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Program s. 6

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K10907

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V12906
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Kiedy naprawdę będziesz wściekły, 
włóż ręce do kieszeni.

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L92407

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

pizza na telefon, 
87-520-31-32 V11739

LegaFest 2, 
o festiwalu s. 13

s. 4

GRÜNLAND
w lipcu urodzinowa promocja
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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
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* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod 
wynajm, tel. 501-263-133            K11804

UBEZPIECZENIA, 
samochód, dom, firma

Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795
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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski 

w Taekwondo Olimpijskim
W Kętrzynie od 27 do 28 czerwca odbyły się Młodzieżo-

we Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. Olecko 
reprezentowała Justyna Miszczak z Luks „HIDORI” Olec-
ko działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 Z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Olecku.

Justyna rywalizował w konkurencji kyorugi czyli walki 
sportowej, kategoria do 57 kg. 

Stoczyła trzy pojedynki, w półfinale uległa zawodniczce 
z Nidzicy, późniejszej zdobywczyni złotego medalu. W wal-
ce repasażowej o brązowy medal Justyna wygrała z zawod-
niczką z Gdańska.

Justyna jest uczennicą liceum w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Warszawie, gdzie trenuje pod okiem Wojcie-
cha Pyzla. 

ZK
na fotografii: Justyna Miszczak pierwsza z prawej

Już po raz dwunasty zorganizowano w Ostródzie Mię-
dzynarodowy Festiwal Szachowy (28.06-05.07). 

Zawody składały się z turniejów: o puchar Burmistrza 
Ostródy, o puchar Wójta Ostródy, Szachowych Nadziei do 
lat 8, do lat 10 i połączonych grup wiekowych 12 i 14. Łącz-
nie wystartowało ponad 200 zawodników z województw: 
podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskie-
go, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, 
śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego i mazursko-warmiń-
skiego. 

W turnieju  Szachowe Nadzieje – dzieci do lat 8,wystar-
tował zawodnik MLKS Czarni Olecko Michał Bartnik. 
Tempo gry wynosiło 30 minut na zawodnika. Po rozegraniu 
regulaminowych 7 partii Michał zgromadził 4,5 pkt i uplaso-
wał się na 6. miejscu (startowało 23. zawodników). 

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

MLKS Czarni Olecko
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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

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  800 do 2000

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

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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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

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 tań-
czy” oraz pokaz filmu „Dezerter - nie ma zagrożenia”, kino 
Mazur
17.00 - promocja książki „Hangar” autorstwa Zdzisława 
Sadowskiego, Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasie-
wicza – budynek nr 2, Gołdap
17 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15:00 – Konjo Multimedia Show (sala kina „Mazur”):
- promocja najnowszej książki Pawła Konnaka pt. KSIĘ-
GOWY 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)
17.00 - Wernisaż wystawy „Marszałek Józef Piłsudski - 
Dziś ziemia Wasza jest wolną”, Galeria „Pod Skosem”, 
Kowale Oleckie, GCK
18.30 – 23.00 - koncerty zespołów Blind Street, Arkadiusz 
Szulc Band, RED LIPS, Targowisko Miejskie, Gołdap
19:30 - Natalia Przybysz, koncert, Rynek pl. Wolności
21:00 - Łąki Łan, koncert, Rynek pl. Wolności
22:30 - Elektryczne Gitary, koncert, Rynek pl. Wolności
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 Zwycię-
stwa Gołdap
15.00 - IV Memoriał im. Zbyszka Nowickiego w piłce 
nożnej, stadion miejski w Kowalach Oleckich
18.30 – 23.00 – koncerty zespołów Draga, Vena Valley, 
BIG CYC, pokaz laserów
19:30 - Janusz Panasewicz - solo, koncert, Rynek pl. Wol-
ności
21:00 - Kazik & Kwartet Proforma, koncert, Rynek pl. 
Wolności
23:00 – DAAB,  koncert, Rynek pl. Wolności
23:55 – koncert „Muzyka Sfer” (Plaża Miejska - Skocznia)
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
– III Festiwal Jednego Instrumentu (trąbka)
19:30 - Maciej Fortuna, koncert, Rynek pl. Wolności 
20:45 - New Bone, koncert, Rynek pl. Wolności
21:15 - Sokół Orchester, koncert, Rynek pl. Wolności
20 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
21 lipca (wtorek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V
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4 lipca od 19.32 dwa zastępy JRG PSP je-
den OSP Szczecinki gasiły w Pieńkach pożar ściółki leśnej.

4 lipca od 20.21 jeden zastęp OSP Gąski usuwał gniazdo 
os z budynku mieszkalnego w Kijewie. 

4 lipca od 20.54 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Krzywym.

5 lipca od 17.04 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w 
Gutach pożar suchego pnia drzewa.

6 lipca od 4.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar drze-
wa powalony na ulicę Tunelową.

6 lipca od 9.24 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w 
Monetach pożar suchych traw.

6 lipca od 15.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę 
oleju z jezdni ulicy Gołdapskiej. 

6 lipca od 16.52 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
drzewo powalone na drogę w Starym Młynie.

6 lipca od 19.16 jeden zastęp OSP Mazury usuwał gniaz-
do os z budynku mieszkalnego w Zalesiu.

6 lipca od 20.07 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał plamę oleju z jezdni w Kowalach Oleckich.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
7 lipca od 13.29 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden zastęp 

OSP Gąski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji 
drogowej w Ślepiu. Zderzenie czterech samochodów.

7 lipca od 17.04 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
gniazdo os z domu mieszkalnego w Wieliczkach.

8 lipca od 8.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os 
z garażu na osiedlu Siejnik.

9 lipca od 22.52 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden zastęp 
OSP Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki koli-
zji drogowej w Doliwach. Zderzenie dwóch samochodów.

10 lipca od 11.28 jeden zastęp JRG PSP w Szczecinkach 
wkładał do gniazda bociana, który z niego wypadł.

10 lipca od 13.14 jeden zastęp JRG PSP w Olecku wkła-
dał do gniazda bociana, który z niego wypadł.

12 lipca od 10.03 jeden zastęp JRG PSP w Olecku usu-
wał wodę z zalanego placu zabaw.

12 lipca od 12.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę 
oleju z jedni w Sedrankach.

12 lipca od 17.35 jeden zastęp JRG PSP na osiedlu Lesk 
pomagał policji w otwarciu drzwi do piwnicy.

13 lipca od 12.26 jeden zastęp JRG PSP dowiózł do 
Sedrank wodę, która została wykorzystana do celów gospo-
darczych.

informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska



Tygodnik olecki 28/911 - r. 2015
4 to@borawski.pl

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Zyta Antkiewicz

• Ewa Emel
• Michał Jabłoński

• Bogusław Nerkowski
• Iwona Noakiewicz (Białystok)

• Aleksander Żymioski
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, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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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” 
to wyjątkowy koncert muzyki barokowej wyko-
nywanej 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 Mazu-
rach w najlepszych wykonaniach.

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i 
Kultury NA MAZURACH wraz ze współorga-
nizatorami - Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
MAZYRY GARBATE w Olecku oraz Parafią 
p.w. NMP Królowej Polski w Olecku serdecznie 
zapraszają na czwarty już - w ramach cyklu Kon-
certy muzyki dawnej - koncert muzyki baroko-
wej.

W tym roku myśl przewodnia koncertu brzmi 
„Między Niebem a Ziemią”. W programie poja-
wią się zatem utwory zarówno religijne, jak i świeckie kom-
pozytorów, takich jak Georg Friedrich Haendel, Antonio 
Vivaldi i Antonio Caldara.

Niezwykle barokowy nastrój zapewnią wyjątkowi arty-
ści: Marelize Gerber i Capella Imperialis -  dziesięciooso-
bowy zespół muzyków grających na instrumentach histo-
rycznych 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 wyko-
nawczej poprzednich stuleci. Siłą napędową 
w doborze repertuaru jest dla Capelli Impe-
rialis odkrywanie zapomnianych i niezna-
nych kompozytorów i prezentowanie ich 
muzyki szerokiej publiczności.

Marelize Gerber - austriacki sopran ko-
loraturowy, jako jedna z najbardziej cenio-
nych 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” od-
będzie 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/

Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rol-
niczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Gminę 
Olecko reprezentowali Bartłomiej Gorlo, Kamil Wróblewski 
i Kamil Sejwa. Zajęli oni odpowiednio II, IV i VIII miejsce. 
Bartłomiej Gorlo i Kamil Wróblewski zostali zakwalifikowa-
ni do etapu wojewódzkiego. UM

Ulica Kolejowa – osiedle Zielone
Trzy oferty wpłynęły do gminy na realizację projektu 

przebudowy drogi na zapleczu ulicy Kolejowej i osiedla Zie-
lonego. 

Projekt przebudowy za kwotę 19 tysięcy złotych wykona-
ła firma Krzysztofa Sawczuka. 

Budowa przewiduje rozbiórkę istniejącej obecnie na-
wierzchni jezdni i chodników i na ich miejsce położenia 
chodnika i jezdni z kostki betonowej oraz urządzenia trawni-
ków dywanowych. W projekcie znajduje się również utyliza-
cja powstałego przy realizacji zamówienia gruzu. UM
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I znów mija kolejny tydzień. 
Ten zaś będzie kończył się oczeki-
wanym przez olecczan „Przystan-
kiem Olecko”. Co poza tym wyda-
rzyło się w mieście? 

Cóż? Wakacje. Rada Miejska 
prawdopodobnie nie zbierze się w 
tym miesiącu... Chyba że coś nagle 
wypali: zmiana w budżecie, po-
trzebna od zaraz uchwała, itp. 

Na pytanie Łysego (z felieto-
nów, które pisał w lalach 90. XX wieku do „Tygodnika 
Oleckiego” Marek Pacyński): Co tam panie w polityce? 
– skierowane do dziadka, ten odpowiadał: „Chińczyki 
trzymają się mocno”. Dziadek nie miał jednak na myśli 
samych Chińczyków, a Ludzi Wschodu w ogóle.

Napiszę tutaj pewien wyświechtany slogan: wszyst-
ko co już za nami, to historia. 

Kiedyś to było! Prawda? Zawsze to „kiedyś” staje się 
legendą. Pamięć ludzka ma to do siebie, że zapomina o 
złych stronach przeszłości. To samoobrona umysłu, aby 
nie zagubić się w złych wspomnieniach, aby nie oszaleć 
(w najgorszym wypadku) lub by nie popaść w marazm. 
Dlatego wydaje się, że wszystko co minęło było lepsze, 
świętsze, cieplejsze, przyjaźniejsze i radośniejsze. 

A tak wcale tak nie było i nie jest. Po prostu - przy-
szły czasy inne. Narodzili się inni ludzie. Powstały nowe 
potrzeby. Za kilka lat również ci nowi będą wspominać, 
że kiedyś było lepiej. Lata były dobre, żyło się prościej i 
pewniej. Taka to jest kolej rzeczy.

Bo obrastamy w przyzwyczajenia, w sprzęty. Wokół 
nas pojawiają się najbliżsi, przyjaciele i znajomi. Póź-
niej odchodzą i zostaje tylko ta dobra pamięć. Bywa, że 
nawet zdarzenia, które kilkadziesiąt lat temu uznaliśmy 
za tragiczne, teraz okazują się dobrą anegdotą, wspo-
mnieniem ubarwiającym miniony świat. Bo żyjemy! 
Świat jeszcze nas nosi.

Przepraszam, że używam formy „my”. Jednak roz-
mawiając z wieloma ludźmi, czytając powieści, repor-
taże i artykuły, oglądając filmy fabularne i dokumen-
talne dochodzę do wniosku, że większość, tych już 
wiekowych obywateli myśli podobnie. Z wiekiem na-
biera się bowiem pewnego dystansu do oceny sytuacji. 
Prawda, nie zawsze. Generalnie jednak rzecz ujmując 
ma się większe doświadczenie w tym co się robi i w 
tym jak się myśli. Ustala się też pewien system warto-
ści konieczny do oceny sytuacji. 

Dlatego młodość jest taka odkrywcza! 
Ludzie doświadczeni wykorzystują utarte wzorce i 

rutynę, by tworzyć przyszłość. Młodzi burzą i na gru-
zach budują nowe. Trzeba być bardzo dobrym prze-
wodnikiem stada, aby te dążenia wypośrodkować. Z 
rewolucji wybrać najlepsze i odnawiać elewację budo-
wanego gmachu. Przegięcie w każdą ze stron spowo-
duje w końcu katastrofę budowlaną. W każdym kierun-
ku (oprócz środka drogi) dom może stać się ruiną.

Mam więc Przystanek Olecko. Nowy i jak zawsze 
nieporównywalny z każdym innym. Bo inni ludzie 
przyszli na świat. Inne mają potrzeby i innych idoli. 
Trzeba patrzeć. Chłonąć. Wziąć udział. 

Świat ciągle się zmienia. I będzie tak zawsze. Cza-
sami krok do tyłu... ale przeważnie kilka kroków na-
przód.

Jednego jednak brakuje mi na Przystanku – happe-
ningów. 

Były czymś co potrafiło nieźle zaskoczyć. Czasami 
wywołać nawet wielkie emocje, jak np. Drzewo Ży-
cia wykonane wraz z całą czeredą olecczan i turystów 
przez śp. Andrzeja Legusa. Wytrzymało na Rynku pra-
wie dwa lata. 

Tutaj przypomniał mi się stary dowcip. Pytają rabi-
na: „Kiedy zaczyna się życie?” ten zamyślił się, zapadł 
gdzieś w siebie... i nagle uśmiechnął się do wspomnień. 
„Życie zaczyna się wtedy, kiedy dzieci pójdą na swoje, 
a pies zdechnie”. 

Tak! W podlubelskim Snopkowie jacyś dowcipnisie 
kilka dni temu na rondzie bez nazwy ustawili w nocy 
tablicę informacyjną, że jest to Rondo im. Billa Clin-
tona i Moniki Lewinsky. Stał sobie ten znak drogowy 
tego dnia gdzieś do godziny dziesiątej. Potem służby 
drogowe go usunęły.

Nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany. Mamy też 
dwa ronda. Jedno z nich nieoficjalnie nazywa się „koło 
Cepeenu”, a drugie, jako że powstało podczas rządów 
miłościwie nam panującego burmistrza nosi imię „Wa-
cława”.  Nie sugeruję tutaj tak skrajnego nazewnictwa 
jak w Snopkowie, ale nadanie nazwy: np. Rondo Łosia, 
Przystanku Olecko lub równie turystycznej nazwy czy 
nie byłoby atrakcyjne? Z tymi wakacyjnymi przemy-
śleniami pozostawia Państwa

Bogusław Marek Borawski
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36b15102

23
lipca
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

sprzedam działki budowlane, Świętajno, 
tel. 509-154-347 K12202

17-19 lipca
17 lipca

15:00 – Konjo Multimedia Show (sala kina „Mazur”):
- promocja najnowszej książki Pawła Konnaka pt. KSIĘ-
GOWY 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
19:30 - Janusz Panasewicz - solo
21:00 - Kazik & Kwartet Proforma
23:00 – DAAB
23:55 – koncert „Muzyka Sfer” (Plaża Miejska - Skocznia)

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 arty-
stów

18 lipca (sobota),  godz.11:00 
plac Wolności

Instalacje Recykling-Now – warsztaty plastyczne - two-
rzenie festiwalowej rzeźby z materiałów z odzysku
Jeśli masz niepotrzebne kartony, butelki, sznurki i inne 
materiały, 
z których możemy stworzyć festiwalową RZEŹBĘ – przy-
nieś 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 arty-
stów

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 powszechne-
go użytku
- warsztaty relaksu – zabierz ze sobą koc lub karimatę
- sylwoterapia – wykorzystanie leczniczych właściwości 
drzew

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
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Burmistrza Olecka ogłasza 
nabór kandydatów 

do Oleckiej Rady Seniorów
Kandydatów na radnych – mieszkańców miasta i gminy 

Olecko w wieku powyżej 60 roku życia – zgłaszać moż-
na na odpowiednich formularzach w terminie do 21 lipca 
2015 roku w Urzędzie Miejskim w Olecku, plac Wolności 
1 pokój nr 3. 

Kandydatów na radnych zgłaszać mogą przedstawicie-
le podmiotów działających na rzecz osób starszych (np. 
stowarzyszenia, organizacje, itp.) oraz  przedstawiciele 
osób kandydujących do rady.

Zgłoszenia kandydatów winny zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) datę urodzenia,
3) adres zamieszkania,
4) zgodę na kandydowanie,
5) krótki opis dotychczasowej działalności (zawodo-

wej, społecznej) kandydata,
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawar-

tych w zgłoszeniu, dla celów powołania do Oleckiej rady 
Seniorów.

Szczegóły dotyczące wyborów oraz druki dokumentów 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wol-
ności 1, pokój nr 3 tel. 87 520 12 32.

Ostatni klaps
W minioną niedzielę 12 lipca 

w kinie „Mazur” odbyła się bar-
dzo miła impreza.

Ostatnim seansem kinowym 
był pokaz filmu w reżyserii Ger-
wazego Reguły „Ostatni klaps”. 
Poprzedził go recital aktora wy-
stępującego w tym filmie Micha-
ła Milowicza. 

Po projekcji filmu na scenie 
odbyło się spotkanie z publicz-
nością scenarzysty, autora scena-
riusza filmu i aktora grającego w 
nim główną rolę Mariusza Puj-
szo. Wraz z Michałem Milowiczem opowiadali bardzo dow-
cipnie o produkcji tego obrazu oraz odpowiadali na pytania 
publiczności. 

W mini recitalu Michał Milowicz zaśpiewał m.in. utwór 
Elvisa Presley’a. Przedstawił 
również swoje własne utwo-
ry, w tym jeden z przygoto-
wywanej nowej płyty. Męski, 
twardy głos aktora podobał 
się publiczności. Docenił go 
również w swej wypowiedzi 
Radosław Skrodzki, kiedy 
przed spotkaniem z publicz-
nością przedstawiał artystów. 

Stwierdził, m.in., że, po 
pierwsze, głos Michała Mi-
lowicza jest praktycznie nie 
do odróżnienia kiedy śpie-
wa utwory Presley’a, a po 
drugie, prezentowany przez 
aktora utwór z nowej płyty 
może być przebojem. Tę oce-
nę potwierdził scenarzysta 
Mariusz Pujszo.

Impreza była pogodnym i ciekawym akcentem wieczoru 
minionej niedzieli.

Bogusław M. Borawski

Zapowiedzi nadchodzących 
imprez sportowych

Tenis ziemny
Turniej o Puchar Burmistrza Olecka

Termin i miejsce: 19.07.2015r. (niedziela)  godz. 10:00, 
Korty MOSiR
Wpisowe 15 zł

XII Nocny Turniej o Puchar „Przystanku Olecko” - 
rywalizacja deblowa

Termin i miejsce: 25.07.2015r. (sobota)  godz. 19:00, 
Korty MOSiR
Wpisowe 20 zł

XXII Turniej o Puchar „Przystanku Olecko”
Termin i miejsce: 26.07.2015r. (niedziela)  godz. 10:00, 
Korty MOSiR
Wpisowe 15 zł
 

Siatkówka plażowa
IV Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka

Termin i miejsce: 19.07.2015r. (niedziela)  godz. 10:00, 
Boisko przy kortach
Wpisowe 20 zł od pary

VIII Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej o Pu-

Nowa usługa „Sprawdzenie 
statusu podmiotu w VAT”

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę dzięki której 
podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynny-
mi podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”  jest do-
stępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kon-
trahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skie-
rowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących 
mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towa-
rów 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 ko-

munikatów:
• 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 komunika-

tu wskazującego status podmiotu w VAT.
Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej 

możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skar-
bowego 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. 

char Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 26.07.2015r. (niedziela)  godz. 9:00, 
Boisko przy kortach
Wpisowe 50 zł od pary
 

Koszykówka
 VI Turniej koszykówki ulicznej o Puchar Burmistrza 

Olecka
Termin i miejsce: 18.07.2015r. (sobota)  godz. 10:00, 
Boisko Orlik przy SP 1, Wpisowe 50 zł od drużyny
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Wacław Ewaryst Klejmont 
(6 IV 1947 -13 V 2011)

Głosy Czytelników 
„TO”

Boguś w rozmowie telefonicz-
nej poinformował mnie, że spotkał 

na ulicy Czytelników „Tygodnika Oleckiego”, którzy uważ-
nie czytają, co zaczerniam na kartce papieru. Dwóch. Pierw-
szy prosił, żebym trochę jaśniej pisał, bo w czytaniu się gubi. 
Drugi poinformował, żebym nie dawał do cytatów przypi-
sów, bo ludzie „wierzą na słowo”. O nie! Proszę sprawdzać 
Czesława Mirosława, który ma już swoje lata i z pamięcią 
różnie bywa. I coraz trudniej się równo poprawiać. 

W trakcie rozmowy przyznałem się do tego, że  pisać za-
cząłem tylko dlatego, bo nie wiedziałem, jak to opowiedzieć. 
Tak, tak … Przepraszam, że będę prał domowe brudy, ale 
mam już swoje lata (60+). Nieraz w domu jest tak, że pyta 
mnie córka Ania i syn Paweł Piotr. Odpowiadam dzieciom, 
jak najlepiej potrafię. I widzę w ich twarzy zakłopotanie, wy-
mieszane ze zdziwieniem. I wtedy do rozmowy włącza się 
moja żona Graszka, i tłumaczy, jak matka dzieciom, co mia-
łem na myśli. Nasze latorośle odpowiadają: „Aha!” Nic na to 
nie poradzę, że zachowuję się tak, jakby w moich myślach 
ludzie siedzieli.

Oczywiście, że staram się być komunikatywny. Jak słowo 
daję! Pisząc do „TO”, zawsze czynię tak, jakbym pisał do 
gazety o nakładzie takim, że dech zapiera w piersiach. Poza 
tym mam na uwadze jedną czytelniczkę albo czytelnika. Po-
zdrawiam Czytelników z Olecka, którzy prosili, żebym ciut 
więcej sypał światłem druku.

Jezioro-żagle-klangor ptaków, etc

Pouczające byłoby prześledzić, jak miejsce życia ma 
wpływ na twórczość. Co powodują jeziora, stawy, rzeki, mo-
rze, ocean na to, co tworzą? Inaczej piszą ci, co są oddaleni 
od zbiorników wodnych i całego dobrodziejstwa natury? Z 
przyjemnością czytam opisy przyrody Adama Mickiewicza. 
To dyszy Litwą, stepem i bezkresem. Kiedy przebywałem w 
Olecku, to o tym dumałem siedząc na brzegu jeziora (kon-
kretnie: Wiewiórcza Ścieżka). Patrzyłem na żaglówki, wpa-
dałem w zdziwienie, gdy pojawił się klangor dzikich gęsi na 
niebie, w oddali sitowia. Obserwowałem chmury, które za-
słaniały i odsłaniały promienie. A gdy mocniej zawiał wiatr, 
patrzyłem jak marszczy się jezioro i liże leciutko brzeg. Przy-
pływ i odpływ. 

Wacław Klejmont po powrocie z Hańczy 28 czerwca 
2009 roku napisał do mnie: (…) to wielkie szczęście, że ży-
jemy w kraju matowych zwierciadeł poezji, rozjaśniających 
piękno czasu unoszonego w wieczność … Wielka szkoda, że 
radiowa „Dwójka” zamilkła poetycko na długie wakacje. Ale 
poezja to nie słoma w butach. Spod strzech wyłazi i między 
Szczytnem, a Olsztynem z pszczelimi rojami wpija się w słod-
ki początek lipca, a jeśli lipą pachnie – to czarnoleską: Czar-
noleskiej jam rzeczy. Ona serce uleczy … Srebrna „Fabia” 
niedzielnym popołudniem uniosła nas ku Hańczy. Pachnie 
skoszona trawa, której czego jak czego, ale intensywnej zie-
loności odmówić trudno. Na domowych lipach robotnice nie 
świętują, choć ich wydźwięk pięknie wpisuje się na chwałę 
Bożą w niebieski błękit tak, że zbaraniałe obłoki słoneczku 
odpuszczają i płyną, płyną pobokami. Leniwymi strofami 
układa się życie. Na płycie perkoce obiad … Burza dobija 
się zza horyzontu, ale zaradny wiatr na szczęście szyki jej 
poplątał. Wycichła jak przed i po 56. słowo przez cenzora 
pogrążone w znaczącym milczeniu. Trwajmy zatem w żywej 
pogodzie i niech nam żagle chmur po myśli płyną. 

Kiedy wydawałem Jego kolejną książeczkę, to zatytuło-
wałem niech nam żagle chmur po myśli płyną (wybór cyta-

tów z listów i kartek Wacława Ewarysta Klejmonta), & 
Całość zredagował i wydał: Czesław Mirosław Szczepa-
niak, Warszawa-Ursynów-Olecko 2011, ss. 42.

Żagle chmur nadal płyną, tylko nieliczni widzą, jakie 
myśli dźwigają na grzbiecie. 

Wacław z błękitu i zieleni kreślił notatki. Doskonale 
wiedział, że w szarości jest najwięcej kolorów. Ostrze pió-
ra, to była jego sonda. Odsłaniał rąbki tajemnicy, na niebie 
i na ziemi. Latami pisał poetyckie mapy. Pogody i nie-
pogody. Ducha. O ludzkich sprawach, które trzymają się 
na nitach transcendentalnych. Przepraszam, że tak trochę 
uczenie piszę, ale trzeba wreszcie dać odpowiednie słowo. 
Wydarte z nieba.

Ten pierwszy raz w Suwałkach

W Co Jest Grane, dodatek do „Gazety Wyborczej”, z 
3-9 lipca 2015 roku, nr 27 przeczytałem, że w dniach od 9 
do 11 lipca br. odbędzie się Suwałki Blues Festiwal 2015  
na scenie SOK. Z okazji 40-lecia audycji „Bielszy Odcień 
Bluesa” (Prog. III PR). Na jubel wybrano Suwałki. I do-
brze. Na zdrowie. Ta wiadomość obudziła we mnie wspo-
mnienia z początku lat 80. XX w. Z czasów stanu wojenne-
go, co był z rozkazu abstynenta PRL-u, generała Wojciecha 
Jaruzelskiego. 

Jesienią przyjechałem do Olecka, bo miałem w kiesze-
niach przeciąg. Tak się złożyło, że grupa balladowa „Po 
drodze”, o której nieraz pisałem, wybierała się na koncert 
w Suwałkach pn. Jazz, rock, ballada. Zapytano mnie, czy 
bym z nimi nie pojechał. 

Ponieważ nigdy nie byłem w mieście Marii Konopnic-
kiej, nie trzeba było mnie długo prosić. W owym czasie 
Suwałki były miastem wojewódzkim. Z komitetem PZPR 
i tygodnikiem „Krajobrazy”, gdzie kurzył Kurzawa Eu-
geniusz. Zajechaliśmy „Nyską” do Suwałk, które przypo-
minały mi Grójec, ale w szarym wydaniu. Przypominało 
kogoś, kto nie wie, jak się równo poprawić. Poszedłem na 
koncert. Usiadłem w pierwszym rzędzie. Na występach lo-
kalnego zespołu punk, chyba nazywali się „Siły powietrze 
ZSRR”, młodzi ludzie zrobili taką zadymę, że gdybym nie 
wykazał się sprytem, to bym na pewno znalazł się na od-
dziale chirurgii w Suwałkach. 

Po koncercie Marek Gałązka zaprowadził mnie do kie-
rownika Domu Kultury, który wręczył mi umowę o dzieło. 
Zgłupiałem, bo nie wiedziałem, za co? Na co leader zespo-
łu balladowego mówi, że jestem „kierownikiem literackim 
grupy Po drodze”. Złożyłem stosowny podpis. Księgowa 
wypłaciła mi honorarium, bez żadnego „ale”. Miałem far-
ta, jak człowiek ścichapęk. Zwinąłem kasę i wróciłem do 
Olecka. Samochodem marki „Nysa”, może to był „Żuk”? 
Oczywiście, że pieniądze zainwestowałem w członków 
„Po drodze” i ich sympatyków. Poszły na alkohol  i zaką-
ski. Nie uczyniłem tego, żem taki miłosierny. Taki stuknię-
ty, to nie jestem. Zrobiłem to z czystego wyrachowania. W 
myśl zasady: łatwo przyszło, jeszcze szybciej poszło. 

Jak jest problem, to jest blues. A problem mógł się po-
jawić, bo mogliby dojść do tego i prosić o zwrot. Nie zapo-
minajmy, że to były czasy, gdzie milicja i ZOMO  było bi-
jącym sercem ówczesnej władzy. Tak to wyglądał ten głąb 
PRL-u. To nie była rzodkiewka: na zewnątrz czerwona, a w 
środku biała. Wszystko, co zarobiłem zostało przejedzone i 
przepite, więc nie było mowy o zwrocie. 

Dzięki temu, że nie hoduję węży w kieszeniach, do 
domu wróciłem bogatszy o kolejne wspomnienie. Tych, 
którzy wytkną mi niezaradność życiową, chciałbym 
ździebko pocieszyć. Wystarczyło tylko pociągnąć nosem, 
żeby poczuć ode mnie zapach, jaki wydaje człowiek, o któ-
rym się mówi, że nie śmierdzi groszem. 

300 numerów Twojego Stylu

Nr 7 Twojego Stylu, z lipca 2015 roku, to 300. 25 lat 
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Adam Andryszczyk
 - z cyklu „Opowiastki”

OJCIEC
- Masz, gryź – wyciągnął otwartą dłoń do czteroletniego 

syna, by ten wyładował złość. Dzieciak nie mógł chwycić zę-
bami wewnętrznej powierzchni na płask i wściekał się jeszcze 
bardziej. W końcu wyczerpany padł na tapczan i bezsilnie za-
snął.

Po przebudzeniu ojciec wskazał czerwone auto napędzane 
pedałami.

- Zobacz, to dla ciebie - taki był finał ubierania choinki, na 
którą wieszali podłużne cukierki. O coś się pokłócili, ale o co?

Potem była drewniana taczka, wymalowana więzienną 
farbą, gdy pięciolatek z matką pojechał na widzenie. Było 
też wiele innych podarków zrobionych własną ręką. Ale naj-
ważniejsze były ojcowskie kolana, które bujały cały świat, a 
przede wszystkim chroniły jak indiański totem. Byle zdążyć, 
byle dobiec, byle wskoczyć – i żadne kary, choćby za naj-
straszniejsze rozlanie mleka nie były w stanie zdzielić mokrą 
szmatą.

Podobno po narodzinach syna się ustatkował. Pachniał 
papierosami i towotem, bo wiecznie grzebał przy starym mo-
tocyklu. Do przedwojennej DeKaWki dorobił kosz i woził 
dzieciaka niczym gąsior jajo. Bywało, że wsiadała również 
matka i wtedy jechali w turystykę. Zdarzało się rzadko, ale 
się zdarzało.

Po którymś zdarzeniu matka z synem wróciła pociągiem. 
Dwa dni później dojechał ojciec – w trumnie. Zawał. Na po-
stoju, tuż przy motocyklu. Był lipiec. Za półtora miesiąca 
dzieciak szedł do podstawówki.

W snach przychodził rzadko, ale kiedy już był, stawał 
w progu i dobrotliwie się uśmiechał. Z czasem przychodził 
coraz rzadziej, aż całkiem przestał. W miejsce drewnianej 
taczki pojawiła się blaszana, którą trzeba było ładować. Za-
miast auta na pedały – prawdziwe, które trzeba było tanko-
wać. Azylowe kolana zastąpiły kobiece, które trzeba było 
chronić.

Stare fotografie, cięte falbankową gilotyną z roku na rok 
gasły. Było w nich więcej pożółkłego kartonika niż wspo-
mnień. Cały album robił się bardziej realny niż ojciec. A 
może ojca wcale nie było? Może to tylko opowieści, które 
stały się żywsze od człowieka?

Wyschnięty klej słabo trzymał zdjęcia. Przy kolejnej 
przeprowadzce jedno wypadło na podłogę. Cała rodzinka 
na motocyklu: ojciec z przodu, matka za nim, a synalek z 
boku. Pięćdziesięcioletni pasażer kosza odruchowo odwró-
cił fotkę. Spod zaschniętego kleju prześwitywały litery. Ja-
kaś dedykacja. Założył okulary. Niewiele dało się odczytać. 
Jedynie kilka słów spomiędzy rdzawych plam:

...tyle z nas, ...co w pamięci...

www.adam.andryszczyk.com
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

istnienia pisma. Dla kobiet, które mówią – jestem tego warta. 
Pan Jacek Szmidt, redaktor naczelny, m.in. pisze w edyto-

rialu: „(…) Trzysta miesięcy! Takie myśli nie zawsze popra-
wiają humor, bo czujemy, że coś ucieka. (…)” 

Kiedy słyszę dwa słowa „Twój Styl”, to pojawia się  u 
mnie uśmiech na ustach. Przychodzi pewne wydarzenie. Ale 
po kolei. 

W 1993 roku zacząłem pisać cykl z serii biografie. Czyli: 
Ramki do portretów. Około 50 godzin (a może więcej) przega-
dałem z Franciszkiem Maśluszczakiem. Od maja do listopada. 
Wycisnąłem ponad 25 stron maszynopisu. Dosłownie kapkę 
wysłałem do miesięcznika Twój Styl. Dnia 20 grudnia wdep-
nąłem do redakcji przy ulicy Świętojerskiej 5/7. Mieczysław 
Machnicki, odpowiedzialny za „Magazyn”, powiedział, że ar-
tykuł będzie publikowany. Zostanie wykreślone tylko ostatnie 
zdanie, tj. Ramkę zbijał: Czesław Mirosław Szczepaniak.

- Dlaczego? - zapytałem.
- Twój Styl, panie Czesławie, to nie stolarnia!
Tekst ukazał się w numerze kwietniowym Twojego Stylu 

(1995 r.) pt. Maluję swój życiorys Franciszka Maśluszczaka. 
Niezłe honorarium się rozeszło, została anegdotka, jak bonus. 
Gratis.   

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Słup przy schodach w parku
Prądu zapewne tu nie ma, ale słup przy schodach pomni-

ka w parku wymaga zabezpieczenia
WaR
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Tam i z powrotem
Rospuda Filipowska. Przepiękne, rynnowe jezioro, sto-

sunkowo wąskie, do 800 m szerokości, długie na 5,8 km, głę-
bokie na 38,5 m. Z piękną zadrzewioną wyspą oraz tym, co 
cieszy wędkarzy, licznymi górkami. 

Wprawdzie górki, to jeszcze nie ryby, ale takie uroz-
maicone ukształtowanie dna sprzyja rybom, tworząc liczne 
kryjówki. Sprzyja również wędkarzom, ponieważ kryjówki 
te są im doskonale znane. Utrudnia jednocześnie połowy ry-
backie, praktycznie uniemożliwiając łowienie niewodem. To 
jednak wędkarzy raczej nie martwi. 

Skuszeni licznym pogłowiem grubego okonia, 22 węd-
karzy zjawiło się 21 czerwca. Jak na razie, jest to rekord fre-
kwencji w zawodach Koła Okoń w roku 2015. Szósta rano, 
łodzie na wodzie. Każdy ma swoją miejscówkę, niektóre się 
pokrywają z okoniowymi kryjówkami, a to gwarantuje suk-
ces. 

Piąty bieg w silniku. Prowadzą łodzie z silnikami o mocy 
55 lbs, potem 50 lbs, następnie 40lbs, a dalej 36 lbs. Cała 
naprzód. Dopływamy. 

Pierwsze godziny nie wróżą sukcesów. Wszyscy zmie-
niają łowiska. Tylko Bogdan tam i z powrotem, w okolicach 
pierwszych górek. Trafiają się okonie, raczej na płytkim. 
Sporo poniżej wymiaru 18 cm. Są jednak i wymiarowe.  

Łączność telefoniczna działa. Przepływ informacji, może 
czasem dezinformacji jest bardzo łatwy i często stosowany. 
Cóż, to przecież zawody. Niektóre lodzie pokonują prawie 
całą długość jeziora, docierając do  górek nazywanych „paty-
ki”, z powodu sposobu ich oznaczenia. 

Efekty różne. Tylko Bogdan tam i z powrotem. Czas bie-
gnie szybko. Czternasta, więc wędkarze dobijają do brzegu. 
W prawie wszystkich wiaderkach pływają okonie. 

I tylko Bogdan tam i z powrotem i prawie trzykrotnie 
wszystkich pobił. Jak on to zrobił? To tajemnica Bogdana. 

A oto wyniki:
1. Bogdan Wasilewski 4605g
2. Arnold Hościłło 1730g
3. Mieczysław Gojlik 1560g
4. Michał Rowiński 1530g
5. Renisław Galicki 1300g
6. Jerzy Rynkowski 1095g
7. Krzysztof Hodana 1030g
8. Marek Przekop   790g
9. Michał Majchrowski   780g
10. Mirosław Iwaniuk   745g

W zawodach uczestniczyli również: Jerzy Wysocki, Fi-
lip Borczyk, Tomasz Gawroński, Krzysztof Krajewski, 
Krystyna Żyszkiewicz, Tomasz Iszkuło, Edward Sznur-
kowski, Józef Makowski, Bogdan Makarewicz, Jacek 
Makarewicz, Robert Chodnicki i Bazyl Danilczyk.

Mieliśmy „Rodzynkę” Krysię Żyszkiewicz, za udział 
której bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom i życzymy „Bogdanowego” tam i z powrotem.

 z wędkarskim pozdrowieniem Arnold Hościłło     



11
Tygodnik olecki 28/911  r. 2015

to@borawski.pl

OKOŃ NIE ZWALNIA TEMPA
Koło wędkarskie Okoń nie zwalnia tempa w organizowa-

niu imprez wędkarskich. Jeszcze nie wybrzmiały emocje, z 
okazji Spławikowych Młodzieżowych Mistrzostw Olecka, 
jeszcze przegrani nie zaleczyli ran po Spinningowych Mi-
strzostwach Koła, a już odbył się drugi Powiatowy Turniej 
Szkół. 

Wody w Ledze wprawdzie znacznie ubyło, jednak udało 
się przeprowadzić tę niecodzienną imprezę. Bo nie codziennie 
rywalizują ze sobą szkoły w dyscyplinie, nazwijmy to „nie 
olimpijskiej”. 

Olimpiady matematyczne, historyczne, polonistyczne czy 
sportowe, znane są środowisku szkolnemu. Rywalizacja szkół 
w wędkarstwie? Nowość, po raz drugi w powiecie oleckim. 

Pomysłodawcą, mózgiem i głównym organizatorem za-
wodów był Prezes Koła Wędkarskiego Okoń, Krzysztof Kra-
jewski. Do swojego pomysłu przekonał Dyrektora Zespołu 
Szkół w Siejniku, Stanisława Kopyckiego. Do wsparcia fi-
nansowego Dyrektora Zakładu Rybackiego Pawła Matyjewi-
cza, do patronatu  Starostę Oleckiego,  a do współpracy przy 
organizacji Zarząd i członków Koła Okoń. Brawo Krzyś! 

Już od dziewiątej rano, 19 czerwca, osiem trzyosobowych 
reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjalnych rozpoczę-
ło łowienie drobnych rybek z bardzo skromnych wód rzeki 
Legi. Nie było łatwo znaleźć w miarę równe łowisko. Chłop-
cy, bo niestety płeć piękna łowiąca ryby w reprezentacjach 
nie znalazła się, poradzili sobie doskonale. Widać było efekty 
kilku lat organizowania zawodów dla młodzieży. Sprzęt coraz 
lepszy, umiejętności również. 

Dwugodzinna tura przebiegła szybko i bez problemów. 
Komisja sędziowska zważyła ryby i policzyła wyniki. 

W kategorii szkół podstawowych:
1. SP 4 Olecko: Jakub Mockun, Maciej Olszewski, Mar-

cel Kumkowski
2. SP 1 Olecko: Krystian Mazur, Kacper Gajda, Szy-

mon Orchowski
3. SP 3 Olecko: Erwin Oleszczyk, Adam Wysocki, Rafał 

Ampulski 
W kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum I Olecko II drużyna: Maciej Nikielec, Ma-

teusz Dziedziach, Dawid Gałażyn
2. Gimnazjum I Olecko I drużyna: Jacek Barszczewski, 

Łukasz Rutkowski, Konrad Chmielewski
3. Gimnazjum Judziki: Piotr Sommer, Andrzej Barsz-

czewski, Jakub Jasiński.
4. Gimnazjum Społeczne: Jan Ogonowski, Bartosz Kar-

piuk, Marcel Kalinowski.
5. Gimnazjum Wieliczki: Jakub Truchan, Filip Kozłow-

ski.
Klasyfikacja indywidualna szkoły podstawowe:
1. Marcel Kumkowski 730 g

2. Jakub Mackun  245 g
3. Krystian Mazur  105 g
Klasyfikacja indywidualna gimnazjum:
1. Maciej Nikielec  2020 g
2. Dawid Gałażyn    755 g
3. Filip Kozłowski    455 g
Rywalizacja była bardzo zacięta. Wyniki zbliżone, jed-

nak niestety bardzo uzależnione od losowania stanowisk. 
Tak to bywa, gdy rzeczka ma miejscami 15 cm wody... 

Zwycięskie szkoły otrzymały okazałe puchary w jed-
nej kategorii ufundowane ze środków Starostwa. Szkoda, 
że środków tych starczyło tylko na trzy puchary. Z pomocą 
przyszedł Zakład Rybacki Olecko w osobie Pawła Maty-
jewicza i przede wszystkim kasa Koła Okoń. Zwycięzcy 
drużynowi i indywidualni otrzymali nagrody rzeczowe, a 
wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Po zawodach 
suto zastawione stoły zaspokoiły wilcze apetyty dziarskiej 
młodzieży. 

Nad całością czuwał oczywiście Krzysztof Krajewski, 
którego dzielnie wspierali Józek Makowski, Mieczysław 
Gojlik, Tomasz Gawroński, Jerzy Rynkowski, Krzysztof 
Hodana, Edward Sznurkowski, a także szkolni opiekuno-
wie drużyn. 

Udało się. I tylko, że ta nasza Lega taka cieniutka..  
Z wędkarskim pozdrowieniem 

Arnold Hościłło



Tygodnik olecki 28/911 - r. 2015
12 to@borawski.pl

W piątek zapraszamy na recital 
wyjątkowej osoby- Olga Grzęda, która wspiera Fe-
stiwal od samego początku, do tej pory pojawiała się 
jako wolontariuszka, a tym razem zaśpiewa dla nas 
na ,,Skoczni”.

Mówi o sobie: ,,studentka III roku Ekonomii na 
UW. Śpiewam od kiedy pamiętam, pierwsze kroki na 
scenie stawiałam w wieku 7 lat.

Wiele osób chciałoby, żeby ich życie miało sound-
track. Tak się składa, że moje ma. Co prawda nie zo-
stał skomponowany przeze mnie ani dla mnie, jednak 
nie przeszkadza mi to w utożsamianiu się z utworami, 
z których się składa. Zaprezentuję kilka z nich, au-
torstwa różnych artystów, mniej lub bardziej związa-
nych z moim życiem. Momentami będzie zabawnie, 
po chwili może bardziej poważnie, jednak z pewno-
ścią będzie bardzo prywatnie.”

Kolejny występ gościnny podczas V 
OFTA CHiMERA to monodram Marty Jaszewskiej 
pod tytułem „Liza”. 

O spektaklu: Monodram oparty jest na tekstach 
G.B.Shawa, a w głównej mierze na sztuce „Pigma-
lion”. 

Kulisy bycia sławnym, ale czy do końca szczęśli-
wym? Jaką cenę płaci za to człowiek?

Uniwersalizm epoki wiktoriańskiej, w której żył i 
tworzył Shaw jest aktualny do dziś. Obłuda, fałszy-
we pozory i wreszcie demaskacja. Gdzie są w tym 

wszystkim emocje, uczucia? Widzimy tylko 
opakowanie, a nie to co w środku. Dążymy do 
bycia „Kimś”, ale tak naprawdę kim? Człowie-
kiem czy zabawką?

„Amerykański sen”, czy jest tylko w różo-
wym kolorze?

W niedzielę Michał Kasprzak (absolwent 
Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy i 
Macieja Ślesickiego) zaprezentuje swój spektakl „Ja 
Ediczka”, będzie to występ finałowy.

O spektaklu: Eduard Limonow, awangardowy po-
eta ze Związku Radzieckiego, przyjeżdża do Nowego 
Jorku. Dosyć prędko przekonuje się, że jeśli coś jest 
w Ameryce potrzebne, to nie jego talent, ale raczej 
uroda żony Jeleny.

W Moskwie był kimś, tutaj jest nikim. Wkrót-
ce traci pracę w gazecie emigracyjnej, piękna żona 
opuszcza go dla bogatego Amerykanina, a on trafia 
do hotelu dla podobnych sobie, gdzie żyje z zasiłku. 
Włóczy się po Nowym Jorku, oddaje przygodom ero-
tycznym z przypadkowo spotkanymi osobami i pełen 
nienawiści do establishmentu, wiedzie życie wyrzut-
ka społecznego. I w tym momencie spotykamy go.

Eduard Limonow swoje gorzkie, bolesne rozcza-
rowania tym co zobaczył i przeżył zawarł w powieści 
„To ja Ediczka”. Drobny fragment tej książki stanowi 
monodram „Ja Ediczka”.

Michał Kasprzak bardzo starannie i z wielką au-
tentycznością wcielił się w postać Eduarda Limo-
nowa nie przebierając w naturalistycznych środkach 
pokazując desperację człowieka wrzuconego w róż-
nokulturowy tygiel stolicy świata. Jest to niewątpli-
wie obraz człowieka tragicznego, nie znajdującego 
pozytywnego wyjścia z zaistniałej sytuacji pomimo 
komediowych fragmentów literackich i zabawnych 
zagrywek scenicznych. „Ja Ediczka” to spotkanie z 
mocną naturalistyczną literaturą i mocnym naturali-
stycznym graniem scenicznym.

Program 
V Oleckiego Festiwalu Teatrów 

Amatorskich CHiMERA:

24 lipca (piątek):
10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe 
życie starych rzeczy”, kuglarskie dla dzieci
16:00 - Rozpoczęcie V OFTA CHiMERA   
16:15 - Pokaz krótkich animacji studentów ASP w 
Gdańsku
16:30 - ,,Śnienie” Teatr Amalgat (Olecko)
17:30 - ,,Warlikowski noob” Teatr Pomarańcze W 
Uchu Na Skarpie Bez Kartki (Poznań)
18:30 - ,,Poszukiwany P. M” Teatr Ło/Men (Lubawa)
19:30 - ,,Czerwona sukienka” Teatr Okoliczności 
(Kraków/Ostrów Wielkopolski)
21:00 - Recital Olgi Grzędy WYSTĘP GOŚCIN-
NY (Skocznia)

25 lipca (sobota):
10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe 
życie starych rzeczy), kuglarskie dla dzieci
16:30 - Wykład na temat odnawialnych źródeł energii
17:00 - ,,Smok” Teatr Bełchatowskich Uciekinierów 
(Bełchatów) 
18:00 - ,,Koniec” Teatr KOD (Dębno)
19:00 - ,,Sad Hesperyd” Teatr Hesperydy (Chełm)
19:30 - ,,Fakeryzm” Teatr Brama (Goleniów)
21:00 - ,,Liza” Marta Jaszewska WYSTĘP GOŚCIN-
NY

26 lipca (niedziela):
10:00-13:00 warsztaty: teatralne, capoeiry, ,,Nowe 
życie starych rzeczy), kuglarskie dla dzieci
16:00 - ,,Kotoloty” Teatr Pierwiastek z Dwóch (Olec-
ko)
17:00 - ,,Glory” Teatr HAM (Chełm)
18:00 - ,,System kroków” Teatr ReAkcji (Gdańsk)
19:30 - ,,Ja Ediczka” Michał Kasprzak WYSTĘP 
FINAŁOWY
20:20 - Zakończenie V OFTA CHiMERA, podanie 
 wyników oraz pokaz warsztatowy

Teatr AGT; wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZ-
PŁATNY!
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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 przeanalizowa-
nych 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, artyku-
łów, 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 zamiesz-
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz te-
ren 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 uzupeł-
niać 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 Bi-
bliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszel-
ką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

LegaFest (cz. 2)
Wracam jeszcze raz do festiwalu LegaFest, który odbył się 

dwa tygodnie temu.
W poprzednim artykule pisałem o pomysłodawcach i 

twórcach imprezy. Dzisiaj o piszę o „producentach”. 
Wiadomo przecież, wszem i wobec, że do zrobienia takie-

go festiwalu potrzeba bardzo dużo techniki. Żaden z człowiek 
nie jest w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia bez po-
mocy sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego oraz ludzi, 
którzy te urządzenia obsługują. Potrzeba do tego kogoś w ro-
dzaju inspicjenta, który ogarnie rozumem całość zdarzeń na 
scenie w taki sposób żeby kolejność zdarzeń się nie poplątała. 

Mam tutaj na myśli rolę Regionalnego Ośrodka Kultury.
W historii oleckiego domu kultury znałem (czasami pra-

cowałem u) kolejnych dyrektorów: śp. Leokadię Nideraus, 
Włodzimierza Monkiewicza, śp. Janusza Sosnowskiego, 
Bohdana Skrzypczaka, Andrzeja Cieśluka, Martę Jeżew-
ską i obecnego dyrektora Radosława Skrodzkiego. Gdy się 
przyjrzeć tym cezurom i działaniom jakie podejmowali po-
szczególni ludzie widać jak na dłoni, że kierunek zawsze wy-
znacza osobowość. To w znacznej mierze zależało i zależy od 
dyrektora, w którym kierunku pójdzie działalność. W drugiej 
kolejności jest zastany podczas obejmowania stanowiska po-
tencjał pracowników. Ten drugi motyw w znacznym stopniu 
narzuca kierunek działań.

Przykładem może być rola teatru i imprez z nim związa-
nych w historii Olecka. Bez względu na zainteresowania ko-
lejnych dyrektorów ruch teatralny w mieście, który rozpoczął 
się jeszcze w latach 50. XX wieku, miał kontynuację w „Me-
luzynie”, później w AGT i wreszcie rozwinął się tak, że w 
tej chwili mamy i „Sztamę” (stworzoną w 1979 przez Teatr 
AGT) i „Chimerę”, której twórcami są kobiety z wchodzące-
go w życie pokolenia. Poza tym istnieje kilka dobrych teatrów 
dziecięcych. 

Z muzyką i imprezami proponowanymi przez dom kultu-
ry było i jest podobnie. Zależy to od zainteresowań dyrektora 
oraz pracujących w Ośrodku ludzi. Przy domu kultury przez 
cały czas jego trwania istniały jakieś zespoły muzyczne. Dzia-
łali muzycy. Największy medialny sukces osiągnęła Grupa 
Balladowa „Po drodze”, a zaraz za nią „Frank Rubel”. Teraz 
mamy „LegaRytmy”. Najsłynniejszy jednak „produktem” 
oleckim stał się Janusz Panasewicz. Pamiętam jak dzisiaj, 

gdy pojechaliśmy z Januszem na konkurs wojewódzki „Mu-
sikorama”, który odbywał się w Giżycku. Ja jako instruktor 
opiekun (!) on jako pretendent do nagrody. Sala oniemiała, 
gdy czystym mocnym głosem zaśpiewał „Nie widzę ciebie 
w mych ramionach”. 

Tak więc patrząc na kierunki w jakich idzie działalność 
domu kultury zależy to, głównie od ludzi. Cale szczęście 
nie dzieje się tak, jak to było na początku kiedy zaczyna-
łem pracować. Bez względu na umiejętności i wykształcenie 
instruktorów działania były planowane gdzieś poza ośrod-
kiem. 

Festiwali muzycznych Olecko miało kilka. Najbardziej 
znanym w kraju był „Fiesta Borealis”. Zszedł z oleckiej sce-
ny, gdy „Przystanek Olecko” zaczął tracić rozmach. Szkoda! 
Ale jak widać po likwidacji węgorzewskiego festiwalu, taka 
jest kolej rzeczy.

Teraz Olecko ma nową szansę. LegaFest może stać się 
kulturalną perełką miasta. Może stać się festiwalem znaczą-
cym w całym kraju. I to za wcale nieduże pieniądze. Jak to 
zrobić? Wiedzą lepiej ode mnie pracownicy Oleckiego Cen-
trum Kultury. Chodzi tylko aby to zrobić!

Nominalnym organizatorem może być Olecka Rada 
Młodzieżowa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że radni mło-
dzieżowi odchodzą szybko. Dlatego dom kultury powinien 
zająć się (jeżeli jest wola rozwijania festiwalu) organizacją 
imprezy. Zresztą, bez pomocy tej placówki, tak znaczącej, 
LegaFest, by się zapewne nie odbył. Wszystko jest na dobrej 
drodze.

Jeszcze jeden fakt! LegaFest pokazał, że w Olecku i 
okolicach muzyka istnieje, że są potrzebne koncerty aby 
młodzi muzycy mogli się sprawdzać i konfrontować z pu-
blicznością. Pokazał również, że należy zadbać o młodych 
muzyków. Potem, tkże oni, tak jak muzycy z „Bangu” czy 
Mirosław Czyżykiewicz będą opowiadali publiczności, że 
debiutowali w Olecku.

Z pokazu kilku niskobudżetowych filmów pochodzących 
z niezależnych amerykańskich wytwórni narodził się Sun-
dance Film Festival. Tam każdego roku stara się dostać do 
głównego konkursu ponad dziesięć tysięcy filmów i jest to 
najważniejszy festiwal ambitnego kina na świecie.

Przyszłość LegaFest widzę podobnie. 

Bogusław Marek Borawski 

Siejnik II
Gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,1222 ha prze-

znaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dział-
kę położoną w obrębie Siejnika II sprzedano za ponad 55,5 
tysiąca złotych. UM

Ukończono budowę 
... ulicy na osiedlu Siejnik II. Prace zostały zrealizowane 

przez dwie oleckie firmy Mirosława Dąbrowskiego i Krzysz-
tofa Witkowskiego. Prace dotyczące zakresu uzupełniającego 
robót kosztowały miasto 273 tysiące złotych. Poprawność wy-

konywanych prac za ponad 3 tysiące złotych nadzorowała 
firma Krzysztofa Sawczuka. UM

Wodociągi i oczyszczalnie
Został ukończony wodociąg w Diliwach i Kijewie. Łącz-

na długość położonych rur to 2,1 kilometra. W ramach in-
westycji wykonane zostały również 4 przyłącza o łącznej 
długości 100 metrów. Projekt objął także budowę siedmiu 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Prace za kwotę 428 tysięcy złotych wykonała olecka fir-
ma San-System. UM
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V16001

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
17

09

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V12407

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L92803

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15402

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

40
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V15602

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88 * Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V15502

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V03223

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V13405

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11010

V13904

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V13036

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy 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...

V
11

40
9

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15931

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11819

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15612

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15921

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V12716

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B15701

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B14504

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14106

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14305

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B13906

* kuchnia domowa, bar przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 
516-442-550 K12401

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V15712

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K12501

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15602

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B15301

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V15722

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11919

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

B14803

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L92605

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B13707

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09112

K
11

10
6

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B14404

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V14014

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12808

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B12908

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B15202

* 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 V13006

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V11719

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V11809

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K11007

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997            V12507

* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI, 
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12004
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09   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V13306

V1
27

06

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V14105

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V13714

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V12806

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

K
06

70
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V12307

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14813

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

V15911

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B15002

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B14603

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowia-
dam na sms-y, tel. 500-210-251 L92209 Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nie-
świadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem 
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościo-
wych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po so-
bie 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 sło-
wach 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 prze-
stępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje 
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejo-
nowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co robimy w 
sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo, 
to nie możemy czuć się bezkarni.      KPP  Olecko

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14703

* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11749

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06809

* biurko, tel. 505-335-841 L92902

* 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 - napę-
dy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B15401

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b07

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B14205

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K10817

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9, 
tel. 501-263-133            V11904

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K10827

* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K12302

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b07

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B15402

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V15622

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B14006

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B14903

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b07

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw., tel. 602-345-477 V13326

* 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 V13026

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V12316

* 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” - „wy-
goda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organiza-
cji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw., 
bardzo ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel. 
600-953-143 K06909

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V12317

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V11729

* mieszkanie, 28 m.kw., tel. 695-602-891 K12202

* pokoje, tel. 500-708-095 K07008
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pachnące sztuczki

Perfumy amerykańskich firm pachną zazwyczaj 
bardziej intensywnie niż europejskie. Amerykanki, 
które mimo wszystko pragną pachnieć dyskretniej, 
stosują sztuczkę pani Evelin Lauder „Walk trough 

it” (przejdź przez to), czyli przechodzą przez pachnącą 
chmurę.

Po kąpieli, przed ubraniem się, psikają wodą toaleto-
wą, tworząc obłoczek zapachu. Jeśli nie masz pod ręką 
perfumowanego kremu lub mleczka do ciała, wypróbuj 
sposób zdradzony przez znaną amerykańską firmę Cli-
nique. Wlej w zagłębienie dłoni preparat nawilżający do 
ciała (balsam lub mleczko do ciała bezwonne lub słabo 
pachnące), psiknij wodą toaletową lub wlej kilka kropli 
ulubionego zapachu. Rozetrzyj z mleczkiem, ogrzej i 
wmasuj w ciało.

CERA TŁUSTA
Skóra tłusta jest błyszcząca, ma zazwyczaj odcień 

szarawy i często rozszerzone pory. Jest odporna na zmia-
ny atmosferyczne, na mydło i wodę, jednak bardzo po-
datna na infekcje i zakażenia ropne. Skórę tłustą należy 

myć dwa razy dziennie mydłem oro lub glicerynowym i 
ciepłą wodą, a następnie spłukać chłodniejszą. Wieczo-
rem mycie powinno być szczególnie dokładne. Twarz na-
leży kilkakrotnie namydlić i spłukać. Do płukania można 
do¬dać soli kuchennej (1 łyżeczka na litr wody). 

Od czasu do czasu można zmywać twarz ciepła ser-
watką, spłukać ciepłą woda i przetrzeć watą umoczoną w 
płynie do cery tłustej lub płynie ściągającym. Skórę tłu-
sta o zabarwieniu żółtawym należy przemywać płynem 
ogórkowym, który można samemu przygotować (umyty, 
świeży ogórek cienko pokroić i zalać szklanką wódki; po 
10 dniach zlać płyn do butelki). Skórę z drobnymi zaskór-
niakami można zmywać zsiadłym mlekiem lub robić z 
niego okłady (dwa razy w tygodniu przez 6-8 tygodni).

Lek domowy 
na codzienną przypadłość

Zanim poradzisz się lekarza, spróbuj domowego spo-
sobu znanego od stuleci.

Gdy ból pod paznokciem nie daje spokoju, weź po 
kilka gałązek świeżej szałwii i lawendy, posiekaj, zalej 
wrzątkiem, dodaj szczyptę sody oczyszczonej i mocz w 
tym palec. Świeże zioła można zastąpić suszonymi. 

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

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany 

indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych 
etapów edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz

* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o 

tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie 
jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 lat i nadal będziemy 
kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku

ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

Nowe ulice
Olecka firma Krzysztofa Sawczuka wykonała dokumen-

tacje budowy ulic Dębowej, Kasztanowej i Grabowej. Plany 
opracowane zostały dla budowy drogi, instalacji sanitarnej i 
oświetlenia. Koszt inwestycji, to ponad 19,6 tysięcy złotych. 
UM

Ulica Ludowa
Olecka firma Krzyszofa Sawczuka na zamówienie gmi-

ny opracowała plan przebudowy ulicy Ludowej. Działania 
budowlane dotyczyć będą prac w zakresie budowy nowej na-
wierzchni, instalacji sanitarnej i oświetlenia. UM 

Ulica Dąbrowskiej
Gmina sprzedała działkę budowlaną przeznaczoną pod 

zabudowę mieszkaniową położoną przy ulicy Dąbrow-
skiej. Za działkę o powierzchni 0,0976 ha nabywca zapłacił 
70,1 tysiąca złotych. UM

Gmina Olecko
... zawarła akty notarialne z najemcą mieszkania w bu-

dynku Batorego 13 oraz nabywcy działki po byłym staro-
drożu w Dąbrowskich-Osada. Ten drugi akt notarialny zo-
stał spisany w formie darowizny. UM

Ulica Chopina
Ukończony został projekt budowy ulicy Chopina. Do-

kumentacja dotyczy prac z zakresu budowy drogi, insta-
lacji sanitarnej i oświetlenia. Plany za ponad 9,6 tysiąca 
złotych opracowała firma Nowych Kozin. UM
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Pizza ze szpinakiem 
i mozzarellą

Ciasto: 50 dag mąki pszennej, 250 ml 
letniej wody, 50 ml oliwy, 2dag świeżych 
drożdży piwnych, niecała łyżka cukru, 1,5 
dag soli

Na wierzch: 10 dag pulpy pomidoro-
wej, 30 dag mozzarelli (startej na tarce 
o dużych oczkach), 20 dag mozzarelli 
pokrojonej w kostkę, 20 dag świeżego 
szpinaku, oregano, oliwa (z pierwszego 
tłoczenia), sól

Drożdże mieszamy z wodą, cukrem, 
solą i oliwą i łączymy z mąką. Wyrabia-
my z tego elastyczne i miękkie ciasto. 

Dzielimy je na cztery części i prze-
kładamy do oprószonych mąką misek. 
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy 
do wyrośnięcia w nieprzewiewnym, cie-
płym miejscu na 3 godziny. 

Porcje rozwałkowujemy na opró-
szonym mąką blacie na cienkie placki o 
średnicy około 32 centymetrów. Przekła-
damy na blachę do pieczenia. 

Pulpę doprawiamy oregano i solą i 
rozprowadzamy cienko na cieście zacho-
wując 1 cm odstępu od brzegu. Posypu-
jemy tartą mozzarellą. 

Pizzę wstawiamy do pieca nagrzane-
go do 270°C.

Pieczemy 13 do 15 minut.
Na gorącą pizzę rozkładamy umyty i 

osuszony szpinak, a na wierzch kawałki 
pokrojonej w kostkę mozzarelli. Całość 
skrapiamy oliwą. 

Polędwiczki wieprzowe 
ze śliwkami i orzechami
80 dag polędwiczek, 15 dag śliwek 

kalifornijskich, 10 dag posiekanych orze-

chów włoskich, 100 ml śmietany, łyżka 
serka z ziołami i czosnkiem (tartar), 3 
łyżki oleju, łyżeczka mąki, szczypta soli 
i szczypta cukru

Na patelni rozgrzewamy olej. Wrzu-
camy na niego pokrojone w grubą kost-
kę polędwiczki. Dodajemy śliwki i pod-
smażamy.

Przekładamy do rondla, podlewamy 
wodą i dusimy około 15 minut.

Śmietanę mieszamy z mąką i ser-
kiem i wlewamy do mięsa. Zagotowu-
jemy. 

Orzechy, szczyptę soli i cukier do-
dajemy przed końcem gotowania.

Podajemy z pieczonymi ziemniaka-
mi.

Sałatka rzymska
25 dag wędzonego łososia różowe-

go i białego, 10 dag czerwonego kawio-
ru, 3 głowy karbowanej sałaty, 4 łyżki 
pokruszonej bryndzy, 4 łyżki oliwy z 
oliwek, kilka gałązek koperku, łyżka 
octu winnego, cukier, sól

Oliwę, ocet mieszamy dodając 
szczyptę cukru i soli. 

Liście sałaty myjemy i osuszamy. 
Każdy rwiemy na drobne kawałki.

Płaty łososia kroimy na mniejsze 
części.

Sałatę układamy w szklanej salater-
ce i polewamy sosem.

Na wierzchu układamy zwinięte ka-
wałki łososia i porcje kawioru.

Całość posypujemy bryndzą i deko-
rujemy koperkiem.

Koktajl z likierem
60 ml likieru pomarańczowego, 60 

ml nektaru morelowego, 60 ml soku po-

marańczowego, kostki lodu
Wszystkie składniki kolejno miesza-

my. Na koniec wrzucamy kostki lodu.
Aperitif to słowo pochodzenia łaciń-

skiego, oznaczające napój alkoholowy 
(18-35%) podawany przed posiłkiem dla 
pobudzenia apetytu. Dla starożytnych 
Rzymian aperitifem było wino z mio-
dem, w średniowieczu – wina korzenne, 
a dziś – najczęściej wytrawny wermut, 
sherry, campari lub koktajle. 

15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona, Da-
niela, Dawida, Donalda, Egona, Henry-
ka, Niecisława, Lubomysła, Waldemara, 
Włodzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mari-
ki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzierżysława, 
Eustachego, Eustachiusza, Kanimiła, 
Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity, 
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Mar-
tyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bog-
dana, Bohdana, Czesława, Dzierżykija, 
Jacka, Kornela, Leona,  Marcelego, 
Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, 
Kamy, Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, 
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, 
Szymona, Unisława, Wespazjana

19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Rado-
miły
Alfreda, Ambrożego, Arseniusza, Ma-
kryny, Marcina, Rufina, Wincentego, 
Włodzimierza, Włodzisława, Wodzi-
sława
20 lipca
Arety, Czesławy, Hieronimy, Ludwiki, 
Małgorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czesława, Eliasza, Fry-
deryka, Hieronima, Kolumby, Leona, 
Pawła, Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, Dia-
ny, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza, 
Onufrego, Prokopa, Stojsława, Waw-
rzyńca, Wiktora, Wojsława
22 lipca (dawne święto PRL, które 
ś.p. Andrzej Legus po 1989 obchodził 
pasjami)
Bolesławy, Magdaleny, Magdy, Marii, 
Mileny, Stoisławy
Albina, Bolesława, Laurencjusza, 
Laurentego, Pankracego, Stoisława, 
Teofila, Wawrzyńca

... z niemożliwości dowodu 
twierdzenia nie wynika jego nie-
ważność. (to jest aksjomat!) 

El i Andrzej Banach, 
Ostatnia podróż

Tworzyć to czasem również po-
mylić krok w tańcu albo błędnie 
ciąć dłutem w kamieniu. 

Antoine de Saint-Exupery, 
Twierdza

Byłoby błędem (...) w dziejach 
sztuki, przypisywać zmianę stylu 
wynalezieniu nowego materiału. 
Ogólnie rzecz biorąc będziemy 
bliżsi prawdy, jeżeli powiemy, 
że wyłaniająca się „wola” jakiejś 
duchowej manifestacji (...) jest 
pierwszym czynnikiem, który 
decyduje o przejściu do nowego 
materiału. 

Herbert Read, 
Sens sztuki

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza 
niedaleka.

W lipcowej porze łowią raki, pisko-
rze.

Lipiec – starego chleba z nowym 
przypiec.

Gdy mgła o Babią Górę podczas 
żniw zaczepi, uciekajmy ze zbożem, bo 
się wszystko zlepi.

Na św. Wincentego będziem jedli 
chleb z nowego.

Gdy się grzmot w lipcu od południa 
poda, drzewom się znaczy szwank i nie-
uroda.

W lipcu się kłosek korzy, że niesie 
dar Boży, a najpierwsza Małgorzata (20 
lipca) sierp w zboże założy.

Na Marię Magdalenę (22 lipca) po-
goda – pszczółek wygoda, a jak słota – to 
lichota.

W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Sennik
Rośliny hodować – dobrze wychowy-
wać dzieci.
Rośliny siać lub sadzić – bogaty 
ożenek.

Kryształy
... czyścimy szczoteczką w ciepłej 
wodzie, po czym zanurzamy w lekkim 
roztworze amoniaku.
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„Fotosesja dzikich żu-
brów” 

– rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego

18 czerwca w Gimnazjum nr 2 im. Mikoła-
ja Kopernika w Olecku rozstrzygnięto Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pt. „Fotosesja dzikich 
żubrów”. Konkurs został przeprowadzony wśród 
uczestników projektu z zakresu działalności eko-
logicznej Tropami żubra. 

Gimnazjalistki zgłosiły bardzo ciekawe foto-
grafie prezentujące popołudniowy odpoczynek 
żubra - króla Puszczy Boreckiej. 

Publikujemy kolejne zdjęcia z konkursu.
wojeg

Aleksandra Kalicka (3a) „Zielono mi”
III nagroda

IV Memoriał 
im. Zbyszka Nowickiego 

w piłce nożnej
Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, Sto-

warzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” oraz 
Marek Nowicki zapraszają na IV Memoriał im. Zbyszka No-
wickiego w piłce nożnej. Impreza sportowa odbędzie się w 
dniu 18.07.2015 r. na stadionie gminnym w Kowalach Olec-
kich. W memoriale udział wezmą drużyny: Kowalak Kowale 
Oleckie, Czarni Olecko, Pojezierze Prostki, Rospuda Fili-
pów. Zapraszamy na godzinę 15:00.

Wernisaż wystawy 
„Marszałek Józef Piłsudski - 

Dziś ziemia Wasza 
jest wolną”

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z 
Markiem Nowickim zapraszają na wernisaż wystawy 
„Marszałek Józef Piłsudski - Dziś ziemia Wasza jest wol-
ną”, który odbędzie się w dniu 17.07.2015 roku o godzi-
nie 17:00 w Galerii „Pod Skosem” Gminnego Centrum 
Kultury w Kowalach Oleckich.

Jaśki
Gmina Olecko zleciła oleckiej firmie Mirosława Wojsła-

wa wykonanie dokumentacji potrzebnej do budowy przepu-
stu na rowie melioracyjnym w Jaśkach. Wartość zamówienia 
to 2,2 tysiąca złotych. UM

Ulica Broniewskiego
Olecka firma Jana Makowskiego przygotowała projekt 

budowy oświetlenia oraz odwodnienia terenów zielonych 
położonych przy ulicy Broniewskiego. Koszt projektu to po-
nad 4 tysiące złotych. W chwili obecnej trwa przygotowanie 
inwestycji do realizacji. UM

Ulica Syrokomli
Ukończono budowę ulicy Syrokomli. Za ponad 148 

tysięcy złotych wykonała je olecka firma Mirosława Dę-
bowskiego. 

W trakcie prac wykonano niwelację terenu, położono 
siec wodociągową, połączenia wodociągowe, kanalizację 
grawitacyjną, połączenia kanalizacyjne. UM.

Świetlica wiejska w Sedrankach
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach. Za 

kwotę 15 tysięcy złotych inwestycje gminną realizuje olec-
ka firma Leszka Paukszta. (UM)
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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
POLICEALNEGO Studium Zarządzania Biznesem

Technika Administracji (cztery semestry)
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dwa razy 

w miesiącu (soboty, niedziele)
Absolwenci szkół zawodowych bezpośrednio przyj-

mowani są na semestr trzeci!!!

Zapraszamy
Jarosław Bańkowski

K
12

10
2

Rysownik „Tygodnika Oleckiego” Waldemar Rukść 
otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Rysun-
ku Satyrycznego „Burzenin 2015 Kraina mlekiem i mio-
dem płynącą”. Konkurs 
miał na celu promowanie 
turystyczne gminy Burze-
nin. Gmina znajduje się w 
województwie łódzkim.

W konkursie wzięło 
udział 40 artystów, którzy 
nadesłali około 190 prac.

Gratulujemy!
BMB

Publikujemy nagrodzo-
ny rysunek oraz zdjęcie 
dyplomu

Waldemar Rukść nagrodzony

Rosochackie
Trwa realizacja linii budowy oświetleniowej w Roso-

chackich. Za 11 tysięcy złotych zadanie realizuje olecka 
firma Leszka Miłowickiego. 

Prace są realizowane z funduszu sołeckiego. UM

V
15

70
2
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PO KOKARDĘ (228)

Czy czujesz bluesa?

Nie mam pojęcia, czy w New Yorku albo chociaż w War-
szawie blues ma bielszy odcień, ale na pewno ten w Suwał-
kach po raz kolejny ma posmak deszczu. 

Ósmy SBF, czyli Suwalski Blues Festiwal rozpoczął się 
w chłodzie i deszczu, ale to wcale nie przeszkadzało praw-
dziwym wyznawcom muzyki czarnoskórych potomków nie-
wolników przywiezionych do południowych Stanów Zjedno-
czonych. 

Blues narodził się w drugiej połowie dziewiętnastego 
wieku. A dzisiaj, proszę, jest w Suwałkach. Tylko pada, cią-
gle pada, a nawet leje. I to jest nierówna walka: artysta kontra 
deszcz.

Rozgościł się blues w centrum na dwóch scenach: przy 
Urzędzie Miasta i parku obok, a także jest scena na placu im. 
M. Konopnickiej. To nie wszystko. 

Atrakcją są koncerty w kawiarenkach, ogrodach przy lo-
kalach. 

Cały rok sztab ludzi pracuje nad tym, by rozbujać Suwał-
ki w rytmie bluesa. Czy się udało? Przyjedźcie, zobaczcie, 
poczujcie. Tylko… ciągle pada. Tyle czekaliśmy na deszcz, 
tylko dlaczego akurat teraz? Wiadomo, że przepłoszy wie-
lu, bo ileż można słuchać w deszczu choćby najpiękniejszej 
muzyki?

Olecko miało swoje świetlane lata, kiedy zaczynał się 
Przystanek Olecko. Pamiętam, pamiętam te pierwsze Przy-
stanki. Ależ tam była atmosfera! Suwałki też chciały znaleźć 
sposób na siebie, wypromować się. I naprawdę wielu tury-
stów i melomanów przyjechało, tylko… tylko ten deszcz.

Właśnie wróciłam z knajpeczki, gdzie był koncert. Nie-
stety, nie dało się długo postać pod główną sceną, bo wiado-
mo – deszcz… 

Bilety na koncerty w małych kawiarniach trzeba było 
zarezerwować wcześniej. Powiem szczerze – tłok, ale kiedy 
zagrali, dreszcz przeszedł. Kipiało radością spotkania i jakieś 
dreszcze chodziły tu i tam. 

Blues, ten w Suwałkach mam na myśli, to także dosko-
nała okazja do spotkań. Nareszcie porozmawiałam choć 
przez chwilę z osobami, których nie widziałam „wieki”, 
choć mieszkamy w jednym mieście. A gdyby nie padało… 
to nocne Polaków rozmowy ciągnęły by się do białego 
rana. A bywało tak, bywało, kiedy upalny lipiec tylko do-
dał kolorytu SBF (przypominam: SBF to Suwalski Blues 
Festiwal).

Każde miasto, które jest organizatorem jakiegoś festi-
walu, szczyci się aleją gwiazd. Suwałki też mają swoją na 
ulicy Chłodnej – krótka uliczka w centrum, bez ruchu łą-
cząca dwie główne ulice miasta: Kościuszki i Noniewicza. 
Nie są to jednak odciski dłoni sławnych artystów, tylko 
osiem płyt – tyle, ile edycji festiwalu było. 

Na każda z nich jest pięciolinia (jest może sześć linii, 
ale mnie przypomina ona tę z kluczem wiolinowym), a na 
każdej z nich wykuta nazwa zespołu lub artysty, który da-
nym roku występował. Naprawdę pomysłowe i gustowne. 
Chociaż im – tym płytom znaczy – nie straszny deszcz. A 
on nie przestaje padać.

Tyle same Suwałki. A okolice? Och i ach! Nie wystar-
czy wybierać na co warto pójść, ale raczej trzeba się sku-
pić, jaką imprezę odrzucić i wybrać tylko te najciekawsze, 
naszym zdaniem. Wypada wspomnieć o Ełku i wielu tam 
koncertach oraz „Mulatki”, czyli festiwalu kabaretów. Au-
gustów. O, to miasto zaprasza do siebie co roku Trójkę. I 
jest, przyjeżdża, bawi i choć odrobinę nie tylko augusto-
wianie są bliżej świata. Pływanie na byle czym, skoki na 
nartach wodnych i wiele koncertów gwiazd z pierwszych 
stron gazet. 

Za mało? To może podróż do leśniczówki Pranie koło 
Rucianego Nidy. To miejsce urokliwe w sam raz dla po-
ezji... i można spotkać tam wielu aktorów i artystów scen 
polskich. 

Dla każdego… coś kulturalnego. Żeby tylko nie padało, 
to atrakcyjność każdej imprezy wzrasta o połowę. A jeśli 
chcesz poczuć bluesa, to zapraszam do Suwałk. Za rok, 
oczywiście.

Marusia 


