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Kiedy rodzice przedstawiają ci swoje
dzieci, powiedz: „Bardzo chciałem Cię
poznać, bo twoi rodzice zawsze się tobą
chwalą”.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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w lipcu urodzinowa promocja
10% rabatu

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K10909

V17501

V14805

OLECKO, UL. TARGOWA 10

GRÜNLAND

K12303

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

piz

Moja matka ma 88 lat. Z każdym dniem traci pamięć. Już prawie nie słyszy, jak się do niej mówi. Żyje we własnym świecie.
Mieszka w Kopanie, poczta Tarczyn. W tzw. okolicach „Kwitnącej Jabłoni”. Za to doskonale pamięta, co było 1 sierpnia 1944
roku. Miała 18 lat, kiedy w Warszawie wybuchło powstanie. Tu
się znalazła, bo pracowała jako pomoc domowa u lekarza weterynarza. Jej chlebodawca był miły, a „jego żona to była taka
elegancka pani” – mówi.
Matka opowiada, że w czasie powstania zobaczyła na niebie,
jak samoloty zrzucały spadochrony. Mówi, ze było to w okolicach ulicy Młynarskiej, Żelaznej, Chłodnej. Potem na Koszykach (nieistniejąca hala targowa na ulicy Koszykowej) kupiła
sobie dwa kliny płótna ze spadochronów. Z tego płótna po wojnie
jej siostra, moja ciocia Wanda Ostrowska z Kobylina k/Grojca,
uszyła dwie bluzki. Bluzka to ślad z tamtych czasów. W tej bluzce
chodziła długie lata. Zakładała ją, gdy wyruszała do miasta albo
do kościoła. Dzisiaj trzyma ją w gnieździe szafy. Na pamiątkę. To
ta bluzka na zdjęciu.
Z latami moja matka coraz mniej mówi o tym, co się stało 1
sierpnia 1944 roku, choć ten dzień dobrze pamięta. Gdy nadchodzi rocznica Powstania Warszawskiego, to milczy i płacze. I nie
sposób jej uspokoić.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Wspomnienie opublikowane 10 sierpnia 2013 w Magazynie
Świątecznym (nr 186) „Gazety Wyborczej”, a później w zbiorze
„Ci@ch” Czesława M. Szczepaniaka, wydanym w 2014.
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Bluzka z Powstania Warszawskiego

to@borawski.pl

Barbara Chludzińska

…utytułowana honorowym tytułem „Pasjonatki Przypisanych Północy”.
28 lispca zebrała się Kapituła Stowarzyszenia „Przypisani Północy” by nadać honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy roku 2014”.
Kapituła w składzie: Maria Dzienisiewicz – przewodnicząca, Marek Nowicki – sekretarz oraz członkowie: Bogusław Borawski, Wojciech Kot, Ewa Kozłowska, Józef Kunicki, Maciej Kupczyński, Wojciech Łukasik, Wojciech
Łukowski, Mirosław Słapik nadała tytuł „Pasjonatki Roku
2014” Barbarze Chludzinskiej. Nominowanych do nagrody było dziewięć osób.
Barbara Chludzińska była twórczynią oraz wieloletnią
dyrektorką Muzeum Ludowego w Wegorzewie. B
V Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich CHiMERA dobiegł końca. Decyzją publiczności zwycięzcą
konkursu został Teatr Brama z Goleniowa. Trzy dni
teatralnego święta zakończyły się pokazem warsztatowym, na którym mogliśmy zobaczyć uczestników
warsztatów teatralnych i capoeira.
Festiwal nie odbyłby się bez wielkiego wsparcia
wszystkich serdecznych nam osób oraz bez pomocy
naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Sponsorem głównym było Nadleśnictwo Olecko.
Pozostali sponsorzy, którym jesteśmy bardzo
wdzięczne to: Arnold i Dorota Hościłło, Silvan Sp.
Z O.o., Marek Essel, Piekarnia Młyn Paulina Apolonia Sobańska, Marek Sawicki, sklep rybny Delfin,
Klinika Zdrowia i Urody Goliat, Firma Znicze Świece - Marcin Sosnowski, Usługi Pogrzebowe Janusz
Żero, Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy
Miliszewski, Biuro Turystyczne Sambia, ABC Alkoholi, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Olecko,
Galeria Agat, Ośrodek Kultury w Lubawie, Skorupski Jarosław. Hurtownia warzyw, owoców i przetworów, Zdzisław Sadowski, G-SOFT Paweł Giełazis ,
Krzysztof Gryniewicz, Małgorzata Buczyńska, Robert Kosak, Justyna Dywańska, piekarnia Kajzerka
Bakałarzewo, Karol Kowalczyk, Mirosław Popko.
Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie festiwalu. Również dzięki
Wam Olecko na kilka dni zmieniło się w mazurską stolicę teatru. Miejmy nadzieję, że spotkamy się za rok w
teatrze.
Teatr HOC LOCO i Fundacja Akademia Radosnej
Twórczościw
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Trzy osoby ranne
w wypadku w Sedrankach

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego do którego doszło dzisiaj w miejscowości Sedranki. Na prostym odcinku drogi kierujący VW Passatem
uderzył czołowo w samochód m-ki Skoda Fabia. Trzy osoby ranne trafiły do szpitala w Olecku i Suwałkach
Do zdarzenia doszło dzisiaj o godzinie 11.30 .Oficer
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym w Sedrankach Natychmiast na miejsce skierowano patrol drogówki. Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku wstępnie ustalili, że 37 letni Mieczysław
Z. kierujący samochodem m-ki VW Passat z nieznanych
przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się
czołowo z prawidłowo jadącym samochodem m-ki Skoda
Fabia, którym kierowała 20 letnia Monika S. W wyniku
tego zdarzenia do szpitala w Suwałkach został odwieziony
kierowca Passata oraz pasażerka samochodem m-ki Skoda
Fabia. Natomiast do szpitala w Olecku trafiła 20 letnia Monika S. kierująca samochodem m-ki Skoda. Jak ustalono
kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe
okoliczności i przebieg tego wypadku.
podkom. Tomasz Jegliński

Ulica Kościuszki

Została ukończona budowa drogi wewnętrznej łączącej budynki 10 i 12 przy ulicy Kościuszki. Prace za 56,9 tysiąca
złotych wykonała olecka firma Mirosława Dębowskiego.
Jezdnia została wykonana z kostki betonowej. UM

Ulica Jeziorna

Do 28 sierpnia ma zostać ukończona droga dojazdowa przy
ulicy Jeziornej. Wykona je konsorcjum złożone z dwóch
firm z Odrzywołu i z Klwowa. Na ogłoszoną przez gminę
kwotę maksymalną 30 tysięcy euro konsorcjum zaproponowało wykonanie zadania za ponad 113,5 tysiąca złotych.
UM

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

V13108

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

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K11804b

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V15803

V17601

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

na 4stronie internetowej www.olecko.info (w pliku
*.pdf)
to@borawski.pl
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Filmowy Piknik

Sztuka iluzji, quizy wiedzy filmowej, tropienie bajkowych
postaci, kinowe kalambury – a na dobranoc filmowe pokazy plenerowe z pingwinami w roli głównej, oraz spotkanie z
agentem 007 w najlepszej odsłonie. Bank BGŻ BNP PARIBAS zaprasza małych i dużych na Rodzinny Piknik Filmowy
w Olecku (30 lipca Plac Wolności).
Przedpołudnie i popołudnie upłynie pod znakiem konkursów. Największe wyzwanie to „Widziałem, powiedziałem –
wygrałem”, czyli quiz wiedzy filmowej. Najmłodsi będą też
tropić bajkowe postaci i zabawią się w magiczne kalambury.
Wysoko postawiona poprzeczka czeka na uczestników „Filmowego podróżowania”. Najodważniejsze z rodzin udowodnią, że pakowanie wakacyjnego plecaka zajmuje im nie dłużej, niż wysłanie smsa. Ścigać będzie można się w układaniu
bajkowych kloców na czas i konkursie sprawdzającym dykcję.
Wypełniając ankietę konkursową w oddziale lub podczas
pikniku, pełnoletni uczestnicy akcji mają szanse na wygranie nagrody głównej - samochodu KIA RIO – ufundowanego
przez Kia Motors Polska.
Wizytówką Rodzinnego Pikniku Filmowego jest również
czarodziejski cylinder i różdżka. Radek Hoffman – iluzjonista - zaprosi zgromadzonych do świata magii. Za pomocą
pięciu zmysłów potrafię wykreować złudzenie, że posiadamy
też szósty – obiecuje. To profesjonalista z krwi i kości, który
wiedzę oraz pasję wykorzystał do powołania pierwszego w
Polsce Muzeum Sztuki Iluzji.
Dzień pełen wrażeń zakończą pokazy filmowe. Wytwórnia DreamWorks o gustach zarówno dzieci, jak i dorosłych
wie prawie wszystko i chętnie to wykorzystuje. „Pingwiny
z Madagaskaru” to fantastyczne żarty językowe, a dla nieco
młodszych niespodziewane zwroty akcji, spektakularne upadki Szeregowego, Skippera, Rico i Kowalskiego. Niepokorne
nieloty mocno nabroją.
Mężczyźni chcą, być jak on, a kobiety - być z nim. Gdy za
oceanem trwają zdjęcia do nowego filmu o przygodach 007,
organizatorzy przypominają „Skyfall”, prezent na 50. urodziny asa Jej Królewskiej Mości. Śpiewająca tytułową piosenkę
Adele ma rację, bo tym razem niebo wali się Bondowi na głowę. Publiczność Kina pod Gwiazdami przekona się, z jakim
skutkiem.
Podczas tego lata Filmowe Pikniki zostaną zorganizowane
w 56 miejscowościach w całym kraju. Pierwszy, inauguracyjny odbył się 2 lipca podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.
Do zobaczenia już 30 lipca w Olecku.
Kino pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas to najlepsza zabawa!

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

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Salwador Dali, rysunek, 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
29 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
30 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
Piknik Filmowy, plac Wolności
19.00 - Taxi - Teheran, film z cyklu KADR, Kino Mazur
31 lipca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Minionki, film, Kino Mazur
17.00 - Minionki, film, Kino Mazur
19.00 - Taśmy Watykanu, film, kino Mazur
1 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - V Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka,
korty miejskie
12.00 - XXIII Olecki Maraton Pływacki, plaża miejska
15.00 - Minionki, film, Kino Mazur
16.00 - 23.00 - „III Festiwal Czterech Kultur. Biesiadę na
skoczną nutę”, Kowale Oleckie
17.00 - Minionki, film, Kino Mazur
19.00 - Taśmy Watykanu, film, kino Mazur
2 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
XV Zawody okoniowe (Koło Wędkarskie „Okoń”), jezioro
Mieruniszki z łodzi
10.00 - 20.00 - Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo
2015 Gołdap
10.00 - XIX Turniej o „Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego”, korty miejskie
15.00 - Minionki, film, Kino Mazur
17.00 - Minionki, film, Kino Mazur
19.00 - Taśmy Watykanu, film, kino Mazur
3 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
4 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
5 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
6 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
7 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
8 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
21.30 - Wesele w Soreno, film, kino letnie, Rynek
10 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12 sierpnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
14 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
15 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6

to@borawski.pl
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Regionalny Festiwal Pogranicza
Kartaczewo 2015 Gołdap
2 sierpnia 2015 r., rynek miejski,
plac Zwycięstwa w Gołdapi
12.00 - Oficjalne otwarcie „Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo 2015”
12.00 - 14.00 - Konkurs „Mistrz kartaczy 2015”- kategoria:
restauracje, zakładyn gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne
12.00 – 16.00 – Atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy,
włosów, tatuaże, kręcenie poi, zakręcone balony
12.00 – 18.00 – Kiermasz rzemiosła, rękodzieła, żywności
lokalnej
12.15 – Występ zespołu ALEBABKI
31 lipca – spotkanie pt.

„Romuald Stankiewicz
– starosta olecki.
W kręgu wileńskim.”
godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 31 lipca (piątek) o
godzinie 17,00 na spotkanie z prof. Jerzym Stankiewiczem
pt. Romuald Stankiewicz – starosta olecki. W kręgu wileńskim.
Romuald Stankiewicz przyjechał do Olecka wiosną 1945
roku. Urodził się w 1910 roku w Wilnie. Ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego, jego żona
Eleonora z domu Lewicka była także prawnikiem. W 1945
roku rodzina repatriowała się z Wilna do Polski. Pierwszym
miastem, etapem nowego życia była Sokółka, gdzie Romuald Stankiewicz pełnił funkcję starosty. Po przeprowadzce do
Olecka także tutaj powierzono mu to stanowisko, z którego
musiał zrezygnować w 1949 roku.
O Romualdzie Stankiewiczu, postaci do dziś zachowanej w pamięci mieszkańców Olecka, opowie jego syn Jerzy
Stankiewicz, muzykolog i historyk zafascynowany kulturą
śródziemnomorską oraz muzyką i osobowością Oliviera
Messiaena. Analizie twórczości kompozytorskiej i popularyzacji kompozycji genialnego muzyka poświęcone były liczne

13.00 – 15.00 - Konkurs publiczności „Mistrz kartaczy –
kartacze domowe”
13.00 – 15.00 – warsztaty dla dzieci – zdobienie desek do
krojenia,
13.15 - „Mistrzostwa świata w jedzeniu kartaczy” - kategoria dzieci
13.45 – Występ zespołu REDLIN
14.15 - „Mistrzostwa świata w jedzeniu kartaczy” - kategoria kobiet
14.45 - Występ zespołu REDLIN
15.30 - „Mistrzostwa świata w jedzeniu kartaczy” - kategoria mężczyzn
16.30 - Ogłoszenie wyników konkursów: „Mistrz kartaczy
2015”, „Mistrz kartaczy – kartacze domowe”, „Mistrzostwa świata w jedzeniu kartaczy”
17.00 - Występ zespołu HORPYNA
audycje radiowe, publikacje, spotkania autorskie, koncerty i festiwale, których twórcą bądź inicjatorem był Jerzy
Stankiewicz. Aktywny w życiu muzycznym kraju profesor
Stankiewicz odbył wiele zagranicznych podróży, otrzymał
tytuły honoris causa na akademiach muzycznych we Lwowie i w Kijowie oraz wiele innych wyróżnień i odznaczeń
w uznaniu dla jego pracy. Mieszka w Krakowie i Olecku.
Zapraszamy.

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:

K10809

• Maciej Adamczewski
• Roman Łazarski
• Bronisław Nerkowski
• Jan Rosiński
• Jan Zdrojewski (Łomża)
• Marcin Zimny (Białystok)

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.
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Co roku pierwszego sierpnia o
siedemnastej w całej Polsce słychać
syreny i na jedno minutę zatrzymuje
się ruch uliczny. Nadchodzi rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jedna z najtragiczniejszych kart polskiej historii. W ciągu dwóch miesięcy ginie około trzystu tysięcy ludzi. I
bez względu na oceny historyczne i
polityczne tamtych decyzji, liczba ta
przeraża.
Na oczach całego świata ginęło
miasto: ludzie, zwierzęta i domy... i w zasadzie nic się nie
działo. Angielski marszałek Slessor, któremu Churchill zlecił
już 3 sierpnia rozpoczęcie operacji zrzutowej... nie podjął decyzji, a w zasadzie wstrzymał loty nad Polskę. Decyzję swoją
argumentował bezpieczeństwem lotników.
Była to decyzja fatalna. W tym bowiem czasie Armia
Krajowa kontrolowała 75% powierzchni miasta. Każdy zrzut
amunicji, broni i żywności trafiłby do celu. Później, jak się
okazało, w większości lądował wśród Niemców.
Rozkazowi Slessor’a nie podporządkowało się jednak polskie lotnictwo specjalne i 4 sierpnia wystartowały z italskiego
lotniska trzy Liberatory i jeden Halifax. Była to znikoma pomoc ale jakże budująca powstańców. Loty te trwały do końca
powstania pomimo wielkich strat własnych: 150% stanu wyjściowego w ludziach i sprzęcie.
To co mogło zrobić dla Warszawy dowództwo alianckie
pokazały samoloty 8. Armii Powietrznej USA. 18 września
110 bombowców Boeing B-17 „Latających Fortec” zrzuciło
nad Mokotowem, Żoliborzem i Śródmieściem 1250 zasobników z bronią, amunicją i żywnością. Tylko 25% zrzutu trafiło
do powstańców ale ilość ta pozwoliła na zatrzymanie Niemców i w końcu doprowadziła do rozmów kapitulacyjnych.
Gdyby samoloty te przyleciały nad Warszawę 10 sierpnia? „W
pierwszych tygodniach, wówczas gdy trzymaliśmy dwie trzecie miasta – około tysiąca zasobników wpadłoby niewątpliwie
w nasze ręce. Z tak dużą ilością broni i amunicji zdołalibyśmy
nie tylko uwolnić całą Warszawę, ale również ją utrzymać”
– wspomina w książce „Armia Podziemna” Tadeusz Bór-Ko-

morowski (wydanie londyńskie z 1989).
***
Każdą decyzję da się wytłumaczyć. Polityczną? Każdą i
to w logiczny sposób. Pamiętam jak jeden (z żyjących jeszcze) komunistycznych partyjnych notabli na spotkaniu z poetami i pisarzami tłumaczył zawiłości polityczne związane
ze zbrodnią katyńską. Mnie osobiście poraziło jedno zdanie,
choć całość tej dywagacji była przerażająca: „a co byście
państwo zrobili, gdyby za waszymi plecami miało zostać
dziesięć tysięcy doborowych oficerów wrogiej armii?”
To był powód? Tak tłumaczono ten mord. Czesław Miłosz określił takie myślenie dokładnie: „homo sowieticus”.
Dlatego w Rosji na cokołach mają pełne prawo stać postumenty Lenina, Dzierzyńskiego i innych. I nie tylko stoją ale
są naprawdę czczone. Pomimo odpowiedzialności za miliony straconych, zesłanych i zakatowanych na śmierć.
***
Na naszych oczach w Syrii, Iraku i w Kurdystanie giną
cale miasta, plemiona, wyznawcy konkretnych religii...
przede wszystkim giną ludzie. Powstało tam państwo instytucjonalnego terroru. Państwo morderców w imię religii.
Setki tysięcy ludzi, a może już miliony schroniły się w obozach tuż za granicą konfliktu. Część z nich już nigdy nie powróci do swoich domów. Część chce osiąść w bezpiecznych
miejscach w Europie.
Co my na to? Rząd, nasz polski rząd pertraktuje żeby
zmniejszyć „kwotę” uchodźców z trzech tysięcy do dwóch.
Bo podobnież nas na to nie stać? Nie mamy oszczędności
by taką „wielką” liczbę ludzi przyjąć? Podobnież Polacy nie
chcą cudzoziemców? Można wymyślać jeszcze wiele absurdalnych tłumaczeń.
1 sierpnia gdy staniemy i przez minutę będziemy myśleć
o powstaniu, o tych setkach tysięcy w większości nieznanych ludzkich istnień, które starł z powierzchni ziemi but
wojny, pomyślmy również o ludziach, których teraz żyją w
krajach nią ogarniętych. O tych setkach tysięcy potrzebujących. I w tych wszystkich tragicznych istnieniach trzeba
zobaczyć człowieka, a nie tylko wyznawcę jakiej tam wiary.
Bogusław Marek Borawski
Ps. Może i to populistyczne co teraz napiszę ale dla mnie
jest zastanawiające, że płace w największych prywatnych
firmach menedżerskich są wcale nie takie duże, gdy porównamy je z wypłatami dyrektorów w firmach państwowych.
Podobnież najzdolniejsi idą do prywatnego biznesu. Dlaczego więc premiujemy poborami godnymi rodszyldowskiej
firmy ludzi, którzy w biznesie prywatnym nie potrafiliby
przetrwać miesiąca? Dlaczego urządzamy nienależne synekury? Niebotyczne odprawy za niewykonane prace (np.
budowa Stadionu Narodowego). Walczymy z korupcją, ale
mi się wydaje, że to nasze wszystkie rządy są skorumpowane poprzez dzielenie i nadawanie takich synekur. Może
naprawę państwa powinno zacząć się od naprawy systemu
rządzenia? I przede wszystkim funkcjonowanie to odpartyjnić. I przede wszystkim wprowadzić kadencyjność władzy.
Przypomina mi się stwierdzenie rzecznika prasowego
komuny: Jerzego Urbana, który śmiał się z opozycji i jej
działań. Powiedział jedno zdanie, które chyba jeszcze nie
straciło do tej pory na aktualności, choć powinno: „Rząd się
sam wyżywi!”
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Rada ministrów zatwierdziła
aneks
do kontraktu terytorialnego

Kończy się kolejny etap prac nad kontraktem terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dokument
został uzupełniony o aneks zawierający zapisy regulujące wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM
2014-2020 ze środków budżetu państwa. Umożliwi to uruchomienie środków z programu.
Podczas spotkań negocjacyjnych rządu i samorządu województwa ustalono, że minister infrastruktury i rozwoju
przekaże na realizację kontraktu 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok. 0,5 mld euro
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład krajowy
zostanie uzupełniony o 60 mln euro z budżetu państwa. Dodatkowo strona rządowa zobowiązała się zapewnić 100 mln
euro z Funduszu Pracy na projekty powiatowych urzędów
pracy współfinansowane z EFS w ramach RPO.
Kontrakt terytorialny jest umową między radą ministrów
i zarządem województwa warmińsko-mazurskiego, w której
obie strony ustalają kwotę i warunki dofinansowania RPO
z budżetu państwa, a także deklarują współpracę w realizacji strategicznych dla województwa przedsięwzięć. Zawiera
dwie listy, podstawową i warunkową, na które wpisano łącznie 48 inwestycji. Kontrakt podpisano w listopadzie ubiegłego roku. W tym czasie trwały jeszcze negocjacje programów
operacyjnych z Komisją Europejską, dlatego w dokumencie
nie można było dokonać rozdziału funduszy.
Aneks 14 lipca zaakceptowała Rada Ministrów w trybie
obiegowym. Teraz jest analizowany przez Rządowe Centrum Legislacji i po uzyskaniu akceptacji zostanie podpisany
przez stronę rządową i zarząd województwa. Kolejnym etapem prac nad kontraktem terytorialnym będą przewidziane
na jesień renegocjacje listy przedsięwzięć priorytetowych
oraz zasady ich finansowania i realizacji.
Biuro Prasowe
Marszałka Województwa
Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” zapraszają na:

„III Festiwal Czterech Kultur.
Biesiadę na skoczną nutę”

Festiwal odbędzie się w dniu 01.08.2015 roku na placu
przy ulicy Witosa
w Kowalach Oleckich.
Program festiwalu:
16:00 - 17:00 - Animacje dla dzieci w wykonaniu Grupy
„Pióropusz”, gry i zabawy zręcznościowe, konkursy z nagrodami (plac przy ulicy Witosa w Kowalach Oleckich);
17:00 - 20:00 - Występy zespołów folklorystycznych i
folkowych prezentujących folklor litewski, romski oraz tradycje wokalne i instrumentalne Mazur i Suwalszczyzny;
20:00 - 23:00 - Zabawa przy muzyce popularnej;
23:00 - Zakończenie festiwalu.
Dodatkowe atrakcje:
- stoiska z rękodziełem ludowym i rzemiosłem artystycznym;
- zjeżdżalnie, trampoliny oraz skoczki dla najmłodszych
uczestników festiwalu;
- konkursy z nagrodami i wiele innych.
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Konkurs „LADY D”

Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie
niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, wnoszących
istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.
Szczegółowe kategorie konkursu:

„Dobry Start”,

„Kultura i Sztuka,

„Sport”,

„Życie Społeczne”,

„Życie Zawodowe” .
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek
są:

jednostki administracji rządowej,

jednostki administracji samorządowej,

organizacje pozarządowe,

media,

placówki edukacyjne.
Zgłoszenia kandydatki do konkursu należy dokonać
do dnia 31 lipca 2015r. w Oddziale Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn lub
drogą elektroniczną na adres: olsztyn@pfron.org.pl .
W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową
liczy się data stempla pocztowego.
W załączeniu regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy kandydatki oraz formularz zgody kandydatki na
udział w konkursie.
H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Mazury AirShow 2015
W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. w Giżycku nad jeziorem
Niegocin, odbędą się mazurskie pokazy lotnicze pn. „Mazurskie AirShow 2015”. Wstęp bezpłatny.
Mazury AirShow to wyjątkowe pod względem miejsca,
panującej atmosfery i atrakcji pokazy lotnicze, odbywające
się od ponad 15 lat, wyróżnione między innymi głównym
trofeum w konkursie „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii
i Mazur”, w kategorii najważniejsze wydarzenie.
Mazury AirShow odbywają się w niecodziennej i pięknej mazurskiej scenerii, gdzie brzegi jeziora Niegocin stanowią naturalny amfiteatr dla publiczności. Również tafla
jeziora jest doskonałym amfiteatrem dla załóg jachtów oraz
statków pasażerskich ale także lądowiskiem a właściwie
wodowiskiem dla wodnosamolotów czyli latających łodzi
i samolotów - amfibii przybywających każdego roku do
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Ulica Sembrzyckiego

Na 15 grudnia b.r. został ustalony termin wykonania projektu linii oświetleniowej przy ulicy Sembrzyckiego. Za
kwotę 6,15 tysiąca złotych wykona go firma z Białegostoku. UM

Ulica Kolejowa

Na 17 sierpnia ustalono termin wykonania dokumentacji
technicznej na odwodnienie i wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej zaplecza budynków Kolejowa 29 i 31. Za
8,61 tysiąca złotych zadanie ma wykonać olecka firma Jana
Makowskiego. UM
mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13001
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Burmistrz ogłosił,
że Dożynki Gminne odbędą
się 20 września

W ramach Dożynek Gminnych odbędzie się:
- prezentacja stoisk z rzemiosłem ludowym
- lekcja folkloru
- wystawa maszyn rolniczych
- stoiska promocyjne firm i organizacji działających w
obszarze rolnictwa
- stoiska z jadłem chłopskim
newsletterUM

Masz wątpliwości czy Twoje
dziecko zażywa dopalacze?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?
Masz informacje o miejscach, w których handluje
się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony?
DZWOŃ
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia
Głównego Inspektora Sanitarnego. Infolinia jest także
przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości
czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS
można przekazywać także informacje, które mogą
ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi
nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla
nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest
dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i
anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców
i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji
w zakresie pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań
ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi
technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt
z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia
dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem
pomoc@800100100.pl.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić
problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie
20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na
terenie całej Unii Europejskiej.

Kolejny „Lejek”

23 lipca od 5.00 do 10.00 na terenie powiatu oleckiego
policjanci przeprowadzili działania pod nazwą „Lejek”. Akcja jest prowadzona cyklicznie, aby wyeliminować z dróg
nietrzeźwych kierujących. Podczas takich działań od początku roku funkcjonariusze przebadali blisko 3 tysiące kierujących i zatrzymali 7 nietrzeźwych kierowców.
Podczas dzisiejszych działań także nie obyło się bez
„sukcesów”. Funkcjonariusze na blisko 150 przebadanych
kierowców zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących i jednego
kierującego pomimo zakazu sądowego.
Jako pierwszy został zatrzymany kierujący osobowym
volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało, że Henryk C.
jest trzeźwy. Jednak po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy
policyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna posiada
aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym pojazd 65-latka został zabezpieczony na parkingu strzeżonym.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu
drogowego zatrzymali po godz. 6.00 ul. Kościuszki. Jan B.
kierował osobowym volkswagenem mając blisko 0,8 promila alkoholu w organizmie.
Kolejnego nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali około 6:15 na tej samej ulicy. Jacek F. kierował samochodem osobowym marki Volkswagen mając ponad promil
alkoholu w organizmie.
Ostatni nietrzeźwy kierujący wpadł w ręce policjantów
przed 8:00 w Zielonówku. Andrzej M. kierował osobowym
fiatem mając ponad 0,3 promila alkoholu w organizmie.
Teraz wszyscy czterej mężczyźni za popełnione czyny
będą odpowiadać przed sądem.
Ponadto 22 lipca policjanci ruchu drogowego zatrzymali
Szymona J.
Po godzinie 12:00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie,
że kierujący czterokołowcem może być pijany. Funkcjonariusze patrolując wskazaną miejscowość napotkali 32-latka.
Badanie alkomatem w jego organizmie wykazało ponad 2,5
promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz
danych okazało się, że Szymon J. posiada aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów. W związku z tym 32-latek został
zatrzymany w policyjnym areszcie. 23 lipca został doprowadzony do sądu.
Rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel
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Na
odsiecz
wspomnieniom
A. W latach 80. XX wieku częstym gościem na Ursynowie był
Jerzy Stachura-Junior, rocznik 1951. Wpadał do mnie albo
do Wacka Tkaczuka (radiowiec z ul. Wiolinowej). W onych
latach był taksówkarzem na Wybrzeżu. Junior nieraz mnie
wyciągał z Ursynowa nad Bałtyk, gdzie suche źródła. Odbywaliśmy spotkania poetycko-alkoholowe-niktotynowe.
Brałem udział w manewrach literackich. Nie straszny był mi
sztorm (Sztorm *83, Tygodnik Kulturalny 1983, nr 49). Obwoził mnie po Wybrzeże Polonezem Taxi 970.
Chwile liryczne brały mnie w swoje posiadanie i nie odpowiadałem za siebie. Ponieważ mam silną wolę, więc nie
wpadłem w alkoholizm alkoholiczny.
W stanie wojennym pojawił się u mnie z Wojciechem
Fułkiem i Tomkiem Olszewskim. Powiedział, że przywiózł
poetę i pieśniarza. Ponieważ była późna ursynowska noc,
więc wyszliśmy do samochodu, który zaparkował od strony ulicy Jana Rosoła, gdzie topole jak miotły i olchy błotne.
Było nas czterech i jedna sześciostrunna gitara. I wtedy po
raz pierwszy usłyszałem na żywo Piosenkę o jesieni. Junior
m. in. śpiewał: I z każdym dniem znów jest chłodniej/ z każdą godziną mniej ciebie / i z każdą chwilą samotniej/ coraz
mniej słońca na niebie. Po odśpiewaniu, nagle pojawił się
milicjant i zadał leninowskie pytanie: co robimy? Odpowiedziałem, że przyjmuję moich gości z Wybrzeża w taksówce
Juniora; odbywa się recital Olszewskiego w T-shircie i spotkanie z Fułkiem we flanelowej koszuli. Junior i ja byliśmy,
jak zawsze, niedopici i ze szlugiem w ustach. Milicjant popatrzył i nawet nie pogroził nam pałką. Poszedł w ciemną ulicę Marii Grzegorzewskiej. Dopiero kiedy znikł nam z oczu,
Junior wziął gitarę i zaczął śpiewać: Nie wyobrażam sobie,
Fułek, żebyś poszedł na wojnę… A potem zanucił fragment
Ballady o Janku Wiśniewskim: Chłopcy z Grabówka, / chłopcy z Chyloni/ dzisiaj milicja użyła broni/ dzielnieśmy stali / i
celnie rzucali / Janek Wiśniewski padł. / Na drzwiach / ponieśli go Świętojańską/ naprzeciw glinom, / naprzeciw tankom /
Chłopcy stoczniowcy, / pomścijcie druha/ Janek Wiśniewski
padł. (…)*
B. Minęły lata … Wojtek (ur. 1957 r. w Sopocie) został
wiceprezydentem Miasta Sopot. Był liderem ruchu „Kocham
Sopot”. Pracuje w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A. Wszedł na szczeble drabiny i pnie się w
górę. Znakomicie sobie radzi. Pisze wiersze, prozę, wydał
album pt. Sopot. Sezon, miejsca, chwile… (2002), tomiki
poetyckie Książka pod tytułem (1999), Krótka historia nieśmiertelności (2003), nakręcił kilka filmów dokumentalnych
dla TVP, głównie o tematyce muzycznej (tryptyk Partia,
pieniądze, rock and roll, cykl Galeria Marka Karewicza).
Współpracuje z Toposem (dwumiesięcznik literacki). Zdążył
też wychować dzieciaki. Zna odpowiedź na pytanie, jakie
zadał prof. Jacek Woźniakowski w książce pt. Czy artyście
wolno się żenić? (PIW, Warszawa 1978). Pod koniec lata
2005 roku pisał mi stachurowym sznytem: Szanowny Panie
Czesławie/ Obyś miał zawsze czas zasnąć na trawie/ Wygrzewać się w poetyckiej sławie / I spotkać się ze mną na zabawie
- / gdzieś w tej niebieskiej tancbudzie / Gdzie trafią wszyscy
ludzie/ Po ciut wyczerpującym życiu cudzie …/ I tak dalej
… Ma ten swój ukochany Sopot przez 24h. A ja od lat się
nie ruszam do Trójmiasta. Na Ursynowie czuję się tak, jak
w mieście z dopiskiem Zdrój z Chlorem. Aha! Dzisiaj Fułek
jest tak zajęty, że nie odpisuje na e-maile, telefony odbiera
tylko od tych, co są na górze. Podróżuje, pisze książki, dba
o trymer, żeby broda rosła równo. Ja trawa na jego posesji.
C. Nieraz przychodzi do mnie sprzed lat wspomnienie. I
nawet nie zadaję sobie pytanie, co się stało z tymi, co siedzie-
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li w taksówce. Wiem, że Tomek został radiowcem (pracuje
jako dziennikarz w Radiu Gdańsk, zaś w telewizji gdańskiej prowadzi program Brulion kulturalny), jeździ z gitarą na koncerty z hitem Nie wiem, czy w mojej samotności,
Wojtek szefował wiele lat w Urzędzie Miasta Sopot, Junior
jest raz pod wozem, a raz na wozie, peregrynuje rzemiennym dyszlem. Odwiedza w Niemczech Huberta Maliszewskiego. Nie drżę o niego, bo Wojtek Fułek nie pozwoli mu
zginąć. A ja przez kilka lat byłem urzędnikiem w PFRON,
który nie miał dobrej reputacji. Za dużo tu „sprawnych inaczej”. Na swoją obronę mam tylko to, że latami demoralizowałem urzędników i beneficjentów poezją, więc sumienie mnie nie piecze. Nie będę więcej o tym pisał, bo to nie
moja baśń.
Czasami sobie nucę pod nosem piosenkę: Popatrz, jak
biegną dni nasze / jakie szare, jakie zmęczone / popatrz,
opadły już liście / i jesień już czeka pod domem.
Nie przesadzał Wojtek, kiedy w powiastce pisał: zestarzejesz się wraz z tą piosenką / do szpiku serca jest twoja
/ nie uwolnisz się od niej już nigdy / ale będzie dla ciebie
ostoją.
D. Drzewiej mawiano – Pieśń ujdzie cało. Bo Jest jak
przeczucie/ myli się/ jeden raz mniej niż saper/ - dbaj o
strój - / daj pióro jej i papier (Tomasz Olszewski).
I pomyśleć, że była taka Przewlekła Jesień, początek lat
80. XX w., do Olecka przyjechaliśmy na kolejną Stachuriadę. Wyszliśmy na stację PKP Olecko po Jerzego Stachurę-Juniora. A potem wylądowaliśmy w dworcowym barze.
Junior zagrał na gitarze hit o jesieni. Kobiety wpadły w zachwyt. Było wspaniale. Wódeczka, papierosy … Za bardzo
nie trzymaliśmy pionu, ale trafialiśmy do hotelu, do łóżka.
Z wieczorną modlitwą – żegnaj rozum, spotkamy się jutro.
I nagle zestarzeliśmy się. Wyglądamy jak Mupety. Junior mniej pisze wierszy, za to więcej czasu spędza przy
sztalugach: „Maluje szpachlą i palcami, rzadko bierze do
ręki pędzel.” (Wojciech Kostiuk). Podobno ulica o nim
mówi, że jest „Van Goghiem z Grabówka” (Tadeusz Buraczewski). Jest na tyle skromnym człowiekiem, ze nie
ukrywa tego, że jego wzorami są malarze tacy jak Vincent
van Gogh (30 marca 1853-29 lipca 1890) i Tolulouse-Lautrec (24 listpada 1864-9 września 1901). Mówi o nich tak,
jakby byli jego koleżkami. Oczywiście , że trzyma też z
Nikiforem, choć jeszcze się do tego nie przyznaje. Ale po
tym felietonie się na pewno poprawi. Póki co udziela wywiadów. Radio, telewizja, Internet. Maluję Grabówkiem –,
pisze w wierszu pt. Pasja**.
Nieraz do niego dzwonię, żeby go oderwać od farb i
zapatrzeń przez okno. Oto próbki telefonicznych rozmów:
Pierwsza:
- Junior, dlaczego nie odpowiadasz na mój e-mail?
- Bo jadę samochodem.
- Trzeba chodzić, a nie wozić tyłek. Tak zalecają lekarze tym, co mają 60+.
- Czesiu, ja jadę, nie mogę rozmawiać. Oddzwonię i
wtedy mnie opierdolisz – odpowiada po literacku poeta-malarz z Grabówka.
Druga:
- Dzwonię, bo nie oddzwoniłeś, jak obiecywałeś z rana.
- Czesiu, jestem z Wackiem Tkaczukiem na plaży…
- Nie będę tego komentował. Bo z Wackiem jesteście
jak wyliniałe playboye… Dwa Mupety, którym wiosna
uderzyła do głowy.
Potrafi czasami do mnie burknąć jak bosman: „Ja wiem,
co to gniew oceanu, a także flauta na białym płótnie, na
którym góry lodowe i łódeczki z piórek”.
E. I pomyśleć, że gdybym nie wpadł do Olecka, to bym
nie spotkał Juniora, którego pępek zawiązano w Gdyni.
Zakotwiczył się na Grabówku. Rozpisuje farbami Gdynię,
ale jeszcze przed liftingiem. Nie ma apetytu na wiersze jak
jego stryj, Edward Stachura. Kontroluje, żeby nie wpaść w
szaleństwo, choć w nim coś się pali. No cóż! Nie ma to jak
malarzom i kolejarzom, nic nie robią tylko łażą. Ma chyba
większego bzika na punkcie Grabówka niż ja do Ursynowa. No bo jaką trzeba mieć szajbę, żeby słowem tak za-
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„Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon”

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.
malować: „Grabówek się zmienia. Coraz mniej czarnych dachów, szarych ścian i brązowych płotów. Przybywa czerwieni
i żółci, zieleni i całej gamy błękitu. Ulice jakby prostsze. Podwórka, to już nie miejsce kolejnych bitew, ale place zbaw. A
tam, gdzie wirowała karuzela, kręcą się dzisiaj wielkie interesy. To już Grabówek innych wierszy. Nie moich. Mój Grabówek zniknął z ostatnim perszeronem, rozładownią węgla, skupem złomu, butelek, strzelnicą przy Mareckiego i wesołym
miasteczkiem, które dwa razy w roku stawało na palcu obok
Zakładów Mięsnych. Wiele wierszy napisałem o Grabówku,
a i jakaś piosenka się zanuciła na melodie mimowolna. Od
dziesięciu lat maluję obrazy, ale jakbym wciąż wiersze pisał
i wieszał je na ścianach. Dlatego mówię „Mój Grabówek”,
choć każdy przecież ma swój. Tak go widzę, a może tak chcę
go widzieć. Poprawiam szpachelką budowniczych ruin, kładę
kolory na szare ściany, stawiam słońce, gdy zbierają się chmury i zapalam gwiazdy, kiedy gasną latarnie. (…)”.
Cóż do tego jeszcze można dodać? Że warto ocalić własne
marzenia. Machnąć rękę na to, co ludzie powiedzą. W oczy i
zza plecami. Trzeba robić swoje i czasami mówić – chwileczkę! Słowa niech będą ścichapęk, a farby niech grają i śpiewa-

L93003

L92706

Szanowni Państwo,
Właśnie ruszyła letnia edycja edukacyjnej akcji paragonowej pod
hasłem: „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”.
Akcja „paragonowa” koordynowana jest od kilku lat przez Ministerstwo Finansów, jej celem jest uświadomienie konsumentom,
że prosząc o paragon przy zakupach towarów lub usług, wspierają
uczciwą konkurencję, jednocześnie zapewniając sobie możliwość
dochodzenia swoich praw w przypadku np. reklamacji. Paragon jest
również dowodem uczciwej działalności sprzedawcy.
W tegorocznej edycji zwracamy uwagę obywateli na zjawisko paragonów niefiskalnych i na to czym wyróżnia się paragon fiskalny.
Główne przekazy akcji informacyjno-edukacyjnej mają na celu
podkreślenie, że biorąc paragon:
1. Wspierasz uczciwą konkurencję – Masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. .Wspierasz przedsiębiorców/sprzedawców, którzy uczciwie funkcjonują na rynku.
2. Zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany – Wiesz dokładnie
za co i ile płacisz.
3. Zmniejszasz szarą strefę – Pomagasz w likwidacji „szarej strefy”, przyczyniając się do zwiększenia wpływów do budżetu.
4. Działasz uczciwie – Pochwal się.
Celem tegorocznej akcji jest:
1. Zwiększenie liczby podatników żądających wydania paragonu.
2. Zmniejszenie szarej strefy.
3. Zapewnienie uczciwej konkurencji.
4. Uświadomienie konsumentom, że nie otrzymując paragonu są
oszukiwani, bo pieniądze trafiają do „kieszeni” usługodawcy.
5. Uświadomienie społeczeństwu, że na rynku funkcjonują paragony niefiskalne.
Więcej dowiesz się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów- www.mf.gov.pl zakładka działalność edukacyjna.

ją. I tyle. Aż.
Czesław Mirosław Szczepaniak
* Ludową balladę napisał architekt Krzysztof Dowgiałło, urodzony w 1938 roku w Nowomalinie na Wołyniu. O
śmierci Zbigniewa Godlewskiego można przeczytać w artykule Piotra Adamowicza pt. Kim był Janek Wiśniewski
Historia człowieka, który stał się symbolem, 1970 Grudzień,
Rzeczpospolita WYDANIE SPECJALNE z 16-17 grudnia
2000, nr 293.
Przypomnę, bo pamięć ludzka jest krótka, że w grudniu
1970 roku od kul bandziorów zginęły 44 osoby. Tych, którzy wydali rozkaz, żeby strzelano do tłumu, nie osądzono,
kurwa jego mać!
** Jerzy Stachura, Grabówek wierszem malowany,
Wstęp: Wojciech Kostiuk, POMIĘDZY PIÓREM A SZTALUGĄ, Tadeusz Buraczewski, POE – NA MALARSTWO
NAWRÓCONY …, Wydawca Marek Miczulski „VOX HUMANA”, Krynica-Zdrój 2015, ss. 64
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współpracownik Fundacji.
Licznie zgromadzona publiczność okazała duży aplauz,
bardzo ciepło przyjęła artystów, a pożegnała ich owacjami
na stojąco.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Melomanom za
przybycie, udział w koncercie i wspólnie spędzone koncertowe wieczory.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom – Dyrekcji ROK Mazury Garbate w Olecku oraz Parafii p.w. NMP
Królowej Polski w Olecku, które wspierały organizację tegorocznych koncertów.

Szanowni Państwo, Drodzy Melomani,
przez ostatnie miesiące Fundacja Wspierania Rozwoju
Edukacji i Kultury „NA MAZURACH” intensywnie pracowała nad organizacją koncertu muzyki barokowej, który
właśnie odbył się w Olecku i Gołdapi w dniach 25-26 lipca
2015 r.
Oba koncerty patronatem honorowym objął Wojewoda
Warmińsko–Mazurski Pan Marian Podziewski oraz Burmistrzowie miast Pan Wacław Olszewski i Pan Tomasz Rafał
Luto.
Tytuł koncertu „Między Ziemią a Niebem” odnosił się do
utworów zarówno religijnych, jak i świeckich. Koncert niejednokrotnie głęboko nas poruszał i dostarczał wspaniałych
przeżyć estetycznych.
Dzieła Haendla, Caldary i Vivaldiego wykonali MARELIZE GERBER (sopran koloraturowy, austriacka śpiewaczka mieszkająca w Republice Południowej Afryki ) i CAPELLA IMPERIALIS.
Chociaż członkowie zespołu swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa historycznego doskonalili w Wiedniu,
pochodzą z różnych krajów świata:
VÍT NERMUT – skrzypce, CZECHY
ÉVA MÓGA – skrzypce, WĘGRY
MARIA KARNBERGER – skrzypce, AUSTRIA
KATJA KATANOVA – skrzypce, ROSJA
BOYANA MAYNALOVSKA – altówka, BUŁGARIA
DIETER NEL – wiolonczela, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
MASAE SUZAKI - kontrabas, JAPONIA
VÍT BÉBAR – klawesyn; także budowniczy tych instrumentów, CZECHY
Rolę solistów zespołu zagrali:
GÁBOR KOMLÓSSY - węgierski trębacz i budowniczy
trąbek barokowych
JOLANTA SOSNOWSKA - polska skrzypaczka, gościnny koncertmistrz zespołu, kierownik muzyczny koncertu,

Podziękowania składamy także osobom wspierającym
obsługę koncertu: panu Grzegorzowi Kłoczce, panu Mariuszowi Niewiarowskiemu, panu Mirosławowi Zadrodze oraz młodym wolontariuszom: Natalii Brozio oraz
Piotrowi Openchowskiemu.
Wyrażamy głęboką wdzięczność Darczyńcom i Sponsorom:
Zakłady produkcyjno usługowe - Prawda,
Bank PKO BP Olecko,
Bank Spółdzielczy w Zabłudowie – oddział w Ełku
Nadleśnictwo Olecko,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Olecko
Stacja paliw Margos
Tartak Zielonówek
Stomatologia - Leszek Stypułkowski
Cukiernia – piekarnia – Jan Staniszewski
Hotel Kolosseum
Transport Ciężarowy – Krzysztof Witkowski
Tygodnik Olecki
Kwiaciarnia Irys
Sponsorem – Delphia Jachts
Koncert otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Ośrodka Kultury MAZURY GARBATE w
Olecku, który jest współorganizatorem przedsięwzięcia
oraz z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Poprowadził go student w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, z pochodzenia ełczanin – Piotr
Burakiewicz
Już za rok kolejne lipcowe koncerty muzyki barokowej
w Olecku i Gołdapi, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.
Natomiast tych z Państwa, którzy jeszcze raz chcieliby
usłyszeć na żywo Marelize Gerber, w jej imieniu, zapraszamy na koncert do Łazienek Królewskich w Warszawie,
który odbędzie się 11 września 2015 roku.
Katarzyna Krajewska-Openchowska
Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH
fotografie Kajetan Kłoczko
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Cztery miesiące
pozbawienia wolności

10 tysięcy złotych grzywny, cztery miesiące pozbawienia
wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za
spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwym.
24 lipca Sąd Rejonowy w Olecku wydał wyrok wobec zatrzymanego w 22 lipca roku Szymona J. który kierując czterokołowcem na podwójnym gazie spowodował kolizję w miejscowości Borawskie.
22 lipca br policjanci ruchu drogowego w Borawskich zatrzymali Szymon J, który kierując w stanie nietrzeźwym czterokołowcem spowodował kolizję z samochodem m-ki VW.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad
2,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych
baz danych okazało się, że Szymon J. posiada aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów. W związku z tym 32-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie.
24 lipca w oparciu o nowe przepisy prawa, które obowiązują do 1 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Olecku w trybie
przyspieszonym skazał Szymona J. na cztery miesiące pozbawienia wolności, 10 tysięcy złotych grzywny oraz dożywotni
zakaz prowadzenia pojazdów.
podkom. Tomasz Jegliński

... i kolejny wyrok w trybie
przyspieszonym
10 tysięcy grzywny, rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów, to
kolejny wyrok oleckiego sądu w sprawie kierującego, który
nie dość, że kierował osobowym volkswagenem pod wpływem
alkoholu, to również pomimo orzeczonego przez sąd zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W minioną niedziele około godz. 15:00 w Kowalach
Oleckich policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości Adama J., gdzie badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile
alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu 30-latka w policyjnych
bazach danych okazało się, że posiada on wydany przez sąd
zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany
w policyjnym areszcie do wyjaśnienia sprawy.

Dzisiaj Adam J. w trybie przyspieszonym został doprowadzony do sądu, gdzie usłyszał wyrok: 10 tysięcy złotych
grzywny, rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata
oraz 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów.
Przypomnijmy, że weszły w życie zmiany w kodeksie
karnym, kodeksie wykroczeń, Ustawie Prawo o Ruchu Drogowy oraz Ustawie o kierujących pojazdami. Min. dotyczyły
one nietrzeźwych kierujących.
W znowelizowanych przepisach wydłużono okres, na
jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres,
na jaki zakaz ten jest orzekany określono na poziomie 3 lat.
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się
także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi.
Niezależnie od orzeczonej kary, sąd orzeka obligatoryjnie
świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tyś
złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej
się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy
osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

Duły

Sołectwo w Dulach zrealizowało w ramach funduszu sołeckiego budowę altany rekreacyjnej. Projekt za ponad 7 tysięcy złotych wykonała firma MDStolar z Olecka. UM

Szczecinki – Borawskie

Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę drogi Szczecinki –
Borawskie. Otwarcie ofert nastąpiło 15 lipca. Termin wykonania prac wg przetargu przypada na 15 września b.r. UM

Ślepie

Z funduszu sołeckiego za kwotę 19,9 tysiąca złotych zrealizowano projekt zagospodarowaniu terenów przy budynkach
10, 11 i 12 w Ślepiu. Chodnik i jezdnię z kostki brukowej
wykonała olecka firma Mirosława Debowskiego. UM

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K12204

Punkt edukacyjny EduCare

K13201

- Korepetycje: matematyka, język polski i inne
przedmioty – wszystkie poziomy
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych: sprawdzian klasy szóstej, egzaminy gimnazjalne, matura
- Przygotowanie do egzaminów poprawkowych
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapeutyczne
- Pomoc w odrabianiu lekcji („odrabianki”)
- „Szkoła po lekcjach” – zajęcia przedmiotowe w
grupach utrwalające bieżący materiał
- Możliwość dojazdu do uczniów w dogodnych terminach
Gwarantujemy fachową opiekę wykwalifikowanej
kadry. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Dostępne ceny.
Zapisy na zajęcia:
Katarzyna Werstak tel: 691 201 120

L92508

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
b15104

Rozpoczęcie
kursu

27
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Hiszpańska pętla (część 1)
Grażyna Serafin
Póki nogi mnie trzymają, a całą resztę ciągnie w nowe
miejsca – jadę. Hiszpania. Tam nie jeszcze nie było.
Hiszpańska pętla - od Barcelony do Barcelony przez
Walencję, Granadę, Sewillę, Kordobę i Madryt, czyli wersja objazdowa po najpiękniejszych i najstarszych miejscach
Hiszpanii.
Wiem, że w lipcu i sierpniu to tylko Polaków i Chińczyków można spotkać spacerujące po hiszpańskich uliczkach,
bazarach, zabytkach i plażach, ale ja nie mam wyboru, bo
tylko wtedy mam urlop. I na przekór temu, że prognozy to
potwierdzają, to zapieram się, że sobie poradzę i już! I nie
zakładam innej opcji.
W hotelu, który znajduje się na obrzeżach miasta, jesteśmy w samo południe. Co robić? Szkoda dnia. Szybki prysznic i szybka decyzja, że wybieramy się „w miasto”, czyli do
Barcelony. Pilot chętnie udziela nam informacji, daje mapkę. Taksi na dworzec wychodzi niedrogo, ale w którą stronę
mamy jechać? W końcu jest nas czwórka i każdy rzuca jakiś
pomysł. Kasjerka, ni w ząb, nie rozumiała po angielsku, my,
ni w ząb, po hiszpańsku (w końcu pierwszy dzień!). Po krótkiej konwersacji w trzech językach – my po polsku
i angielsku, ona po hiszpańsku – plus na migi otrzymujemy bilet. Nie dość, że w dwie strony, to jeszcze tańszy, bo
„zbiorowy” (w końcu jest nas czworo). Trzy razy upewniamy
się, czy aby na pewno dobrze kupiliśmy, każdy w swoim języku. Podeszła do nas inna Hiszpanka i łamaną angielszczyzną rozwiewa nasze wątpliwości.
Po pół godzinie wysiadamy wprost na głównej ulicy Barcelony. Czy sama potrafiłabym? Nie wiem, ale po raz kolejny
przekonuję się ja i moi towarzysze, że wystarczy trochę odwagi i nie trzeba bać się świata, a świat jest na wyciągnięcie
ręki.

Barcelona – rzeka ludzi. Spacerujemy Las Rambles –
najsłynniejszą ulicą Barcelony, która prowadzi do portu, a
kończy się pomnikem K. Kolumba. Piwo przy tym pasażu
to przyjemność za 8 – 11 euro. Aż na taką rozpustę nas nie
stać. Niechcący wypatruję bar, gdzie ten sam trunek (nie
twierdzę, że taki sam) pijemy za półtorej euro, na stojąco, bo
barowe stołki wszystkie zajęte, ale dzięki temu poznajemy
parę: on Szwed, ona Amerykanka z polskimi korzeniami. Na
znak przyjaźni barowej robimy sobie z nimi fotkę. W taki
upał (ponad trzydzieści stopni) każde zimne piwo smakuje
wyśmienicie.

Warto zobaczyć
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Barcelona, Park Guell z architekturą Antonio Gaudiego, architekta włoskiego, który podpatrywał naturę. Obserwacje z natury przenosił w świat architektury, stąd brak w
budowlach kątów prostych, odwołania do świata przyrody
– motywy roślinne, zwierzęce.

Jednym z największych jego dzieł był Park Guell, który
miał służyć wszystkim. Znajduje się tam najdłuższa ławka na świecie – 150 metrów! która miała być dostępna dla
wszystkich.
Dzisiaj wejście na teren parku jest, oczywiście, płatne.
Nawiązanie do sztuki japońskie, arabskiej. Ostatnie lata
architekt poświęcił na projektowanie i budowę kościoła Sagrada Familia, gdzie zamieszkał. Poświęcił ostatnie
lata swego życia i majątek. Skutkowało to wybudowaniem
wschodniej najokazalszej części katedry.
Kościół jest budowany już od 120 lat i końca prac nie
widać. Częściowe jest to celowe zamierzenie rajców miasta, bo jeśli ukończą, to straci to swoją magię i… turystów.
Na koniec wycieczki trafiamy tu nocą, żeby jeszcze raz zachwycić się pięknem i wielkością katedry oraz zobaczyć,
jak o północy gaszone są wszystkie iluminacje budynku.
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Wypadek w Gordejkach

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do
którego doszło przed 11.00 27 lipca w Gordejkach. Dwie osoby trafiły do szpitala.
Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, na prostym odcinku drogi, nie upewnił się, że jest wyprzedzany i również podjął manewr wyprzedzania. Kiedy zjechał na przeciwległy pas ruchu
doszło do zderzenia z jadącym w tym samym kierunku osobowym mercedesem. W wyniku uderzenia volkswagen zjechał
na prawe pobocze drogi i dachował w przydrożnym rowie.
W wyniku zdarzenia obrażenia odniósł kierujący volkswagenem oraz jego 9-letni pasażer. Sylwester G. został przetransportowany do szpitala w Olecku zaś jego syn do szpitala
w Suwałkach. Kierujący mercedesem nie odniósł żadnych obrażeń. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe okoliczności zdarzenia.
W akcji ratunkowej brały udział trzy jednostki straży pożarnej oraz karetka pogotowia i śmigłowiec ratunkowy. Działania strażaków polegały na udzielaniu pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz pomocy w kierowaniu ruchem drogowym.
Rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fotografie KPP i PSP

Bibliografia Olecka

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

ich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują
się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

to@borawski.pl

AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V15604

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 V17201

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

V13906

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B16002
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17002
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V03225

K11108

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B15802

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15933
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V17211
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15614
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15923
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V12718
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B15703
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

B16401

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09114

* Renault Kangoo, 1,4B, 1998, tel. 697-381-744

GEODETA, tel. 500-299-313

K13301

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V12409

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14108
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14307
* „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
V16003

PIZZA NA TELEFON

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

V17801

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B15902
* kuchnia domowa, bar przy stacji paliw, Ełcka 4, tel.
516-442-550 K12403
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V15714
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K12503
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15603
* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI,
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12006
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B15304
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990
V15724
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V17611

USŁUGI

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

K12602
V12509

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

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

V15404

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B14406
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V14016
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L93102
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B16101
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B15204

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K11009
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13407

V17102

B14506

B14805

V15504

V17401

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

K14905

V13038

V14006

AUTO LAND

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
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* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13008
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17831
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12309

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
V13308
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14815
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V15913

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

K12701

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B15004

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

MOEY
O
K
PRA w
CJ

V12708

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B14605

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V14107

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L93201
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K12901

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14705
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V17821
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12801

SPRZEDAM

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V17311
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 V12318
* 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.
* mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K06910

WYNAJEM

V17701

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

SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10819
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10829
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K12304
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b09
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B15404
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V12808
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V15624
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B16201
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B16501
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b09
* 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., tel. 602-345-477 V13328
* 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 V13028

* 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 B15403
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b09
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B16301

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V11904b
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12319

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V17841

* mieszkanie, 28 m.kw., tel. 695-602-891 K12204
* pokoje, tel. 500-708-095 K07010

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,
to nie możemy czuć się bezkarni.			
KPP Olecko

to@borawski.pl
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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

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!
Zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą o wsparcie
finansowe naszego projektu, jakim jest budowa Cerkwi Staroobrzędowej.
Ze względu na wysokie koszty przy budowie świątyni stanęliśmy przed faktem poszukiwania innych źródeł finansowania naszej budowy.
Wysokie ceny materiałów budowlanych oraz koszty robocizny w poważny sposób obciążyły budżet naszej parafii
i obecnie istnieje wysokie ryzyko, że nie uda nam się zakończyć budowy Domu Bożego.
Dlatego też mając powyższe na względzie bardzo prosimy
Państwa o wpłaty na nasze konto bankowe lub przez płatności
dotpay na naszej stronie internetowej
Za wszelkie wpłaty serdeczne „Bóg zapłać”!
Z szacunkiem i chrześcijańską miłością
o. Mariusz Jefimow

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Charakter, a grupa krwi

Grupa krwi A: osoby podatne na choroby cywilizacyjne, jak zawał, miażdżyca, reumatyzm, kamica nerkowa, cukrzyca. W kontaktach osobistych są
wierne, przyjacielskie. Są sumienne, obowiązkowe,
odznaczają się wybitną inteligencją.
Grupa krwi B: jej posiadacze to osoby wrażliwe, delikatne, spokojne, stawiające duże wymagania sobie i
otoczeniu.
Grupa krwi 0: osoby energiczne, przebojowe, mają
silną wolę oraz dużą siłę fizyczną i psychiczną. Rzadko
chorują na choroby cywilizacyjne.
Grupa krwi AB: natury pełne sprzeczności. Najczęściej kierują się w życiu uczuciami i emocjami, mają
trudności z podejmowaniem decyzji.

Tybetańska czosnkowa dieta
odmładzająca

25 dag czosnku zetrzeć na miazgę i zalać 300 dag
czystego spirytusu.

Odstawić w ciemne i chłodne miejsce, a po 10 dniach
przecedzić i przechowywać przez kolejne 3 dni.
Teraz „eliksir młodości” jest już gotowy i możemy go
zacząć zażywać: do 50 ml przestudzonego mleka dodawać kolejno po 6, 15, 24, 33, 42 krople wyciągu czosnkowego codziennie przez 5 dni.
l przez następne 5 dni po 42, 33, 24, 15 i 6 kropli.
To, co pozostanie po kuracji, można pić aż do wyczerpania zapasu po 25 kropli na 50 ml mleka trzy razy dziennie. Powtarzanie kuracji zaleca się co 5 lat.

Lek domowy
na codzienną przypadłość

Zanim poradzisz się lekarza, spróbuj domowego sposobu znanego od stuleci.
W czasie upałów pojawia się pod wpływem słońca
swędząca wysypka. Na tę dolegliwość bierzemy po 25 g
korzenia mniszka, łopianu i koniczyny i zalewamy dwoma szklankami wody. Gotujemy pod przykryciem około 10 minut. Przecedzamy i obmywamy tym wywarem
twarz kilka razy dziennie.
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Kalendarz imion
29 lipca
Beatrycze, Cierpisławy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmiły, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpisława, Konstancjusza, Konstantego, Konstantyna, Olafa,
Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny,
Ludmiły, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomysła, Lutomyśła, Pawła, Piotra, Rościsława, Szczęsława, Ubysława, Ursusa,
Zbysława, Zdobysława
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego, Justyna, Lubomira, Ludomira,
Romana
1 sierpnia
Bronisławy, Justyny, Nadii, Nadziei,
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzisława, Jarosława,
Juliana, Justyna, Piotra, Ralisława,
Wierusława, Wierusza

2 sierpnia
Borzysławy, Dulcynei, Gustawy,
Kariny, Katyny, Marii
Alfonsa, Borzysława, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, Światosława
3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii,
Niki
Augusta, Augustyna, Krzywosąda,
Lesława, Letosława, Miłosława, Nikodema, Stefana, Szczepana
4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii,
Ostromiły, Pęcisławy
Alfreda, Arystarcha, Dominika,
Franciszka, Jana, Ostromira, Pęcisława, Pękosława, Prokopa, Protazego,
Rainera, Rajnarda, Rajnera
5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanisławy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Mariana, Oswalda, Stanisława, Sykstusa,
Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza

Nasz przepis
Łyżka ciepłej strawy
(zupa błyskawiczna)

2 pietruszki, 3 ziemniaki, kostka
bulionowa, żółtko, pół szklanki chudej
śmietanki, sól, pieprz, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki
Pietruszkę i ziemniaki obieramy, płuczemy i drobno kroimy.
Zalewamy wrzątkiem z rozpuszczoną
kostką bulionową i gotujemy na silnym
ogniu.
Jarzyny miksujemy, doprawiamy solą
i pieprzem.
Żółtko roztrzepujemy ze śmietanką.
Wlewamy do niego mieszając kilka łyżek
gorącej zupy i dodać do garnka z zupą.
Całość podgrzać, ale nie dopuścić do
zagotowania.
Posypać natką pietruszki.

Filet z indyka
z kremem szpinakowym

4 sznycle z filetu z indyka (po 10 dag
każdy), 35 dag świeżego szpinaku, 50
ml oliwy, ząbek czosnku, sól, pieprz
Szpinak myjemy i osuszamy. Gotujemy na parze przez minutę.
Następnie razem z czosnkiem i 3 kostkami lodu miksujemy na gęsty krem i doprawiamy go solą.
Plastry indyka myjemy i osuszamy.
Gotujemy również na parze przez 5 minut.
Na dno talerza wlewamy sos szpinakowy i kładziemy ugotowanego indyka.
Doprawiamy solą, pieprzem i skrapiamy
oliwą.

Mus z mrożonych malin

25 dag malin, 2 białka, 6 łyżek cukru,
sok z cytryny, płaska łyżeczka żelatyny
Zamrożone maliny płuczemy, a

później stawiamy na dolnej półce lodówki aby rozmarzły. Gdy zmiękną
przecieramy je przez sito.
Najpierw przygotowujemy żelatynę. Moczymy ją w kilku w kilku łyżkach letniej wody. Zagotowujemy i
powoli studzimy, aby miała odpowiednią temperaturę, gdy połączymy ją z
musem.
Białka ubijamy, a gdy piana sztywnieje, dosypujemy po trochu cukier,
dalej ubijając. Ubijamy do chwili aż
zacznie być bardzo lśniąca i zacznie
płatami odpadać od trzepaczki.
Wówczas dodajemy przecier z malin, przyprawiamy sokiem z cytryny
i wlewamy żelatynę. Mus wkładamy
do szklanej salaterki, formując go w
kształt piramidki i ozdabiamy kilkoma
całymi owocami.
Podajemy gdy ostygnie i się zestali.

Koktajl z winiakiem

20 ml winiaku, 20 ml brązowego likieru
kakaowego, 20 ml śmietanki, kostki lodu,
starta gałka muszkatołowa.
Wszystkie składniki kolejno wymieszać.

Mazurek
z lukrem cytrynowym

Ciasto: 5 jajek, 12 dag cukru, 6 dag mąki, 4
dag mąki ziemniaczanej, sól
Lukier cytrynowy: 2 białka, 8 dag cukru, 2
łyżki soku z cytryny
Do dekoracji: 10 suszonych moreli, suszone śliwki
Żółtka ucieramy z cukrem.
Białka ubijamy na sztywna pianę i dodajemy do żółtek.
Obie mąki przesiewamy i powoli wsypujemy do masy żółtkowo-białkowej cały
czas delikatnie mieszając.

Cytaty na ten tydzień
Piec, śmietnik i skład makulatury
są ulubionym polskim antykwariatem.
Stefan Kisielewski
Nie ma takich intelektualnych
względnie uczuciowych treści,
które miałyby się do formy jak
zupa do garnka, którą przelać
można do innego.
Peter Meyer,
Historia sztuki europejskiej
Czy artysta winien być sygnałem
alarmowym? Artysta jest sygnałem. Ale jaki sygnał zostanie
usłyszany, zależy nie od jego
prawdziwości, lecz od głośności
i właściwego nastrojenia publiczności, która rzadko pragnie
usłyszeć, komu bije dzwon,
uzmysłowić sobie na czas granice
i dostrzec, że każdy kopany rów –
to potencjalny grób.
Ewa Kuryluk,
Podróże do granic sztuki
... źle robi współczesny człowiek
jeżeli nie mogąc wierzyć razem z
Dantem, dopatruje się w opisach
jego podróży jakiegoś piękna
oderwanego od ówczesnych pojęć
i twierdzi, że wierzenia ówczesne
były dla Dantego tylko pretekstem.
Czesław Miłosz,
Zaczynając od moich ulic

PRZYS£OWIA
Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca),
stracona rolnika praca.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki cały
sierpień leci.
W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda
stała, będzie zima długo biała.
Na świętego Palikopy (1 sierpnia) często
palą się kopy.
Z sierpem w ręku witać sierpień: wiele
uciech, wiele cierpień.
Na św. Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu
ustaw.
Gdy w sierpniu z północy dmucha nastaje zwykle posucha.
Gdy z początku sierpnia spieka, tedy
długo zima będzie.
Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, bo
każe orać i siać.
Gotowe ciasto wykładamy na blachę wyścieloną aluminiową folią i rozprowadzamy
łopatką.
Piekarnik nagrzewamy do 180°C i wstawiamy ciasto. Zwiększamy nieco płomień
i pieczemy przez 15 minut w temperaturze
200°C.
Przygotowujemy lukier.
Białka wlewamy do miseczki i dodajemy
do nich cukier puder i sok z cytryny. Ucieramy,
aż powstanie gładka masa.
Morele i śliwki myjemy, suszymy i kroimy.
Ciasto wyjmujemy z piekarnika i cieple
polewamy lukrem i dekorujemy śliwkami i
morelami.
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Sportowo i kulturalnie

wa

W Kowalach Oleckich w wakacje „kultura” nie odpoczy-

W dniach 17 -18 lipca mieszkańcy Kowali Oleckich i
pobliskich miejscowości nie mogli narzekać na brak atrakcji, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. W tych dniach
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odbył się wernisaż wystawy „Marszałek Józef Piłsudski
– Dziś ziemia wasza jest wolną” oraz IV Memoriał im.
Zbyszka Nowickiego
w piłce nożnej, zmarłego przed siedemnastu laty pracownika Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
W piątek, 17 lipca entuzjaści historii, filatelistyki i
numizmatyki zgromadzili się w Galerii „Pod Skosem” w

„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
Julia Rzesiowska (1c) „Pokaz”
wyróżnienie
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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Gminnym Centrum Kultury, by uczestniczyć w wernisażu
wystawy „Marszałek Józef Piłsudski – Dziś ziemia Wasza jest
wolną”. Wydarzenia historyczne, którym poświęcona została
wystawa, a także poszczególne informacje z życia Józefa Piłsudskiego przedstawił dr Marek Góryński, zaś prezes suwalskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Stanisław Łobacz szczegółowo opowiedział zebranym o poszczególnych eksponatach. Mieszkańcy wystawę będą mogli
obejrzeć w godzinach pracy GCK do 15 sierpnia.
Natomiast w sobotnie popołudnie już po raz czwarty odbył się Memoriał im. Zbyszka Nowickiego w piłce nożnej, w
którym zagrały drużyny: SKFiR „Kowalak” Kowale Oleckie,
GKS „Rospuda” Filipów oraz Czarni Olecko. Mecze rozgry-

V15704

V15105

wane były systemem każdy z każdym. W klasyfikacji generalnej zwycięzcą memoriału została drużyna Czarnych
Olecko, drugie miejsce przypadło w udziale teamowi z Filipowa, zaś na trzecim stopniu podium stanął „Kowalak”
Kowale Oleckie. Najlepszym piłkarzem memoriału został
bramkarz Czarnych Wojciech Muzyk. Imprezę sportową
zakończyła ceremonia wręczenia pamiątkowych pucharów.
Przedsięwzięcia zostały zorganizowane przez Gminne
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich i Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” przy współpracy z
Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, Polskim Związkiem Filatelistów oraz Markiem Nowickim, pomysłodawcą wyżej wymienionych wydarzeń sportowo-kulturalnych.
Zbigniew Sieńko
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VIII Ogólnopolski Turniej
Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza Olecka

26 lipca rozegrano VIII Ogólnopolski Turniej Siatkówki
Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka z pulą nagród 2500
PLN. Sędziowie boiskowi: Sylwester Choiński, Mateusz
Mocias. Obsługa medyczna: Paweł Zdanio.
Siatkarze walczyli nie tylko o wygraną i prestiż, ale również o nagrody finansowe.
Większość siatkarzy występujących na turnieju w Olecku
ma ligową przeszłość w rozgrywkach I ligi siatkówki halowej, czy nawet siatkarskiej Plus Ligi. To oczywiście gwarantowało wysoki poziom i wiele pojedynków było bardzo
wyrównanych - sety kończyły się na przewagi.
W turnieju wzięło udział 18 par, a gry toczyły się „systemem brazylijskim”.
Zwycięstwo odniosła para Kamil Radzikowski i Bartosz Mariański.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. Kamil Radzikowski / Bartosz Mariański (Olsztyn)
2. Mateusz Szymański / Marcin Ociepski (Ostróda)
3. Marcin Kamiński / Bartosz Bednarczyk (Olsztyn)
4. Adam Lewko / Sebastian Romańczuk (Białystok /
Olecko)
5-6. Damian Wierzbicki / Mateusz Sacharewicz (Augustów)
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Mateusz Kownacki / Patryk Tyszka (Olsztyn)
7-8. Krzysztof Modzelewski / Krystian Pachliński (Ełk)
Błażej Masłowski / Piotr Loba (Giżycko)
9-12. Mateusz Szwejkowski / Wojciech Zaborowski
(Suwałki)
Tomasz Topór / Bartosz Hodana (Olecko)
Andrzej Paszkowski / Adrian Białecki (Gołdap)
Szymon Wrzyszcz / Krzysztof Żabiński (Olecko)
13-16. Daniel Kowalko / Rafał Kuźma (Białystok)
Marcin Filipowicz / Cezary Stanisławajtys (Orzysz)
Arkadiusz Bogdan / Artur Opanowski (Olecko)
Paweł Haponik / Łukasz Leszczyński (Olecko)
17-18. Maciej Mendak / Kamil Skrzypkowski (Suwałki)
Michał Sobczak / Michał Koprowski (Orzysz)
Wszystkie pary, które przebiły się do ćwierćfinałów
otrzymały nagrody finansowe.
Najlepsze pary otrzymały też pamiątkowe dyplomy i
statuetki. Organizatorzy wraz z sędziami wybrali również
MVP Turnieju, którym został Bartosz Mariański z Olsztyna. Otrzymał on dyplom i pamiątkową statuetkę.
Oczywiście nie zabrakło również potraw z dziczyzny,
tradycyjnie przygotowanych przez pomysłodawcę tej imprezy, Jerzego Wrzyszcza, a także bigosu i napoju energetyczno-regenerującego, zapewnionych przez Organizatora.
Nagrody wręczał Burmistrz Olecka Wacław Olszewski.
W zawodach uczestniczyło 36 zawodników.
Paweł Maksimowicz

