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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

Program s. 6

LegaFest,
o festiwalu s. 13

72nd Rally Poland

fotoreportaż Józefa Kunickiego, s. 10-11

Zakoczenie
roku szkolnego
, s. 7
OPOWiASTKi

Adam Andrzyszczyk, s. 9

SZACHY
s. 2

Apel strażaków, s. 16

CHiMERA
24-26 lipca 2015 r.

oferta warsztatowa, s. 12
chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

L92406

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

V11738

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K10906

V13803

V14802

V12905

pizza na telefon,
87-520-31-32

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
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czył zawody Maksymilian Hanc (SP nr 3). Najmłodszymi
uczestnikami turnieju byli: Zosia i Maksymilian. Nagrody
ufundowała Dyrektor SP nr 1, Eiliga Bańkowska. Głównym sędzią turnieju był Leopold Dudanowicz.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Przebudowa ulic

Firma Krzysztofa Sawczuka do 17 lipca ma opracować
plany przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego. Koszt zamówienia to blisko 23,8
tysiąca złotych. UM

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
K11803

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia 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
Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V09710

V11908

V10909

20 czerwca rozegrano turniej szachowy o Puchar Dyrektora SP nr 1 w Olecku. Prawo gry miały dzieci ze szkół podstawowych. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym i
tempem gry 20 minut na zawodnika. Na zakończenie turnieju
dwóch zawodników zdobyło identyczną ilość punktów (5
pkt/6 partii) – Wiktor Raszkowski (SP nr 4) i Bartosz Łapszys (SP nr 1) i o kolejności miejsc zadecydowała więc punktacja pomocnicza.
Pierwsze miejsce przypadło Wiktorowi (13 pkt pomocniczych), a drugie Bartek (11 pkt pomocniczych). Trzecie
miejsce z dorobkiem 3,5 pkt zajął Igor Kolczyński (SP nr 3).
W kategorii kl IV-VI SP najlepszy okazał się Bartek, który
zdobył także statuetkę najlepszego zawodnika SP nr 1. Drugie miejsce zajął Igor, a trzecie Agnieszka Świerzbin (SP
nr 3, 3 pkt). W kategorii kl. 0-III SP pierwszy był Wiktor.
Drugie i trzecie miejsca zajęły dziewczynki z Giżycka: Zofia
Kobyłko i Aleksandra Kulesza. Na czwartej pozycji ukoń-

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
24 czerwca od 13.54 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar suchych traw.
26 czerwca od 16.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os z budynku gospodarczego przy ulicy Kościuszki.
25 czerwca od 21.44 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w
Gutach pożar suchych traw.
27 czerwca od 11.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał rój
pszczół z drzewa przy ulicy Składowej.
28 czerwca od 18.11 jeden zastęp JRG PSP usuwał nadłamany konar drzewa znad jezdni w Jaśkach.
29 czerwca od 16.38 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Gąski usuwały w Gąskach skutki kolizji drogowej.
Samochód ciężarowy leżący na boku na poboczu drogi.
Informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki
1 lipca od 14.16 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP
Szczecinki usuwały w Giżach skutki wypadku drogowego.
Zderzenie samochodu ze skuterem.
1 lipca od 15.38 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w
Małym Olecku pożar drzewa.
2 lipca od 14.32 po jednym zastępie OSP Kowale Oleckie, JRG PSP Suwałki oraz OSP Filipów gasiły pożar suchej
trawy oraz bel siana w Drozdowie.
2 lipca od 15.58 jeden zastęp JRG PSP gasił w Imionkach
pożar suchych traw.
3 lipca od 7.50 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w
Drozdowie pożar bel siana.
3 lipca od 12.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z budynku mieszkalnego w Kukowie.
3 lipca od 18.20 jeden zastęp OSP Mazury usuwał gniazdo os z budynku mieszkalnego w Dybowie.
3 lipca od 18.39 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo os z budynku mieszkalnego w Dunajku.
4 lipca od 8.24 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym
OSP Borawskie, OSP Mazury< OSP Świętajno i OSP Wieliczki zabezpieczały w Krzyżewie trasę rajdu samochodowego.
4 lipca od 14.45 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie zabezpieczał lądowanie i start śmigłowca ratowniczego.
4 lipca od 16.09 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej w Dunajku,. Zderzenie hondy z vw.
4 lipca od 16.45 jeden zastęp JRG PSP gasił na koloni
Olecko pożar suchych traw.
4 lipca od 16.53 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił
w Golubkach pożar suchych traw.
4 lipca od 17.40 jeden zastęp JRG PSP jeden OSP Kowale Oleckie oraz jeden OSP Sokółki gasiły w Wierzbiankach
pożar przyczepy z sianem.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,74 zł
Pb 95......................... 4,99 zł
PB 98......................... 5.09 zł
LPG............................ 1,79 zł
Olej opałowy............... 3.30 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl
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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
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
17.00 - Dziewczyna warta grzechu, film, kino Mazur
19.00 - Ostatni klaps, film, kino Mazur
11 lipca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Dziewczyna warta grzechu, film, kino Mazur
19.00 - Ostatni klaps, film, kino Mazur
VIII Nocny Turniej Tenisa dla Oldbojów o Puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – Stefana
Dawidowicza i Mariana Tomczyka, korty
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
17.00 - Dziewczyna warta grzechu, film, kino Mazur
19.00 - Ostatni klaps, film, kino Mazur
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
15.00 - promocja książki Pawła Konnaka „Księgowy tańczy” oraz pokaz filmu „Dezerter - nie ma zagrożenia”, kino
Mazur
17.00 - promocja książki „Hangar” autorstwa Zdzisława
Sadowskiego, Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasiewicza – budynek nr 2, Gołdap
17 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
18.30 – 23.00 - koncerty zespołów Blind Street, Arkadiusz
Szulc Band, RED LIPS, Targowisko Miejskie, Gołdap
18 lipca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - VI Turniej koszykówki ulicznej o Puchar Burmistrza
Olecka, boiska Orlik przy SP 1
11.00 – 15.00 – zabawy i działania dla dzieci, plac Zwycięstwa Gołdap
18.30 – 23.00 – koncerty zespołów Draga, Vena Valley,
BIG CYC, pokaz laserów
19 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - IV Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka,
boisko przy kortach
10.00 - Turniej tenisowy o Puchar Burmistrza Olecka, korty
19.00 – Wojciech Karolak Trio – koncert jazzowy - wstęp
wolny, sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdap
20 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

„Między Niebem a Ziemią”

Ja, Ewa Radzewicz, przepraszam
Agnieszkę Piórek za naruszenie dóbr osobistych poprzez pomówienie i narażenie
na utratę zaufania publicznego. Treść
pomówienia, którego jestem autorką jest
nieprawdziwa i nie ma odniesienia do rzeczywistości. Przepraszam Agnieszkę Piórek za wszelkie niedogodności wynikłe z
powodu wypowiedzianych przeze mnie
słów oszczerstwa.

W Ślepiu około 13:30 doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych, którymi podróżowało łącznie 13 osób
w tym czwórka dzieci. Na miejsce zdarzenia przyjechały
służby ratownicze, na szczęście nikt z podróżujących nie
odniósł większych obrażeń, które spowodowałyby konieczność hospitalizacji. Przez kilkanaście minut ruch na
drodze krajowej nr 65 odbywał się wahadłowo.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

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:

• Jacek Arciszewski
• Maciej Dobrzyński
• Kinga Esel (Goniądz)
• Konstanty Jarosz (Łomża)
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Andrzej Szabło

K10806

V15301

to wyjątkowy koncert muzyki barokowej wykonywanej na instrumentach historycznych przez
zespół Capella Imperialis, na czele z wybitną
sopranistką Marelize Gerber. Organizowane
przez Fundację „Na Mazurach” przedsięwzięcie
ma na celu promocję muzyki poważnej na Mazurach w najlepszych wykonaniach.
Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i
Kultury NA MAZURACH wraz ze współorganizatorami - Regionalnym Ośrodkiem Kultury
MAZYRY GARBATE w Olecku oraz Parafią
p.w. NMP Królowej Polski w Olecku serdecznie
zapraszają na czwarty już - w ramach cyklu Koncerty muzyki dawnej - koncert muzyki barokowej.
W tym roku myśl przewodnia koncertu brzmi
„Między Niebem a Ziemią”. W programie pojawią się zatem utwory zarówno religijne, jak i świeckie kompozytorów, takich jak Georg Friedrich Haendel, Antonio
Vivaldi i Antonio Caldara.
Niezwykle barokowy nastrój zapewnią wyjątkowi artyści: Marelize Gerber i Capella Imperialis - dziesięcioosobowy zespół muzyków grających na instrumentach historycznych założony w Wiedniu przez śpiewaczkę Marelize
Gerber. Zrzesza on młodych artystów międzynarodowego
pochodzenia (m.in. z Węgier, Słowacji, Bułgarii, Japonii).
Muzyków łączy wspólny cel, którym jest interpretacja kompozycji barokowych w sposób wyjątkowy i autentyczny
zgodny z niepowtarzalnym idiomem praktyki wykonawczej
poprzednich stuleci. Siłą napędową w doborze repertuaru jest
dla Capelli Imperialis odkrywanie zapomnianych i niezna-

nych kompozytorów i prezentowanie ich muzyki szerokiej
publiczności.
Marelize Gerber - austriacki sopran koloraturowy, jako jedna z najbardziej cenionych głosów w Austrii koncertowała niemal
w każdym zakątku tego kraju, w większości
krajów Europy, a także w USA, w Chinach,
Hong Kongu, Syrii, Turcji i Meksyku.
Koncert „Między Niebem a Ziemią” odbędzie się w tym roku:
OLECKO, 25 lipca 2015, godz. 19.00,
Kościół pw. NMP KP, pl. Wolności 18.
GOŁDAP, 26 lipca 2015, godz. 19.00,
Konkatedra NMP Matki Kościoła, ul. Żeromskiego 2.
Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie:
http://www.fundacja-namazurach.pl/

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.

to@borawski.pl
Lato. Lato... i choć te nagłe
ochłodzenie w poniedziałek zaskoczyło, i ten nagły spadek temperatury z 32 do 20°C (brrr!!!),
to jednak lato. Plaża na Skoczni
trzeszczy w szwach. To samo na
Dzikiej i na Szyjce. Lato.
W mieście, w centrum, można
znaleźć łatwiej miejsce do zaparkowania samochodu. Lato.
Co do tego Centrum?
Ostatnio, czyli w piątek wieczorem przy bankomacie obok kina zaczepiło mnie dwóch młodych mężczyzn
właśnie z pytaniem: Gdzie tu jest Centrum?
Zaskoczyło mnie, to sformułowanie.
Nie dlatego jednak, że nie wiem, gdzie u nas jest
Centrum. Dlatego, że jak się dobrze zastanowić, to nasze
miasto jest tak duże, że jego centrum, w porównaniu z
Marszałkowską jest od znaku z napisem Olecko na drodze wylotowej do Suwałk, aż do znaku z tym samym
napisem na drodze wylotowej do Augustowa. Czyli długość na rzut beretem.
Odpowiedziałem jednak, że właśnie są w centrum.
Więc zadali mi jeszcze jedno pytanie: Gdzie można
zjeść porządny obiad?
I tutaj też poczułem lekkie niedoinformowanie. Przeważnie bowiem jem w domu. Wskazałem im jednak
„Koalę”, „Astrę” i „Mazurski Dwór” na Siejniku.
Ciekawość dziennikarska wzięła górę nad pośpiechem, bo właśnie wybierałem się na ryby nad Łaźną
Strugę.
Na pytanie: co robią w Olecku? Odpowiedzieli, że
przyjechali na Rally Poland, i że mieszkają w jednym z
pensjonatów nad jeziorem. I tutaj nastąpi dywagacja na
temat naszego potencjału turystycznego.
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Dla tych panów „nad jeziorem” znaczyło miejsce,
gdzieś między placem Wolności, a ulicą Orzeszkowej!
Dla nas „nad jeziorem”, to jest Wiewiórcza Ścieżka,
Skocznia, LOK i tereny PTTK. Dla przyjezdnych, nasze miasto leży nad jeziorem.
***
Zawsze mieszkałem w domach, które były w pobliżu wody.
Najbliżej do niej było w Stargardzie Szczecińskim,
gdzie po zejściu schodkami z werandy wchodziło się
do ogrodu, a na jego końcu była furtka, za którą płynęła Parsęta.
Jest nawet legenda rodzinna związana z tym miejscem. Mama i tata wychodzili do pracy, a mną wtedy
opiekowała się ciotka Roma. Teraz już leciwa staruszka,
która często, gdy ją odwiedzam, opowiada tę historię.
Mogłem mieć wtedy cztery, pięć lat. Najbardziej lubiłem bawić się w ogrodzie.
Tego dnia, ktoś zostawił furtkę otwartą i z rzeki weszły przez nią do ogrodu gęsi. Syczały i zaczęły nas
atakować. Ciotka wzięła kijek i je odganiała i w końcu
wypędziła. Zamknęła furtkę i „coś mnie wtedy podkusiło. Obok leżał kawał węgla. Ot, bryłka. Wzięłam
ją do ręki i rzuciłam” - opowiada. Tutaj należy trochę
zmienić treść pewnego powiedzenia: człowiek kamienie rzuca, a Pan Bóg je nosi!
Kamień trafił w łeb gąsiaka. Ten rozczapierzył tylko skrzydła, uderzył głową o wodę i spłynął z nurtem
szybkiej Parsenty. Ciotka stanęła jak słup soli. Uklękła
przede mną i przyłożyła palec do ust.
Gdy mama i tatą wrócili po południu z pracy na
przywitanie powiedziałem: „A ciocia Roma gąsieka
zabiła!”
Taka to jedna z licznych naszych rodzinnych legend.
Trochę dalej do wody miałem, gdy mieszkałem
w Świętajnie. Tam była plażyczka widoczna z oknie
naszego domu. Obok w krzakach było miejsce do łapania ryb. Tylko asfaltowa droga oddzielała plaże od
domu. Okna były na oścież otwarte, żeby lato swobodnie wchodziło i żeby było słychać dzwonki założone
na wędkach.
W chwilach wolnych dzieci bawiły się na plaży. My
z książkami na kocach. Czasami w wodzie. Nad nami
pełne słońce. Pamiętam czystą wodę i piasek, i rośliny,
gdy schodziło się nurkując wzdłuż opadającej stromo
piaszczystej łachy.
A dzwonki? Dzwonki dzwoniły wtedy, gdy węgorz
ciągnął przynętę na głębinę. Mówiło się „telefon od
węgorza”. Jezioro było wtedy rybne i nawet kormorany nie potrafiły tak przerzedzić ryb jak to jest teraz.
Mamy więc prawdziwe lato. Nareszcie.

V13703

Bogusław Marek Borawski
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19 lipca

– III Festiwal Jednego Instrumentu (trąbka)
19:30 - Maciej Fortuna
20:45 - New Bone
21:15 - Sokół Orchester
Koncerty odbędą się na scenie na Placu Wolności

WARSZTATY
„Przystanek Jezioro”
17 lipca(piątek), godz. 11:00
teren PTTK
„Afrykańskie klimaty” – zapraszamy do zabawy, nauki i
relaksu w stylu afrykańskim:
- warsztaty bębniarskie – nauka gry na instrumentach
afrykańskich (bębny, shakery, grzechotki)
- warsztaty plastyczne – nauka wzornictwa afrykańskiego
- warsztaty body art – malowanie wzorów na ciele
- warsztaty teatralne z elementami bajkoterapii
Strefa sztuki - wystawa prac rękodzieła lokalnych artystów

17-19 lipca
17 lipca

15:00 – Konjo Multimedia Show (sala kina „Mazur”):
- promocja najnowszej książki Pawła Konnaka pt. KSIĘGOWY TAŃCZY
- wykład na temat podziemnej X Muzy
- pokaz filmów: DEZERTER - NIE MA ZAGROŻENIA
oraz KONJO - 30 LAT W KOSMOSIE
17:00 – otwarcie wystawy „Salvador Dali Grafika” (Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa)
19:30 - Natalia Przybysz
21:00 - Łąki Łan
22:30 - Elektryczne Gitary

18 lipca

V13604

19:30 - Janusz Panasewicz - solo
21:00 - Kazik & Kwartet Proforma
23:00 – DAAB
23:55 – koncert „Muzyka Sfer” (Plaża Miejska - Skocznia)

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

18 lipca (sobota), godz.11:00
plac Wolności
Instalacje Recykling-Now – warsztaty plastyczne - tworzenie festiwalowej rzeźby z materiałów z odzysku
Jeśli masz niepotrzebne kartony, butelki, sznurki i inne
materiały,
z których możemy stworzyć festiwalową RZEŹBĘ – przynieś i twórz!!!
To będzie wspaniała eko-pamiątka!!!
18.07.2015r. (sobota), godz.13:30
Miejsce: teren PTTK
„Indiańskie klimaty” – zapraszamy do zabawy, nauki i
relaksu w stylu indiańskim:
- warsztaty plastyczne – nauka wzornictwa indiańskiego
- ”Indiański dom” – tworzenie konstrukcji mini-wigwam
- indiańskie legendy
Strefa sztuki - wystawa prac rękodzieła lokalnych artystów
19 lipca (niedziela), godz.11:00
teren PTTK
„Ziemia naszą matką” - zapraszamy do zabawy, nauki i
relaksu w stylu ekologicznym
- warsztaty plastyczne –„Land Art”- sztuka ziemi
- warsztaty rękodzieła – ekologiczne wyroby powszechnego użytku
- warsztaty relaksu – zabierz ze sobą koc lub karimatę
- sylwoterapia – wykorzystanie leczniczych właściwości
drzew

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K12201

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b15101

Rozpoczęcie
kursu

23
lipca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L92505

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

to@borawski.pl

Zakończenie roku szkolnego

W piątek 26 czerwca o 9.00 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych rozpoczął się uroczysty
apel z okazji zakończenia roku szkolnego. W uroczystym
apelu, a zarazem pożegnaniu absolwentów zasadniczej
szkoły zawodowej i szkoły policealnej wzięli udział,
oprócz dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników, rodziców i uczniów, zaproszeni goście: wicestarosta olecki
Kazimierz Iwanowski, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Renata Domel.

Po wprowadzeniu sztandaru i odsłuchaniu hymnu narodowego głos zabrał dyrektor Artur Sobolewski, który
przytoczył ciekawą myśl Marka Twaina: „Za dwadzieścia
lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż
tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną
przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij,
odkrywaj”. Słowa te stanowiły zachętę do refleksji podsumowującej 15-letni czas nauki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych oraz do odważnego
podjęcia życiowych wyzwań, w tym egzaminu zawodowego. Szczególne słowa uznania skierował do rodziców,
dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. Nie zabrakło także ciepłych słów podziękowań nauczycielom,
Starostwu Powiatu jako organowi prowadzącemu, Radzie
Rodziców, kadrze kierowniczej szkoły, pracownikom obsługi i administracji, a szczególnie nauczycielom i wychowawcom. Wicestarosta życzył absolwentom pomyślnego
zdania egzaminu i udanego startu w dorosłe życie.
W imieniu klas kończących głos zabrali przedstawiciele
uczniów Magdalena Palczewska i Barbara Łaskowska,
które w serdecznych słowach podziękowały nauczycielom
i wychowawcom, pracownikom szkoły za trud nauczania,
wychowania i troski o bezpieczeństwo i czystość w placówce.
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie nagród
książkowych i rzeczowych oraz dyplomów najlepszym
uczniom, osobom mającym osiągnięcia w konkursach i
w zawodach sportowych. Wyjątkowe nagrody – stypendia
dyrektora ośrodka - za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie – odebrało 10. uczniów bardzo zaangażowanych w życie szkoły i środowiska lokalnego. Czworo z nich: Marcin
Domel, Karolina i Anna Karwowskie oraz Erwin Kondracki otrzymało świadectwa promocyjne z wyróżnie-

Tygodnik olecki 27/910 r. 2015

7

niem. Ten ostatni, uczeń klasy III technikum decyzją rady
pedagogicznej został zatwierdzony do stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016.
W tej części uroczystości istotne było również wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom, których dzieci uzyskali
świadectwa z wyróżnieniem. Nagrodę za 100% frekwencję
otrzymała Aneta Wasilewska. Wielu uczniów wychodziło
po nagrody kilkakrotnie, będąc gorąco oklaskiwani przez
uczestników uroczystości.
Część artystyczną zaprezentował uczeń klasy I techni-

kum Antoni Szerszeń, którego pantomima pt. „Walizka”
rozbawiła uczestników uroczystości do łez.
Po zakończonym apelu klasy zrobiły sobie pamiątkowe
zdjęcia z wychowawcami, a następnie udały się do sal, by tu
odbyć ostatnią, wyjątkową lekcję wychowawczą. Odebraniu
świadectw towarzyszyły serdeczne słowa podziękowania
wychowawcom i nauczycielom, także tym ostatnim zakręciła się niejedna łezka w oku. Wyjątkowej uroczystości sprzyjała piękna, słoneczna pogoda.
Tak więc kolejny rok za nami. Chwilami było ciężko,
chwilami było zabawnie, jednak każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Życzymy więc wszystkim
udanych wakacji, tym którzy skończyli naukę w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, życzymy owocnych sukcesów w
dalszym życiu.
op
fot. archiwum szkoły
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jest miła w czytaniu. Lekka, choć wyczuwa się
Wacław Ewaryst Klejmont żeczka
pośpiech. W spisie tresci drobiazgi i ilustracje, na których
(6 IV 1947 -13 V 2011)
bibelocik. Wszystko jest takie urokliwe, choć wierszyki

Miałem o tym nie pisać, bo to
jest bardzo wstydliwa sprawa. 10
czerwca 1989 roku Wacław w liście m.in. pisał: Drogi Czesiu, oczywiście, przyjeżdżajcie z Piotrem Pawłem nie omieszkając. Początek lipca mama wolny. Opiekę nad praktykującą
młodzieżą obejmę na dwa tygodnie w internacie dopiero 23
lipca. Danuta z Julią uchwaliły, że przez dwa dni to nic sobie
nie wymoczycie, a o nagniotkach – z warszawskiego tłoku
powstałych – legendy się w gminie opowiada. Tak więc lojalnie ostrzegam, że zamierzają Was zniewolić i Giżycki limit nadszarpnąć. U nas jeszcze początek sezonu, więc tłoku
nadmiernego nie ma. Aktualnie przebywa u teściów szwagrostwo moje z Jastrzębia około zmąconego Zdroju, ale nie
to, które ofiarnie wspierało mnie w stolarstwie w ubiegłym
sezonie. Zapowiadają się w wakacje znajomi z Paryża, choć
jeszcze pory odwiedzin nie ustalaliśmy.
Roboty stolarsko-malarskie zawieszam na kołku, więc nie
obawiaj się, że Cię w jakiś kierat wprzęgnę. U nas wszystko
rośnie, płynie, lata, więc tego lata z aprowizacją kłopotów
nie będzie. Ot, wyciorem przeczyszczę partyzancki obrzynek
i kłusem na łów wyruszę. Albo wędą rybę będę brać. Co zaś
tyczy się fruktów tudzież warzyw wszelakich, żona moja niezmożona na działce w gruncie i tunelu je sposobi. Piekarze
nie strajkują. Krowy okoliczne mleko dają. Choć przed drugą
turą wyborów krążyły słuchy, że jedna taka kandydatka z piekła rodem jeździła po wsiach, kadziła i mleko odbierała. Poczciwi wieśniacy wraz z chłopo- i baborobotnikami już chrustu stos przysposobili na jednym z suwalskich „kopców”, jak
tu zwą pojaćwieskie kurhany, ale okazało się, że ta już i tak
jest rozpalona do czerwoności. Wyjęli więc zgodnie i solidarnie sikawki i oleli sprawę, a zgromadzone drwa poczekają
do sobótki. Wsi spokojna, wsi wesoła, któryż głos z tej drugiej tury …. Przybywajcie zatem w zdrowiu, by wywczasów w
czas zaznać! Czekamy!!! (…)
W lipcu ruszyliśmy z synem pociągiem osobowym do
Olecka. Paweł miał 10 lat, a ja 34 lata. Z apetytem zajechaliśmy do miasta nad suchym korzeniem. Wacek był z Julią,
Danusia gdzieś wyjechała. Mieliśmy się opiekować dziećmi.
Jak ojcowie. I wykorzystaliśmy moment, że dzieci zajmowały się swoimi zabawami, a my tymczasem w dużym pokoju
ruszyliśmy do biblioteki. Ponieważ pracowałem nad antologią Księga o sadach i owocach, i pestkach, więc Wacław
co rusz wyjmował z regału książki, żebym sprawdził. Na
podłodze piętrzyła się piramidka zwartych druków. Wacek
lapidarnie komentował. Przez balkon brzozy zaglądały. Julia
z Pawłem nie przeszkadzali. Było świetnie. I nagle Wacek
podaje mi książkę w formacie pamiętnika, z bordową albo
chabrową okładką, gdzie na pierwszej stronie w koło wpisano tytuł: Agnieszka Osiecka, IMIONNNIK Z KWIATEM.
Nietypowa okładka, bo z szorstkiego materiału (bawełna?).
Otwieram, a tam dodano: ilustracje Franciszek Starowieyski.
Wierszyki wydała Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa
1979. Odnajduję owocowe teksty: Apetyt na czereśnie, Jabłonie, Orzechy … Przepisuję ni to wierszyki, ni piosenki;
trochę naciągnięte na rym. Jak np. Przepis na wino z chabrów
13 lutego - Katarzyny, gdzie Autorka prosi: (…) A dla mnie
– jeden chaber / pozostaw pośród prosa …/ Niech życie ma
jaskrawe, / i nie zadziera nosa. Oczywiście, że to nieprawda,
bo kto ze wsi, ten wie, że mak, chaber, rumianek , macierzanka, powój wyziera ze zboża w stronę miedzy, bo zboże go
zagłusza. Dopóty kąkol i oset zadziera nosa, dopóki go nie
zetnie w żniwa kosa. Nie wyrywa się chwastów, póki dojrzewa zboże, taka jest zasada. To tak na marginesie.
Oczywiście, że mam podziw do lustracji, jakie wykonał
Franciszek Starowieyski. W większości są świetne. Ksią-

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

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.
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IMIONNIK Z
KWIATEM

Osieckiej są zaprószone lekko smutkiem. W tych lirykach
tyle jest pogubionych kluczy. Autorka zakochiwała się i
doskonale wiedziała, że miłość to najtrudniejsza rzecz w
tym jednym życiu. Jest i trzeba ja trzymać mocniej w ramionach, bo inaczej odejdzie. Pójdzie nie oglądając się za
siebie. O miłość trzeba dbać, bo szybko zwiędnie. Ale jak
tu na nią chuchać, gdy się skacze z kwiatka na kwiatuszek
i ciągle przyspiesza?
W pewnym momencie natrafiłem na wierszyk pt. Nie
pora o wrzosach 18 września –Ireny, w którym m.in. takie
strofy: (…) Nie rozglądaj się za porą / Twej młodości pełnej gniewu, / nie dziel myśli swych na czworo /i na pokuszenie nie wódź. //Na spokojnej martwej fali nasze łódki
stoją cicho, / stary sztandar drzemie w dali / i zasnęło w
polu licho. (…) Kiedy to przeczytałem, to powiedziałem:
Wacław weź ode mnie ten imionnik, bo ręka mnie świerzbi, żeby go świsnąć. I zaczęliśmy się śmiać jak Bibliofile,
schyleni nad stronic pięknością, o których tak czule pisał
Józef Czechowicz. Lubelski poeta wyczarował to z takim
kunsztem, że lepiej już się nie da: my, księgom pięknym
wierni i w nich zakochani,/ wspomnienie zapiszemy w serc
swych pamiętniku.” (Z kroniki bibliofilów lubelskich)
Zabieramy Julię i Pawła Piotra nad jezioro. Po dłuższej
chwili ruszyliśmy z ul. Wiejskiej w kierunku rzeki i jeziora. Jeżeli ktoś nas wtedy widział, pomógłby pomyśleć, ale
doczekała Polska ojców, którzy strzegą dzieci jak źrenicy
w oku. A gdy usiedliśmy na brzegu jeziora, spojrzałem w
nieba abecadło i powiedziałem do Wacława: kwiaty łagodzą kobiety. Oto, co potrafią z mężczyzny zrobić ilustracje
(Starowieyskiego) i wierszyki (Osieckiej). No i Wacław, i
trochę Olecka, od strony ul. Wiejskiej i jeziora, gdzie na
niebie klucz dzikich gęsi. Forpoczta lata. Sezon wyjazdu z
domu. Czyli niebezpieczna pora dla zakochanych i samotnych. I żonatych, co noszą obrączki na paluchu.
Na koniec passus z listu Wacława, skreślony delikatnie
w Olecku, 4 września 1991 roku: (…) Od prozy codzienności i zdziczenia obyczajów uciekam w kwiaty. Wszelkie
parapety od ubiegłej zimy zaludniły się donicami. Moszczę je w najdogodniejszych miejscach wśród labiryntu żył
wodnych, a rosną jak zwariowane. Ich piękno w milkliwym liściastym prześwietleniu, w opadłym kwiecie przedowocowej dojrzałości. Danuta od kwiecistego zapatrzenia
oderwie mnie czasem do dokręcania twistów, bo ze skrzętnością chomika sposobi na zimę spiżarnię, albo zaciągnie
na działkę, ale gdy tylko uwolnię się, powracam „w swój
intymny mały świat”. W półśnie drzemie ta moja Leśmianlandia na skraju Białolasu. Stąd przesyłam Tobie i Twojej
Czeladce pozdrowienia przedwieczornym słońcem przez
różnokoronkowe liście moich nadokienników pisane. (…)
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Kazimiera

- Zetnij to drzewo!
- No jak?
- Weź piłę i zetnij! - Kazimiera, mimo że dobiegała osiemdziesiątki, w sprawach które danego dnia wydawały się jej
najważniejsze, wykazywała ogromną determinację. Zwłaszcza wobec niewiele starszego męża. - Mam ci mówić jak się
drzewo tnie?
Staruszek wyniósł z szopy siekierkę, która ledwie starczała do zrobienia rozpałki pod kaflowy piec.
- A czym je zetnę?
- Jak nie masz czym, to się kogoś zamówi.
- Pozwolenie trzeba mieć. Z gminy.
- Tam wszyscy mnie znają. Dadzą od ręki.
- Znają... Po tym jak zrobiłaś awanturę o kosze, to pewnie
że znają.
- I co? Nie miałam racji?
- Po co chcesz ciąć?
- Ciemno jest, słońca nie ma. W domu jakby wieczór był.
- To na dwór więcej wychodź - mąż Kazi próbował bronić

Kronika Policyjna

27 czerwca kilka minut po północy w Kukówku patrol
ruchu drogowego zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę.
Okazał się nim 16-latek, który kierował pojazdem mając 0,7
promila alkoholu w organizmie. Teraz policjanci przeprowadza postępowanie w sprawie nieletniego i o jego dalszym lesie
zdecyduje sad rodzinny i nieletnich.
28 czerwca w Kowalach Oleckich na ul. Witosa policjanci
zauważyli pojazd marki Volkswagen. Samochodem tym jechał znany im mieszkaniec gminy, który nie posiada uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego
do kontroli drogowej w miejscowości Lakiele. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to Mirosław J. Przeprowadzone
badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. 54 latek był już wcześniej zatrzymywa-

Dobrym pomysłem było postawienie w mieście
ciekawie wykonanych ławko-klombów.
Na zdjęciu: przy
ul. Gołdapskiej.
Są jednak jeszcze i takie miejsca.
(zdj. obok). WaR
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świerka, którego posadził prawie siedemdziesiąt lat temu.
- Na dwór, na dwór... Pod to drzewo, z którego tylko gołębie srają? Spokojnie przejść nie można, a co dopiero posiedzieć.
- Właśnie - mąż dojrzał szansę. - Gniazdo na drzewie.
Konserwator nie da zgody.
- A co on ma do gadania na moim podwórku?
Furtka się otworzyła i wszedł listonosz.
- Pani Kaziu, polecony dla pani. Podpisać trzeba.
Kazimiera skostniałą ręką stawiała drżący autograf. Mąż
stał z boku i drapał się po łysinie. Listonosz rozglądał się po
podwórzu. Z korony drzewa dobiegło gruchanie gołębi.
- Ależ tu u was pięknie. Wszystko takie zadbane... - westchnął.
- Prawda? - podchwyciła Kazia. - I w cieniu drzewka
można posiedzieć, odpocząć.
- I wy tacy szczęśliwi, jak te dwa gołąbki na drzewie.
- Właśnie - Kazia rozanieliła się w uśmiechu. - Cudowne
ptaki.
Mąż Kazimiery stał oniemiały.
- Co tak stoisz? - zmierzyła go wzrokiem. - Sam nie wiesz
czego chcesz! - i poszurała do domu czytać swój polecony...
www.adam.andryszczyk.com
ny na podwójnym gazie.
27 czerwca o 11.10 w Sokółkach policjanci zatrzymali
do kontroli kierującego audi. Był to 27-letni Łukasz G. Kierował on samochodem mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania .

Wypadek Drogowy

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 28 czerwca na ulicy Kościuszki.
W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne.
Oficer dyżurny oleckiej komendy ok. godziny 07.30
otrzymał informację o wypadku drogowym z udziałem
pieszego i motocyklisty. Do zdarzenia doszło na ulicy Kościuszki. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Wstępnie ustalono, że 77-letni pieszy prowadząc rower
nie zachował ostrożności i wszedł wprost pod nadjeżdżający od strony Wieliczek motocykl. Policjanci zabezpieczyli
miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i przesłuchali świadków. Obaj kierujący w wyniku
doznanych obrażeń ciała zostali przewiezieni do szpitala.
Po przeprowadzeniu wstępnych badań okazało się pieszy
doznał złamania kostki u nogi natomiast 48-letni motocyklista w wyniku uderzenia w rower doznał złamania kości
strzałkowej. Obaj mężczyźni byli trzeźwi.
Teraz policjanci szczegółowo wyjaśnią przyczyny tego
wypadku.
st. asp. Tomasz Jegliński

B12009

Adam Andryszczyk
- z cyklu „Opowiastki”
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Sébastien Ogier i Julien Ingrassia zwycięzcami
LOTOS 72. Rajdu Polski

Załoga Volkswagena Polo R WRC Sébastien Ogier i Julien
Ingrassia, powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces i odniosła
pewne zwycięstwo w LOTOS 72. Rajdzie Polski. W drodze do
wygranej Francuzi triumfowali na ośmiu odcinkach specjalnych. Dzięki temu Ogier do 29 podniósł liczbę zwycięstw w
cyklu WRC. Pod tym względem wyprzedzają go tylko dwaj
zawodnicy - Marcus Grönholm (30) oraz Sébastien Loeb (78).
To już piąta w tym sezonie wygrana liderów ekipy Volkswagen
Motorsport. Po pasjonującej walce na dziewiętnastu odcinkach
specjalnych Francuzi o 11,9 sekundy wyprzedzili zespołowych
kolegów Andreasa Mikkelsena i Olę Fløene. Najniższy stopień
podium przypadł załodze M-Sport World Rally Team Ott
Tänak/Raigo Molder. Estończycy stoczyli bój o trzecie miejsce
z Jari-Matti Latvalą, który na finałowym odcinku specjalnym
wypadł z drogi i uszkodził samochód.
Liderzy LOTOS 72. Rajdu Polski
OS 1: Ogier
OS 2: Mikkelsen
OS 3-6: Tänak
OS 8-19: Ogier
Zwycięzcy odcinków specjalnych LOTOS 72. Rajdu Polski
Ogier: 8
Tänak: 6
Mikkelsen: 2
Latvala: 1
Prokop: 1
LOTOS 72. Rajd Polski – klasyfikacja generalna:
1. Sébastien Ogier (FRA)/Julien Ingrassia (FRA) Volkswagen Polo R WRC 2:26:11.5
2. Andreas Mikkelsen (NOR)/Ole Flene (NOR) Volkswagen
Polo R WRC + 11.9
3. Ott Tänak (EST)/Raigo Molder (EST) Ford Fiesta RS
WRC + 23.0
4. Jari-Matti Latvala (FIN)/Miikka Anttila (FIN) Volkswagen Polo R WRC + 44.7
5. Hayden Paddon (NZ)/John Kennard (NZ) Hyundai i20
WRC + 1:14.6
6. Thierry Neuville (BEL)/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai
i20 WRC + 1:44.5
7. Kris Meeke (GB)/Paul Nagle (IRL) Citroën DS3 WRC +
1.57.7
8. Robert Kubica (POL)/Maciej Szczepaniak (POL) Ford
Fiesta RS WRC + 2:08.3
9. Mads Østberg (N)/Jonas Andersson (S) Citroën DS3
WRC + 2:18.2
10. Dani Sordo (E)/Marc Marti (E) Hyundai i20 WRC +
2:48.4
Opracował Józef Kunicki
na podstawie informacji prasowych rallypoland.pl

to@borawski.pl
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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).

to@borawski.pl

LegaFest

W historii oleckiego życia kulturalnego były momenty
stabilizacji establishmentu i szybkiego rozwoju. Działo się
to cyklicznie. Przychodziła nowa fala, młodsza, mniej konformistyczna i wprowadzała nowe trendy, ferment i żywiołowość. Ten sam trend dotyczył młodej polityki. Najsprawniej
działała rada Młodzieżowa w latach dziewięćdziesiątych XX.
i na początku XXI. wieku. Z niej wywodzi się niemała grupa
działaczy społecznych, kulturalnych, menadżerów i artystów.
Poprzez swą działalność społeczną i kulturalną grupa ta zapewniła sobie obecność w historii i teraźniejszości miasta.
Teraz, obecnie, już - jesteśmy wszyscy świadkami wejścia
na olecki rynek kulturalny młodej grupy działaczy i twórców.
I jest to, co najbardziej cieszy, związane z istnieniem Rady
Młodzieżowej. Czyli idzie nowa fala.
Naturalnie, że nigdy w działaniach kulturalnych i ich programowaniu nie może być rewolucji. Zamiast niej jest żywiołowość, nowe spojrzenie na to, co kulturą można nazwać i
aktualność w stosunku do rodzących się ogólnych trendów.
Taki jest i mam nadzieję, że się takim stanie najmłodszy
olecki festiwal LegaFest.
Powstał dzięki, zapewne, dużej grupie osób. Nie da się
jednak czegokolwiek stworzyć bez dobrych przywódców.
Motorem działań były dwie osoby Olga Wojnowska i Dominik Gałązka.
Trzeba mieć naprawdę dużą wyobraźnię i chęć realizowania marzeń, by rzucić się na organizację takiej imprezy. Zebrać „cu zamen – do kupy” wszystkich wolontariuszy, pracowników, dać każdemu rolę w tej skomplikowanej maszynie
organizacyjnej. Kto coś takiego robił, ten wie ile siły i woli
trzeba w sobie zmieścić. Szczególnie pracownicy oleckiego
ROK, którzy pomagali w organizacji i przebiegu festiwalu.
Okazało się, że festiwal się odbył. Wszyscy są zadowoleni, a jeśli jest jakiś oponent, to o nim nie słyszałem. Zawsze

Nowa usługa „Sprawdzenie
statusu podmiotu w VAT”

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę dzięki której
podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi
podatnikami VAT.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana
w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są
czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunika-

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-
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będą jakieś niuansowe zastrzeżenia... ale o nich nie mówi
się na publicznym forum. Potknięcia, których nie zauważyła
widownia się nie komentuje. Chyba, że się jest złośliwym.
Też mam pewne uwagi ale o nich będę tylko mówił z organizatorami.
Ważne jest też to, że festiwal został zorganizowany w
ten, a nie inny sposób. Chodzi o to, że wystąpiły młode kapele, dla których start i nagrody bardzo dużo znaczą. Olecka scena wzbogaciła się jednocześnie o nowe spojrzenie na
nasz rodzimy „rynek muzyczny”. Muzycy z okolicy mogli
powiedzieć, że są. Że jest nowa muzyka.
Do tej pory jako tako wiedzieliśmy coś o plastyce w powiecie. O twórcach działających na naszym terenie. Teraz
okazało się, że nie tylko mamy osiągnięcia Oleckiej Szkoły Muzycznej ale i tworzy się muzyka młodzieżowa. I to w
dość ciekawy i wiele obiecujący sposób.
Jednocześnie LegaFest nie zamknął się tylko w naszym
grajdołku. Do konkursu stanęły również zespoły z Ełku
i Białegostoku. Bardzo podoba mi się formuła, że zawsze
w konkursie będzie brało udział tylko dziesięć zespołów.
Daje to pewność na wysoki poziom przyszłych LegaFestów
i szansę dla naszego miasta na znaczną promocję. Trzeba
szybko zdobywać rynek, tym bardziej, że węgorzewski festiwal przestał istnieć. Jest nisza do zagospodarowania.
Bardzo cieszy fakt, że na festiwalu nie zabrakło miejsca
dla starych wyjadaczy oleckiej muzyki: Radosława Skrodzkiego, Marka Gałązki oraz Legarytmów. Są to „firmy”
znane i cenione przez publiczność. Dzięki współpracy można zrobić znacznie więcej i szerzej ogarnąć horyzonty.
Mam nadzieję, że Lega Fest przerodzi się w znaczący w
kraju festiwal muzyczny młodych. Jest taka możliwość i na
pewno w finansowaniu takiego przedsięwzięcia w znacznie
szerszy zakresie powinny pomagać władze miasta i powiatu.
Bogusław Marek Borawski
tów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP
nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP
jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP
jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.
Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej
możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z
urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest
dostępna na Portalu Podatkowym www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl zakładka: Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT.
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

V13903

AUTO LAND

V15601

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 V11808

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L92604
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11009
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V03222

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B13706

V13035

SERWIS OGUMIENIA

K11105

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

K14902

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V09640
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11818
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15611
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09630
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V12715
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B13506
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09111

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
V12406

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14105
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14304
* „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
V09910
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B13905
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V15711
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 10

00

do 22

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

V15401

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B14403
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V14013
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12807
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B12907
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B15201

00

V11708

PIZZA NA TELEFON

V12506

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

B14503

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

L92802

V11408

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B13207
* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI,
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12003
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B15301
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990
V15721
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11918

USŁUGI

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

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K11006
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13404

Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232

V09820

* 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 V13005
V14110z5

B14802

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

V14003

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V15501

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V11718

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12306

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
V13305
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14812
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V09620

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B15001
K06708

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B14602

V12705

V11608

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V14104

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L92208

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14702
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11748
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06808

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 L92901
* 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 B12608
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b06
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B14204
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10816
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10826
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K12301
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b06
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B15401
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V12805
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V15621
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B14005
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B14902
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b06
* 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 V13325
* 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 V13025
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V13713
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 V12315
* 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 K06908

WYNAJEM

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07003
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12316

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V11728

* mieszkanie, 28 m.kw., tel. 695-602-891 K12201
* pokoje, tel. 500-708-095 K07007

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 Olecko
to nie możemy czuć się bezkarni.			
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Ćwiczenia

Rozpalanie ognisk
Wraz z wakacjami rozpoczął się sezon na rozpalanie
ognisk. Nie jest to wcale obojętne, gdzie możemy rozpalić
ognisko, a gdzie nie.
Kwestię rozpalanie ognisk regulują przepisy prawne,
w których zapisane jest, że „zabronione jest wykonywanie
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, a w szczególności rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie
się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów”.
W tym samym rozporządzeniu znajdziemy również zapis
o rozpalaniu ognisk w lesie i terenach śródleśnych, który wyraźnie zabrania rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę.

Ponad 40 osób poszkodowanych w wypadku masowym, który miał miejsce 1 lipca na drodze żwirowej z
Lesku do Małego Olecka. Na miejscu służby ratownicze
z całego powiatu i okolicy: strażacy, ratownicy medyczni
i policja.
Ogólny chaos, zamieszanie, dźwięki syren i krzyki poszkodowanych.
Na szczęście był to tylko ćwiczenia kończące 3 dniowe
warsztaty z ratownictwa organizowane w ramach projektu
„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia
mieszkańców powiatu oleckiego”.
Celem ćwiczenia było doskonalenie czynności ratowniczych, koordynacja i organizacja działań ratowniczych
podczas zdarzeń masowych, doskonalenie zasad udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz
współpraca służb na miejscu akcji.
Manewry były doskonałą próbą sprawdzenia poziomu
wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP oraz możliwością doskonalenia umiejętności dowodzenia na poszczególnych szczeblach kierowania.
W manewrach brały udział jednostki straży pożarnej z
Olecka, Borawskich. Mazur, Szczecinek, Gąsek, Świętajna, Wieliczek i Plewek oraz zespoły ratownictwa medycznego i policja.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Jako strażacy przestrzegamy przed rozpalaniem ognisk
w miejscach do tego nie wyznaczonych, a jeżeli robimy to
na własnej posesji pamiętajmy, żeby nie robić tego blisko
budynków, składowanych materiałów palnych i pojazdów.
Nie pozostawiamy również ognisk bez dozoru osób dorosłych i pamiętajmy, że po zakończonej zabawie ognisko
należy zagasić.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowki

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Mężczyźni żyją szybciej

Średni czas życia kobiet jest dłuższy niż mężczyzn, co wiąże się z szybszym tempem życia i szybszą przemianą materii. Ten wyścig z czasem zaczyna
się już od pierwszych podziałów zapłodnionej komórki jajowej. Wczesne wytworzenie jąder, podejmujących produkcję męskiego hormonu płciowego, utrwala
męski kierunek rozwoju embrionu. Jeśli tego hormonu
zabraknie, to z genetycznie męskiego zarodka rozwinie
się bezpłodna kobieta. Dzieje się tak ponieważ działanie
hormonu matki jest bardzo silne. Czasem zdarza się, że
zarodek, który podjął produkcję hormonu we właściwym
czasie, może jako mężczyzna cierpieć na niedorozwój jąder, jeżeli ciążą była przenoszona.

Bulwa z afrodyzjakiem

Fekuł, zwany też koprem włoskim, da się jeść w całości. Zielone pierzaste liście rośliny upiększają sałaty
i zupy, a nasiona sprowadzają anyżową nutę do chleba,
ciast i past serowych. Najmniej popularną i niedocenianą częścią warzywa jest mięsista bulwa. Dziś właśnie
wiemy, że to właśnie w niej koncentrują się wszystkie
żywotne siły rośliny, którym fekuł zawdzięcza opinię

afrodyzjaka. W średniowieczu był nawet symbolem rozwiązłości.

Zamiast tradycyjnych okularów

Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych kobiet, używa
soczewek kontaktowych. Nie każdy jednak może sobie na
nie pozwolić.
Zrezygnuj z nich, gdy cierpisz na: zespół suchego oka,
zmiany chorobowe rogówki, cukrzycę, alergię kontaktową, uraz oka.
Oto zasady pielęgnacji soczewek.
Soczewki kontaktowe nie lubią dymu papierosowego.
Jeśli długo przebywasz w zadymionym pomieszczeniu,
oczyść je bardzo starannie.
Zapytaj optyka, jakich środków najlepiej używać do
Twoich soczewek. Niedopuszczalne jest mieszanie preparatów od różnych producentów lub ciągłe ich zmienianie.
Pojemnik do przechowywania soczewek myj po każdym ich wyjęciu.
Po oczyszczeniu enzymatycznym soczewki należy
przed włożeniem do oka przepłukać roztworem soli fizjologicznej. Najlepiej zostawić je na noc w specjalnym
płynie.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany,
Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza,
Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza, Hadriana, Kiliana, Prokopa
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

Nasz przepis
Kotleciki cielęce z kiwi

12 sznycelków (ok. 60 dag) u udźca
cielęcego, 80 ml bulionu mięsnego, 4
owoce kiwi, 50 ml oliwy, sól, natka pietruszki
Mięso myjemy i osuszamy.
Kiwi myjemy, obieramy i kroimy w
plasterki.
Na patelni rozgrzewamy tłuszcz.
Smażymy na nim kotlety po minucie z
każdej strony. Następnie wlewamy bulion i wkładamy kiwi.
Całość dusimy 3 minuty aż sos zgęstnieje. Doprawiamy solą i dodajemy oliwę.
Danie układamy na talerzu i dekorujemy posiekaną natką pietruszki.

Śledź po lwowsku

50 dag filetów matiasów, 2 kwaśne
jabłka, 2 łyżki chrzanu, 2 łyżki rodzynek,
kieliszek białego wytrawnego wina, pół
szklanki kwaśnej śmietany
Filety moczymy przez trzy godziny
w wodzie zakwaszonej octem winnym
(jeśli były słone).
Po tym czasie kroimy je na kawałki
i układamy na dość głębokim półmisku.
Jabłka obieramy i ucieramy na tarce
o dużych oczkach. Mieszamy natychmiast z chrzanem by nie ściemniały. Dodajemy opłukane rodzynki. Wlewamy
wino i smietanę.
Sos powinien być winno-kwaskowo-słodkawy. Zalewamy nim śledzie.

Keks

30 dag mąki, 15 dag margaryny lub
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Cytaty na ten tydzień
Twórca, to z samej definicji
ktoś, kto dla wyrażenia siebie
szuka nowych, nie odkrytych
dróg, nie zaś przepisów zostawionych przez poprzedników.
Jerzy Płażewski, Język filmu
... nie jest wykluczone, iż to,
co nazywa się potocznie twórczością artystyczną, leży u podstaw
wszelkiej twórczości, zarówno
naukowej, jak i twórczości we
wszelkich dziedzinach działalności praktycznej.
Jarosław Rudniański,
Homo cogitans
Jest potrzebą naturalna człowieka wyrażać się w przemowie,
w poezji, śpiewie, tańcu, rzeźbie,
malarstwie. Jeśli kultura ma sens
jakikolwiek, to dlatego, że działania nas zadowalają, a nie, że nazwaliśmy je kulturalnymi...
Bertrand de Jouvenel
I tak to jest, że wtedy, gdy nas
łączy
ze światem miłość smutkiem
doświadczona,
nagle otwiera się tama milczenia,
szum, wrzenie skrzydeł, pieśń
barw w nas przemawia,
wróżyć umiemy z nieba, z
drzew i nagle
widać, jak to ma być opowiedziane,
co naszych ust na swoją spowiedź chce.
Czesław Miłosz, Dytyramb

masła, 5 jaj, 20 dag cukru pudru, torebka cukru waniliowego, łyżeczka
proszku do pieczenia, 30 dag bakalii
(rodzynek, fig, kandyzowanych owoców, skórki pomarańczowej), tłuszcz i
mąka do formy
Masło ucieramy dodając kolejno:
jajka, cukier puder i waniliowy, a na
końcu mąkę z proszkiem do pieczenia.
Ucieramy do chwili aż ciasto bęPRZYS£OWIA
dzie puszyste. Dodajemy bakalie przesypane mąką.
Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9
Przekładamy do podłużnej formy lipca), to zgnije niejedna kopa.
wysmarowanej tłuszczem i wysypanej
Na świętego Prokopa (9 lipca) wymąką.
schnie młynarzowi przykopa.
Wstawiamy do piekarnika nagrzaZłe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie
nego do 180°C i pieczemy około go- kopa.
dziny.
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za
sobą deszcz przywodzi, gdy swoją pajęPierożki z kaszą i serem czynę snuje, bliską burzę czuje.
40 dag mąki, 2 łyżki oleju, 15 dag
Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, bękaszy gryczanej, 16 dag białego sera, dzie jesień dorodna.
łyżka masła, cebula, jajko, sól, pieprz,
Ledwie miną Rozesłańce, a już siermajeranek
pem zaczniem tańce.
Mąkę, z olejem, solą i niepełną
Filip (10 lipca) przepowiada, ile tyszklanką wody wyrabiamy na ciasto.
godni pada.
Kaszę gryczaną gotujemy i studziGdy Siedmiu Braci śpiących (10 lipmy.
ca) krople dżdżu przynosi, na siedmiotyCebulę obieramy, siekamy i rumiegodniową wilgoć się zanosi.
nimy na maśle.
Gdy na Siedmiu Męczenników poKaszę i ser mielimy. Dodajemy cerosi,
na siedmiotygodniową wilgoć się
bulę, jajko i sporą szczyptę majeranku.
zanosi.
Przyprawiamy solą i pieprzem.
Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie
Ciasto cienko rozwałkowujemy.
Szklanką wykrajamy kółka i na każde z sikać, na siedem tygodni trza pod strzenich nakładamy farsz. Składamy kółka chę zmykać.
Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci
na pół, a brzegi zalepiamy.
Pierożki wrzucamy do osolonego Śpiących (10 lipca) taka będzie przez nawrzątku. Do garnka należy wlać łyżkę stępnych siedem tygodni.
oliwy wtedy pierożki nie będą się skleGdy w Cypriana (11 lipca) deszcze,
jać. Gotujemy kilka minut aż wypłyną. popada tydzień jeszcze.
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Grand Prix Olecka

5 lipca odbył się II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu
Grand Prix Olecka 2015
Sędzią głównym turnieju był Bartosz Cieśluk.
Do rywalizacji przystąpiło 9 par z Białegostoku, Ełku, Giżycka, Gołdapi, Kijewa i Olecka w tym jedna para mieszana.
Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim – do dwóch
przegranych. Temperatura i atmosfera była iście plażowa.
Rozpalone słońce i gorący piach często skłaniały grających
do poszukiwania cienia i ochłody. Do półfinału przebyły się
pary: Błażej Masłowski – Karol Maśul (Giżycko), Bartosz
Hodana – Tomasz Topór (Olecko) Jędrzej Jasnos – Piotr
Sajnaga (Ełk) oraz Arkadiusz Bogdan – Artur Opanowski
(Olecko).
Do finału przebili się goście, olecczanom pozostał finał
pocieszenia – mecz o 3 miejsce. W nim lepsi okazali się Arkadiusz Bogdan i Artur Opanowski wygrywając po ekspresowym meczu na rozpalonym piasku 21:19. W finale lepsi

okazali się goście z Giżycka - Błażej Masłowski – Karol
Maśul, którzy zwyciężyli po dwusetowym pojedynku
21:14 i 21:17.
Kolejność po zakończeniu II rundy (po 2 turniejach)
1. Janos – Zawistowski – 12pkt.
Masłowski – Maśul – 12 pkt.
2. Szwejkowski – Zaborowski - 9pkt.
Jasnos – Sajnaga – 9 pkt.
3. Topór – Hodana – 8 pkt.
4. Bogdan – Opanowski 7 pkt.
Mendak – Waszkiewicz – 7pkt.
5. Haponik – Leszczyński – 6 pkt.
6. Bogdan – Senta - 5pkt.
7. Baćkun – Pińczak – 3pkt.
8. Borowski – Sajna – 1pkt.
Krupowicz – Żukowski – 1pkt.
Górski – Sławomir – 1pkt.
Niewiński – Rzepliński – 1pkt.

MBC

XV Turniej Tenisa Ziemnego
o Wielki Sękacz
5 lipca na kortach miejskich odbył się XV Turniej Tenisa
Ziemnego o Wielki Sękacz
Sędzią Głównym turnieju był Andrzej Bomber.
W kategorii Open do rywalizacji przystąpiło 7 zawodników. Zwyciężył tak jak i przed tygodniem Konrad Słabiński
z New Jersey pokonując w finale Alka Suchoraba.
Za zwycięstwo otrzymał, upieczony specjalnie na tę okazję, sękacz. Trzecie miejsce zdobył ojciec tryumfatora - Jerzy Słabiński.
MBC

Dowóz uczniów

Został rozstrzygnięty przetarg ba dowóz uczniów do
szkół w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016. Wpłynęły
trzy oferty. Gmina zawrze umowę z PKS S.A. w Suwałkach.
Młodzież będzie dowożona do szkół za cenę 4,14 zł za
jeden kilometr. Termin płatności faktur określono w ofercie
na 21 dni.
UM

Gmina sprzedała

... grunt położony przy alejach Lipowych pod budowę
garażu typu blaszak. Działka o powierzchni 0,0024 ha została sprzedana za 4931 złotych.
UM

„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.
Publikujemy kolejne zdjęcia z konkursu.
wojeg
Urszula Kamińska (1d) „Co dziś na obiad?”
II nagroda
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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W Lenartach zostanie utworzony plac zabaw.
W ramach projektu zostaną zakupione trzy urządzenia
przeznaczone do zabawy: huśtawka, bujak oraz zjeżdżalnia z
drabinkami. Montaż ma zostać ukończony do 31 października
b.r. wartość inwestycji, to ponad 14 tysięcy złotych.
UM

Gąski

W Gąskach zostanie również utworzony plac zabaw. Jako wyposażenie zostaną zakupione: huśtawka, dwa bujaki sprężynowe oraz karuzela. Do wyposażenia należeć też będą dwie
drewniane ławki i kosz na śmieci. Montaż ma zostać ukończony do 31 października b.r. wartość inwestycji, to 14 tysięcy
300 złotych.
UM

Ulica Sembrzyckiego

Białostocka firma za 6150 złotych wykona do 15 grudnia dokumentację projektową linii oświetleniowej dla ulicy
Sembrzyckiego. UM

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

LICEUM Ogólnokształcącego dla Dorosłych

na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły
zawodowej

V15102

POLICEALNEGO Studium Zarządzania Biznesem
Technika Administracji (cztery semestry)

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

V15701

Zapraszamy
Jarosław Bańkowski

K12101

Lenarty
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Banki, smsy i kawa
Może i diabeł nie jest taki straszny, jak sugeruje przysłowie, ale nowoczesność wirtualna – oooo, zdecydowanie tak!
Miało być dzisiaj o rzeczach przyjemnych, ale dało
mi licho iść do nowego banku i… to nie to, co myślicie.
Wręcz przeciwnie – obsługa miła, propozycji dziesiątki,
a wszystko załatwione od ręki, czyli komputerowo i natychmiastowo jak tylko się człowiek zdecyduje i podpisze.
Weszłam tylko zapytać, sprawdzić, na ile reklamy
kłamią, czyli nie mówią całej prawdy. Miła, młoda dama
ubrana w służbowy strój z zaczepnym, ale nie wyzywającym makijażem, roztoczyła przede mną wizję bankowej
szczęśliwości, choć przyszłam tylko po drobną informację. Schody zaczęły się przy drugim akapicie, kiedy próbowała mi wyjaśnić coś szczegółowo. Właśnie te szczegóły mnie przytłoczyły. Kiedy przeszła do praktycznej,
czyli internetowej strony całego przedsięwzięcie: aktywacji, kart, limitów, kodów, bankomatów… Wysiadłam.
Nie, tego już za wiele! Tego już moja blond głowa w
upały nie ogarnia. A ja przyszłam tylko z prostym pytaniem i oczekiwałam równie prostej, jednoznacznej odpowiedzi.
Oszukałabym twierdząc, że – po wielu pytaniach dodatkowych – nie zrozumiałam, ale jestem przekonana, że
osoby „sześćdziesiąt plus”, które nie miały do czynienia z
Internetem (a chciałby mieć tam konto), mają z tym problem. I nie dziwię się, jeśli zostaną naciągnięte na dodatkowe usługi. Starsze osoby zawierzają, bo były wychowane w epoce, w której po prostu ludziom się wierzyło.
A bankom to już na pewno.
A dzisiaj miałam napisać o tym, jak cudowna jest elektronika, a konkretnie telefon komórkowy. Nawet ten dotykowy też, bo już się przestawiłam i opanowałam zmiany. A nie było to wcale takie naturalne, jak u młodych, oj,

nie było. Właśnie kliknęłam i poleciał do znajomych
sms następującej treści: „Bardzo dziękuję za spotkanie.
Jak zwykle byłam dopieszczona. Zawsze u Was czuję
się ważnym i mile widzianym gościem. Dziękuję.”
Bo to prawda. Potrawy Magdy są wymyślne, ale nie
odjazdowe, smaczne i pięknie podane. Nie wiem czy
innych tak przyjmuje (przypuszczam, że tak), ale ja za
każdym razem czuję się tam najważniejszym gościem.
I zawsze jest miło. A dzieci wpuściły dorosłych do basenu i można było ochłodzić gorące dyskusje.
Jazda samochodem jako pasażer, to doskonała okazja do tego, by nadrobić sms-owe zaległości.
Kolejny list wysłany drogą wirtualną poleciał do
Gosi: „Jak ja Ci się odwdzięczę? Dzięki wielkie!!”
Pewnie padnie pytanie: za co? Ano za przepastne torby
z ciuchami. Ona ma córkę i ja też. Jej jest starsza i kiedy
tylko rzeczy już się nie dopinają, są za krótkie, to lądują
w szafie mojej córki. Och, jaka to oszczędność. Kiedy
już i na moja latorośl z nich wyrasta, to przekazuję je
dalej. Są tak dobre jakościowo, że jeszcze spokojnie
kolejne dziewczynki wychowają się w tym, no chyba
że są zbyt kapryśne i stwierdzą, że nie są na czasie. Dla
mnie są. I za to właśnie dziękuję Gosi.
„Wracam z Ełku. Jeśli masz czas, to zajadę.” Miał.
Siedliśmy w centrum Olecka przy kawie i przegadaliśmy „wszystkie nasze dzienne sprawy”. I te bolące też.
Zatopieni w zieleni, zapatrzeni w przepływających znajomych (jego) i z niepopularną szczerością rozmawialiśmy tak długo, aż zrobiło się lżej na duszy, bo nie ma to
jak tete a tete, głową. Marku, dziękuję za to spotkanie.
Mogą się zmieniać nazwy banków, sposoby logowania, może zwiększać się prędkość i ilość przesyłanych informacji, może zmniejszać się wielkość laptopów, smartfonów i komórek, ale jedno jest niezmienne:
najważniejszy jest… człowiek.
I takich ludzi, do których można wysłać ciepłego
smsa (otrzymać też), spotkać się i wygadać się życzę
moim Czytelnikom nie tylko na wakacyjne dni. I żeby
tych spotkań było tradycyjnie… po kokardę.
Marusia

