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

V096059

Założony w 1997 r.

15 lat Jasiek, s. 6, fot Józef Kunicki

O odcinkach Rajdu na terenie
powiatu oleckiego czytaj na s. 4

Lenarty wicemistrzem, s. 12
Na cztery łapy, s. 13
pizza na telefon,
87-520-31-32
chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

V11737

L92405

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K10905

V13802

V14801

V12904

Turniej Piłki Nożnej, s. 18

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Taekwondo

21 czerwca do Wydmin zjechało około 200 zawodników
z 9 klubów z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego w wielu do lat 13 by rywalizować o Puchar Wójta
Gminy Wydniny.
Olecko reprezentowało 10. zawodników i zawodniczek z
LUKS „HIDORI” Olecko działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.
Złote medale w konkurencji walki dobyli:
Julita Domoracka (Gimnazjum 1), Filip Rubin (SP 4),
Karolina Barszczewska (SP 3)
Brązowy medal zdobył Konrad Kamiński (SP 4)
Poza podium znaleźli się: Antoni Miszczak, Kuba Wróblewski, Kacper Wróblewski, Julia Butkiewicz, Rozalia
Mikielska, Gabryś Olechnowicz (wszyscy uczniowie SP 4)
Gratulujemy.
mo dwóch wcześniejszych meczów rozstrzygniętych przez
tie-breki) zwyciężył nad doświadczeniem. Syn, po wyrównanym meczu, zatryumfował 7/5 6/4 i odebrał Puchar Wakamos
28 czerwca na kortach tenisowych MOSiR został roze- cji. 						
grany Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wakacji. Sędzią
głównym był Bartosz Cieśluk.
Do zawodów przystąpili: jedna zawodniczka z Olecka
oraz 7 zawodników z Olecka, Ełku oraz New Jersey. Turniej
Parafia pw. Krzyża Świętego,
rozgrywany był w systemie brazylijskim (do dwóch przeul. Zamkowa
granych). Po kilku deszczowych turniejach tym razem słoMsze Święte:
neczna pogoda skłaniała raczej do opalania bądź plażowania Dni powszednie: 7.30; 18.00
dając się grającym we znaki. Po 5 godzinach zmagań trzecie Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
miejsce wywalczył olecczanin Robert Karniej. Do finału przebili się goście zza oceanu. Po przeciwnych stronach Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
kortu stanęli: Konrad Słabiński oraz jego ojciec i tenisowy 15.00 w kaplicy Krzyża
mentor Jerzy Słabiński. Młodość i większy zapas sił (pomi-

Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Wakacji

MSZE I NABOŻEŃSTWA

V13104

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

UBEZPIECZENIA,

samochód, dom, firma
Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K11802

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06010
SZKOŁA RODZENIA

Olecko, Kościuszki 10, tel. 508-871-125

V09410

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V09709

V11907

V10908

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

WYSTAWY STAŁE
• Niemiecka sztuka współczesna, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG

Nasze drzewka mają już 5 lat, posadzono je z okazji 450
rocznicy założenia naszego miasta.
Drzewka wspaniale rosną i szczęśliwie oparły się wandalom.
WaR

Policyjne Działania
„Początek wakacji”

27 czerwca w godz. 22.00 do 3.00 oleccy policjanci na
terenie Olecko przeprowadzili wzmożone działania represyjno-porządkowe „Początek wakacji”.
Celem działań było zapobieganie zdarzeniom chuligańskim i kryminalnym na terenie miasta w związku z rozpoczynającymi się wakacjami.
W działaniach wzięło udział 13 funkcjonariuszy Wydziału
Prewencji i Wydziału Kryminalnego. W trakcie akcji wylegitymowano ponad 30 osób. Funkcjonariusze nałożyli 4 mandaty karne oraz udzielili kilkanastu pouczeń.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,74 zł
Pb 95......................... 4,79 zł
PB 98......................... 4.89 zł
LPG............................ 1,79 zł
Olej opałowy............... 3.30 zł (powyżej 1000 litrów)
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V13004

AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

1 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
mija termin ważności kart parkingowych inwalidów
2 lipca (czwartek)
apteka dyżurna 11 listopada 9
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
3 lipca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
4 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.25 - 72 Rajd Polski, OS Mazury 1
9.30 - 72 Rajd Polski, OS Wieliczki1
10.30 - 72 Rajd Polski, OS Świętajno 1
15.38 - 72 Rajd Polski, OS Mazury 2
16.43 - 72 Rajd Polski, OS Wieliczki2
17.43 - 72 Rajd Polski, OS Świętajno 2
22.00 - Nietykalni, film, kino letnie, Rynek
5 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - XV Turniej o „Wielki Sękacz Olecki”, tenis ziemny,
korty MOSiR
10.00 - II Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka,
korty MOSiR
6 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
Badania mammograficzne, mammobus na parkingu szpitalnym, Gołdapska 1
7 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Puchar Hańczy (Koło Wędkarskie „Okoń”), jezioro Hańcza
z łodzi
Badania mammograficzne, mammobus na parkingu szpitalnym, Gołdapska 1
8 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10 lipca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11 lipca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - XV Turniej o „KT „Tenis Life”, korty MOSiR
10.00 - III Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka
21.00 - film „Miś”, park miejski w Gołdapi
13 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
14 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
15 lipca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 – otwarcie wystawy malarstwa Olgi Kornilovej z
Kaliningradu, hol Biblioteki Publicznej, Gołdap
16 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - promocja książki „Hangar” autorstwa Zdzisława
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72 Rajd Polski na nowych
trasach w powiecie oleckim

72 Rajd Polski (w dniach 2 lipca - 5 lipca 2015 r) na
nowych trasach w powiecie oleckim i gołdapskim. Opublikowano najnowszy Rally Guide 1 z harmonogramem oraz
mapą LOTOS 72. Trasa rajdu liczy 1204,65 km w tym 19
odcinków specjalnych o długości 325,15 km. Próby sportowe, które przebiegają wśród malowniczych mazurskich jezior oraz wzgórz morenowych, zostały zmienione niemal w
dziewięćdziesięciu procentach w porównaniu z ubiegłoroczną edycją polskiego klasyka.
W Mikołajkach oczywiście nie zabraknie najważniejszych aktorów sportowego spektaklu, jakim jest światowy
czempionat, reprezentantów czterech fabrycznych ekip, czyli
Volkswagena, Hyundaia, Citroena i M-Sportu (Forda).
Do grona faworytów polskiego klasyka możemy zaliczyć
trzech muszkieterów dysponujących Volkswagenami Polo R
WRC, czyli urzędującego mistrza świata i zwycięzcę zeszłorocznej edycji polskiego klasyka Sebastiena Ogiera, a także
Jari-Matti Latvalę oraz Andreasa Mikkelsena – drugiego na
mecie w Mikołajkach przed rokiem.
Najliczniej reprezentowanym zespołem fabrycznym
będzie Hyundai. Ekipa z Alzenau już ogłosiła, że oprócz
dwójki etatowych kierowców, czyli Thierry’ego Neuville’a
(trzeci rok temu w Polsce) i doświadczonego Hiszpana Daniego Sordo, na Mazurach powalczą także Nowozelandczyk

BEZPŁATNIE BADANIE
MAMMOGRAFICZNE

6 i 7 lipca kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatnie badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Mammobus ustawiony będzie przy szpitalu w Olecku,
ul. Gołdapska 1.
Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o

Hayden Paddon (mistrz świata w kategorii samochodów
produkcyjnych z 2010 r.) oraz holenderski kierowca Kevin
Abbring. Ten ostatni ma już za sobą zwycięstwo w Rajdzie
Polski. Były zawodnik Peugeot Rally Academy w 2009 r.
triumfował w kategorii Junior WRC.
Uroczysty start rajdu nastąpi w czwartek, 2 lipca 2015
o godzinie 16:00 w centrum Mikołajek. Tego samego dnia
o godzinie 19:05 pierwsze kilometry rywalizacji na torze
Mikołajki Arena.
W piątek, 3 lipca na zawodników czeka 8 odcinków
specjalnych o długości 161,20 km. Odcinki znajdują się w
powiecie gołdapskim Babki i Stańczyki).
W sobotę 4 lipca kolejnych 7 oesów, ale tym razem o
długości 132,25 km zostanie rozegranych w większości w
naszym powiecie. Wyścigi na tych trasach mogą zdecydować o wynikach 72 Rajdu Polski.
OS 10
Mazury – 1
17,70 km
08:25
OS 11
Wieliczki – 1
12,87 km
09:30 tankowanie w Olecku
OS 12
Świętajno – 1
21,25 km
10:30
OS 14
Mazury – 2
17,70 km
15:38
OS 15
Wieliczki – 2
12,87 km
16:43 tankowanie w Olecku
OS 16
Świętajno – 2
21,25 km
17:43
W niedzielę, 5 lipca ostatnie trzy odcinki LOTOS 72.
Rajdu Polski w tym między innymi superoes (Mikołajki
Arena) oraz kończący rywalizację Power Stage z dodatkowymi punktami (3-2-1) dla trzech pierwszych zawodników. Meta rajdu o godzinie 14:00 i podobnie jak uroczysty
start, w tym roku także w urokliwym centrum Mikołajek.
Szczegóły dotyczące rajdu, harmonogramu oraz mapy
rajdu dostępne są na stronie: www.rallypoland.pl
Józef Kunicki
wcześniejszą rejestrację w MEDICA pod nr
tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004.
Halina Kasicka

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:

K10805

• Monika Koncewicz
• Antoni Madej (Słupsk)
• Zenobiusz Szaygło
• Marcin Zachwacki
• Michał Zdankiewicz
• Jan Żeberko

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.
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Dużo podróżuję po najbliższej
nam okolicy. Szczególnie po lasach.
Siedzę godzinami z wędką nad Łaźną Strugą. Przemierzam kilka co najmniej kilometrów podczas grzybobrania. W tym miejscu chcę Państwu
powiedzieć, że w sobotę sprawdzałem. Grzybów jeszcze nie ma! Nawet
maleńkich zawiązek w miejscach,
gdzie rosną kurki.
Dzisiaj chcę poopowiadać o leśnych zwierzętach. Widziałem ich sporo... i mam nadzieję
spotkać ich jeszcze więcej. Może mam szczęście? Bo raczej
nigdy nie zachowywałem się w lesie specjalnie cicho. Można
by rzec, że raczej przemierzam leśne ostępy normalnym rześkim krokiem. Tak, że moje spotkania ze zwierzętami to raczej
przypadek i jednak szczęście.
W minioną sobotę pojechałem nad leśne jeziorko w okolice Połomu. Na znajomej kładce rozłożyłem wędkę i łowię. Słonko pali jak diabli, ale przyjemnie po tylu zimnych
dniach. Ryby biorą powoli, niespiesznie zapełnia się siatka,
ale w sumie przyjechałem by odpocząć.
Nagle za sobą usłyszałem plusk wskakujących do wody
żab. Coś nadchodzi? Odwracam się. Jednak cisza. Nagle z
wysokiej trawy wychyla się łeb zaskrońca. Zasyczał. Popatrzył na pusty brzeg. Zsunął się do wody i popłynął do kępy
wysokiej trawy.
Lasami jeżdżę ostrożnie. Nie szybciej niż 30 kilometrów
na godzinę. Ile razy bym nie jechał zawsze jakieś zwierze
przebiegnie mi przed maską samochodu. Najbardziej stresującym było spotkanie z młodym łoszakiem. Wracaliśmy z
synem z Wigilii przez Piaski i Połom. Była już noc. Ślisko
potwornie. Jechałem może ze dwadzieścia kilometrów na godzinę. Nagle przed maską startując od strony pasażera przebiegł łoś. Pojawił się nagle. Nie zdążyłem nawet zareagować.
I zniknął po drugiej stronie drogi. Powoli zatrzymałem samochód, by ochłonąć. Gdy z niego wysiadłem okazało się,
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że na drodze jest szklanka. Lód tak śliski, że ciężko było
utrzymać się na nogach. Pomyślałem, że gdybym jechał trochę szybciej zderzyłbym się z łosiem. Gdybym zahamował
samochód wpadłby w poślizg, a rowy na poboczu były głębokie.
W minionym roku nie miałem czasu na grzybobrania.
Za to zwierzęta leśne zaszczyciły mnie swoją obecnością.
Widziałem na przykład jak kuna goniła po drzewach
wiewiórkę. Niesamowity widok.
Nagle usłyszałem to, co się nade mną działo, a dopiero później zobaczyłem. Wiewiórka skoczyła na rozłożystą
gałąź świerka, odbiła się od niej i uczepiła pnia wdrapując
się jednocześnie wyżej. Wtedy pojawiła się kuna. Najpierw
zza gałęzi wychynął łeb, a potem całe zwierzę. Odbiła się
rozcapierzając na boki łapy i spadła na tę samą gałąź co
wiewiórka. Zsunęła się z niej. Przednimi łapkami dalej jej
uczepiona przebierała nogami aż trafiła na pień drzewa. Złapała się wyższej gałęzi i pobiegła za wiewiórką dalej. Mam
nadzieję, że rudej nie dogoniła.
Miałem kilka spotkań, prawie trzeciego stopnia, z łosiem. Najweselsze było na biebrzańskich bagnach w Lany
Poniedziałek któregoś tam roku. Pojechaliśmy popatrzeć
jakie już ptaszki przyleciały do Polski. Mój siostrzeniec był
jeszcze wtedy małym chłopczykiem, którego jednak nogi
nie bolały. Przeszliśmy wtedy co najmniej kilkanaście kilometrów. Gdy wracaliśmy drewnianą kładką zbudowaną
wśród bagna malec głośno powiedział, że pierwszy raz nie
zobaczył nawet jednego łosia. Na to nagle z wysokiej trzciny obok nas podniósł się samiec z rogami prawie łopatowymi. Popatrzył na nas i nagle nawet nie robiąc przysiadu, z
prostych nóg wybił się, przeskoczył nas i zniknął po drugiej
stronie kładki na bagnie. Staliśmy oniemieli i cali pokryci
większymi i mniejszymi kawałkami błota. Później, przed
każdą podróżą czy zwiedzaniem prosiliśmy siostrzeńca, by
swoje życzenie mówił nam przed wyjazdem, żebyśmy wiedzieli czego mamy się trzymać i przed czym w razie czego
uciekać. To u Prattcheta w „Piekle pocztowym” jeden z bohaterów powieści mówi, że „trzeba chodzić szybko, bo nie
wiadomo, kto nas dogania”.
Największe ryby to te, których się nie wyciągnęło z
wody. Wiedza o tym wszyscy wędkarze. Ja też mam takie
ryby. Zdarzyło się to na jeziorze Bocznym. Jezioro łączy
Niegocin z kanałem Kula. Pływając jachtem zawsze zawijamy na tzw. Kładki. Jest to piękna, dość duża zatoka z kładkami do cumowania, pięknym piaszczystym dnem jakby
wymarzonym do kąpieli oraz zarzucania wędek na łapanie
ryb z gruntu czyli bez spławika. Leży sobie taka wędka na
pomoście lub pokładzie jachtu. Żyłka luźno zwisa. Między
przelotkami zapięta jest kula, która wskazuje brania.
Tamtym razem też tak było. Wychodzę z cieplutkiej
wody. Wycieram się ręcznikiem i nagle kątem oka widzę, że
żyłka jest napięta, a kula przy samej wędce. Biorę wędkę do
ręki, ale nic się nie dzieje. Czekam z minutę i zacinam. Od
razu czuję wielki opór, ale nie ryby tylko zaczepu. Pewnie
ryba wyciągnęła przynętę i zostawiła ją, a ja teraz chwyciłem kotwicę jakiegoś jachtu. Wołam przyjaciół. Cóż? Trzeba odcumować jacht. Napłynąć nim na miejsce zaczepu i
próbować oswobodzić haczyk.
Nagle wędka drgnęła mi w rękach, a żyłka pojechała na
wodzie w prawą stronę. To nie był zaczep, ale wielka ryba.
Jak wielka? Tak wielka, że nie potrafiłem jej nawet o milimetr ruszyć z miejsca. Spojrzeliśmy po sobie i się zaczęło...
Walczyłem już z 15 minut i w pewnym momencie ryba wyszła na powierzchnię. Ja jej nie widziałem, ale przyjaciel
mówił, że mógł być to wielki sandacz lub szczupak.
Najpierw pękł szczyt wędki, a potem żyłka przecięta ześlizgującym się po złamaniu oczkiem. I tyle...
Jest tylko jeden punkt pewny w tym opowiadaniu. Ja nie
widziałem ryby, którą ciągnąłem. Widzieli to moi przyjaciele i oni tę historię najczęściej opowiadają.
Bogusław Marek Borawski
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odpłatnie meble, lodówki, zmywarkę, bieliznę pościelową,
obrusy, talerze i inne niezbędne przedmioty. Pomoc mieszkańców w różnej formie odczuliśmy przez wszystkie lata
działalności.
Zakład jest nieco straszy, powstał bowiem w strukturze
SPZOZ w listopadzie 1998 roku, a samodzielnym podmiotem leczniczym jest od 1 maja 2000 roku. 15 lat to zarazem
dużo i mało zależy z jakiej perspektywy na te lata patrzymy.

15 lat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

15 lat istnienia zakładu to bardzo dobra okazja, żeby się
spotkać, zatrzymać na chwilę, przywołać wspomnienia. W
dniu 24 czerwca 2015 roku świętowaliśmy piętnastolecie
funkcjonowania zakładu. Była Msza święta polowa na placu, wspomnienia, wspólne zdjęcia.
Jakie były początki zakładu?
Koniec lat dziewięćdziesiątych w służbie zdrowia to
okres burzliwych zmian w całym systemie opieki zdrowotnej, w tym również w oleckim ZOZ. Zmiany dotyczyły m.in.
liczby łóżek w szpitalu, ilości zatrudnionych osób, formy zatrudnienia pracowników. Niosło to za sobą wizję zwolnień
pielęgniarek. Jednocześnie w kraju mówiło się o tworzeniu
zakładów dla osób przewlekle chorych. Postanowiliśmy
wykorzystać tę szansę, stworzyć zakład o charakterze długoterminowym, który zapewni opiekę medyczną osobom
potrzebującym i da miejsca pracy zwalnianym w szpitalu
pracownikom. Początki były bardzo trudne. Zaczęliśmy od
utworzenia 14 łóżkowego Oddziału Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w strukturze SPZOZ w Olecku.

V13603

Bezpośrednią pracą przy tworzeniu nowego oddziału zajmowały się głównie Emilia Urbanowicz – wówczas
Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Olecku, a obecnie dyrektorka placówki, Bogumiła Balińska i Bożena Jurewicz
– pielęgniarki z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Wewnętrznym. Dyrektorem SPZOZ w Olecku, który pokonał
problemy z zarejestrowaniem zakładu był dr n. med. Cezary
Marek Lasota.
W urządzaniu oddziału wykorzystaliśmy zapasy magazynowe sprzętu pochodzącego z darów z Francji, zrobiliśmy
drobny remont pomieszczeń. Bardzo dużą pomoc okazali
nam mieszkańcy Olecka i okolic, którzy przekazywali nie-

sprzedam dachówkę używaną Roben,
1567 sztuk, 1,70 zł za sztukę; gąsiory,
88 szt. 13 zł za sztukę, tel. 604-935-224

Historia zakładu w liczbach:
1. Liczba leczonych w zakładach stacjonarnych – 3153
osoby
2. Hospitalizowani z powiatu oleckiego – ok 36 % ogółu pacjentów (1140 osób)
3. Liczba osób objętych opieką domową –1026 osób
4. Liczba łóżek w zakładzie – zaczynaliśmy od 14 –
obecnie 74
5. Liczba rodzajów usług – zaczynaliśmy od 1 – obecnie 6 (3 stacjonarne, 2 domowe, 1 poradnia)
6. Średnia wieku pacjentów – 71 lat
7. Średni czas pobytu pacjenta – ok 100 dni
8. Średni czas oczekiwania na przyjęcie – ok 12 miesięcy
9. Liczba osób zatrudnionych – ok 100 osób
Trudno było zapewnić dobrą jakość świadczonych
usług w pomieszczeniach, których stan techniczny był na
bardzo niskim poziomie, dlatego wszystkie lata to okres
modernizacji budynku, wyposażenia w sprzęt. Łączny
koszt inwestycji, to ponad 3 281 600,00 zł, w tym:
Środki własne 1 833 292,00 zł (55,87%) (w tym pożyczka WFOŚiGW 965 000,00 zł), dotacje Powiatu Oleckiego 810 000,00 zł (24,68%), środki PFRON 392 308,00
zł (11,95%), dotacja Gminy Olecko 150 000,00 zł (4,57%),
dotacja EFRW 96 000,00 zł (2,93%).
Utworzenie zakładu oraz jego działalność nie byłaby
możliwa bez wsparcia lokalnej władzy. Od czasu przedstawienia pomysłu tworzenia placówki ówczesnemu Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Olecku po dzień dzisiejszy
otrzymywaliśmy wsparcie zarówno merytoryczne jak i finansowe.
opracowano w SPZZOD
fot. Józef Kunicki

to@borawski.pl

„Trzymaj formę!”

Celem programu „Trzymaj formę!” jest
edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Program realizowany jest metodą projektu
i w ramach jego IX edycji dzieci i młodzież z ośmiu szkół
podstawowych i czterech gimnazjalnych, zrealizowały m.
in. następujące zajęcia:
• układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;
• obliczanie BMI;
• odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych;
• wykłady, prelekcje, pogadanki, debaty prozdrowotne;
• przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp.,
• warsztaty kulinarne;
• festyny rodzinne, zawody sportowe, mecze, rajdy rowerowe;
• wyjazdy na basen;
• konkursy;
Poniżej zdjęcia z realizacji programu w niektórych
szkołach.

Szkoła Podstawowa w Stożnem – przygotowanie zdrowych przekąsek przez uczniów.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

oczekuje na honorowych dawców krwi
Pobór krwi od honorowych dawców w 2015 r. odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul.
Gołdapskiej 27, od godz. 8.00 do godz. 11.00 w poniższych terminach:
- 2 lipca 2015 r.
- 6 sierpnia 2015 r.

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K11204
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Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gąskach– udział w filmowym konkursie „Tesco dla szkół
– Kulinarni Odkrywcy” podczas, którego uczniowie przekonywali do nauki gotowania i zdrowego odżywiania.

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku tworzenie plakatów dotyczących niezdrowej żywności oraz
chemicznych dodatków przez uczniów.
Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
- 3 września 2015 r.
- 1 października 2015 r.
- 5 listopada 2015 r.

Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Remontu długiego mostu
drewnianego

Trwa remont mostu na Ledze. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zakończyć się do 15 lipca b.r. Pierwotny
termin zakończenia prac - 30 czerwca został wydłużony z
powodu okresu lęgowego ptaków wodnych.
newsletter UM

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b13106

Rozpoczęcie
kursu

23
lipca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L92504

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Na rzut beretem
Odczekałem, żeby nie zapeszać.
Nie chcę, ale muszę napisać, że felieton pt. Beret, Tygodnik Olecki
2015, nr 11 odbił się echem wśród
P.T. Czytelników.
Ale po kolei. Po ukazaniu się felietonu, Danusia Klejmont mówiła
mi przez telefon, że dzieci w Olecku mówiły o Wacławie:
Pan w berecie z antenką.
21 marca 2015 roku otrzymałem SMS: Serdecznie dziękuję za informację o Berecie. Pozdrowienia Jolanta Cieślikowska-Horst Zadzwoniłem do pani Jolanty. Pani mecenas
dała mi mini wykład na temat prania wełnianych beretów.
Nie mogę przytoczyć jej słów, bo się boję, żeby czegoś nie
przekręcić. Nie śmiem o to prosić na piśmie zacną żonę mego
uczonego kolegi historyka, dr Władysława Horsta. Andrzej,
mój krajan, zapytał mnie: „dlaczego nie wspomniałem o berecie Jerzego Zawieyskiego?” Odpowiedziałem starszemu
koledze, że w tekście powinno być o tym, że w naszej wsi
Kopana, koło Tarczyna, mężczyźni dzielili się na tych, co nosili beret, czapkę kolejarską, czapkę z daszkiem, kapelusz,
krymkę albo chodzili z goła głową. Beret nosił długie lata
mój ojciec Czesław, tokarz. Z beretem się nie rozstawał. Pamiętam taki epizod. Lata 70. XX w. Wraca ojciec z pracy.
Taszczy dwie teczki. I nagle wychodzi mój brat Renuszek,
uczeń Technikum Elektronicznego w Piasecznie, i nadaje:
„Po czym poznać chama w lecie? Po berecie, po berecie, po
berecie!” Ojciec udał, że tego nie słyszy. Na drugi dzień mój
tata idzie z pracy w czapce jak murarz. Oto jak sobie wziął do
serca słowa mojego braciszka. Jeszcze jedno wspomnienie.
Latami przyjeżdżał do nas pan Edward Rek ze Szczerbówki
koło Głuchowa, który miał fikuśy traktor i pełne ręce roboty.
Nie miał czasu się nudzić przez cztery pory roku. Wpadał
do ojca, bo traktor się psuł, a tata potrafił temu zaradzić. Był
wrzesień. Sady się rumieniły. Pan Rek usiadł na pniu. Czeka, kurząc papierosa bez filtra marki „sport”. Podchodzę do
niego i mówię: panie Rek, proszę się poczęstować jabłkiem.
Podchodzimy pod pachy jabłoni. Pan Rek pochyla się, więc
ja mówię, żeby zerwał. A on, podnosząc z ziemi spad, odpowiada: „Mirek, robak wie, które jabłko jest najsłodsze”.
Po czym jabłuszko wyciera o kapotę, wyciąga nożyk, obiera.
Zdejmuje z głowy beret i kładzie to, co się nie nadaje do jedzenia. Po konsumpcji pyta: gdzie macie kompost? Idziemy
za komórkę, gdzie wyrzuca obierzyny, ogryzek, pestki, i robaka, którego z miąższu wykroił.
Większość chłopów na wsi nosiła czapkę z daszkiem.
Mój dziadek, stryj i inni. Jak jechali wozem to czapkowali
sąsiadom i krzyżom przydrożnym. Kolejarskie czapki nosili
nasi sąsiedzi toromistrze: pan Andrzej Zarzycki Wrotek, i pomocnik maszynisty Daniel Ogrody.
Z kapeluszem nie rozstawał się pan Stanisław Rodzim,
który pracował w oborze PGR Pawłowice. Jeździł rowerem bez hamulców. Był głuchy jak pień. Mówili o nim, że
to ostatni ranczer w Kopanej i Pierwszy Kowboj w naszej
okolicy „Kwitnącej Jabłoni”. Jak jechał jednośladem, to mówiłem: dzień dobry …, a On, nie patrząc na mnie, krzyczał:
„Dzień dobry Mirek!!!” i naciskał mocniej na pedały, żeby
przyśpieszyć.
Krymkę nosił tylko mój stryjek Jan Korzeniewski. Ci,
którzy nie wiedzą, co to jest krymka, powinni zajrzeć do
interetu, bo tam znaleźć można taką czapeczkę, która nosił
Bogusław Mec i Czesław Niemen. Kto wie, czy ci artyści nie
ściągnęli pomysłu z mojego stryjka, który zawsze nosił na
głowie wełnianą czapeczkę (krymkę), żeby zasłonić łysinę.
Jak ją zdejmował, to czasami wiatr zdzierał z jego łysiny długi kosmyk włosów. Chudziutki i przerzedzony. Bardzo cierpiał z powodu łysiny. Kiedy wspominam stryja Jana, matka
zawsze się rozczula i powtarza: A niechby łysek żył. Ja bym
mu zrobiła z dziesięć krymek, żeby miał w czym wybierać.
Tak mówi matka, rocznik 1926. Na pamiątkę stryja czasami zakładam krymkę. Ponieważ nie widzę w oczach Graszki, mojej kochanej żony, entuzjazmu, to ściągam ją z łysiny.

Mogę napisać, że czuję się wtedy, jak ktoś, kto rozumie:
żona ma rację, a ja mam spokój. Lepiej pisać felietony, tj.
pleść loki na łysinie.
Po tym przeglądzie okryć na głowę, wracam do beretu,
który – używając słów pana redaktora Jarosława Mikołajewskiego – jest cudem. Jak wiersz. Może trochę pan Jarosław przesadza, ale niech mu tam! Ponieważ nie wiem
na jaką się zdecydować pointę, więc nie stawiam kropki.
Niech zostanie jak kij, co ma dwa końce.
Pierwsza, współczesna pointa. 8 kwietnia br., o szarej
godzinie, Graszka przekazała egzemplarz TYGODNIKA
OLECKIEGO nr 11 (894), 18 marca 2015 r., cena 1,90 zł,
panu dr. Edwardowi Mroczkowskiemu, sąsiadowi spod 78,
który znalazł się na liście tych, co noszą beret, choć czasami widzę go w kapeluszu. Z małym i dużym rondem. Pod
wieczór usłyszałem pukanie w drzwi. Delikatnie. Graszka nie zagląda przez judasza, otwiera. W progu stoi pan
doktor laryngologii. W kapeluszu, zaś w ręku trzyma beret. Zapraszam go do pokoju. A pan doktor mówi: „Panie
Mirku, kiedy jest wiatr, to zakładam beret, żeby wiatr mi
nie strącił kapelusza”. Przy okazji uchyla rąbek tajemnicy.
Przy okazji dowiaduję się, że beret kupił we Francji, ma
znaczek Kawalerów Maltańskich. Podaje mi czarny beret,
z delikatnej wełny. Chwali skórzany kapelusz, jaki kupił w
Afryce Południowej, będąc rekonesansem u swojego kolegi, emerytowanego medyka. A jednak można pogodzić
beret z kapeluszem. To wszystko zależy od głowy. Po stosownej rozmowie, opuszcza nasze M3 kawaler maltański,
który beretem czyni mi ukłon, uchylając kapelusz. Oczywiście, że cały splendor należy się beretowi, a nie Czesławowi Mirosławowi.
Druga, klasyczna pointa. Józef Czapski w tekście pt.
Stanisław Vincez z 1971 roku m.in. pisał: „(…) Gdy na
wycieczkach górskich, jeszcze w okolicach Grenoble, tak
jak kiedyś na Huculszczyźnie zbliżał się zachód słońca,
Stanisław Vincez zdejmował swój beret i milkł.” *
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Pan Jerzy Iwaszkiewicz, który tak chce być błyskotliwy i napina się w „VIVIE!”, gdzie tyle bzdur w kolorach
i smaku, jakby się jadło tort ze śledziami, m.in. pisze: „W
Olecku na jeziorze Olecko Wielkie wprowadzono zakaz
połowów sieciami, łowić można tylko na wędkę. Burmistrz
Olecka Wacław Olszewski ma opinię, który z rybami też
się dogada. Myśliwi wytwarzają tu z kolei kiełbasę z dzika,
i to taką, że zapach ciągnie się aż pod Łomżę.” (SALONY
Jerzego Iwaszkiewicza, PIERŚ Z BAŻANTA, VVIVA!
DWUTYGODNIK 2015, nr 13). Redakcja z warszawskiej
ulicy Wiejskiej 19 przesadza z gwiazdkami, gwiazdami telewizyjnymi (i innymi). To nie są żadne gwiazdki/gwiazdeczki. Dlaczego? Ponieważ gwiazdy świecą światłem
własnym, a nie odbitym; wysyłają własną energię świetlną.
Nie wmawiajmy ludziom stereotypów, które nie nadają się
psu na budę.
* Tym, którzy mają dość błazenady i słuchania tego, co
brzoza mówi, polecam książkę Józefa Czapskiego pt. Czytając (Wybrał, opracował i wstępem poprzedził Jan Zieliński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, ss. 416). Świetna
teksty; szczególnie o Rosji. Polszczyzna, o którą coraz
trudniej w III RP. Jedyny zarzut, jaki mam, czasami są za
krótkie. Uprzedzam, że jest to książka tylko dla dorosłych,
tzn. tych, co głęboko zakopują znaki zapytania. I myślą.
NOWA KSIĘGA PRZYSŁÓW i wyrażeń przysłowiowych POLSKICH, pod redakcją prof. Juliana Krzyżanowskiego, PIW, Warszawa 1969, nie odnotowuje hasła beret.
Jest czapka: „Czapka za biret (kapelusz)” [Tyle co: wet za
wet, równiśmy sobie], „Czapką, chlebem i solą ludzie ludzi
niewoloną”, „Na czapkę patrzała, a chłopa wybrała”. [Tzn.
chciała pana za męża, a wybrała chłopa.] O kapeluszu są
cztery wzmianki, m.in. „Dostać kapelusz” [Tzn. dostać
burę], „Włożył mu kapelusz na uszy”. {Tzn. zmieszał go,
zbił z tropu.]

to@borawski.pl
Adam Andryszczyk
- z cyklu „Opowiastki”

Pan Lipowicz

- A co, sąsiadka drugi raz odśnieża? - pan Lipowicz sunął
po śliskim chodniku ciągnąc za sobą kłęby pary. - Męża nie
ma, gdzieś wyjechał? Bo już drugi dzień nie widzę.
- Jest... ale nie ma. Do miasta wyskoczył.
- To nie może sąsiadka zaczekać? - siwy emeryt z ciekawości zmrużył oczy.
- Niby mogę, ale lubię odśnieżać – kobieta chciała jak
najszybciej uciąć rozmowę, bo pan Lipowicz znany był jako
osoba ciekawska - wręcz wścibska, lubiąca tanią sensację i
żywiąca się plotkami.
- Ja to nawet nie o męża chciałem zapytać...
Rozmówczyni spojrzała na staruszka.
- No... - uśmiechnął się przymilnie. - Pogadać chciałem.
Bo od godziny stoję i nikogo...
- Aha...
- Bo tak... Wszyscy odśnieżają, ale nie każdy zgarnia śnieg
na płot. Puszczykowa spycha go na ulicę i jak potem przejechać? Jeździć tu w ogóle ciężko, bo nastawiają samochodów i
co z tego, że każdy ma garaż, jak mało komu się chce wjechać
na własne podwórko? Ile ja skarg napisałem, po urzędach nachodziłem. I nic. Taki Piękny Miecio tylko się śmieje. Ja go
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nie lubię, bo żony nie szanuje. Na policję dzwoniłem, donosem straszyłem, a on? Albo Gienia – mogłaby tych swoich
synalków ściągnąć zza granicy żeby się nią zajęli. Gdyby nie
moje pismo, to żadna pomoc społeczna by się nią nie zajęła.
Wszystko na mojej głowie, o wszystkim ja muszę wiedzieć,
o wszystkim pisać, zawiadamiać.
Gadał pan Lipowicz jak najęty i wcale mu nie przeszkadzało, że sąsiadka puszczała tę litanię mimo uszu. Wszyscy
tak robili, bo znali ten monolog na pamięć – zmieniały się
tylko konfiguracje nazwisk w zależności od słuchacza. Niektóre z opowiastek były fikcyjne - za to donosy prawdziwe.
Lipowicz nigdy się nie zreflektował, że on również zsuwał śnieg na ulicę, parkował auto na chodniku i mieszkał
sam - bo synowie czmychnęli za granicę, a poniewierana
żona na drugi koniec Polski. Przez lata powtarzał te same
historyjki, bo choroba Alzheimera nie znała umiaru.
Z czasem pan Lipowicz coraz rzadziej pojawiał się na
ulicy - aż ostatecznie zabłądził w swojej głowie. Odnalazł
się Po Drugiej Stronie, gdzie zyskał nowych słuchaczy.
A tu, synkowie wróciwszy z pogrzebu zabrali się za
porządki. Na dnie szuflady znaleźli zapomniany, pożółkły
donos. Na nich – do Wydziału Paszportów i na matkę – do
skarbówki.
www.adam.andryszczyk.com

Akcja „Lejek”

Kolejny już raz oleccy policjanci przeprowadzili
działania „Lejek” mające na celu wyeliminowanie
z drogi nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze
przebadali blisko 300 kierujących. Podczas akcji
policjanci zatrzymali tylko jednego nietrzeźwego
kierującego.
25 czerwca od 5:30 na drogach powiatu oleckiego oleccy policjanci sprawdzali stan trzeźwości
kierujących. Działania pod nazwą „Lejek” są cyklicznie prowadzone przez funkcjonariuszy i mają
na celu wyeliminowanie z drogi tych, którzy wsiedli
do swoich samochodów po alkoholu. Podczas akcji
policjanci, wykorzystując otrzymane w marcu br, z
projektu „Norway Grants” Alco Blowy przebadali
blisko 300 kierujących. Tylko jeden zdecydował się
na jazdę na „podwójnym gazie”.
Około godz. 7:30 w miejscowości Jaśki policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego ładowarką. Badanie alkomatem wykazało w
organizmie 32-lataka blisko 0,3 promila alkoholu.
Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych
okazało się, że Stanisław B. nie posiada uprawnień
do kierowania pojazdami.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

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

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.

B12008

L92702

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.
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CHiMERA

24-26 lipca 2015 r.
oferta warsztatowa
1. Warsztaty teatralne
Prowadzący: Wojciech Rydzio, absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. Grał w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Od 2014 roku w zespole Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Limit miejsc: 20;
2. Warsztaty z capoeiry
Prowadzący: Michał Piszczek, trener capoeiry, od 8 lat
mający jeden z najwyższych stopni w jego grupie w Polsce.
Prowadzi grupę capoeiry w Gołdapi, ma doświadczenie w
prowadzeniu warsztatów dla dzieci, jak i młodzieży.
Opis warsztatów: uczestnicy warsztatów poznają podstawowy krok capoeiry, podstawowe uniki i kopnięcia,
stopniowo przechodząc do trudniejszych technik. Nauczą
się piosenek w języku portugalskim i grania na instrumentach takich jak: berimbau, pandeiro, atabaque.
Limit miejsc: 15 osób;

V Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich

„CHiMERA”
teatralne eksploracje

W dniach 24-26 lipca 2015 r. w Olecku zaprezentuje się
9 amatorskich grup teatralnych z całej Polski. Oprócz tego
swoje spektakle pokażą profesjonaliści (m.in. Michał Kasprzak, Marta Jaszewska).
W programie Festiwalu przewidziane są także wydarzenia o charakterze muzycznym (koncerty, recitale) i ekologicznym (wykład na temat odnawialnych źródeł energii).
Organizatorzy zaplanowali też szereg warsztatów dla
mieszkańców Olecka oraz uczestników: teatralne (prowadzący: Wojciech Rydzio – aktor olsztyńskiego Teatru im.
Stefana Jaracza), capoeira (prowadzący: Michał Piszczek
– wieloletni instruktor capoeiry), ekologiczne (prowadząca:
Aleksandra Ziopaja – animatorka kultury, posiadająca spore
doświadczenie w pracy z ludźmi), kuglarskie (prowadzący:
Lena Witkowska i Mateusz Zadala, którzy od 10 lat zajmują
się animacją kultury, związani z Teatrem Brama i Teatrem
Krzyk). Warsztaty odbywać się będą przez wszystkie dni Festiwalu w godz. 900-1300.
Wszystkie spektakle grane będą w Teatrze AGT (ul. Partyzantów 22), a warsztaty odbywać się będą w salach Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (Plac Wolności
22)
Udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w
programie OFTA „CHiMERA” będzie miał charakter nieodpłatny.

3. Warsztaty „Nowe życie starych rzeczy”
Prowadząca: Aleksandra Ziopaja, która posiada spore
doświadczenie i wykształcenie potrzebne do pracy z ludźmi (studia pedagogiczne).
Opis warsztatów: będą to warsztaty uświadamiające
uczestnikom, jak ważna w życiu każdego z nas powinna
być ekologia i jednocześnie jak niewiele potrzeba, by żyć
ekologicznie. Podczas warsztatów uczestnicy będą odnawiali stare przedmioty, które na pierwszy rzut oka nadają
się już tylko do wyrzucenia, np. dowiedzą się w jaki sposób
można wykorzystać starą rozciągniętą koszulkę.
Limit miejsc: 20 osób;
4. Warsztaty kuglarskie dla najmłodszych
Prowadzący: Lena Witkowska i Mateusz Zadala,
którzy od 10 lat zajmują się animacją kultury. Związani są
z Teatrem Brama i Teatrem Krzyk.
Opis warsztatów: instruktorzy uczą techniki chodzenia, skoków, akrobacji na szczudłach o różnej wysokości.
Treningi pełne są emocji i dobrej zabawy. Spotkania dają
możliwość zapoznania się ze sprzętem, konstrukcją, technikami poruszania się na szczudłach. To okazja do pracy
nad swoją koncentracją, balansem i równowagą. Jest to
ciekawa i niecodzienna pasja, która daje możliwość późniejszego odzwierciedlenia w spektaklach, eventach, czy
różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych.
Limit miejsc: 20 osób;
Termin warsztatów: 24-26 lipca 2015 r., w godz. 10.0013.00
Wszystkie warsztaty mają charakter NIEODPŁATNY.
Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres:
teatr_hocloco@wp.pl
lub telefoniczną pod numery:
513 809 883 – Aleksandra Ziopaja
607 533 700 – Milena Hościłło
W treści wiadomości należy wpisywać: imię, nazwisko,
wiek oraz rodzaj warsztatów.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca 2015.
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby przyjęte zostaną o tym fakcie poinformowane drogą
mailową lub telefoniczną najpóźniej do dnia 20 lipca 2015
r. (wtedy również zostanie przekazana szczegółowa informacja dotycząca miejsca warsztatów).
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zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych

24 czerwca na stadionie w Lenartach rozegrano VII Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszonych przy Ochotniczych Strażach
Pożarnych. W strażackich zmaganiach wzięło udział 5 drużyn
pożarniczych, w tym 1 dziewczęca i 4 chłopięce.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy
PSP w Olecku i stanowili ją strażacy komendy powiatowej
pod przewodnictwem sędziego głównego mł. bryg. Tomasza
Milewskiego. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 metrów
z przeszkodami. Zawody rozegrano w sportowej atmosferze,
przy gorącym dopingu uczniów z szkoły w Judzikach i przybyłych na zawody zaproszonych gości i mieszkańców.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła nie mająca konkurencji
drużyna z Kowali Oleckich w składzie: Paulina Liszewska,
Anna Skorupska, Natalia Szymanowska, Karolina Snarska, Karolina Stankiewicz, Dominika Best, Natalia Hryczko, Agnieszka Podolewska, Agata Prosińska i Aleksandra
Szulińska.
W kategorii chłopców (w kategorii drużyn chłopięcych
zakwalifikowano również drużyny mieszane) zwyciężyła
drużyna z Lenart w składzie: Dominika Pawluczyk, Joanna Emilia Domańska, Kornel Szypulski, Patryk Słabiński, Magdalena Pazdyga, Hubert Jaroni, Kinga Konopko,
Kacper Korotko, Jarosław Zgiet i Dawid Balewski.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali puchary, medale
i nagrody rzeczowe, które ufundowały lokalne samorządy i
jednostki OSP: Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Miasta
i Gminy w Olecku, Urzędy Gmin w Świętajnie i Kowalach
Oleckich oraz jednostki OSP z których startowały drużyny
MDP.
Wyniki zawodów
GRUPA DZIEWCZĄT
1. MDP OSP KOWALE OLECKIE – 974,4 pkt.
GRUPA CHŁOPCÓW
1. MDP OSP LENARTY – 1041 pkt.
2. MDP OSP MAZURY– 1020 pkt.
3. MDP OSP GĄSKI - 1001,5 pkt.
4. MDP OSP KOWALE OLECKIE – 978,6 PKT
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski
zdj. arch. PSP
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Lepiej zgubić

„Szanowny Panie Burmistrzu!
Szanowni Radni!
Szanowni Państwo!
Zwracam się do wszystkich, choć najpierw do tych, którzy w ostatnim czasie wspierali mnie tak decyzyjnie, jak
przede wszystkim duchowo. Chcę wam wszystkim powiedzieć: DZIĘKUJĘ!
Chcę dalej im – ale też i wszystkim zgromadzonym –
powiedzieć, że całe życie byłam legalistką. Ale legalizm,
to nie postawa pokornej i nie znającej swoich praw ofiary.
Dotknęła mnie krzywda, uczyniono wobec mnie niesprawiedliwość. Polskie prawo przewiduje w takiej sytuacji środki
odwoławcze. Postanowiłam z nich skorzystać. Muszę z nich
skorzystać. Po to, by ujawniona została Prawda.
Chcę też powiedzieć, że dobro wspólne - mam na myśli dobro moich sąsiadów, współobywateli mojego miasta
– było i jest dla mnie ważne. Nie mogę sprawy mojego odwołania zostawić tak, jak ona dzisiaj wygląda – ponieważ
okłamałabym wyborców. Sprzeniewierzyłabym się dążeniu
do prawdy.
Zło, kłamstwo i nieprawość nie mogą zatriumfować.
Moi wyborcy muszą wiedzieć, że NIGDY NIE BYLI
PRZEZE MNIE OSZUKANI.
Dziękuję!
Oświadczenie takiej treści złożyła radna Renata Dunaj
przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą stwierdzającą
wygaśnięcie jej mandatu. Zacytowanie tylko tekstu oświadczenia nie oddaje jego dramaturgii. Radna była bardzo poruszona czytając te słowa.
Radni jednogłośnie odrzucili projekt uchwały. Teraz wojewoda zdecyduje o dalszym jej losie.
Była to już trzecia próba pozbawienia Renaty Dunaj mandatu.
Pierwsza próba odwołania radnej nastąpiła gdy stwierdzono, że radna otrzymuje od gminy dofinansowanie do
kosztów utrzymania dzieci. Pieniądze te przydziela z klucza
wszystkim gminom minister oświaty. Daje to możliwość
zmniejszenia wysokości opłat jakie płacą rodzice za pobyt
dzieci w placówkach przedszkolnych. Tutaj należy przypomnieć, że prywatne przedszkola otrzymują tylko część, czyli
co najmniej 49% dotacji. Resztę zatrzymuje gmina dodając
do przedszkoli publicznych, czyli zarządzanych przez siebie.
W tym przypadku ze względu na naciąganą podstawę
prawną Ratusz nie wygrał, zaś uchwała przygotowana na
wniosek wojewody, została przez radnych odrzucona. Można
nawet powiedzieć, że jednogłośnie, bo wstrzymała się tylko
Renata Dunaj.
Wychodząc z takiego prawnego założenia można wyeliminować każdego z radnych. Przecież wszyscy korzystają z
wody dostarczanej przez gminę, z chodników, ze ścieżek w
parku, siadają na krzesłach w Ratuszu. Jest to przecież wyko-

Kolejny sukces drużyny z Lenart

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Lenart nie
spuszcza z tonu i po wygraniu w zawodach powiatowych, sięgnęła po puchary VII Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych woj. warmińsko-mazurskiego, które odbyły się 27 czerwca w Górowie
Iławeckim.
W kategorii zespołów chłopców, drużyna mieszana dziewcząt i chłopców z Lenart, wygrała konkurencję rozwinięcie bojowe, a w klasyfikacji ogólnej mistrzostw zajęła drugie miejsce.
To najwyższe osiągnięcie drużyn z powiatu oleckiego w kilkunastoletniej historii występów w tego rodzaju zawodach. W zmaganiach brały udział drużyny

rzystanie mienia gminy! Prawda?! W tym jednak wypadku
pieniądze pochodziły od ministra, a burmistrz tylko pełnił
nad nimi nadzór.
Druga próba pozbycia się radnej dotyczyła tego, że do
prowadzenia działalności gospodarczej też wykorzystuje
mienie gminy. Otóż przy prowadzonym przez radną przedszkolu na jej prośbę z skweru miejskiego został wyodrębniony ogólnodostępny plac zabaw. Zostało zbudowane
ogrodzenie zabezpieczające przed bezpańskimi zwierzętami. I tak to funkcjonowało. Korzystali z niego i korzystają
mieszkańcy okolicznych domów. Natomiast stan ten stał
się pretekstem, który pozwolił na wysunięcie przeciwko
radnej zarzutu użytkowania mienia gminnego.
Prawo mówi, że każdy z radnych po wyborze ma czas
na pozbycie się tego rodzaju balastu. Po tym jak okres ten
upłynie, prawo wchodzi z tzw. automatu. Zakaz użytkowania mienia gminy skutkuje pozbawieniem mandatu. Tak też
Ratusz postąpił wobec Renaty Dunaj.
Okazało się jednak, że zarzut jest naciągany, a prawo i
wykorzystane jego przepisy w tym wypadku nie mają uzasadnienia.
Trzeci zarzut w batalii między burmistrzem, a radną,
trwającej od marca do dzisiaj, dotyczy wspólnego projektu
napisanego przez radną, gdzie gmina jest współpodmiotem. Wspólny projekt i pozyskane dzięki niemu pieniądze
ma posłużyć jako pretekst do pozbawienia Renaty Dunaj
mandatu radnej. Czyli, że znowu wzięła pieniądze od gminy? Taki na dzień dzisiejszy, wg oleckiej gminy, jest stan
prawny.
Podczas ostatniej Sesji przeciw uchwale pozbawiającej
Renatę Dunaj mandatu Rada Miejska głosowała jednogłośnie.
W całym tym zamieszaniu najbardziej dziwna wydaje
się postawa wojewody warmińsko-mazurskiego. Z jednej
strony stoi na straży prawa „konsekwentnie zlecając” burmistrzowi przygotowanie uchwał odwołujących radną. Z
drugiej zaś strony, gdy okazuje się, że również burmistrz
może zostać odwołany na skutek pełnienia jednocześnie
funkcji samorządowej oraz funkcji prezesa Koła Łowieckiego zleca Radzie Miejskiej Olecka przygotowanie opinii
o tym fakcie, a nie uchwały. Interpretacja prawa przez wojewodę budzi w tym miejscu duże zastrzeżenia. Bo, gdyby
była jednak uchwała o wygaśnięciu mandatu burmistrza, a
Rada Miejska by ją odrzuciła (jak zawsze), to wojewoda,
w tym wypadku, musiałby podjąć decyzję o pozbawieniu
go mandatu?
Taka myśl się nasuwa, gdy bliżej przyjrzeć się poczynaniom prawnym dokonywanym przez województwo. Wieść
gminna mówi też, że naciski na wojewodę idą z góry.
Jest także i morał. Są ludzie i instytucje, z którymi jest
lepiej zgubić lub znaleźć. W każdym bądź razie pamiętać
należy, że jeśli ktoś daje nam marchewkę, należy sprawdzić czy w drugim ręku nie trzyma kija.
Bogusław Marek Borawski

będące mistrzami powiatów i zwycięzca poprzednich
zawodów drużyna z Krotoszyn pow. nowomiejski,
konkurencja była duża, a drużyny reprezentowały
bardzo wysoki poziom sportowy.
Wyniki czołówki VII Młodzieżowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych woj. warmińsko-mazurskiego przedstawiają się następująco:
1. Kalinowo pow. ełcki – 1044 pkt.
2. Lenarty pow. olecki – 1039.8 pkt.
3. Krotoszyny pow. nowomiejski – 1038,1 pkt.
–(obrońca tytułu)
4. Rogoż pow. lidzbarski – 1038,1 pkt
5. Brzozie Lubawskie pow. nowomiejski – 1034,
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski
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W Centrum Edukacji Specjalnej przy
ŚDS w Olecku już po raz trzeci odbył się
FESTIWAL MALUCHA pod hasłem „NA
CZTERY ŁAPY”.
W tym roku Festiwal Malucha odbył się 19 czerwca. Do
sali gimnastycznej przybyli goście z Niepublicznego Przedszkola „Smyk”, Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”, Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana
Brzechwy w Ełku.
W trakcie trwania Festiwalu został rozstrzygnięty konkurs
ekologiczny „Eko – akcesoria dla zwierząt domowych”, odbyły się również warsztaty – spotkanie z dogoterapeutą oraz
psem terapeutycznym- dotyczące bezpiecznego zachowania
się w obecności psa. Warsztaty współprowadziła Małgorzata
Bielecka – lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów. Zaprezentowany został także montaż słowno–muzyczny,
pt.: „Monia, która chciała mieć szczeniaczka, zaprasza do cyrku”.

W ramach niespodzianki wystąpił teatrzyk kukiełkowy
„Bajka dla ciebie”, który zaprezentował przedstawienie, pt.:
„Królewna Śnieżka i siedmiu ekoludków”. Podczas Festiwalu dzieci spędziły czas na wesołej zabawie oraz słodkim
poczęstunku.
Deszczowa pogoda nie przeszkodziła gościom w licznym przybyciu, za co serdecznie dziękujemy. Do miłego
zobaczenia.
Edyta Musialik

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 swo-

ich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują
się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące 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.
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AUTO-MOTO

V13902

AUTO LAND

V09310

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 V11807

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L92603
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11008
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V03221

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B13705

V13034

SERWIS OGUMIENIA

K11104

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

K14901

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V09639
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11817
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09320
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09629
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V12714
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B13505
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09110

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

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
V12405

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14104
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14303
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V09909
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B13904

PIZZA NA TELEFON

V11707

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 B13206
* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI,
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12002
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B13605
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11917

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B14801
V14002

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V12505

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B14502

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

L92801

V11407

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Drukarnia Offsetowa

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...

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

V09010

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B14402
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V14012
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12806
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B12906
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B13405

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K11005
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13403

Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232

V09819

* 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 V13004
V14110z4

V09210

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V11716

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12305

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
V13304
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14811
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V09619

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B12706
K06707

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

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

V11607

V12704

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V09420
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B14601

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V14103

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L92207

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14701
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11747
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06807

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B12507
* brama przesuwna 3m, przęsło 3 m, bramka 98 cm. Stal,
teownik. W komplecie rolki, zawiasy, rolka najazdowa, rolka
trzymająca ze słupkiem, listwa zębata (moduł zęba 4mm - napędy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B12607
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b05
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B14203
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10815
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10825
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K11304
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b05
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V12804
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09330
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B14004
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B14901
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b05
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V13324
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13029
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V13712
możliwość montażu
DWORZEC PKP
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 V12314
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw.,
bardzo ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel.
600-953-143 K06907

WYNAJEM

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07002
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12315

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V11727

* pokoje, tel. 500-708-095 K07006

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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,
KPP
to nie możemy czuć się bezkarni.			
Olecko
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Szkoła Muzyczna

22 czerwca Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury
Garbate odbył się tradycyjny Doroczny Popis Szkoły prezentujący osiągnięcia uczniów oraz różnorodne formy pracy Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Olecku . Uczniowie brali udział w dziesięciu konkursach
instrumentalnych i teoretycznych, które odbywały się w
Olsztynie, Białymstoku, Piotrkowie Trybunalskim, Oławie,
Olsztynku, Giżycku, Radomiu i Olecku. Ponadto brali udział
w licznych koncertach na terenie szkoły, miasta i powiatu, o
których można było przeczytać na łamach prasy lub na stronie internetowej szkoły.
W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy Szkolną Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Tomasza Gawrońskiego.
W jej wykonaniu usłyszeliśmy: C. Mahr – Concertino ( solo
Jan Sawicz – akordeon, przygotowany przez E. Skorupską); tango Oblivion A. Piazzoli wykonał z orkiestrą Bartosz
Miliszewski (klasa akordeonu E. Skorupskiej). Swoją część
programu orkiestra zakończyła marszem Washington post J.
P. Sousa’y.
W kolejnej części koncertu wystąpili soliści - laureaci i
uczestnicy tegorocznych konkursów: Anna Skindzier i Jan
Paweł Pieczur (klasa klarnetu W. Kordowskiej), Sebastian
Kamiński (klasa fortepianu M. Makarewicza), Zuzanna

Urbanowicz (klasa fletu W. Borowika), Marta Jasiukiewicz (klasa skrzypiec A. Bagan), Martyna Sadłowska (klasa trąbki P. Marciniaka), Marcin Dadura (klasa
waltorni J. Orlika) oraz zespoły kameralne przygotowane
przez Weronikę Kordowską (trio klarnetowe w składzie:
A. Skindzier, J. Szlaszyńska, N. Kamińska, trio klarnetowe w składzie: J. Pieczur, W. Sadowska, A. Skindzier,
Ewę Skorupską (kwartet akordeonowy w składzie: J. Sawicz, K. Kapliński, D. Kłoczko, B. Miliszewski), Jacka
Jasłowskiego (zespół perkusyjny w składzie: Aleksander
Krupa - ksylofon, Patryk Jasiński – wibrafon, akompaniament fortepianowy Dariusz Michałowski).
Koncert urozmaicił pokaz rytmiczny uczniów klasy I,
II i III cyklu 6-letniego przygotowany przez Justynę Machalską, a zakończył żywiołowy występ chóru Mazurskie
słowiki pod kierunkiem A. Bagan.
Remigiusz Chmiel wykonał prezentację fotograficzną. Koncert poprowadził Piotr Marciniak, wykonawcom
przy fortepianie towarzyszył Dariusz Michałowski, Kamil Skorupski i Michał Makarewicz.
Wykonawcom i nauczycielom przygotowującym
uczniów życzymy dalszych sukcesów w muzycznej karierze.
Wojciech Borowik

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Magnez dobry na wszystko

Jeśli łatwo się denerwujesz, cierpisz na migreny,
zawroty głowy i bezsenność, to prawdopodobnie brakuje ci magnezu.
Magnez nazywany jest pierwiastkiem życia. Jest
to jeden z najważniejszych mikroelementów w naszym
organizmie. Jego brak może wywołać nerwowość i migreny, ale także: arytmie serca, biegunki, wypadanie
włosów, łamliwość paznokci oraz próchnicę. Warto wiedzieć, że magnez chroni przed chorobami serca, białaczką, kamicą nerkową i innymi schorzeniami. Najnowsze
badania wykazują, że co czwarty człowiek na świecie ma
niedobór tego pierwiastka i nawet nie zdaje sobie z tego
sprawy, że wiele dolegliwości, na które cierpi, mogłaby
wyleczyć dieta bogata w magnez. Należy regularnie jeść
potrawy bogate w ten pierwiastek.
Najwięcej magnezu występuje w: czekoladzie, kakao, orzechach laskowych, otrębach, soi, kaszy gryczanej, fasoli, grochu, migdałach, a także w maku i czarnej
porzeczce.
Warto także wstąpić do apteki i kupić tabletki magnezowe.

Witamina E – eliksir młodości

Wykryto ją w latach dwudziestych XX wieku. W
kiełkach pszenicy znaleziono tajemniczą substancję, bez
ktorej doświadczalne szczury nie mogły się rozmnażać.
Wpływała ona korzystnie nie tylko na czynności jajników
i wytwarzanie męskiego nasienia, lecz także na chorobę
niedokrwienną serca, powodowaną przez miażdżycę –
zmorę cywilizacji XX wieku. Pomaga w usuwaniu dolegliwości dermatologicznych, np. podawana w dużych
dawkach zapobiega tworzeniu się ciemnych plam na skórze dłoni, tzw. kwiatów starości. Dodaje witalności, żywotności i energii.
Najczęściej występuje w produktach tłustych, bo w
tłuszczach się rozpuszcza. Występuje w rybach morskich,
ziarnach soi i soczewicy, żółtku jaj, mleku, śmietanie. W
innej nieco postaci znajduje się w zielonych warzywach:
szpinaku, brokułach, szparagach oraz w pokrzywie. Ważne jest, że nigdy nie zaobserwowano objawów przedawkowania tej witaminy. Jest ona nietoksyczna.

to@borawski.pl

K
alendarz
imion
1 lipca (Dzień Psa)
5 lipca

Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny,
Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogusława, Bogusza, Gawła, Jarosława, Juliusza, Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona, Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny,
Marii, Niegosławy, Ojcumiły, Serafiny
Benedykta, Bernarda, Bernardyna,
Judy, Mariana, Martyna, Martyniana,
Ottona, Piotra, Radowoja, Serafina,
Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Mirosławy, Neli, Noeli, Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego, Jacka, Kornela, Leona, Miłosława,
Mirosława, Ottona, Radomira, radosza,
Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, Elżbiety, Halszki, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielisławy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Józefa, Juliana,
Odona, Sebastiana, Teodora, Wielisława, Zygfryda

Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli, Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bartłomieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Michała, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy,
Lucjany, Lucyny, Łucji, Marii, Teresy,
Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola,
Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza,
Izasława, Jaropełka, Petry
7 lipca (Dzień Pszczoły)
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry,
Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta, Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta,
Ewalda, Gościsława, Jacka, Klaudiusza, Lecha, Leszka, Łucjana, Metodego, Odona, Piotra, Pompejusza, Raula,
Rogera, Sędzisława
8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany, Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza,
Grzegorza, Hadriana, Kiliana, Prokopa

Nasz przepis
Antyrakowe brokuły

Brokuły – pączki kwiatowe rośliny
blisko spokrewnionej z kalafiorem. Dostarczają dużo witaminy C, trochę witaminy A i nieco mniej witaminy E, kwasu
foliowego, wapnia, żelaza. Jedna „różyczka” zaspokaja w połowie dzienne
zapotrzebowanie organizmu człowieka
na potas. Mają one właściwości lecznicze. Są skuteczną bronią do walki z nowotworami. Dostarczają selenu, regulującego pracę komórek mózgowych.
Gotujemy je na parze, gdyż wówczas
zachowują najwięcej wartościowych
składników, naturalny smak i zapach.
Zalewamy je osolonym wrzątkiem tak,
by „kwiatki” nieco wystawały ponad powierzchnię. Po około 5 minutach głąby
zmiękną, a kwiaty dojdą w parze.
Można je skropić oliwą, doprawić
czosnkiem i sokiem z cytryny, aby błyskawicznie otrzymać doskonałe danie.

Kanapki z papryką
i twarożkiem

Kromki pełnoziarnistego chleba
smarujemy masłem. Posypujemy szczypiorkiem.
Umytą i oczyszczoną z ziaren paprykę kroimy w kostkę. Mieszamy z twarożkiem.
Smarujemy twarożkiem kromki chleba. Posypujemy pestkami słonecznika.

Sałatka ze śledzia
solonego Neli Rubinstein

45 dag wymoczonych filetów ze śle-

dzia solonego, 2 małe obrane cebule,
2 jabłka obrane i wydrążone, 2 duże
kromki lekko czerstwego pytlowego
chleba – rozdrobnione
dodatki: grzybki marynowane, pomidory pokrojone w ósemki, drobno
posiekana natka, cieniutkie plasterki
cebuli zanurzone na minutę we wrzącej
wodzie połączonej z octem winnym w
proporcji 1:1 i odsączone
Śledzie, cebulę i jabłka przepuszczamy przez maszynkę lub miksujemy.
Dodajemy pokruszony chleb i mieszamy.
Odstawiamy do chwili, aż okruszki
wchłoną cały płyn.
Układamy na półmisku, nadając
masie np. kształt ryby. Dekorujemy
grzybami, pomidorami i cebulą.

Żeberka ze śliwkami
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Cytaty na ten tydzień
Żyjemy przecież i pracujemy
w kręgu twórczej energii naszego
świata i nad tym właśnie światem
pragniemy panować...
Nikolaus Pevsner,
Pionierzy współczesności
Praca artysty polega na „przełożeniu” na język barw i kształtów
swoich przeważnie świadomie
niesprecyzowanych, a bardzo często wręcz nieświadomych odczuć
dotyczących pewnych aspektów
rzeczywistości, przy założeniu,
że ów zestaw barw i kształtów
zostanie właściwie rozkodowany przez odbiorcę, tzn. wywoła
u odbiorcy taką koncepcję pewnego wycinka rzeczywistości lub
jej całości, jaką ma artysta. Mniej
lub bardziej spójny system będący obrazem lub utworem muzycznym stanowi bowiem zakodowana – lub też używając innego
wyrażenia
„odzwierciedlenie”
istniejącego u twórcy pewnego
mniej lub bardziej spójnego systemu znaczeń (niekoniecznie w
pełni świadomych), dotyczącego
określonego aspektu lub aspektów rzeczywistości. A zatem system ten możemy słusznie nazwać
teorią w szerokim znaczeniu tego
słowa, dotyczącą tego właśnie
aspektu lub aspektów rzeczywistości.
Jarosław Rudniański,
Homo cogitans

PRZYS£OWIA
Halina (1 lipca), gdy ze słońcem
wstaje ciepło i deszcz na zmianę daje.
Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik
w wodzie siano kosi.
Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca),
więc się chylą przed nią kłoski.
Deszcz na Nawiedzenie Panny (2 lipca) potrwa pewno do Zuzanny (11 sierpnia)
Deszcze na lipca pierwszego, drugiego zapowiedzią deszczu czterdziestodniowego.
Jeśli w Nawiedzenie (2 lipca) pada
cały miesiąc deszcz nielada.
Miód lipcowy, to lek zdrowy.
Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, a jak pogoda, większa swoboda.
Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpień
nie dosiecze.
Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to żyją, jak
deszcz pada, to gniją.
Kto latem pracuje, zimą głodu nie
poczuje.

2 kg chudych żeberek (nie wędzonych), 2 cebule lub czosnek, sól, około pół kilograma suszonych śliwek bez
pestek, 2 pełne łyżki smalcu lub masła
roślinnego, kminek
Żeberka sparzamy wrzątkiem,
nacieramy solą i startą cebulą lub
czosnkiem. Obsmażamy na mocno
rozgrzanym tłuszczu tak by z łatwością wyluzować kostki nie przecinając
błonki.
Pieczemy w wygrzanym piekarniku
W miejsce po kostkach wkładamy
polewając
sosem.
suszone śliwki. Teraz żeberka wkładaŻeberka
można również udusić na
my do rondla wysmarowanego tłuszczem. Podlewamy trochę wody i posy- wierzchu płyty kuchennej w rondlu ze
szczelną przykrywką.
pujemy kminkiem.
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XIV Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej

23 czerwca na boisku ze sztuczną murawą został rozegrany
XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Żaków rocznik
2006 i młodsi o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
Organizatorem były MOSiR Olecko i MLKS Czarni Olecko.
Sędziowali Paweł Duchnowski i Robert Smyk.
W turnieju wzięły udział drużyny: LUKS „Sport z Kulturą”
ZSO Wydminy, „Mazur” Ełk, „Pojezierze” Prostki, „Akademia 2012” Suwałki, „Czarni” Olecko. Grano systemem „każdy z każdym”.
Wyniki:
Wydminy – Ełk 0:1
Prostki – Suwałki 0:4
Wydminy – Olecko 2:9
Ełk – Prostki 2:2
Suwałki – Olecko 1:3
Wydminy – Prostki 3:5
Ełk – Suwałki 0:5
Prostki – Olecko 1:5
Wydminy – Suwałki 2:7
Ełk – Olecko 1:3
Kolejność końcowa
1. Czarni Olecko 		
12 pkt 20:5
2. Akademia 2012 Suwałki
9 pkt 17:5
3. Pojezierze Prostki		
4 pkt 8:14
4. Mazur Ełk			
4 pkt 4:10
5. LUKS Sport z Kulturą Wydminy
				
0 pkt 7:22
Najlepszy bramkarz – Kornel Kasprzyk (Czarni Olecko), najlepszy strzelec – Krystian Bobrowski (Akademia
2012 Suwałki), najlepszy zawodnik – Jan Maksimowicz
(Czarni Olecko)
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
puchary ufundowane przez Polski Związek Piłki Nożnej i
organizatorów. Uhonorowano statuetkami oraz upominkami
najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i najlepszego strzelca turnieju. Wszyscy zawodnicy otrzymali drobne
upominki oraz bezpłatne wejściówki na pływalnię, siłownię
lub możliwość wypożyczenia kajaka dla dwóch osób, z
możliwością wykorzystania do końca wakacji.
W zawodach uczestniczyło 60 zawodników.
Skład zwycięskiego zespołu (Czarni Olecko): Kornel
Kasprzyk, Kornel Romotowski, Szymon Muszyński, Igor
Woroniecki, Hubert Modzelewski, Mikołaj Dowejko, Jan
Maksimowicz, Gabriel Gdak, Jakub Terlecki, Wojciech
Klimaszewski, Tymoteusz Ciechanowski, Dawid Opanowski (trener: Tomasz Karniej).
Paweł Maksimowicz

Czwórbój Lekkoatletyczny

W dniach 12 i 13 czerwca odbył się w Olecku Finał
Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych od 40 lat organizowany przez Szkolny Związek
Sportowy. W skokach (w dal lub w wzwyż) rzucie piłeczką
palantową oraz biegach (na 60 metrów oraz 600 bądź 1000
metrów)
Rywalizowały reprezentacje szkół, które zwyciężyły w
finałach wojewódzkich. Po zsumowaniu wyników czterech
konkurencji mistrzostwo Polski zdobyły: Szkoła Podstawowa nr 3 z Aleksandrowa Łódzkiego (dziewczęta) oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 z Augustowa (chłopcy). W rywalizacji indywidualnej zwyciężyli: Eliza Zaręba z SP1 Puławy, która zdobyła 497 punktów oraz Mateusz Gubernat z
SP1 Barlinek z 386 punktami.
Startującym sprzyjała pogoda. Biegi krótkie i konkurencje techniczne odbyły się przy słonecznej aurze zachęcającej do skorzystania z plaży, kajaków lub basenu (organizatorzy zapewnili taką możliwość). Biegom średnim
towarzyszyło lekkie ochłodzenie a nagrody wręczano
znów w pięknym słońcu.
Dekorujący zwycięzców przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Wacław Wasiela podkreślał wzorową organizację zawodów,
ogromny trud włożony przez zawodników oraz ich trenerów a także znaczenie sportu w rozwoju młodych ludzi. W
jego opinii oleckie zawody stanowiły kamień milowy nie
tylko karier sportowych ale i edukacji blisko 200 młodych
ludzi oraz ich koleżanek i kolegów. Zwycięzców dekorowali również sekretarz Zarządu Głównego SZS Zdzisław
Regucki, wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel oraz Stanisław Krzywicki, sędzia główny zawodów (sędzia klasy
międzynarodowej).
Finał krajowy na oleckim stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku odbył się już po raz czwarty, a trzeci w ciągu ostatnich 4 lat co jest ogromnym wyróżnieniem dla całego województwa i Olecka - Europejskiego
Miasta Sportu’ 2015. 		
Bartosz Cieśluk
III miejsce – Aleksandra Kalicka 3a Dzika plaża,
Zielono mi, Dzika bliskość
Wyróżnienia:
Klaudia Domel 1d – Ciekawski żubr
Mrozowska Katarzyna 1d – Co się patrzysz?, Na spacerniaku, W królestwie dzikich żubrów
Julia Rzesiowska 1c - Pokaz
Składamy serdeczne gratulacje laureatkom konkursu.
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2014/2015.
wojeg

„Fotosesja dzikich żubrów”
– rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

18 czerwca w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Fotograficzny pt.
„Fotosesja dzikich żubrów”. Konkurs został przeprowadzony wśród uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej Tropami żubra.
Gimnazjalistki zgłosiły bardzo ciekawe fotografie prezentujące popołudniowy odpoczynek żubra - króla Puszczy
Boreckiej. Spośród zgłoszonych prac, w konkursie wyłoniono następującą kolejność:
I miejsce – Małgorzata Ankianiec 1e Walka
II miejsce – Urszula Kamińska 1d Co dziś na obiad?,
Żubra cień
III miejsce – Gabriela Jeglińska 1d Buszujący w trawie,
Oko w oko z panem żubrem, Leniwe popołudnie

Małgorzata Ankianiec (1e) „Walka”

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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Mistrzostwa Polski Juniorów w
Taekwondo Olimpijskim

Kętrzyn, 26-27 czerwca - srebro Maurycego Miszczak
W Kętrzynie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w
Taekwondo Olimpijskim. Olecko reprezentował jeden zawodnik, Maurycy Miszczak z Luks „HIDORI” Olecko działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 Z Oddziałami Integracyj-

nymi im. Ks. J. Twardowskiego w Olecku.
Maurycy rywalizował w konkurencji kyorugi czyli walki sportowej, kategoria do 68 kg. Stoczył cztery wygrane
pojedynki. Dwie pierwsze walki udało się zakończyć przed
czasem. W finale, w piątej walce tego dnia, uległ, ostatecznie zajmując 2 miejsce. Maurycy obecnie uczy się w Szkole
Mistrzostwa Sportowego. 				
tmzk

Maurycy - pierwszy od lewej

Centrum Edukacji i Rozwoju
Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Batorego 14 A
tel. 87-520-27-30
Zaprasza do:

POLICEALNE Studium Zarządzania Biznesem
Technika Administracji (cztery semestry)

V09809

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dwa razy
w miesiącu (soboty, niedziele)
Absolwenci szkół zawodowych bezpośrednio przyjmowani są na semestr trzeci!!!
Zapraszamy
Jarosław Bańkowski

K11703

LICEUM Ogólnokształcącego dla Dorosłych

na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły
zawodowej
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Ogródki
Tytuł sugeruje letnie powiewy i nie ma w
tym pomyłki. Lato króluje.
W ogródkach zatrzęsienie truskawek, niebawem pojawią się ogórki (ależ one pachną!), ale
nie o ogródki działkowe chodzi bynajmniej. Z roku
na rok,
Z miesiąca na miesiąc w naszym mieście
przybywa ogródków… barowych, przy restauracjach. Sposób nie jest nowy i znany w całym świecie. Bo na czas letni klienci wylegają na zewnątrz
lokalu, bo po prostu przyjemniej.
Cywilizacyjne nowinki tego typu dotarły
też do nas. Cóż się dziwić?
Prawie każdy był za granicą, mnóstwo młodych wyjechało tam „za chlebem”, czyli pracuje.
Obserwują, potem przyjeżdżają i chcą mieć tak u
tam, „u siebie”, a restauratorzy robią wszystko, by
przyciągnąć potencjalnych klientów.
Od paru lat daje się zauważyć zmieniający
się sposób spędzania czasu wolnego. Jeszcze kilkanaście lat temu wszelkie spotkania towarzyskie
odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Każdy
powód był dobry. Ekipa skrzykiwała się i tylko
trzeba było ustalić, czyje mieszkanie będzie wolne,
a gospodarz chętny, impreza gotowa.
Teraz, choć mieszkania mamy ani mniejsze
ani większe, to zazwyczaj umawiamy się na przysłowiowe plotki albo kawę - w lokalu. A latem najlepszym rozwiązaniem są oczywiście ogródki tzw.

piwne.

Nie są to tanie lokale, jeśli nie poprzestajemy tylko na kawie, jednak lokale i ogródki na
klientów nie narzekają. A my ciągle tak lubimy
narzekać.
Zastanawia mnie inny fakt. Czy wolimy
spotykać się w lokalach z tego powodu, że jesteśmy zamożniejsi, bardziej wygodni, czy dom/
mieszkanie traktujemy jak przysłowiową twierdzę, która jest dostępna tylko domownikom?
Zmykamy się za szybami samochodów,
chowamy się za laptopami, przy stolikach kawiarnianych. Taki świat, czy tacy ludzie?
Marusia

fot. Bogusław Marek Borawski

