nieskończoność” – Teatr Bełchatowskich Uciekinierów (Bełchatów)
20:00 – Recital piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu
Anny Mentek
21:00 - ,,Zmęczenie materiału” – Marcin Pławski (występ
gościnny)
12 lipca (sobota)
10:00 – 13: 00 – – warsztaty bębniarskie, teatralne, capoeira, fotograficzne
16:00 – ,,Kraina Ułudy” – Teatr Terminus A Quo (występ
gościnny), spektakl plenerowy
18:00 - ,,Czapa, czyli śmierć na raty” – Teatr Hesperydy
(Chełm)
20:00 - ,,Poczekalnia” – Teatr Brama (Goleniów)
21:30 - ,,Zabawa w czekanie na zabawę” – Teatr Terminus A
Quo (występ gościnny)
13 lipca (niedziela)
10:00 – 13:00 – – warsztaty bębniarskie, teatralne, capoeira, fotograficzn
15:00 - ,,GO!” – Teatr Terminus A Quo (spektakl plenerowy,
występ gościnny)
16:30 - ,,Zwierzenia bezrobotnego aktora” – Marcin Zarzeczny (występ finałowy)
18:30 - ,,Rzecz Ludzka” – Grupa Teatralna Hurragram (
Nowy Dwór)
20:00 - ,,Kolumbijski Sen” –Teatr Pomarańcze W Uchu Na
Skarpie Bez Kartki (Goleniów/Poznań)
21:00 – Zakończenie IV OFTA CHiMERA , ogłoszenie
wyników, pokaz warsztatowy
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Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich ,,CHiMERA” jest to
projekt, który został powołany do życia w 2011 roku. Impreza zakłada kilkudniowe spotkanie młodych, amatorskich
twórców teatralnych z całej Polski, spotkania odbywają się
w wakacje.
W tym roku, w dniach 11 - 13 lipca odbędzie się już czwarta
edycja imprezy organizowanej przez nieformalną grupę
teatralną Teatr HOC LOCO (czyt. hok loko) i Fundacji
Rozowju Ziemi Oleckiej przy współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury ,,Mazury Garbate” oraz Miejskim

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

„Teatr HOC LOCO informuje, że zapisy na warsztaty w
ramach IV Oleckiego

Festiwalu Teatrów Amatorskich CHiMERA
już ruszyły!

W tym roku, w dniach 11-13 lipca, chętni mogą wziąć
udział w warsztatach:
teatralnych, bębniarskich, capoeiry i fotograficznych.
Udział w warsztatach jest oczywiście BEZPŁATNY!
Ilość miejsc ograniczona, ale spokojnie, jest ich całkiem
sporo.
W razie niepewności dotyczącej warsztatów, bądź jakichkolwiek problemów, prosimy śmiało do nas pisać na:
warsztatyhocloco@wp.pl bądź: teatr_hocloco@wp.pl
Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.teatrhocloco.art.pl
ZACHĘCAMY WAS SERDECZNIE DO ZGŁASZANIA SIĘ! Macie czas do 6 lipca!”
Aleksandra Ziopaja
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku.
Podczas festiwalu, sześć grup teatralnych z całej Polski
(Bełchatów, Nowy Dwór, Chełm, Poznań, Goleniów,
Ostróda) będzie miało możliwość zmierzenia się z na
scenie z oceną publiczności, która wybiera tegorocznych
zwycięzców na drodze głosowania. Występem finałowym
tegorocznej ChiMERY będzie spektakl Marcina Zarzecznego pt. ,,Zwierzenie bezrobotnego aktora”.
Oprócz spektakli konkursowych, wydarzenie przewiduje występy gościnne : Teatru Terminus A Quo z Nowej
Soli,który zaprezentuje 2 spektakle plenerowe ( ,,Kraina
Ułudy”, ,,Go!”) oraz jeden salowy (,,Zabawa w czekanie
na zabawę”), Marcina Pławskiego w swoim monodramie
,,Zmęczenie Materiału” oraz recital piosenek Agnieszki
Osieckiej w wykonaniu Anny Mentek.
CHiMERA to nie tylko spektakle, to rownież warsztaty,
kierowane przede wszystkim do lokalnej społeczności.
W tym roku będą to warsztaty fotograficzne, bębniarskie,
teatralne i capoeira.
PODSUMOWANIE:
12 spektakli, jeden recital, 6 spektakli konkursowych i 6
występów gościnnych, organizatorzy: Teatr HOC LOCO,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
współpraca: Regionalny Ośrodek ,,Mazury Garbate” w
Olecku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku,
miejsce: Teatr AGT w Olecku, Partyzantów 22
dofinasowane przez: Urząd Miasta Olecko
wstęp na wszystkie wydarzenia imprezy (spektakle,
warsztaty, pokazy): bezpłatny
Karolina Najechalska
członikini Teatru HOC LOCO
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku https://
www.facebook.com/pages/Teatr-HOC-LOC/123854571014616?fref=ts oraz stronę internetową
www.teatrhocloco.art.pl/

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA

V21201

24 czerwca od 11.08 jeden zastęp JRG
PSP usuwał we Kukowie drzewo powalone
na drogę.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
24 czerwca o14.43 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do
fałszywego alarmu. W okolicach Lenart miało dojść do kolizji. Samochód osobowy w rowie.
25 czerwca od 21.17 jeden zastęp JRG PSP pomagał w
Szwałku zespołowi ratownictwa medycznego dostać się do
zamkniętego mieszkania.
26 czerwca od 8.59 dwa zastępy JRG PSP usuwały w
Babka Oleckich drzewo niebezpiecznie pochylone nad boiskiem szkolnym.
28 czerwca od 18.30 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały blok mieszkalny przy ulicy Składowej. Na klatce unosił
się silnie wyczuwalny zapach gazu.
29 czerwca od 23.41 jeden zastęp OSP Gąski usuwał
martwe zwierze z jezdni drogi krajowej w Gąskach.
30 czerwca od 6.02 jeden zastęp JRG PSP interweniował
i zabezpieczał miejsce próby samobójczej w budynku gospodarczym przy ulicy Młynowej.
30 czerwca od 12.55 trzy zastępy JRG PSP usuwały
skutki i miejsce kolizji samochodu ciężarowego z autobusem
komunikacji miejskiej zabezpieczały przy skrzyżowaniu
ulicy Gołdapskiej z Armii Karjowej.
informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajokowski
2 lipca od 14.22 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
zabezpieczał w Kowalach Oleckich miejsce i usuwał skutki
kolizji drogowej.
3 lipca od 9.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z
zalanych pomieszczeń budynku gospodarczego w Zajdach.
3 lipca od 13.02 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił
pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Chelchach.
4 lipca od 19.21 jeden zastęp OSP Mazury usuwał gniazdo os z budynku mieszkalnego w Borkach.
5 lipca od 2.43 jeden zastęp JRG PSP na prośbę policji
otwierał drzwi do mieszkania przy placu Wolności.
5 lipca od 13.11 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał
drzewo powalone na jezdnię w okolicach Dąbrowskich.
5 lipca od 20.21 jeden zastęp JRG PSP wyjechał w okolice Giż do fałszywego alarmu w dobrej wierze. Podejrzewano, że zapaliły się przydrożne zarośla.
informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

WILNO - 1 dzień
WYCIECZKA

tel. 87-520-16-44, 530-741-644

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.39 zł
Pb 95......................... 5.39 zł
PB 98......................... 5,49 zł
LPG............................ 2,38 zł
Olej opałowy............... 3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Iwona Bielawska, malarstwo, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
9 lipca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
11 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
14.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
16.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (3D)
18.30 - Riviera dla dwojga, film, kino Mazur (2D)
20.30 - Gwiazd naszych wina, film, kino Mazur (2D)
12 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
Warsztaty Grafiki (Pomysłodajnia)
14.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
16.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (3D)
18.30 - Riviera dla dwojga, film, kino Mazur (2D)
20.30 - Gwiazd naszych wina, film, kino Mazur (2D)
13 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
Warsztaty Grafiki (Pomysłodajnia)
14.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
16.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (3D)
18.30 - Riviera dla dwojga, film, kino Mazur (2D)
20.30 - Gwiazd naszych wina, film, kino Mazur (2D)
14 lipca (poniedziałek)
Warsztaty Grafiki (Pomysłodajnia)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
15 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Warsztaty fotograficzne „Fashion & Beauty”, (Pomysłłodajnia)
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
17.00 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
16 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Warsztaty fotograficzne „Fashion & Beauty”, (Pomysłłodajnia)
17 lipca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Warsztaty fotograficzne „Fashion & Beauty”, (Pomysłłodajnia)
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18 lipca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wystawa prac uczestników warsztatów grafiki (Pomysłodajnia)
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
11:00-12:15 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy”,
polana PTTK
Przystanek Olecko
12:30 – Akcja „Namaluj Łosia – Króla Przystanku Olecko”,
polana PTTK
17:00 – wernisaż wystawy grafiki Wojtka Dzieszkiewicza,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
19:00 – koncert zespołu Sztywny Pal Azji, Rynek
20:30 – koncert zespołu Vavamuffin, Rynek
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Wakacje z Bajkolandią
1 lipca rozpoczęliśmy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej cykl zajęć letnich
„Wakacje z Bajkoladią”. Na pierwsze spotkanie
przybyło prawie czterdzieścioro dzieci! Jesteśmy
szczęśliwi, iż tak licznie do nas przybyły.
Bibliotekarki Krystyna Karczewska, Jolanta Krasowska i Ewa Omilian przygotowały
najmłodszym czytelnikom opowiadania z książki
R. Piotrowskiej pt. „Ciocia Jadzia”, które dzieci
wysłuchały z ogromnym zainteresowaniem. Potem przyszedł czas na kilkanaście zagadek, które
dzieciaki odgadywały w mig. Tematem przewodnim zajęć były oczywiście wakacje. Dzieci
opowiedziały dokąd planują wyjechać latem tego
roku.
Po interesującej lekturze książki przyszedł
czas na część plastyczną - nasi milusińscy wykonali przepiękne obrazki, przedstawiające życie
w morzu.
Na kolejne zajęcia zapraszamy w każdy piątek na godzinę 11.00. Atrakcji nie zabraknie! bpp

Na dobry początek

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs
grantowy „Na dobry początek!”. O dofinansowanie projektów
edukacyjnych dzieciom mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
O dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł można ubiegać
się na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup
pomocy dydaktycznych, sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10 % kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla
rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w
wysokości 10 % dofinansowania.
Projekty można zgłaszać w grupie docelowej dzieci w

Kronika policyjna
W okresie do 4 do 7 lipca policjanci z Komendy Powiato-

wej Policji w Olecku w trakcie pełnionych służb zatrzymali
łącznie 6 osób nietrzeźwych kierujących pojazdami
4 lipca o 17.40 na ulicy Zyndrama – kobieta lat 32 mieszkanka powiatu oleckiego kierowała samochodem osobowym
m-ki VW Passat w stanie nietrzeźwym – wynik – 0,87 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
5 lipca o 17.35 w Cimochach – mężczyzna lat 31 mieszkaniec powiatu oleckiego kierował motorowerem w stanie
nietrzeźwym – wynik – 0,78 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
5 lipca o 18.50 w Wieliczkach –mężczyzna lat 46 zam.
Mikołajki kierował rowerem – wynik – 0,21mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu
6 lipca o 0.05 na alei Wojska Polskiego – mężczyzna lat
26 mieszkaniec powiatu oleckiego kierował motorowerem w
stanie nietrzeźwym – wynik – 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLECKU (UL. KOPERNIKA 6), WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM
OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLECKO, PROPONUJE ODNOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZANIU KSIĄŻEK DO DOMU.
Dostarczaniem zbiorów będą zajmować się bibliotekarze.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr (87) 731 40 04

wieku:
• od 2 do 8 lat mieszkających na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
• od 2 do 4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do
20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie
wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz http://
dotacje.fundacjabgk.pl/
Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września
2014 r. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Gajek, e-mail:
agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl, tel. 22 522 93 75. Więcej
informacji na www.fundacjabgk.pl.
Anna Turowska
6 lipca o 19.35 na szosie Ełckiej – mężczyzna lat 47
mieszkaniec Olecka kierował samochodem osobowym Toyota w stanie nietrzeźwym – wynik – 1,35 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu
7 lipca o 13.30 w Wieliczkach mężczyzna lat 28 kierował samochodem osobowym m-ki Audi w stanie nietrzeźwym – wynik – 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

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:

• Adam P. Jagielski
• Alicja Jaszczanin
• Michał Kalicki
• Mikołaj Krostowski
• Janina Eneling (Pisz)
• Marian Ziobro (Pisz)

Upominki ufundowali:
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
Mamy wreszcie lato. Przyszło.
Usiadło wśród drzew. Zaświeciło
słońcem na chodnikach, trawnikach i
plażach. Nie jedno, a tysiące słońc zatańczyło na zmarszczonej lekką bryzą tafli jeziora. Kaczki z ujścia rzeki
popłynęły w głąb miasta. Żerują w jej
nurcie między kamieniami. Na niebie
dziesiątki jaskółek uprawia zapierające dech w piersiach akrobacje.
Przyszło lato, a wraz z nim letnie
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smaki.
Najbardziej charakterystyczny i niepowtarzalny to smak
poziomek. Intensywny, słodkawy i zmysłowy. Duże czerwone
krople wśród już żółknących w słońcu traw zbierane prosto
do ust. To jeden ze smaków dzieciństwa. Czasami zbierało się
owoce na długie łodygi traw. Takie poziomkowe naszyjniki.
Nie wiem po co się to robiło, bo i tak zaraz poziomki znikały
w buzi. Czasami niosło się taki naszyjnik, by komuś go wręczyć. Takie małe oświadczyny.
Żaden z owoców lata nie zasługuje bardziej na jego symbol. Poziomek nie da się przechować bez zepsucia smaku. Zawsze, gdzieś na końcu języka, że tak powiem, zostaje nutka
goryczy. Może to taka tęsknota za minionym latem?
Są też i inne smaki lata. Może mniej zmysłowe ale bardzo
ważne. Każdy z nas ma jakieś związane z tym nawyki i wspomnienia. Każdego doznania są inne. Będę więc pisał za siebie.
Lato to smak gruszek klapsów. Rosły na wysokim drzewie, gdy miałem kilka lat wydawało się, że sięgającym pod
niebo. Potem, gdy byłem już uczniem podstawówki, grusza
znacznie zbliżyła się do ziemi. Pewnie ze starości. Rosła w
Kocku na Lubelszczyźnie, gdzie rok w rok spędzaliśmy wakacje z rodzicami. Sad ciotki Reginy wydawał się ogromnym
parkiem. Grusza rosła obok domu, tam gdzie się ten magiczny
świat zaczynał.
My z bratem musieliśmy przynajmniej zacząć chodzić do
szkoły by ciotka pozwoliła nam (oficjalnie) wejść na drzewo i
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zrywać owoce. Jednak gdy zostawaliśmy w ogrodzie sami, a
całe dorosłe towarzystwo zbierało się na werandzie na wieczorną herbatę, byliśmy goszczeni przez wszystkie ogrodowe drzewa. To była nasza tajemnica.
Inny smak lata też pochodził z Kocka. Były to pajdy
chleba posmarowane masłem z plastrem pomidora pośrodku, a na nim bieliły się krążki cebuli. Wszystko posypane
solą i pieprzem.
Może nie było to najwykwintniejsze danie, ale zapewniało rodzicom poczucie, że przychówek został nakarmiony. Natomiast nasz brak czasu i pośpiech, by jak najszybciej
wyrwać się z kuchni lub werandy do wakacyjnych zajęć
dzięki tym wymyślnym kanapkom, był przez rodziców w
pełni honorowany. Tak właśnie zrodził się ten smak i zastygł
we wspomnieniu. Teraz, gdy patrzy się na to mniej romantycznie, to wydaje się, że sprawcą doznania był pomidor. Po
prostu wystąpił jako popychacz przyspieszający degustację i
pozwalający na zaoszczędzenie czasu. Ale było pięknie!
Smak lata to także lody. W głębokiej komunie (czyli latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku) lody były
rarytasem. W zimę można było je kupić tylko w najlepszych
knajpach, których w całym kraju było może ze czterdzieści. Natomiast, gdy zaczynało się lato lody przychodziły do
nas same. W powszednie dni raczej się lodów nie kupowało,
choć gdybym mógł i wtedy, i teraz jadłbym ich po kilkanaście gałek na raz. Szło się na lody w niedzielę po mszy.
Stawało się w dość długą kolejkę i czekało cierpliwie. I
ten smak. To nie jest smak dzisiejszych sztucznych lodów.
Tamte były specjalnie „kręcone”, przywożone w kankach
w jakich skupuje się mleko od rolników. I chociaż bywały
zatrucia tak przyrządzanymi lodami, to kolejki stały i tak.
Bo smak był jedyny. Pamiętam, że gdy pierwszy raz spróbowałem lodów włoskich z automatu uznałem je za wodę
z lodem podrasowaną jakimś tam smakiem. Teraz przyzwyczaiłem się i włoskie czy inne lody o sztucznych smakach
już są dla mnie słodkie.
Jest jeszcze jeden smak, ale już dzisiejszy. Związany z
teraźniejszością. To smak świeżych smażonych ryb. Lubię
wszystko co wiąże się z wędkarstwem. Lubię łowić, lubię
sprawiać i lubię przyrządzać ryby.
Latem nie ma nic lepszego.
Mam zawsze gotową panierkę. W skład wchodzi mąka
krupczatka i odrobina soli. Przyprawy to drobno zmielony
kolorowy pieprz, cząber, kolendra, majeranek i imbir. Dodaję również odrobinę chili, suszony koperek i czosnek. Mąka
z przyprawami musi się przegryźć, a czym dłużej postoi,
tym lepiej.
Ryby wszelkie sprawiam, myję i gdy duże, dzielę na
porcję. Wrzucam do miednicy. Posypuję solą i przyprawami
takimi samymi jak w panierce, ale bez czosnku i chili. Dodaję natomiast troszeczkę słodkiej papryki. Tak przygotowane
wstawiam do lodówki na godzinę lub nawet i na całą noc.
Potem zostaje smażenie. Otoczone w panierce tusze lądują na patelni.
Przeważnie, a w zasadzie zawsze, zaczynam ucztę jeszcze podczas smażenia. Zawsze są nadwyżki wiktuału. Dzielę
się nimi z przyjaciółmi. Czasami jednak bywa, że surowca
jest tyle, że nawet z przyjaciółmi nie można go „zniszczyć”.
Wtedy pozostaje wekowanie.
Najlepsze marynowane ryby (wg mnie) są w winie wiśniowym zaprawionym octem.
Lubię ryby na słodko. Zaprawa więc powstaje z tego
octu, w którym rozpuszczam dużą łyżkę cukru. Dodaję do
tego cynamon, ziele angielskie, listek laurowy, dwa goździki. To na litr. Gotuję wszystko razem. Ryby układam w słoikach i zalewam gorącym octem. Do każdego słoika dodaję
kilka rodzynków. Zakręcam wieczka i tyle!
Pychota. W każdym razie takie ryby lubię.
Smacznego.
B. Marek Borawski

6

Tygodnik olecki 26/859 - r. 2014

to@borawski.pl

stiwalem kultury ludowej w Polsce. Powiat olecki reprezentował zespół folklorystyczny Prząśniczki, funkcjonujący przy Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Podczas festiwalu grupa zajęła III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych.
Podczas punktowanego przeglądu artystów ludowych w
kategorii zespołów śpiewaczych udział wzięło dwadzieścia
osiem grup z różnych regionów Polski. Członkinie zespołu
ludowego Prząśniczki wykonały trzy pieśni: „Ścieli dąbek,
ścieli”, „Dziewiąty rocek” oraz „Pognał Jasio woły”. Podczas ich wykonania artystki zachowały archaiczne melodie
i pierwotne słowa, co w konsekwencji zapewniło im wysokie trzecie miejsce. Wyróżnienie to jest niekwestionowanym potwierdzeniem zasług zespołu dla pielęgnowania
i popularyzowania tradycji wokalno-obrzędowych naszego
regionu.
Podczas trwania festiwalu zespół wziął także udział w
nagraniach dla Programu Drugiego Polskiego Radia oraz
Radia Lublin, którego redaktorka przeprowadziła także obszerny wywiad z liderką grupy Zofią Domin.
Zespół folklorystyczny Prząśniczki na festiwalach kazimierskich występował wielokrotnie. Oprócz III miejsca
na tegorocznym festiwalu, panie mogą pochwalić się sukcesami z poprzednich lat, a mianowicie: I, II, III miejscem
Od 27 do 29 czerwca w Kazimierzu Dolnym już po raz oraz wyróżnieniem.
Zespół wystąpił w składzie: Zofia Domin, Helena
czterdziesty ósmy odbył się Ogólnopolski Festiwal Kapel i
Anuszkiewicz,
Helena Buksza, Teresa Stasiewicz, Anna
Śpiewaków Ludowych, będący najbardziej prestiżowym feZubowicz, Ewa Stankiewicz, Eugenia Malinowska,
Anna Skorupska, Natalia Szymanowska oraz Weronika
ul. Armii Krajowej 30
Kołodzińska.
tel. 87-520-30-78
Zbigniew Sieńko
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II
OFERTY PRACY                        
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
„Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany
1. kierowca samochodu ciężarowego
jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zwycięzcy
konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opubliko2. brukarz
wane w kalendarzu na 2015 r.
Pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze
3. stolarz
Starego lub Nowego Testamentu, wykonaną dowolną
4. opiekun osoby starszej
techniką na arkuszu papieru w formacie A-4 w orientacji
poziomej, należy przesłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres
5. ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400
Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz.
6. konsultant telefoniczny
7:00 – 15:00. Do każdej pracy należy dołączyć formularz
zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestni7. robotnik drogowy
ka konkursu.
Osobą do kontaktu jest Aleksandra Kubas-Chojna, tel.
8. stolarz meblowy
535 080 573, e-mail: kubas@crl.org.pl. Więcej informacji
9. ślusarz
o konkursie oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy na
www.crl.org.pl.			
Anna Turowska
10. technik geodeta

Sukces „Prząśniczek”
na Festiwalu
w Kazimierzu Dolnym

Konkurs biblijny 2014

11. kierowca ciągnika rolniczego
12. nauczyciel rewalidacji
13. nauczyciel techniki
14. z-ca kierownika produkcji
15. operator żurawia przenośnego
16. ogrodnik
17. księgowy

V20801

18. sprzątaczka
19. recepcjonista hotelowy
20. fryzjer
21. piaskarz

Teresa Lipińska

... wydala nową książkę. Tym razem jest to proza. Tytuł
„Czy nocny sen?” ukazał się jak zawsze nakładem własnym autorki. Wydrukowany został w suwalskim „Heliosie”, a grafikę do książki wykonał Marek Pacyński.
Książkę można kupić w księgarni Zofii Siemaszko
przy placu Wolności 26.

7 czerwca

... uroczyście przekazano strażakom OSP Borwskie średni samochód ratowniczo-gasniczy w wyposażeniem. Przetarg
na zakup został rozstrzygnięty w lutym b.r, a wygrała go firma z Kielc. Samochód zakupiono za 743 tysiące złotych.UM

Giże

10 czerwca ukończono projekt budowy linii oświetleniowej w Giżach. Projekt wykonała za ponad 2 tysięcy złotych firma z Białegostoku. Umowę na realizację inwestycji
podpisano 28 stycznia b.r. Projekt został sfinansowany z
funduszu sołeckiego. Długość linii to 200 metrów.
UM

to@borawski.pl
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Trzymaj formę! Bądź aktywny!
„Trzymaj formę!” to program edukacyjny promujący
zasady zdrowego stylu życia, tj. stosowanie zbilansowanej
diety oraz uprawianie aktywności fizycznej.
Dzieci i młodzież ośmiu szkół podstawowych i czterech gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 uczyły
się, że stosowanie prawidłowej diety nie musi być przykrym obowiązkiem, a wręcz przeciwnie – łączenie właściwego odżywiania z codzienną aktywnością fizyczną może
stać się przyjemnym nawykiem.
Placówki nauczania i wychowania w atrakcyjny sposób, poprzez różnorodne formy realizacji, przekazywały
wiedzę na temat zdrowia. Poniżej zdjęcia z realizacji programu w niektórych szkołach.

Zespół Szkół w Olecku (Siejnik) – degustacja sałatek i
surówek przygotowanych przez uczniów

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Gąskach - konkurs kulinarny pt. „Zdrowie na talerzu”

Szkoła Podstawowa w Stożnem – „Jak spędzam czas
wolny” - prace plastyczne uczniów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach - uczniowie
sprawdzali zawartość witaminy C i skrobi w wybranych produktach spożywczych
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olecku

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany
indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20
lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl
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„Smak lipowej włóczęgi”
– rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego
W czerwcu Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Fotograficzny pt.
„Smak lipowej włóczęgi”. Gimnazjaliści zgłosili interesujące fotografie prezentujące przyrodnicze uroki Rezerwatu
Lipowy Jar. Spośród zgłoszonych prac, w konkursie wyłoniono następującą kolejność:
I miejsce – Julia Kozłowska 2d Wiosna na dnie lasu,
Leśny łubin, Nad rozlewiskiem
II miejsce – Aleksandra Kalicka 2a Łuk z korzeniami,
Re w zieleni
III miejsce - Żaneta Burba 2d Lustrzane odbicie, Król
drzew, Na tle nieba
IV miejsce – Marietta Makarewicz 2a Małe, a piękne,
Zielony świat, Wspomnień czar
Składam serdeczne gratulacje laureatom konkursu.
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu zakończenia roku szkolnego.
Wojciech Jegliński
Dzisiaj publikujemy nagrodzone zdjęcie Julii Kozłowskiej
„Wiosna na dnie lasu”

Kukowo – Olecko

Trwa drugi etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kukowie. Prace za ponad 3 miliony złotych
wykonuje firma z Gołdapi. Nadzór inwestorski sprawuje
olecka firma Jana Makowskiego za 23,9 tysiąca złotych.
Termin ukończenia prac przypada na 31 lipca b.r. Zaawansowanie robót na koniec maja wyniosło 59%.
UM

Ulica Nocznickiego

10 czerwca ukończono projekt przebudowy linii oświetleniowej na ulicy Nocznickiego. Długość linii, to 400 metrów. Projekt wykonała za ponad 5 tysięcy złotych firma z
Białegostoku. Umowę na realizację inwestycji podpisano
28 stycznia b.r. 					
UM

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

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych dawców krwi

Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać
honorowymi dawcami krwi.
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27, od godz. 830 do 11.00 w poniższych terminach:
7 sierpnia
4 września
2 października
6 listopada
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na
branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.

Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga
kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Redakcja

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

to@borawski.pl
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Dwie osoby ranne w wypadku drogowym, który miał miejsce 7 lipca około godziny 10:50 w miejscowości Gąski.
Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca
samochodu toyota corolla jadąc w kierunku Ełku zjechał z drogi i uderzył w słup

oświetleniowy.
Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn, obydwaj
zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu działania
ratownicze prowadzili strażacy z Olecka i z OSP Gąski, policja, zespół ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecko
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fot. archiwum PSP

Sprzęt za sprzęt

Fundacja „Zaraz Wracam” we współpracy z portalem internetowym www.futbolowo.pl koordynuje akcję „Sprzęt za sprzęt”,
która polega na organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz baterii w klubach sportowych. Odpady zostaną przekazane recyklerom wskazanych przez Fundację, a następnie
przeliczone na punkty, które klub może wymienić na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).
Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych
nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie
zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektroodpadami”.
Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt za
sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska

I Oleckie Święto Miodu

27 lipca zapraszamy do udziału w I Oleckim Święcie Miodu.
Od 13.00 do 18.00 na centralnym placu w mieście funkcjonować będzie miasteczko „mlekiem i miodem płynące”.
Warto skorzystać z oferty imprezy, która proponuje m.in.
kiermasz pysznych i zdrowych miodów, warsztaty dla dzieci
oraz część edukacyjną na wystawie pszczelarskiej.
W programie znalazły się również koncerty takich zespołów jak: The Dance, In Factor, Summer Night, Mr. Night, Replay, które wykonają covery przebojów polskiej i światowej
sceny muzycznej.
Zapraszamy na stoiska z produktami lokalnymi m.in. stoiska z miodem, pyłkiem pszczelim czy wyrobami z wosku
oraz rękodziełem ludowym.
Dzieciom proponujemy udział w warsztatach ceramicznych i plastycznych oraz pokazie lepienia na kole garncarskim. Wszystkim chętnym rekomendujemy również wystawę
pszczelarską. W ramach tego przedsięwzięcia zobaczycie
Państwo nie tylko ule i urządzenia powiązane z pozyskiwaniem miodu ale również przeczytacie wiele ciekawostek i interesujących informacji związanych z pszczelarstwem.
Organizatorem imprezy jest Gmina Olecko we współpraOlecka firma Iwony Gieryszewskiej wykonała koncepcję
zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ujściu Legi. cy z Oleckim Stowarzyszeniem Mellifera, Oleckim StowaUwzględniono w projekcie doświetlanie siłowni. Wartość za- rzyszeniem Pszczelarzy „Pszczółka”, Państwową Powiatową
mówienia 1,5 tysiąca złotych. 			
UM Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną w Lenartach.

Siłownia terenowa

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko
W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku w każdy czwartek rozgrywane są potyczki w Rummikuba.
Logiczne myślenie z wykorzystaniem dostępnych nam
gier – to świetna zabawa. Stali uczestnicy są co do tego przekonani w 100 %, a nowych graczy zachęcamy do przyjścia na
zajęcia. Przy wspólnym stole spotykają się uczestnicy w różnym wieku: dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich
wspólna zabawa. Na każdym prawie spotkaniu wyłania się
nowy lider – więc przyjdź i sprawdź czy możesz nim zostać.
Wakacje, to taki czas na zabawy i spotkania. Zapraszamy
do czytelni na 16.00 w każdy czwartek.
Zajęcia prowadzi Teresa Rakus

to@borawski.pl

B94503

50 lat kapłanstwa

Łagód Edmund,
urodzony 2 kwietnia 1938 roku w Wolicy na Lubelszczyźnie w rodzinie chłopskiej. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego
w Kraśniku, a po jego ukończeniu wstąpił do Seminarium
Duchownego w Olsztynie.
Studiował tam w latach 1958-64. Święcenia kapłański
otrzymał 21 czerwca 1964 roku. W latach 1964-1966 był wikariuszem w Młynarach, w 1966 pracuje w Giżycku, od 1967
do 1970 w Nidzicy, Od 1970 zostaje administratorem parafii
Szkotowie i Turowie. Od 1980 pracuje w Olecku.
Od 1 lipca 1987 proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz dziekan dekanatu oleckiego.
Inicjator budowy kościoła w centrum miasta. Od sierpnia
1987 proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski. Z inicjatywy E. Łagóda utworzono ponadto kaplice w Gordejkach
Małych, Jaśkach i szpitalu oraz wybudowano dom parafialny.
info: www.bibliografia.olecko.info litera „Ł”

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki
c. d. w następnym numerze „TO”
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Andrzej Malinowski
Kopalnia Węgla Kamiennego i elektrownia „Bełchatów”
węglonośnych. Branża węgla brunatnego
w Polsce składa się z 5. kopalni odkrywkowych i 5. elektrowni opalanych tym paliwem.
W pochmurną i chłodną sobotę, 5 kwietnia 2014 r. kopalnię „Bełchatów” widzieli i przy elektrowni (za zgodą
ochrony) byli: Konrad Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Trasa: Olecko - Warszawa - Kalisz - Russów - Stawiszyn
- Kalinowa - Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów - Łódź Piątek (samochodowo-rowerowa wyprawa weekendowa)
Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” jest największą i najnowocześniejszą kopalnią odkrywkową w Polsce i
jedną z największych w Europie. Wydobycie w niej pierwszych ton węgla miało miejsce 19 listopada 1980 r.
Całkowite zasoby surowca wynoszą 2 miliardy ton. Kopalnia prowadzi eksploatację węgla dla pobliskiej elektrowni. Rocznie wydobywa się tutaj 38,5 mln ton węgla brunatnego (miąższość węgla dochodzi do 100 m) oraz piaski, żwiry,
iły i kredę jeziorną. Zasoby całego złoża bełchatowskiego
zostaną wykorzystane do około 2038 r.
Miejscowe złoże znajduje się w strefie zapadlisk tektonicznych, rozciągających się na przestrzeni około 50 km
(trzy pola: „Bełchatów”, „Szczerców” i „Kamieńsk”).
Węgiel ten liczy sobie 20 mln lat. Jego powstanie rozpoczęło się 70 milionów lat temu. Na terenie dzisiejszej kopalni
istniało ciepłe morze, które stopniowo się spłycało. Około
20 mln lat temu powstało torfowisko. W podmokłych i bagnistych zagłębieniach terenu gromadziły się szczątki roślin,
które ulegały procesowi uwęglania. Gnijące rośliny i drzewa
tworzyły coraz grubszą warstwę osadu. Torf zmienił się w
węgiel brunatny, który został przykryty grubą warstwą osadów młodszych. Pod wpływem ciśnienia i temperatury proces uwęglania następował bardzo szybko. Z około 4 m torfu
powstawał 1 metr węgla brunatnego.
Na wyrobisku „Bełchatów” kończy się już węgiel. Po
wydobyciu ostatnich pokładów teren zostanie wyrównany i
zalany wodą. Powstanie wtedy największe i najgłębsze jezioro w Polsce.
Kopalnię można obserwować z trzech punktów widokowych: na Górze Kamieńskiej, w Kleszczowie i Żłobnicy.
W naszym kraju rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów

Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako
paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/
kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.
Kopalnia odkrywkowa – rodzaj kopalni, w której (w
przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej) wszelkie
prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, a proces
wydobywczy odbywa się poprzez odkrywanie kolejnych
warstw surowców.
Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię
elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.
Elektrownia jest to obiekt techniczny składający się z jednego lub kilku zespołów urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej.

to@borawski.pl
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Program 21. Przystanku Olecko
18 lipca 2014 r./ piątek

Przystanek Twórcze Dzieciaki
Ania, Asia, Monia i Łukasz – autorzy projektu tegorocznej edycji „Pomysłodajni” zadbają o to, żeby dzieci i
rodzice mieli możliwość uczestniczenia w pasjonujących
zajęciach twórczych podczas Przystanku Olecko. Proponują serię warsztatów i zajęć w przestrzeni miejskiej,
dzięki którym dzieci rozbudzą swoją kreatywność i wraz
z rodzicami będą tworzyć.
Warsztaty tworzenia zabawek. Pudła, opakowania,
kolorowe kartki, wykałaczki i nożyczki staną się pretekstem do tworzenia, konstruowania i wymyślania własnych zabawek i zabaw. Uczestnicy stworzą kartonowe
domy, zbroje rycerskie, zamki itp. Użyją przedmiotów,
które można znaleźć w każdym domu i wykorzystać
do zabawy, bez wydawania pieniędzy. Dzieci i rodzice zobaczą, że wiele przedmiotów znajdujących się w
domu można wykorzystać do wspaniałej zabawy twórczej. Chcemy, by dzieci własnoręcznie konstruowały i
ozdabiały zabawki, a następnie czerpały przyjemność i
satysfakcję z zabawy nimi – mówią pomysłodawcy i organizatorzy akcji - Mamy również nadzieję, że zajęcia
zainspirują rodziców do wspólnego z dziećmi tworzenia
zabawek zamiast kupowania drogich, plastikowych gadżetów.
CZYTAMY I TWÓRCZO DZIAŁAMY. Podstawą
do działań twórczych stanie się bajka, baśń, bądź wiersz
które rozbudzą dziecięcą wyobraźnię i twórcze myślenie. Będą to zagadki, historyjki, układanki, rymowanki
i zabawy ruchowe. Uczestnicy będą korzystać z różnych
przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją do działania, np. pudełeczek, patyczków, spinaczy czy piór.
TEKTUROWE ZABAWY – mali architekci
Podczas warsztatów dzieci zmienią się w małych budowniczych i będą projektować domy. Przy pomocy prostych materiałów zbudują model miasta, po którym będzie można się poruszać. Tym sposobem dzieci poznają
zagadnienia związane z architekturą najbliższego otoczenia – domu i miasta. Dzięki warsztatowej – praktycznej
formie zajęć, uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje
budynek i miasto. Projektowanie i budowanie rozwijają u dzieci wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz
zdolności manualne. Zapraszają do dialogu z architekturą. Uczą pracy w grupie i wyrażania własnego zdania.
Gdzie to będzie?
Spotkania będą odbywały się na trawie w otwartej
przestrzeni: na polanie koło nad jeziorem koło Skate Parku i przy starym budynku PTTK, koło wiewiórczej ścieżki. W przypadku brzydkiej pogody, zajęcia przeniesione
zostaną do budynku ROK.
Kiedy?
18 lipca /piątek/ polana PTTK/ przy wiewiórczej
ścieżce
11:00-12:15 – Czytamy i twórczo działamy (6-8 lat)
12:30 – Akcja „Namaluj Łosia – Króla Przystanku
Olecko” (4-8 lat)
19 lipca /sobota/ polana przy Skate Parku
11:00-12:30 – Warsztat tworzenia zabawek (3-5 lat)
13:30-15:00 – Tekturowe zabawy – Mali architekci (6-8
lat)
20 lipca/niedziela/ polana PTTK, przy wiewiórczej
ścieżce
11:00-12:30 – Czytamy i twórczo działamy (3-5 lat)
Jak można się zapisać?
Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.przystanekdzieciaki.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy
ruszają 2 lipca 2014. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00-12:15 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy” (dla
dzieci w wieku 6-8 lat)/ polana PTTK
12:30 – Akcja „Namaluj Łosia – Króla Przystanku Olecko”
(dla dzieci w wieku 4-8 lat) / polana PTTK
17:00 – wernisaż wystawy grafiki Wojtka Dzieszkiewicza /
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
19:00 – koncert zespołu Sztywny Pal Azji / Plac Wolności
20:30 – koncert zespołu Vavamuffin / Plac Wolności
22:00 – koncert zespołu Myslovitz/ Plac Wolności

19 lipca 2014 r. / sobota

11:00-12:30 – Warsztat tworzenia zabawek (dla dzieci w
wieku 3-5 lat)/ polana przy Skate Parku
13:30-15:00 – warsztaty „Tekturowe zabawy – Mali architekci” (6-8 lat)/ polana przy Skate Parku
17:00 – wernisaż wystawy, efekt kilkumiesięcznej pracy
uczestników kursu ABC fotografii/ Galeria „Na schodach”
19:00 – koncert zespołu Legarytmy / Plac Wolności
20:00 – koncert zespołu Jamal / Plac Wolności
21:30 – koncert zespołu Hey / Plac Wolności

20 lipca 2014 r. / niedziela

Festiwal Jednego Instrumentu
- mistrzowie i wirtuozi gitary
11:00-12:30 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy” (dla
dzieci w wieku 3-5 lat) / polana PTTK
19:00 – koncert zespołu Starlight Searchers / Plac Wolności
20:30 – Koncert Leszka Cichońskiego / bicie gitarowego
rekordu Olecka / Plac Wolności
21:45 – Koncert zespołu Jacek Królik Band / Plac Wolności
23:00 – widowisko plenerowe, finał oleckiego projektu
„Kto tu rządzi” / rampa za kinem

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L87902

Rozpoczęcie
kursu

24
lipca

godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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AUTO-MOTO

V11114

AUTO LAND

V20402

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V20003

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

V18436

SERWIS OGUMIENIA

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93405

V20103

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02625

K92608

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92608
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15410

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V21031
* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097660 V18216
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20013
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V20412
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21021
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L87605
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

V14509

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20502
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B93406

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V17907

Drukarnia Offsetowa

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V20701

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B94902
V15009

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B93606
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93207
* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530741-644 V21211

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B92708

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

V19304

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93704
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B94703

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

B93107

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

V20202

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B94304
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V19314
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B95002
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B93804
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B94004

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19903
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V18705

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V18416
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V15019
V14110a

V20302

to@borawski.pl
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19613
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V17507

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
V18106
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V21011

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

K95909

* skup ziół, tel. 606-933-980 K97201
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B94603

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B95301
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SPRZEDAM
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a26
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B93904
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V18306
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B95501
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B95401
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a26
* garaż murowany, centrum, 10,5 m.kw., ulica Zielona,
25 000 złotych, tel. 795-118-931 K97102
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V20422
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B93505
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B95201
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a26
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V18126
* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V18426

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V19014
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18116

WYNAJEM

V18206

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V17517

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577

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

V14909

V15029

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V19405

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B93506
* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, książeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87520-26-78, 609-709- B94404
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B94104

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L87803
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96009

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B94204
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L88001
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K97003
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19913

V18614

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię  inne

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

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................

16

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 26/859 - r. 2014

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

K89610

B94802

mobilny internet w Orange

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K96507

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Orzechy

... są jednym z najwartościowszych rodzajów
pożywienia. Zawierają bogactwo witamin, białek
i składników mineralnych. Naszemu organizmowi
dostarczają również ważnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz błonnika. Są wysokokaloryczne.
Powinny być spożywane regularnie, lecz z umiarem.
Orzechy oferowane w sklepach są zdrową żywnością nie
zawierającą chemicznych środków konserwujących i dodatkowo barwionych.
Orzech dzielą się na laskowe, ziemne, włoskie, kokosowe, pistacjowe, macadamia, pekan, nerkowce i inne...

Pędy i kiełki

W Chinach już przed tysiącami lat stosowano metodę kiełkowania zbóż, suszonych nasion strączkowych i
innych. Młode pędy, ewentualnie kiełki spożywano na
surowo. Ten sam zwyczaj istniał wśród Azteków i kilku
północnoamerykańskich szczepów indiańskich.
W Europie te metody były mało popularne. W XVIII
wieku na niektórych statkach korzystano z kiełków, aby
zapewnić załodze i pasażerom pożywienie i ustrzec ich
przed awitaminozą.
Kiełki i pędy mają największą wartość ze wszystkich

składników naszego pożywienia. Zawierają bogactwo enzymów i białek, węglowodanów i witamin.

Dziurawiec na depresję

Ziółka zmniejszają depresję. Najsilniejszym jest bez
wątpienia dziurawiec. Jego działanie antydepresyjne wynika ze zwiększenia wrażliwości organizmu na działanie światła słonecznego. Badacze uważają, że wywołuje
to związek o nazwie hipercyna. Latem ten proces bywa
niekorzystny, bo picie herbatek z dziurawca może zaowocować zbyt v szybkim opalaniem, nawet powstawaniem
oparzeń słonecznych. Jednak jesienią i zimą zwiększone
uwrażliwienie na światło pozwala lepiej wykorzystać docierające do organizmu słabe promieniowanie słońca. To z
kolei jak zauważono ma działanie antydepresyjne.

Stretching w łóżku

Aby na dzień dobry rozruszać mięśnie należy:
po przebudzeniu nie wstawać gwałtownie z łóżka,
leżąc na plecach wyciągnąć ramiona za głowę,
wziąć spokojny oddech i powoli przeciągać się,
potem zgiąć szybko kolana i przyciągnąć je do klatki
piersiowej. Następnie wypuścić powietrze,
To ćwiczenie zmniejsza napięcie kręgosłupa.

B95101

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś
anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościowych,
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas
szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra
osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczone obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego
zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.
KPP Olecko

to@borawski.pl

Kalendarz imion
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Ludwiki, Lukrecji, Łucji, Palomy, Sylwii,
Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika, Mikołaja, Patrycego, Patrycjusza,
Patryka, Wszebąda, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii,
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry, Sylwany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja,
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa,
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona,
Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi,
Pelagii, Wyszesławy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszesława
12 lipca
Imisławy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomiły, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana, Feliksa, Gwalberta, Henryka, Imisława, Jana, Tolmierza, Tolmira, Wasyla

13 lipca
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny,
Kingi, Lidy, Magdaleny, Małgorzaty,
Margarety, Radomiły, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta,
Dana, Daniela, Ernesta, Eugeniusza,
Henryka, Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny,
Kory, Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Kosmy, Marcelego, Marcelina,
Ulryka
15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty,
Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona,
Daniela, Dawida, Donalda, Egona,
Henryka, Niecisława, Lubomysła,
Waldemara, Włodzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii,
Mariki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzierżysława,
Eustachego, Eustachiusza, Kanimiła,
Stefana, Waldemara

Nasz przepis
Zapiekanka z ziemniakami
i wieprzowiną

1 kg ziemniaków, sól, pieprz, 2 szklanki śmietany, szklanka mleka, 80 dag
wieprzowych żeberek, 2 łyżki posiekanej
natki pietruszki
Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w osobnym wrzątku. Odcedzamy i
studzimy. Kroimy w cienkie plastry.
Układamy je w natłuszczonej formie,
przesypując warstwy solą i pieprzem.
Śmietanę roztrzepujemy z mlekiem.
Żeberka płuczemy i kroimy na kawałki. Posypujemy je solą i pieprzem i
układamy na ziemniakach. Zapiekamy
około 45 minut w temperaturze 200°C.
Przed podaniem posypujemy danie natką
pietruszki.

Gulasz z cielęciny

70 dag łopatki cielęcej, 2 łyżki masła,
łyżeczka mąki, 2 łyżki przecieru pomidorowego, 1,5 szklanki bulionu, sól,
pieprz, pół łyżeczki papryki w proszku,
pół szklanki śmietany
Mięso płuczemy, a następnie kroimy
na drobne kawałki.
Cebulę obieramy i siekamy.
Masło rozgrzewamy w rondlu, wrzucamy na nie mięso i cebulę i wszystko
rumienimy.
Następnie oprószmy solą, pieprzem i
papryką. Wlewamy bulion. I dusimy na
małym ogniu pod przykryciem około 40
minut.
Śmietanę mieszamy dokładnie z
mąką i wlewamy do mięsa. Dodajemy
przecier pomidorowy, mieszamy i dusimy jeszcze 10 minut.
Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Flądra w śmietanie

Tygodnik olecki 26/859 - r. 2014

17

Cytaty na ten tydzień
„Zostawić coś za sobą i podążać
naprzód” jest wyrażeniem używanym
w polityce i oznaczającym „Zrobiłem
coś, czego powinienem się bardzo
wstydzić, a może nawet być ukaranym z całą surowością prawa, więc
wolę odsunąć tę sprawę, zanim ludzie
zaczną się zbyt dokładnie przyglądać”.
Terry Pratchett, Mgnienie ekranu
...zrozumienie nie bierze się nigdy
z samego tylko rozumu, nic rozsądnego nie powstaje nigdy z samego tylko
rozsądku.
Ewa Kuryluk, Podróże do granic
sztuki
Co mnie skłoniło wyrzec zgody
słowo?
Boccaccio, Dekameron

PRZYS£OWIA
Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9
lipca), to zgnije niejedna kopa.
Na świętego Prokopa (9 lipca) wyschnie młynarzowi przykopa.
Złe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie
kopa.
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za
sobą deszcz przywodzi, gdy swoją pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.
Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie jesień dorodna.
Ledwie miną Rozesłańce, a już sierpem zaczniem tańce.
Filip (10 lipca) przepowiada, ile tygodni pada.
Gdy Siedmiu Braci śpiących (10 lipca) krople dżdżu przynosi, na siedmiotygodniową wilgoć się zanosi.
Gdy na Siedmiu Męczenników porosi, na siedmiotygodniową wilgoć się
zanosi.
Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie
sikać, na siedem tygodni trza pod strzechę zmykać.
Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci
Śpiących (10 lipca) taka będzie przez następnych siedem tygodni.
Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze,
popada tydzień jeszcze.

1 kg fląder, sok z cytryny, 3 cebule,
sól, mąka, 3 łyżki wody, 1 kostka
przyprawy do zup, pół szklanki
śmietany, mielony pieprz, 5 dag sera
tylżyckiego, margaryna
Flądry myjemy, sprawiamy, płuczemy, suszymy i odfiletowujemy.
Skrapiamy sokiem z cytryny i pozostawiamy na pół godziny.
Cebulę obieramy i drobno szatkujemy.
Ryby wkładamy do nasmarowanego margaryną żaroodpornego naczynia. Solimy je, posypujemy mąką
i posiekaną cebulą, dodajemy również
pokruszoną kostkę przyprawy do zup.
Na koniec wlewamy wodę i wstawiamy do średnio nagrzanego piekarnika
na 20 minut.
Następnie rybę wyjmujemy, a sos
przecieramy przez sito. Mieszamy go ze
śmietaną, doprawiamy solą i pieprzem.
Ryby wkładamy do sosu, posy- cukru, rozgotowujemy i studzimy.
Ziemniaki gotujemy i jeszcze ciepłe
pujemy tartym serem i zapiekamy w
mielimy, dodajemy do nich pokruszone
piekarniku.
drożdże i dobrze wyrabiamy.
Pączki ziemniaczano
Jaja rozcieramy z cukrem na krem,
dyniowe
dodajemy przecier dyniowy, mieszamy i
Kilogram ugotowanych, lekko osododajemy do ziemniaków.
lonych ziemniaków, kilogram mąki
Następnie dodajemy olejek, przesianą
pszennej, 10 dag drożdży piekarskich, mąkę i spirytus. Ciasto ponownie dokładolejek śmietankowy, kostka margary- nie wyrabiamy.
ny, 2 łyżki spirytusu, 8 małych jajek,
Na koniec wlewamy rozpuszczoną i
trzy czwarte szklanki cukru, średni
wystudzoną margarynę i mieszamy.
słoik przecieru dyniowego, konfitura
Natychmiast po wyrobieniu ciasto
na nadzienie, np. różana, tłuszcz do
nabieramy łyżką, formujemy i wkładamy
smażenia
nadzienie, a potem zalepiamy.
Najpierw przygotowujemy przeSmażymy od razu na rozgrzanym
cier dyniowy. Dynię kroimy i ściera- tłuszczu.
my na tarce o dużych oczkach, wkłaPrzestudzone posypujemy cukrem
damy do garnka, dodajemy troszeczkę pudrem.

Artyści koncertu

to@borawski.pl

Collegium Wartberg to artystyczna formacja, w której zrzeszeni są znakomici profesjonalni muzycy, członkowie
słowackich i zagranicznych orkiestr, ale i mniejszych wybitnych zespołów artystycznych. Ci entuzjaści i propagatorzy
sztuki zajmują się muzyką barokową, Jazzem, folkiem i innymi gatunkami muzycznymi.
Założycielem stowarzyszenia Collegium Wartberg jest
międzynarodowej sławy muzyk - kontrabasista Ján Krigovský.
Pomysł założenia Collegium Wartberg zrodził się stosunkowo dawno, jednak oficjalnie zespół rozpoczął działalność 5. maja 2012 w słowackim mieście Senec (dawniej
Wartberg) koncertem pt. „Muzyka i taniec na dworze wersalskim u króla Ludwika XIV” („Hudba a tanec na dvore vo
Versailes u kráľa Ľudovíta XIV”).

Ponieważ Collegium Watberg współpracuje z wieloma
uznawanymi na świecie słowackimi i nie tylko słowackimi
artystami muzykami, może zaoferować najlepsze wykonania muzyki różnych stylów, od muzyki baroku i epoki klasycyzmu, aż po Jazz, Folk i muzykę współczesną.
Swoją nowoczesność i różnorodność Collegium Wartberg podkreśla tym, że działalnością obejmuje także inne
dziedziny artystyczne. Organizacja powołała do istnienia
zespół taneczny Collegium Wartberg - Dance Company,
który prezentuje znakomite wykonania w wielu stylach od tańca dworskiego po folk.
Collegium Wartburg, oprócz aktywności na wielu scenach koncertowych Europy, nie zapomina o dzieciach i
młodzieży, dlatego też w ramach organizacji powstał zespół muzyczny młodych Collegium Wartberg Young.

Sonja Leipold urodziła się w Villach, w Austrii, w 1983 roku.

Jako klawesynistka, obecnie skupiła się na specjalizacji w
zakresie muzyki współczesnej. Kilka niemieckich, austriackich i
włoskich kompozycji zostało stworzone specjalnie dla niej a wiele jej koncertów dla Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki
Współczesnej było transmitowane w radio.
Co więcej, doczekała się również wielu angaży w operach,
takich jak „Landestheater Klagenfurt” (w charakterze dyrygenta
asystenta), Schlosstheater Schönbrunn i „Theater an der Wien” (
jako asystent dyrektora studiów, z N. Harnoncourtem).

Studiowała w Mozarteum w Salzburgu gdzie uzyskała dyplom w
klasie fletu (2005) jak i fortepianu (2006). Od 2006 studiuje grę na
klawesynie oraz basie cyfrowanym u Augusta Campagne Konserwatorium Wiedeńskim, gdzie, w 2011 roku, uzyskała tytuł magistra.
Jest laureatką licznych nagród i zdobywczynią różnych stypendiów, wśród nich są między innymi stypendium jej rodzimego
Uniwersytetu jak i prestiżowe Stypendium Austriackiego Ministerstwa Kultury za program “Cembaloperspektiven” w 2009 roku. Jest
finalistką Międzynarodowego konkursu muzycznego w Osace, jak
i laureatką międzynarodowego konkursu klawesynowego “Paola
Bernardii” w Bolonii we Włoszech, w roku 2011. W 2012 Zdobyła
nagrodę w konkursie “Fidelio” w Wiedniu oraz nagrodę honorową
w konkursie “Annelie de Man” za nowoczesną muzykę klawesynową podczas Listopadowych dni Muzyki.
Jest często zapraszana do koncertowania w Europie i Azji zarówno jako członkini różnych ensamblów jak i w charakterze solowym. Jest częstym gościem festiwali takich jak Innsbrucker
Festwochen, Carinthischer Sommer, Musikverein Wien, Konzerthaus Wien. Występowała z solistami Wiedeńskiej orkiestry symfonicznej, Katarskiej Orkiestry Symfonicznej oraz Norymberskiej
Orkiestry Symfonicznej. Występowała również z zespołami takimi
jak Ensemble reconsil i schnittpunkt vocal, które specjalizują się w
muzyce współczesnej.

JOLANTA SOSNOWSKA – skrzypce barokowe
Polska skrzypaczka Jolanta Sosnowska to artystka niesłychanie wszechstronna, obdarzona wyjątkową wrażliwością muzyczną. Jej charyzmatyczne interpretacje, niezwykła ekspresja i
subtelność, jej sceniczność – to wszystko zjednuje skrzypaczce
zachwyt publiczności i przychylność krytyków. Uznawana za artystkę o ‘wulkanicznym’ temperamencie, muzykę czuje po prostu
instynktownie.
Jolanta Sosnowska pochodzi z Warszawy, z rodziny o tradycjach muzycznych. Naukę na skrzypcach rozpoczęła w wieku lat
sześciu. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza, a następnie
uzyskała tytuł Master of Music na University of Illinois w USA
kształcąc się pod kierunkiem Sibbi Bernhardssona.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
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, wtorki, 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.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Artyści koncertu

Swoją edukację kontynuowała w Austrii, gdzie odbyła podyplomowe studia skrzypcowe, a następnie ukończyła studia muzyki
dawnej na Konservatorium Wien Privatuniversität. Jej profesorami
byli Werner Hink, Gunar Letzbor i Ulrike Engel, a także Ruggiero
Ricci, Wolfgang Marschner, Eric Höbarth, John Holloway i Giuliano
Carmignola, u których odbyła liczne kursy mistrzowskie.
Zwyciężczyni I nagrody w Konkursie Skrzypcowym im. Paula
Rollanda w USA i finalistka kilku prestiżowych konkursów muzyki
dawnej, Sosnowska jest artystką wykonującą z powodzeniem muzykę od baroku po współczesność z zachowaniem kanonów interpretacji każdej epoki.
Jako wykonawczyni muzyki romantycznej i współczesnej skrzypaczka dokonuje prawykonań muzyki polskiej, nagrań telewizyjnych i fonograficznych. Szczególne miejsce w repertuarze Jolanty
Sosnowskiej zajmuje muzyka warszawskiego kompozytora Mariana
Sawy, która stała się tematem jej pracy doktorskiej.
Jako skrzypaczka barokowa koncertującą na oryginalnym XVIII
wiecznym instrumencie Jolanta Sosnowska ma swoim koncie występy solowe w holenderskim Concertgebouw Amsterdam i w austriackim Konzerthaus Wien. W roku 2012, po sukcesach na konkursie im.
Heinricha Bibera w St. Florian, zaproszona była do wykonania recitali w ramach festiwali muzyki dawnej ‘Resonanzen’ i ‘Innsbrucker
Festwochen der Alten Musik’ w Austrii. Oprócz występów w niemal
wszystkich krajach europejskich, ma na swoim koncie także koncerty w Japonii, Meksyku, Peru, w Rosji i w USA.
Działalność artystyczną Jolanty Sosnowskiej dopełniają występy z austriackimi zespołami barokowymi, wśród których warto wymienić: Ars Antiqua Austria, Harmoniae Suavitas Graz, Altomonte
Ensemble, Ensemble 1756, Pandolfis Consort Wien, Orchester von
St. Augustin czy Cambiata Wien. Współpracuje także ze szwajcarską orkiestrą barokową La Cetra Barockorchester Basel pod dyrekcją
Andrei Marcona. Z zespołami tymi występowała między innymi w
Konzerthaus w Berlinie i w Concertgebouw w Brugii w ramach MA
Festival, a także w Prinzregententheater w Monachium.
Artystka dokonała również licznych nagrań radiowych i płytowych, m.in. dla radia austriackiego ORF i wytwórni Sony Classical,
Gramola, Pan Classics czy Deutsche Grammophon. Nagrywa rownież dla firm polskich. W roku 2011 na rynku ukazała się premierowa
płyta Jolanty Sosnowskiej z utworami warszawskiego kompozytora
przełomu XIX i XX wieku – Zygmunta Noskowskiego. Nagranie
opublikowała wytwórnia Acte Préalable.
Jolanta Sosnowska publikuje naukowo dla niemieckiego wydawnictwa ‘Akademikerverlag’. Jej książka pod tytułem „Die Orchester- und Ensembleaufstellung im 18. Jahrhundert unter besonderer
Berücksichtigung der Position des Geigers – ausgewählte Beispiele“
wydana została w roku 2014.
Artystka prowadzi także klasy mistrzowskie z zakresu wykonawstwa współczesnego i historycznego na całym świecie, ostatnio w
Conservatorio National de Musica w mieście Meksyk w Meksyku
(2013).
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Grand Prix Olecka

6 lipca na boisku MOSiR do siatkówki plażowej został
rozegrany II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2014. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz.
WYNIKI
Bartosz Hodana/Tomasz Topór – Dawid Chmielewski/Robert
Jermacz 0:2
Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski – Martyna Gajewska/
Paweł Gajewski 2:0
Dawid Chmielewski/Robert Jermacz – Artur Reut/Jakub
Budka 2:0
Martyna Gajewska/Paweł Gajewski - Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski 0:2
Bartosz Hodana/Tomasz Topór - Artur Reut/Jakub Budka 2:0
Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski - Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski 0:2
Półfinały:
Dawid Chmielewski/Robert Jermacz - Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski 2:0
Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski - Bartosz Hodana/Tomasz Topór 2:0
mecz o III miejsce:
Bartosz Hodana/Tomasz Topór - Maciej Kosiński/Maciej
Ostrowski 2:0
mecz o I miejsce:
Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski - Dawid Chmielewski/
Robert Jermacz 2:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski (Olecko) 12 pkt
2. Dawid Chmielewski/Robert Jermacz (Goniądz) 9 pkt
3. Bartosz Hodana/Tomasz Topór (Zatyki) 7 pkt
4. Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski (Olecko) 5 pkt
5-6. Martyna Gajewska/Paweł Gajewski (Olecko) 3 pkt
Artur Reut/Jakub Budka (Olecko) 3 pkt
Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy puchar.
W zawodach uczestniczyło 12 zawodników.
KLASYFIKACJA PO II TURNIEJACH:
1. Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski (Olecko) 17 pkt
2. Maciej Mendak/Radosław Kordowski (Suwałki) 12 pkt
3. Bartosz Hodana/Tomasz Topór (Zatyki) 10 pkt
4. Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski (Suwałki) 9
pkt
Dawid Chmielewski/Robert Jermacz (Goniądz) 9 pkt
6. Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz (Suwałki) 7 pkt
7. Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski (Olecko) 5 pkt
8. Wioletta Rapczyńska/Dorota Auron (Suwałki) 3 pkt
Artur Reut/Jakub Budka (Olecko) 3 pkt
Martyna Gajewska/Paweł Gajewski (Olecko) 3 pkt
11. Albert Pojawis/Michał Jarzembowicz (Suwałki) 1 pkt
Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu
MOSiR Olecko

Angelika Rejterada,

V15807

V19703

zawodniczka Oleckiej Szkoły Sztuk
Walki Karate Kyokushin otrzymała „MM”
Mistrzowską Międzynarodową klasę sportową. Przyczyniło się do tego zajęcie drugiego miejsca w Kumite do 55 kg juniorek
w Karate Kyokushin na Mistrzostwach
Europy w Karate Kyokushin w Varnie w
2014 roku.
Serdecznie gratulujemy!
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