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ŚWIĘTO POLICJI, s. 10-11

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

L93301

Harcerze
s. 13

Chimera s.16

XXIII OLECKI MARATON
PŁYWACKI
wyniki s. 19
masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping

K12304

tel. 605-869-755 K10910

www.mezomorf.pl
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OLECKO, UL. TARGOWA 10

pizza na telefon, 87-520-31-32
V17812
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Sedranianki

2 sierpnia podczas Swojskich Spotkań w Olecku zaprezentował się zespół folklorystyczny „Sedranianki” z Sedrank. Zespół powstał 1982 r. w Sedrankach z inicjatywy
Jadwigi Wasilewskiej.W latach osiemdziesiątych występował na dożynkach i uroczystościach wiejskich. Brał udział w
przeglądach folklorystycznych. W 1988 r wystąpił w telewizji w programie edukacyjnym o wsi.
W styczniu tego roku zespół przypomniał dawny repertuar i wznowił działalność po dwudziestu latach. W skład
zespołu wchodzą: Danuta Lutyńska, Zofia Szypulska, Romualda Luberecka, Halina Krejpcio i Jadwiga Wasilewska. Od powstania zespołu „Sedraniankom” na akordeonie
gra Adam Krankowski ze Stożnego.
Kobiety dynamicznie zaśpiewały kilka piosenek ludowych, które porwały publiczność do tańca.
Wioletta Żukowska

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

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V15804

V13109
V17602

W dniach 31 lipca do 1 sierpnia podczas XVIII Międzynarodowych Mazurskich Spotkań z Folklorem oraz 2
sierpnia podczas Swojskich Spotkań 2015 rękodzielnicy z
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej skorzystali z możliwości wystawienia swoich produktów.
Wśród rękodzielników znaleźli się: Klaudia i Dorota
Chmielewskie, Jola Sawicka, Zofia Nowikowska, Marianna Sawicka oraz Basia i Zdzisław Skuza.
Stoisko z lokalnymi przysmakami i pamiątkami cieszyło się dużym zainteresowaniem. Można było spróbować
wiejskiego chleba na zakwasie, swojskich pączków, jagodzianek, nadziewanych orzechów, makowca, mrowiska
oraz sezonowych przetworów w słoiku. Pamiątki też miały
wzięcie m.in.kwiaty z drewna, drzewka szczęścia, mazurskie bociany i łabędzie, obrazy malowane na drewnie, zdobione ręcznie kubki i butelki oraz przepiękna biżuteria.
Lokalni rękodzielnicy z niecierpliwością czekają na
następną imprezę, aby móc podzielić się z innymi swoimi
umiejętnościami, dzięki którym mogą
wspomóc swój domowy budżet.
Wioletta Żukowska

na 4stronie internetowej www.olecko.info (w pliku
*.pdf)
to@borawski.pl
Tygodnik olecki 31/914 - r. 2015

KRONIKA PO¯ARNICZA
13 lipca od 18.43 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał w Kozakach gniazdo os z domu mieszkalnego.
14 lipca od 18.57 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
Świętajnie gniazdo os z domu mieszkalnego.
15 lipca od 9.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy
Park z drzewa gniazdo os.
15 lipca od 12.53 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w
Niedźwiedzkich gniazdo os z domu mieszkalnego.
15 lipca od 13.50 dwa zastępy JRG PSP w Giżach zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej.
15 lipca od 20.44 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os
z domu mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej.
16 lipca od 12.42 jeden zastęp OSP Świętajno gasił pożar
posuszu traw w okolicach Zalesia.
16 lipca od 14.39 jeden zastęp JRG PSP w Rosochackich
wkładał młodego bociana do gniazda.
17 lipca od 14.54 trzy zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy
Czerwonego Krzyża pożar dachu w opuszczonym budynku
gospodarskim.
17 lipca od 17.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os z budynku mieszkalnego przy ulicy Czerwonego Krzyża.
17 lipca od 20.59 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo
powalone na drogę w Kukowie.
17 lipca od 21.52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
18 lipca od 4.45 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy
Alei Zwycięstwa pożar altany ogrodowej.
18 lipca od 6.19 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Lenarty gasiły w Lenartach ognisko rozpalone w opuszczonym
budynku gospodarczym.
18 lipca od 8.19 jeden zastęp JRG PSP dogaszał przy ulicy
Alei Zwycięstwa pożar altany ogrodowej.
18 lipca od 15.12 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w
Świętajnie pożar suchej trawy.
18 lipca od 17.23 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Cimochy gasiły w Szeszkach pożar suchej trawy.
18 lipca od 21.18 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kowalach
Oleckich pożar suchej trawy.
20 lipca od 12.33 jeden zastęp JRG PSP zdejmował w Lipkowie kota uwięzionego na dachu budynku gospodarskiego.
20 lipca od 13.42 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania w Sedrankach.
20 lipca od 15.22 jeden zastęp JRG PSP gasił w Rosochackich pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
20 lipca od 18.22 jeden zastęp JRG PSP gasił w Rosochackich pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
21 lipca od 9.19 dwa zastępy JRG PSP usuwały konar
drzewa zwisający nad jezdnią alei Wojska Polskiego.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Pb 95......................... 4,96 zł
PB 98......................... 5.06 zł
LPG............................ 1,79 zł
Olej opałowy............... 2,90 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
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
15.00 - Koko Smoka, film, kino Mazur
8 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Koko Smoka, film, kino Mazur
17.00 - Imperium robotów. Bunt człowieka, film, kino Mazur
19.00 - Klucz do wieczności, film, kino Mazur
9 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XVII Turniej o Puchar „Tygodnika Oleckiego”, korty miejskie
10.00 - VI Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka,
boisko przy kortach
14.00 - Mecz piłki nożnej Unia Olecko - Sparta Augustów,
stadion miejski
15.00 - Koko Smoka, film, kino Mazur
17.00 - Imperium robotów. Bunt człowieka, film, kino Mazur
19.00 - Klucz do wieczności, film, kino Mazur
21.30 - Wesele w Sorrento, 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
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - KS
LZS Fala Farpuny, stadion miejski
13 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
14 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
14.00 - Mecz piłki nożnej Unia Olecko - Mazur Wydminy,
stadion miejski
15 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Piksele, film, kino Mazur
17.00 - Ted 2, film, kino Mazur
19.15 - Naznaczony: rozdział 3, film, kino Mazur
16 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10,00 - VIII Turniej o Puchar ST „Smecz” Olecko, korty
miejskie
10.00 - VII Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka, boisko przy kortach
15.00 - Piksele, film, kino Mazur
17.00 - Ted 2, film, kino Mazur
19.15 - Naznaczony: rozdział 3, film, kino Mazur
21.00 – film „Brunet wieczorową porą, park miejski Gołdap
17 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
18 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
19 sierpnia (środa)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami
organizacji pozarządowych – kadencja
2015-2017
Na podstawie rozdziału 2 Trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/35/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Maz. z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 2591) ogłasza
się nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Olecku będących
przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego na kadencję w latach
2015-2017.
Zgłoszenie kandydatów organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się na
podstawie:
1) karty zgłoszenia kandydata do PRDPP w Olecku, stanowiącej załącznik nr 1 do w/w Trybu;
2) rekomendacji dla kandydata do PRDPP w Olecku, sta-

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

oczekuje na honorowych dawców krwi
Pobór krwi od honorowych dawców w 2015 r. odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul.
Gołdapskiej 27, od godz. 8.00 do godz. 11.00 w poniższych
terminach:
- 6 sierpnia 2015 r.
- 3 września 2015 r.
- 1 października 2015 r.
- 5 listopada 2015 r.
Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

nowiącej załącznik nr 2 do w/w Trybu:
 rekomendacji dokonuje organizacja pozarządowa, posiadająca swoją siedzibą, jednostkę terenową lub oddział
na terenie powiatu oleckiego,
 każda organizacja pozarządowa może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi; w przypadku
udzielenia rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi,
wszystkie rekomendacje uznaje się za nieważne;
3) oświadczenia kandydata, stanowiącego załącznik nr
3 do w/w Trybu.
Termin składania zgłoszeń do 14 sierpnia 2015 r. za
pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego
w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub osobiście
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, pokój 22
(decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązujących wzorach z dopiskiem „Nabór na członków PRDPP
w Olecku 2015”.
Na podstawie złożonych zgłoszeń zostanie stworzona
lista kandydatów, która zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku www.powiat.olecko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe/ Aktualności i na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku.
21 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa
32) odbędzie się spotkanie Starosty Oleckiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na którym organizacje dokonają wyboru przedstawicieli sektora pozarządowego do składu Rady spośród umieszczonych na liście
kandydatów.
Zarząd Powiatu w Olecku w drodze uchwały powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w
Olecku, w skład której wejdą również przedstawiciele Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Olecku.
Marian Świerszcz
Starosta Olecki

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:

K10810

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Aniela Jelińska
• Ryszard Krol
• Mikołaj Krostowski
• Jakub Niedźwiedzki
• Milena Sienkiewicz

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ 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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Słońce nad naszymi głowami
pracuje wytrwale. Lato rozsiadło się
na plażach, kafejkach, na kocach i
pod parasolami. Lodziarnie oblężone... Schłodzone napoje znikają ze
sklepów na bieżąco. Ulice, mimo,
że środek dnia wyglądają na ospałe i
pustawe. Naturalnie, jeśli wziąć pod
uwagę normalny codzienny ruch,
poza wakacjami.
Za to na trasach do i z miasta więcej rejestracji związanych z turystyką. Przynajmniej mi się tak wydaje.
Co tam?! Gdzie nie spojrzeć, wszędzie lato. Że czasami
burze? Taki urok tej pory roku. Życzyć sobie trzeba tylko
aby burze były krótkie, bez zbytniego wiatru i z ciepłym
rzęsistym deszczem. Takim deszczem, że się chce w nim
chodzić bez parasola i moknąć.
Najwspanialsze kąpiele były wtedy, gdy po upale wieczorna burza ochłodziła powietrzne. Woda w jeziorze była
jak podgrzewana. Ciepła i nie chciało się z niej wychodzić.
Zapadał zmrok, a wokół cisza i tylko słychać spadające
krople z liści drzew. Wychodziło się z wody, okręcało ręcznikiem i patrzyło na pierwsze zapalające się gwiazdy. Czasami, pod koniec lipca i do połowy sierpnia przelatywały
przez nieboskłon meteory. To Ziemia zatoczyła pełny krąg
wokół Słońca i weszła w pas Perseidow.
Dlaczego piszę w czasie przeszłym? Teraz też tak jest. I
jeśli chodzi o pogodę i kosmos to nic się nie zmieniło. Naprawdę... Tylko ja mam coraz mniej czasu, by gdzieś nad
takie ciepłe wody po burzy trafić.
Podróże to przecudowna rzecz. Warto jeździć by patrzeć na cuda naszego świata. Warto też o nich opowiadać,
bo nie wszystkim jest dane mieć czas, pieniądze i chęć, by
przemierzać drogi Naszej Ziemi.
Kiedyś, gdy żyliśmy w ustroju tzw. socjalistycznym tylko nieliczni mogli wyjechać z kraju. I Bóg raczy wiedzieć

czym się wtedy kierowała władza wydając paszporty.
Były ich dwa rodzaje, jeden na kraje, w których władze
sprawowali komuniści i drugi normalny do wszystkich
krajów świata. Ja nigdy nie dostałem żadnego z tych
paszportów.
Za to marzyłem o żeglowaniu. Zwiedzaniu. Podróżach... i gdy tylko padła komuna od razu załapałem się na
morskie rejsy. To była przygoda. Wspaniała. Porty, mariny, muzea, starówki miast i parki, układy ulic, domy w
których rodzili się słynni ludzie, pomniki, mosty, kanały i
między tym bezkresne, wymagające i nie znoszące braku
pokory morze. No i przyjaciele z rejsów. Ludzie, na których mogę polegać. Żeglarki i żeglarze, którzy sprawdzili
się po wielokroć. Przyjaciele, którym kładąc się na odpoczynek w pryczy powierzam swoje życie.
Trochę to śmieszne, ale o tym, że uprawiam sport ekstremalny dowiedziałem się dopiero od profesora Andrzeja
Rutkowskiego, który miał u nas łacinę. Na zjeździe usiadł
z nami i zaczęliśmy wspominać dawne czasy. W pewnym
momencie powiedział do mnie, że „bardzo martwi się o
syna. Bo wie Pan. On uprawia sport ekstremalny. Żeglarstwo. Czasami nawet pływają całą rodziną!”
Jego syn jest jednym z kilkunastu moich przyjaciół
od żeglowania. Jest też zapalonym wędkarzem morskim.
Poluje na dorsze na Bałtyku i w Norwegii. Ale, że żeglarstwo jest sportem ekstremalnym dowiedziałem się
dopiero kilka lat temu. I naprawdę, Proszę Państwa, nie
zdawałem sobie z tego sprawy.
Nie mam teraz czasu, by popłynąć w wesołej kompanii. Patrzeć jak woda przelewa się w kilwaterze, trzymać
ster, czuć wiatr na twarzy i radość, że się jest...
Z braku czasu wyruszam jednak na krótkie żeglarskie
przygody: na Wielkie Jeziora Mazurskie albo nad ukochane jezioro Rajgrodzkie. Postaram się opisać kilka z
tych miejsc w cyklu „Warto zobaczyć”. Szczególnie jezioro Rajgrodzkie oraz kawałkami jeziora mazurskie.
Teraz tę stronę „okupuje” Grażyna Serafin i opowiada
o wyprawie do Hiszpanii. W kolejce czeka jeszcze sporo
opisów wycieczek.
Właśnie! Gdy już umiałem czytać, to najbardziej lubiłem książki przygodowe. Czekało się na kolejne wydanie przygód Tomka Szklarskiego. Jednym tchem „pożerało się” w „Pustyni i w puszczy”. Szczególnie cenne
były książki z takim stateczkiem na okładce. Pisali je podróżnicy polscy i obcy i miały piękne ilustracje. Rodzice
zaprenumerowali „Poznaj Świat”. Jednak najważniejsze
w tamtych czasach były nie obrazki ale litery. Książki to
były cale składy liter, wyrazów i zdań. I to one prowadziły przez świat.
Potem dopiero było radio, a pod koniec szkoły podstawowej wkradła się do domów telewizja.
Tak. Zaczynałem podróże po świecie od opisów
miejsc. Później dopiero wyruszyłem po przygodę.
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl

Nie biorę i jestem cool

„Nie biorę i jestem cool. Taniec nowoczesny jako metoda
profilaktyki uzależnień wśród młodzieży”. Tak oto nosi tytuł
projekt, do realizacji którego przystąpiła grupa taneczna „Na
MaXa” z Kowali Oleckich wraz ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”. Działanie odpowiada
na problem zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży, a
także zakłada zwiększenie oferty kulturalnej na terenie gminy Kowale Oleckie. W skład grupy projektowej weszło ponad dwadzieścia osób w wieku 10-18 lat z terenu gminy.
W ramach projektu przewidziane są regularne zajęcia
taneczne, konkurs tańca nowoczesnego, a także spektakl taneczny o tematyce profilaktyki uzależnień.
Grupom tanecznym, w ramach działań projektowych,
udało się wystąpić na Kowaliadzie – cyklicznej imprezie
promującej gminę Kowale Oleckie w regionie, a także podczas Dnia Wiatraka w Wieliczkach.
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Układy choreograficzne opracowane przez instruktorkę
Justynę Biśtygę, przyjęte zostały przez publikę gorącymi
oklaskami, co zmobilizowało młodzież do ciężkiej pracy, a
pomysłów im nie brakuje.
- Realizacja projektu tanecznego jest świetnym pomysłem. Młodzież od dawna interesuje się tańcem, dlatego
też z zapałem uczestniczy w zajęciach tanecznych, podczas
których ich uczestnicy poznają kroki poszczególnych tańców nowoczesnych, nowe układy choreograficzne. Uczą się
także elementów ruchu scenicznego, a przede wszystkim
znakomicie się bawią, bo projekt ten stwarza możliwość
spotykania się oraz znakomitej zabawy w rówieśniczym
gronie, i o to właśnie chodzi! – mówi Justyna Biśtyga.
Działania przewidziane w ramach projektu będą trwały
do końca listopada bieżącego roku.
Zbigniew Sieńko

Awanturnik
wylądował w areszcie
Punkt edukacyjny EduCare
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

K13202

- 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

Zatrzymaniem w policyjnym areszcie zakończyła się
interwencja przeprowadzona przez oleckich policjantów
wobec 52-letniego mieszkańca gminy Kowale Oleckie.
30 lipca po 18.00 oficer dyżurny oleckiej komendy
został poinformowany o awanturze domowej u jednej z
rodzin zamieszkałej na terenie gminy Kowale Oleckie.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że pijany
52-latek wszczął awanturę domową w trakcie której wyzywał żonę, wyganiał ją z mieszkania oraz groził, że ją zabije.
Mężczyzna był agresywny w związku z czym został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Badanie alkomatem w organizmie Zbigniewa D. wykazało blisko 3
promile alkoholu.
Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13002
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Spotkanie z profesorem
Jerzym Stankiewiczem

W ubiegły piątek 31 lipca w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z profesorem Jerzym
Stankiewiczem.
J. Stankiewicz opowiadał o swoim ojcu, Romualdzie Stankiewiczu, który pełnił do roku 1949 funkcje
starosty oleckiego.
Opowiedział też o środowisku inteligencji wileńskiej, z której wywodziła się znaczna część oleckich
osadników.
Podczas spotkania obecny wójt gminy Świętajno i
były starosta Andrzej Kisiel zaapelował o nazwanie
ronda, które prawdopodobnie zostanie zbudowane na
styku ulicy Kolejowej i alei Wojska Polskiego obok
stacji PKP imieniem Romualda Stankiewicza.
bmb

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.

Trzy osoby ranne w wypadku
w Sedrankach

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego do którego doszło 25 lipca w Sedrankach.
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 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
podkomisarz Tomasz Jegliński

Trzeźwy poranek
na drogach powiatu

27 lipca w godzinach od 5 do 10 na terenie powiatu oleckiego policjanci przeprowadzili działania „Lejek”. Podczas
kolejnej już akcji funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości
ponad 200 kierujących. Tylko jeden zdecydował się na jazdę
po alkoholu.
Michał M. został zatrzymany przez policjantów ruchu
drogowego po godzinie 6.00 na ul. Kościuszki w Olecku.
26-latek kierował motorowerem marki ZIPP. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 0,5 promila
alkoholu.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara aresztu albo grzywna.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

to@borawski.pl

Przegląd
słów i zdań
1. Spokojnie. To nie tytuł nowego periodyku, który pojawił się w
sezonie ogórkowym. W sezonie, gdy
lato wchodzi bosą stopą w sierpień,
zrobiłem remanent w wycinkach druków zwartych (i nie tylko!). Opatrzyłem je stosownymi wtrętami z okolic Warmii i
Mazur, Suwałk, Podlasia. Dalekie strony, a takie bliskie. Publikuję, bo lato ucieka, a nie czeka. Jak las, rzeka, jezioro,
plaża… Czynię to pomny, że nie mam innego wyboru niż
dostosować się do rad majora lotnictwa, inżyniera Edwarda
Murphy’ego, który uczulał: „Jeżeli myślisz, że idzie dobrze
– na pewno nie wiesz wszystkiego”. Nie trzeba się śpieszyć
jak poucza chińska opowiastka: Deszcz zaskoczył rolników w
środku pola. Wszyscy popędzili co sił w nogach w poszukiwaniu schronienia, tylko jeden szedł normalnym krokiem. –
czemu nie biegniesz? – zapytał ktoś. - Po co? Przecież przede
mną też pada.
2. W MAGAZYNIE ŚWIĄTECZNYM, weekendowym
wydaniu „Gazety Wyborczej”, ukazuje się rubryka językowa
pn. MIĘDZY SŁOWAMI, w której piszą trzej profesorowie,
spece od języka polskiego. Andrzej Markowski dyrektor Instytutu Języka polskiego Wydziału Polonistyki UW, absolwent
Poniatowskiego, wspomina szkołę średnią:
Miałem bardzo surową wychowawczynię – starszą,
70-letnią panią, która na całe życie nauczyła mnie dyscypliny w pracy. Jej motto brzmiało: „Oceny nie wyszachrujesz,
oceny nie wypłaczesz, oceny nie wykłócisz”. Jak spotykam
się z kolegami po latach, recytujemy to hasło chórem. Pamiętam, że na studniówkę postanowiliśmy jej pokazać, jacy
to z nas buntownicy, i zamiast krawatów włożyliśmy żaboty i
koronkowe mankiety niczym zespól Trubadurzy. Niestety, ponieśliśmy klęskę - wychowawczyni była zachwycona naszymi
strojami.
Pan prof. Jan Miodek, którego studenci nazywają „zakręcaczem żarówek”. Oto, co powiedział o tym swoim geście
uczony z Wrocławia: „(…) Ten gest jest tak wyrazisty, że mój
młodszy wnuczek, który jeszcze nie ma dwóch lat, wita mnie,
unosząc w górę rękę i przekręcając w nadgarstku swoją maleńką dłoń. Jurek Bralczyk zapytał mnie, czy ja te żarówki
zakręcam, czy odkręcam. Sam nie wiem. Zdaje się, że tu nie
ma reguły. (…)
Profesor Jerzy Bralczyk w wieku sześciu lat nauczył się
samodzielnie czytać. Rodzice pracowali w wiejskiej szkole
pod Ciechanowcem. Oddajmy głos profesorowi: (…) Podobno wyczytywałem litery z gazet, którymi były wykładane podłogi po moim umyciu. Zwłaszcza z „Trybuny Ludu” i
czasopisma „Gromada – Rolnik Polski”, które wtedy do nas
przychodziły. Ale nie było to czytanie ze zrozumieniem. (…)
Pan profesor, to znana postać. Pisze, występuje w radio,
telewizji, bywa na salonach. Podziwiam jego siłę i witalność.
Wcale się nie dziwię, że wydał zbiór mini tekstów o jedzeniu
pt. Jeść!!! Z apetytem to się czyta i ze smakiem. Od A (ananas) do Ż (żurek). Felietoniki są ozdobione dowcipnymi ilustracjami. Ponieważ nie ma spisu treści, więc naliczyłem 176
kawałków literacko-dziennikarskch. Językoznawca zauważył, czego nie dostrzegłem, że pasztet luksusowość „stracił
wskutek popularności różnych drobiowych podlaskich kontekstów.(…)”.
Słowem, jedzmy, ale… nie pełnymi ustami.
3. W 2015 roku pojawiło się 501 zdań polskich, czyli
tomiszcze prof. Jerzego Bralczyka. Zbiór komentarzy zdań,
które krążą jak Polska długa i szeroka. Od A (A bodaj cię!) do
Ż (Życie jest nowelą). Pan profesor wybrał cytaty, które weszły do przysłów. Są znane i powtarzane. Mnóstwo drobnicy.
Był dobrotliwy, jeżeli chodzi o selekcję. Niejeden przemknął
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przez jego sito. Sypnął garście słów. Krótkie teksty, które
długo się pisze. Pointa jest nawiązaniem do tytułu. Pisze
takimi zdaniami o zdaniach polskich, że prościej się już
chyba nie da. Czyta się to z uśmiechem na ustach. Profesor lubuje się w języku mówionym, w anaforach. Dozuje
dowcip z aptekarską miarą. Zachwyca jego polszczyzna.
Świetnie trawestuje. Ma niebywałą erudycję. Jak się to
czyta, to słychać szelest innych książek. Ma słabość do
„Pana Tadeusza”, choć Henryka Sienkiewicza też wysoko
ceni. Zdania polskie prof. Jerzego Bralczyka powinny być
zakwalifikowane do lektur w gimnazjum. Jak słowo daję!
Aha! Wśród tych zdań znaleźć można z Warmii i Mazur, Podlasia i Suwalszczyzny, które odnotowuję ku pamięci, z drobnym profesorskim komentarzem, żeby inni mogli
się zachwycić. Oto wyciąg z tomiszcza, jaki napisał profesor Mazowszanin:
Będziem jedli, będziem pili, będziemy się weselili.
Powiedzenie (XIX w.), „(…) Ten ludowy okrzyk spopularyzowała Maria Konopnicka w znanej wszystkim powieści
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, gdzie chłopi w karczmie za pomocą ludowych instrumentów tak sobie ducha
dodają. (…)”, s. 34
Coca-cola to jest to. Hasło reklamowe, Agnieszka
Osiecka (1971), „(…) Nie w całym kraju, dzielił on się
wtedy na rejony coca-coli i pepsi-coli – o ile pamiętam,
coca była na przykład w Warszawie i na Śląsku, a pepsi
między innymi w Krakowie i na Podlasiu. Janusz Minkiewicz zaproponował dla pepsi-coli slogan „lepsi piją pepsi”,
ale nie przyjął się (…)”, s. 79
Idzie żołnierz borem, lasem, przymierając z głodu
czasem. Anonimowa pieśń (XVI w.) „Początkowo żołnierz
podobno jechał, potem go spieszono. Częste są pieśni drogi, w których się, właśnie w czasie teraźniejszym, jedzie i
idzie. Tak jest w tradycji ludowej i nie tylko. Raz Mazury
jadą z góry, raz starzyk idzie przez podwórze. Jadą ci, którzy mają się lepiej. (…)”, s. 147
Jaś nie doczekał. Maria Konopnicka (1842-1910) „Jaś
nie doczekał” (1883), „Nie pamiętamy dobrze, czego to Jaś
nie doczekał, ale wiemy, że nie doczekał. I kiedy ktoś nie
doczekał czegoś, staje nam w pamięci Jaś. I kiedy obawiamy się, że sami czegoś nie doczekamy, znów Jaś się przypomina. Krótko mówiąc, jak ktoś czegoś nie doczeka, to
Jaś. (…)”, s. 170
Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka. Mira Zimińska-Sygietyńska (1901-1997) „Kukułeczka” (1953),
„Dawna ludowa piosenka była przerabiana najpierw, pod
koniec XIX wieku, przez Marię Konopnicką i umieszczona w „Śpiewniku dla dzieci”. Tam było „kukułeczka kuka,
gniazdka sobie szuka”. Zapewne, czego poetka już nie
dopowiedziała, gniazdka do złożenia swojego kukułczego
jaja, z którego wylęgnie się wielkie, wredne, żarłoczne pisklę, które potem wyrzuci z tego gniazdka inne, biedne,
pisklęta. (..)”, s. 220
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Maria Konopnicka
(1842-1910) „Rota” (1908), „Śpiewamy tę dziwną deklarację od lat, niezwykle podniośle zapewniając, że nie rzucim
ziemi. Tej ziemi. Czyli że nie wyjedziemy i ziemi nie zostawimy. My, cały naród. Na pewno nie rzucimy. (…), s. 296
Pójdź dziecię! Ja cię uczyć każę! Maria Konopnicka
(1842-1910) „Przed sądem” (1881), „(…) Pocieszające,
że porządny i wrażliwy sędzia Konopnickiej będzie raczej
komuś kazał uczyć dziecko, niż dziecku być przez kogoś
uczonym.”, s. 360
Pan profesor Jerzy Bralczyk ujął mnie, pisząc aż trzy
razy - „Jestem ze wsi, to wiem”. Ponieważ też jestem (z
innej mazowieckiej) wsi niż pan profesor, konkretnie z Kopanej, poczta Tarczyn, więc nie muszę pisać, że zaimponowała mi taka pewność niepewności. Książki pana prof.
Jerzego Bralczyka czyta się od deski do deski, bo nie są
napisane drewnianym językiem.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Występ „Prząśniczek” i „Jarki” na Jarmarku Folkloru
w Węgorzewie
jak uznanie jurorów oraz publiczności – mówi kierowniczka
Prząśniczek Zofia Domin.
Tegoroczny występ na Jarmarku Folkloru w Węgorzewie
zespoły także mogą zaliczyć do udanych. Podczas prezentacji dobranego repertuaru, zachowały one archaiczne melodie
oraz słowa wybranych pieśni, co zostało dostrzeżone przez
jurorów. Co prawda, grupy z Kowali Oleckich w przyszłym
roku na festiwal kazimierski nie pojadą, ale za to jurorzy zalecili, by reprezentowały one województwo warmińsko-mazurskie podczas innych makroregionalnych i ogólnopolskich
festiwali oraz przeglądów kultury ludowej.
Zbigniew Sieńko

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.

B16901

L92707

W dniach 1-2 sierpnia Węgorzewie już po raz trzydziesty
ósmy odbył się Międzynarodowy Jarmark Folkloru, będący
największym wydarzeniem popularyzującym kulturę ludową
w regionie. Pośród uczestników przedsięwzięcia nie mogło
zabraknąć zespołów folklorystycznych funkcjonujących przy
Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich „Prząśniczek” oraz „Jarki”.
Zespoły ludowe z Kowali Oleckich w Węgorzewie
występowały
wielokrotnie,
zdobywając uznanie starannością prezentacji utworów oraz
wysokim poziomem artystycznym. Świadczą o tym liczne
wyróżnienia oraz nagroda Złotego Jelonka przyznawana za
szczególną troskę w pielęgnowaniu tradycji. Prząśniczki nagrodę tę otrzymały trzykrotnie,
zaś Jarka dwukrotnie.
- Jarmark Folkloru jest dla
każdego zespołu folklorystycznego z województwa jednym
z najważniejszych wydarzeń w roku. Do udziału w nim przygotowujemy się przez kilka tygodni, by wypaść jak najlepiej,
bowiem nie ma nic bardziej motywującego do dalszej pracy,
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Święto Policji

31 lipca br na centralnym placu miasta oleccy policjanci obchodzili Święto Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie
policyjne. W imprezie udział wziął zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Adam Kall,
Wacław Olszewski Burmistrz Olecka, Marian Świerszcz
Starosta Olecki, Wójtowie gmin, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, Prokuratury, Sądu, Lasów Państwowych, delegacje z Litwy i Estonii, rodziny policjantów
oraz wielu innych zaproszonych gości.
Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. Po jej zakończeniu funkcjonariusze przemaszerowali na centralny
plac miasta, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, przeglądu pododdziału dokonał mł. ins. Adama Kall. Komendant Powiatowy Policji insp. Rafał Klauza przywitał przybyłych gości
oraz podziękował za pracę policjantom i pracownikom cywilnym.
„W tym roku przypada kolejna ważna rocznica- mija 96
lat od utworzenia Policji Państwowej, 25 lat od uchwalenia
ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 r. oraz 90 lat od przyjęcia
do służby w Policji pierwszej kobiety. To święto to dzień w
którym w sposób szczególny przyglądamy się temu, co było
oceniamy dokonania i zastanawiamy się co zrobić aby w
przyszłości jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszego mia-

Tygodnik olecki 31/914 r. 2015

11

sta, powiatu, naszej małej ojczyzny (…).
Olecka policja podobnie jak cała nasza instytucja zmienia codziennie swoje oblicze. Staje się coraz bardziej profesjonalna coraz lepiej wyposażona, coraz skuteczniejsza ,
zatrudniająca coraz młodsze i lepiej wykształcone kadry.
To właśnie dzięki wiedzy, zaangażowaniu i rzetelnej
pracy swoich funkcjonariuszy i pracowników, Olecka Policja osiąga od lat wysokie efekty w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Świadomość, że nasza trudna
służba przynosi efekty, oraz że mieszkańcy darzą nas zaufaniem, motywuje nas do działania - chcemy naszą pracę
wykonywać coraz efektywniej. (…) Bez waszego zaangażowania i poświęcenia, bez profesjonalizmu i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji wiele rzeczy byłoby
niemożliwych do zrealizowania. Wstępując w szeregi Policji wszyscy przyjęliście na siebie obowiązek niesienia pomocy tym którzy jej potrzebują. Robicie to z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i determinacją zdobywając
uznanie i szacunek ludzi, którym na co dzień służycie. Za to
wszystko serdecznie wam dzisiaj dziękuję.

Życzę Wam Panie i Panowie, abyście potrafili każdego
dnia odkrywać Wasze powołanie do służby, Waszą misję
bronienia ludzi przed zagrożeniami, różnymi patologiami,
przed przestępczością. Wybraliście trudną drogę życia, wymagającą wielu wyrzeczeń, ale dzięki temu można z całą
pewnością powiedzieć o was, że jesteście ludźmi nadziei.
Z każdym policjantem każdy człowiek łączy jakąś nadzieję.
Nadzieję na to, że gdy ten człowiek poczuje że jego wolność
została zachwiana, to policjant jest tym, który pomoże mu
ją odzyskać.
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Jednocześnie serdecznie Gratuluję wszystkim awansowanym i odznaczonym. To co będzie za chwilę waszym udziałem
to wyraz podziękowania za wasze zaangażowanie w służbie na
rzecz miejscowego społeczeństwa i państwa którego jesteście
funkcjonariuszami. Odznaczenia i awanse zobowiązują was
jednak do bycia twórczymi i krytycznymi wobec siebie, a także elastycznymi w działaniu, zobowiązują do systematycznego
podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.”
W trakcie uroczystości jeden policjant został odznaczony brązowym medalem „Za długoletnią służbę” oraz dwóch
otrzymało brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.
Z okazji tegorocznego święta 18 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne.
Ponadto w trakcie uroczystości Burmistrza Olecka Wacław Olszewski oraz Nadleśniczy Zbigniew Poniatowski zostali wyróżnieni medalem „Za Zasługi Dla Policji”.
Wzorem lat ubiegłych Komendant Powiatowy Policji w
Olecku insp. Rafał Klauza wręczył listy gratulacyjne rodzicom trzech policjantów, którzy wyróżniają się w codziennej
służbie. W ten sposób podziękował rodzicom funkcjonariuszy
za trud włożony w ich wychowanie oraz za zaangażowanie i
profesjonalizm, jakim wykazują się ich dzieci podczas wykonywania zdań służbowych.
W tym roku obchody Święta Policji łączą się z 90 rocznicą powołania do służby kobiet. Z tej okazji Burmistrz Olecka Wacław Olszewski podarował każdej z funkcjonariuszek
czerwoną różę.

Nominacje na stopnie
komisarz Adam Brodowski na nadkomisarza
starszy aspirant Tadeusz Guzewicz na aspiranta sztabowego
aspirant Andrzej Kopiczko na starszego aspiranta
aspirant Marcin Maciejewski na starszego aspiranta
aspirant Mirosław Stachurski na starszego aspiranta
aspirant Mirosław Wydra na starszego aspiranta
aspirant Łukasz Sznel na starszego aspiranta
aspirant Dariusz Bziom na starszego aspiranta
mł. asp.Tomasz Bolesta na aspiranta
sierż.szt. Robert Smokowski na młodszego aspiranta
sierż.szt. Justyna Sznel na młodszego aspiranta
st. sierżant Katarzynana Chudzińska na sierżanta sztabowego
st. sierżant Mateusz Głębocki na sierżanta sztabowego
st. sierżant Rafał Wasilewski na sierżanta sztabowego
st. post. Szymon Żurawlew na sierżanta		
st.post. Justyna Bzymek na sierżanta		
posterunkowy Łukasz Ratuszny na starszego posterunkowego
posterunkowy Roman Kalski na starszego posterunkowego

Minister Spraw Wewnętrznych uhonorował
Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” aspiranta
Krzysztofa Bobowicza oraz aspiranta Jarosława Niewulisa
Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę aspiranta
Dariusza Bielenicę

Na zakończenie uroczystości głos zabrali także przybyli goście, którzy podziękowali oleckim policjantów za codzienną służbę oraz gratulowali otrzymanych odznaczeń i
awansów.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
fot. Mirosław Orłowski
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Warto zobaczyć

Hiszpańska pętla (część 2)
Grażyna Serafin
Stadion FC Barcelona Camp Nou. Odmawiam sobie tej
przyjemności za dwadzieścia dwa euro, choć wierzę, że to
nie lada przeżycie dla fanów piłki nożnej. Połowa z naszej
grupy weszła na murawę, do szatni piłkarzy i loży komentatorów, a wycieczkę zakończyła w sklepiku z pamiątkami.
Walencja – Anglicy uznają ją za bardzo atrakcyjne miasto
na weekend, to w tym mieście większym od Gdańska historia
miesza się z nowoczesnością. Ma doskonałe, szerokie plaże,
a zimą temperatura przekracza piętnaście stopni, na plusie,
oczywiście. W tutejszej katedrze Catedral de Valencia kryje
się święty Graal – naczynie – relikwia, z której prawdopodobnie pił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. W Walencji
jest wiele zabytków z różnych epok, na przykład giełda jedwabiu, czy pałac z pięknym alabastrowym porykiem.

W Walencji odkrywamy perły nowoczesności – Miasto
Sztuki i Nauki; to ogromna budowla na wodzie w kształcie oka. Znajduje się w nim: planetarium, oceanarium, kino
IMAX, opera, sale koncertowe, Muzeum Nauki i Techniki;
trafić tam można aleją botaniczno – artystyczną. I cud –
atrakcje w dolinie Turii. Aby uchronić miasto przed powodzią, wykopano nowe koryto rzeki Turii,
a w suchym korycie utworzono park – Ogrody Turii, który ciągnie się przez 12 km i zwany jest „zieloną rzeką”. Są
tam alejki do spacerów, biegów, ścieżki rowerowe, boiska
piłkarskie, jeziorka, fontanny, kawiarnie. Po prostu cud!
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Purullena - Wioska Troglodytów. Mieszkańcy tej wioski wykorzystują naturalne walory gór Sierra Nevada i wydłubują w wapiennych skalach całe mieszkania, czyli żyją
w jaskiniach.
Jest tam jedno okno, nie muszą wzmacniać stropów,
stała temperatura; jest tam tak od 300 lat, dziedziczą z pokolenia na pokolenie, płacą czynsz. Rodzina, która udostępnia swój dom jako muzeum ma dwoję małych dzieci.
Nie mogą tam mieszkać osoby, które nie „radzą” sobie
z brakiem okien. Brr, ale rodzina sympatyczna i… odjazdowa.

W drodze do następnego miasta, pilot zdradza nam
dwie tradycje Hiszpanów.
Pierwsza związana jest z jedzeniem to hamon iberikon,
czyli wielka szynka z kością. Najpierw jest obłożona duża
ilością soli i przypraw, a potem suszona przez długi czas.
Pełno ich wiszących nie tylko w sklepach, ale też w barach.
Początkowo budziły w nas niesmak estetyczny pomieszany z odrazą. Kosztują nawet od 100 do 300 euro. Każda z
nich ma etykietę. Najdroższa jest ta z czarną etykieta, co
oznacza, że świnia, z której pochodzi, karmiona była tylko
żołędziami. Kiedy po roku, dwóch szynka dojrzeje, trzeba
odkroić wierzchnią warstwę, tę z solą, a następnie odcinać
bardzo cienkie plasterki szynki.
Tę czynność wykonuje krajacz szynki – specjalnie
przeszkolony człowiek. Nie kupiliśmy całej hamon iberikon, bo nie zmieściłaby się w walizce, ale kilka plastrów
można było spróbować na śniadaniu w jednym z hoteli.
Podsmażona smakowała jak nasz dobry boczek. Może tak
nakarmić świnie żołędziami i wywiesić kawałki boczku w
domu nad stołem?
„Tabejer” (jeśli dobrze zapamiętałam to słowo) – to kolejna tradycja, dotyczy głównie płci męskiej. Wieczorem,
kiedy już miną największe upały, mężczyźni spotykają się
„na jednego” w barach. Żeby jednak sprawdzić, czy w innych barach jest równie sympatycznie, wędrują od baru do
baru celem sprawdzenia tego.
Do domu wracają nad ranem. Cóż, tradycja.
c.d. nastąpi
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Od 14 do 27 lipca harcerze z 15DH „LEGA-NIE”, zawodnicy Czarnych Olecko i młodzież niezrzeszona przebywała na
obozie w Jarosławcu. W czasie pobytu uczestnicy zwiedzili
Szkołę Policji w Słupsku, Bunkry i Wystawę Klocków Lego
w Ustce, Park Dinozaurów w Łebie.
Zajęcia sportowe pod czujnym okiem Kamila Szarneckiego i Marka Stankonowicza zaowocowały tym, że do
Olecka przyjechały dwa I m - Puchary Wójta Gminy Postomina wywalczone w Turnieju 6 piłkarskich „Wakacje z piłką”.
Skład drużyn: rocznik
2002 i młodsi: Franek Antkiewicz, Olek Zawistowski,
Filip Zawistowski, Filip Bożewicz, Jan Maksimowicz, Igor
Borys, Kacper Gajda, Hubert Brodowski, Maciek Olszewski, Kamil Buchowski; rocznik 2001 i starsi: Maciej Fiećko,
Maciej Waszkiewicz, Szymon Ropel, Adrian Borowski,
Miłosz Myszkiewicz, Sebastian Selwocki, Tadeusz Szarnecki, Filip Miłowicki i Kacper Parafinowicz.
Zresztą wszyscy uczestnicy mieli możliwość sportowego
rozpoczęcia dnia, a mianowicie o 6 rano trening biegowy nad

morzem. Prowadził Marek Stankonowicz i Grażyna Hołownia.
Wszyscy chętni wzięli udział w XIX Biegu Śniadaniowym razem z Mistrzem Olimpijskim Jackiem Wszołą. Nad
sprawami harcerzy czuwał Katarzyna i Karolina Fiećko
oraz Magda Sadowska.
Miło nam, że 11 harcerzy z 15 DH „LEGA-NIE” złożyło
przyrzeczenie harcerskie: Szymon i Amelia Ropel, Alicja
Dembińska, Rozalia Piotrowska, Jakub Mackun, Jakub
Gościewski,Jakub Maciejewski,Weronika Giero, Paula
Ulińska, Izabela Kalinowska, Miłosz Myszkiewicz.
Obóz zorganizowała Komenda Hufca ZHP Olecko. Do
zobaczenia za rok na harcerskim szlaku.
opracowanie as, fot. ZHP Olecko

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b15105

Rozpoczęcie
kursu

27
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L92509

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V15605

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 V17202

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

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

V13907

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B16003
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17003
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V03226

K11109

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B15803

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15934
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V17212
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15615
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15924
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V12719
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B15704
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

B16402

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09115

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

GEODETA, tel. 500-299-313

K13302

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
V12410

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14109
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B16601
* „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
V16004

PIZZA NA TELEFON

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

V17802

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B15903
* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K12404
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V15715
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K12504
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15604
* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI,
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12007
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B15305
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990
V15725
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V17612

USŁUGI

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

K12603
V12510

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

V15405

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B14407
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V14017
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L93103
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B16102
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B15205

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K11010
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13408

V17103

B14507

B14806

V15505

V17402

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

K14906

V13039

V14007

AUTO LAND

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
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* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13009
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17832
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12310

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
V13309
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V18111
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V15914

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B16801
K12702

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

V12709

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B146701

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V14108

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L93202
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K12902

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14706
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V17822
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12802

SPRZEDAM

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

V12809

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V15625
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B16202
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B16502
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b10
* 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 V13329
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13029
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V17312
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 V12319
* 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 K13102

WYNAJEM
V17702

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 K10820
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10830
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b09
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B15405

* 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 B15404
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b10
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B16302

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12320

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V17842

* pokoje, tel. 500-708-095 K07011

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

to@borawski.pl

Chimera

W dniach 24-26 lipca olecka publiczność miała okazję po
raz piąty wziąć udział w święcie młodego teatru. W sali Teatru
AGT odbyła się kolejna edycja Oleckiego
Festiwalu Teatrów Amatorskich CHiMERA
organizowana przez Fundację Akademia Radosnej Twórczości oraz Teatr HOC LOCO.
Do naszego miasta przyjechało osiem grup
z całego kraju, pojawili się również goście
i spektakle miejscowych zespołów. Wydarzeniu towarzyszyły
także warsztaty, w których wziąć udział mogli wszyscy chętni.
Pierwszy dzień rozpoczął się pokazem krótkich animacji
studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Publiczność
miała okazję obejrzeć filmiki stworzone różnymi metodami- z
wycinanek, zdjęć, w formie grafiki komputerowej czy teatru
cieni.
Następnie na widzów czekała niespodzianka- zamiast planowanego spektaklu ,,Śnienie” Teatru Amalgat, pojawiła się
wariacja wokół spektakli wystawianych przez teatry Amalgat i
HOC LOCO na przestrzeni ich działalności. Spektakl był przeplatanką scen i motywów zaczerpniętych z granych niegdyś
widowisk.
Następnie wystawiony został ,,UŁOM-Rylejszyn”, który
swoją premierę miał podczas zeszłorocznej edycji festiwalu. O
godzinie 18:30 na scenie pojawił się Teatr Ło/Men z Lubawy,
ze spektaklem ,,Poszukiwany P. M.”. Razem z aktorami publiczność postawiła sobie pytanie ,,Jaki powinien być idealny
kandydat na męża?”, na które aktorzy szukali odpowiedzi w
formie zabawnych dialogów i scen.
Jako kolejny zaprezentował się Teatr Okoliczności wystawiając premierową ,,Czerwoną sukienkę”. Był to spektakl
wywołujący refleksję na temat swobody bycia sobą, poddaniu
się pasji i pozwalaniu sobie błądzić we własnych instynktach
i marzeniach.
Dzień zakończył recital znanej oleckiej publiczności Olgi
Grzędy. Zaśpiewała ona utwory, które jak sama mówi, są mniej
lub bardziej związane z jej życiem. Dotrzymała również obietnicy, że ,,Momentami będzie zabawnie, po chwili może bardziej poważnie, jednak z pewnością będzie bardzo prywatnie.”
I taki też był jej koncert na Skoczni.
Sobotę otworzył wykład na temat odnawialnych źródeł
energii, dzięki któremu publiczność mogła poznać wady i zalety każdej metody pozyskiwania energii.
Pierwszym spektaklem tego dnia był ,,Smok” Teatru Bełchatowskich Uciekinierów. Sami aktorzy określają spektakl
jako ,,manifest przeciw ignorancji”. Dowcipne monologi przeplatane były z cytowanymi fragmentami książek. Dopiero, gdy
aktorzy ujawniają autorów owych tekstów, dociera do widza
waga słowa i wiedzy, a przede wszystkim inteligentnego przetwarzania informacji.
Jako kolejny wystąpił Teatr KOD z Dębna, w monodramie
,,Koniec” na podstawie tekstu Samuela Becketta. Spektakl
opowiadał o tym, jak cały świat jednego człowieka, nawet samotnego i nieszczęśliwego, może runąć w jedną, krótką chwilę. Bartosz Mazurkiewicz w monodramie zachwycał kunsztem
aktorskim i lekkością operowania tekstem.
Po przerwie na scenie pojawił się Teatr Brama z Goleniowa ze spektaklem ,,Fakeryzm”, w którym zobaczyć mogliśmy
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zetknięcie różnych pokoleń, ich poglądów i sposobu bycia.
Młodzi aktorzy brawurowo wcielali się w charaktery postaci,
zyskując tym samym uznanie publiczności, która zadecydowała, że to właśnie Teatr Brama zasłużył na zwycięstwo tegorocznej edycji festiwalu.
Następnie gościnne wystąpiła Marta Jaszewska z monodramem ,,Liza” opartym na tekstach G. B. Shawa. Spektakl
pokazał kulisy bycia sławnym, ukształtowanym na potrzeby
widza produktem. Aktorka postawiła widzów przed problemem, zachowania pod maską uśmiechu swojego własnego
,,ja”, pytania o szczęście i to, co tak na prawdę to szczęście
warunkuje.
Jako ostatni pojawił się Teatr Pomarańcze W Uchu Na
Skarpie Bez Kartki ze spektaklem ,,Warlikowski noob”. Aktor w prześmiewczy sposób porównywał swoje umiejętności
reżyserskie ze znanym i cenionym Krzysztofem Warlikowskim. Wykorzystane zostały filmiki i wywiady z twórcami teatru alternatywnego, a nawet specjalnie napisana na potrzeby
spektaklu piosenka. Publiczność z ogromną sympatią przyjęła te zmagania zgodnie twierdząc, że aktor tak zwanych ,,Pomarańczy” jest bardzo zdolnym reżyserem.
Trzeci dzień festiwalu rozpoczęty został premierą oleckiego Teatru Pierwiastek z
Dwóch o tytule ,,Kotoloty”. Spektakl w reżyserii Agnieszki Śnieżyńskiej to pragnienie
spełnienia marzeń i wyrwania się z szarej
rzeczywistości. Zabawny, momentami refleksyjny występ
oleckich aktorów pozostawił nas w refleksji, czy wygodny
fotel, ciepłe kapcie i gromadka kotów na kolanach jest rzeczywiście całym światem, w którym chcemy się poruszać.
Następnie na scenie pojawił się teatr HAM z Chełma ze
spektaklem ,,Glory”. Dwie młode aktorki wprowadziły publiczność w świat pierwszej poważnej pracy, bycia ignorowanym, może niedocenianym, oraz w świat młodzieńczego
marzenia, naiwnej wiary w to, że pasja wystarczy do życia.
Jako kolejny pojawił się Teatr ReAkcji z Gdańska w
spektaklu ,,System kroków”. Aktorzy pokazali widowni, ile
trzeba odwagi, aby zacząć wszystko od nowa, aby zderzyć
się z nieoczekiwanymi zmianami, które mogą odwrócić życie do góry nogami. Tytułowy system kroków to droga do
nowego startu w życie.
Ostatnim występem festiwalu był monodram Michała
Kasprzaka ,,Ja. Ediczka”, opowiadający o życiu Eduarda Limonowa, awangardowego poety ze Związku Radzieckiego,
przyjeżdżającego do Nowego Jorku. W spektaklu widzowie
mogli podziwiać aktorskie umiejętności odtwórcy roli Limanowa, śmiejąc się i wzruszając na zmianę.
Po spektaklu mogliśmy obejrzeć pokazy uczestników
warsztatów capoeiry, które poprowadził Michał Piszczek,
oraz warsztatów teatralnych, których instruktorem był Wojciech Rydzio.
Wcześniej tego samego dnia zaprezentowały się dzieci
biorące udział w warsztatach kuglarskich prowadzonych
przez Mateusza Zadala oraz Lenę Skrzywic. Na zakończenie wszyscy uczestnicy oraz goście otrzymali podziękowania
oraz ogłoszone zostały wyniki konkursu. Tak zakończył się
V Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich CHiMERA, a my z
niecierpliwością oczekujemy na kolejne edycje i coraz więcej artystycznych przeżyć oraz teatralnych niespodzianek.
Milena Hościłło
fot. Łukasz Dawidowski
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Kalendarz imion

5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanisławy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Mariana,
Oswalda, Stanisława, Sykstusa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, Sławy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego,
Nasława, Niegosława, Oktawiana, Stefana, Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia (Dzień Pszczoły)
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, Kajetana, Konrada, Licyniusza,
Olecha, Rajmunda, Seweryna, Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niegosława, Niezamysła, Rajmunda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza,
Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny

Jana, Juliana, Miłorada, Niezamyśla,
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza,
Laurentego, Wawrzyńca, Wierzchosława
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii,
Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji,
Telimeny, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta, Trajana, Tyberiusza, Włodzimierza,
Włodziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii,
Hilarii, Klary, Leonidy, Letycji
Badzisława, Euzebiusza, Hilarego,
Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka,
Makara, Makarego, Makariusza, Piotra

Nasz przepis
Neapolitanka

Kostka bulionu, 10 dag żółtego tartego
sera, jajko, kilka łyżeczek kaszy manny,
łyżka natki pietruszki
Jajko roztrzepujemy z taką ilością
kaszy aby ciasto miało konsystencję taką
jak na lane kluski.
W dwóch szklankach wody rozpuszczamy kostkę bulionową i zagotować.
Teraz do gotującej się wody wlewamy
ciasto jednym ruchem. Mieszamy dopiero wtedy, gdy na wierzch wypłyną delikatne kluseczki.
Gotujemy jeszcze 3 do 5 minut.
Na talerzu posypujemy natką pietruszki.

Roladki z bakłażana
i z piersi kurczaka
na sałatach

1 mały bakłażan, 1 filet z kurczaka (ok.
20 dag), 12 anchois w oliwie, 20 dag
mieszanki sałat, 40 ml octu balsamicznego, 60 ml oliwy, sól
Bakłażana myjemy, osuszamy i kroimy na 12 cienkich plastrów, oprószamy
solą i odstawiamy na 15 minut. Gdy puści sok osuszamy go ręcznikiem papierowym.
Obsmażamy go z każdej strony przez
2 minuty na rozgrzanej patelni grilowej.
Musi pozostać lekko twardy.
Filet z kurczaka oczyszczamy, kroimy wzdłuż na cienkie plastry i grilujemy
bez tłuszczu po 3 minuty z każdej strony.
Mięso wykładamy na deską. Doprawiamy solą i skrapiamy oliwą i następnie
kroimy w cieniutkie paseczki.
Na plastrze bakłażana układamy po
pasku kurczaka i po jednym anchois i

zwijamy w roladki.
Na talerzach rozkładamy umyte,
osuszone i porwane na kawałki sałaty.
Skrapiamy je octem i oliwą, a na wierzchu układamy roladki

Koktajl z miodem pitnym

50 ml miodu pitnego, 50 ml toniku, 5
ml soku cytrynowego, kostki lodu.
Wszystkie składniki kolejno wymieszać.

Sos – surówka
do wędlin i pasztetów

Cytaty na ten tydzień
Gdyby wśród nas, współcześnie,
żył Konfucjusz czy Solon, to
powinienem, zgodnie z zasadami mojej religii, podziwiać i
szanować tak znakomite osoby,
odrzucając śmieszną w swej
istocie myśl o nawróceniu ich na
swoją wiarę.
Mojżesz Mendelssoch w liście do
chrześcijanina J. C. Lavatera w
roku 1769.
... uniwersytet i totalitaryzm nigdy
nie dadzą się pogodzić ze sobą.
Carlos Fuentes,
W to wierzę
Zbiorowość – jakakolwiek – ulega
inercji i pozwala sobą manipulować. Jest obca sztuce, która jest
rewolucyjna i obrazoburcza.
Stefan Morawski w posłowiu do
wydania II „Sensu sztuki” H.
Read’a
Narzędzia kontroli ludu nad władzą nigdy nie są doskonale, ale
najskuteczniejsze co ludzkość do
tej pory wymyśliła, by zapobiegać
samowolnej tyranii, to to właśnie:
utrwalać narzędzia nadzoru społecznego nad władzą i ograniczać
zakres władzy państwowej do
tego, co naprawdę niezbędne, by
ład społeczny był zachowany.
Regulacja wszystkiego co ludzie
robią, to tyle co władza totalitarna.
Leszek Kołakowski,
Mini wykłady o maxi sprawach

PRZYS£OWIA
Jak długo w sierpniu wiatr wieje, tak
długo miej siedlaczku, o żniwach nadzieję.
Od św. Klary (12 sierpnia) są już ładne dary.
Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie
chłopku kieszeń.
Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma wiernych przyjaciół.
Małe prezenty podtrzymują przyjaźń.
Bez nagrody tęskni praca jak kaczka
albo gęś bez wody.
Cały świat doktorowi dać chory przyrzeka, ozdrowiawszy, wnet z myśli doktor mu ucieka.
Czego nie możesz sprawić lwią skórą, tam lisią nadstaw.

2 łyżki startego chrzanu, 4 łyżki posiekanej rzeżuchy, łyżka kaparów, 2 ząbki
czosnku, 2 łyżki oleju arachidowego,
4 łyżki 0% jogurtu naturalnego, łyżka
koperku, łyżka natki pietruszki, sok z
cytryny, sól, cukier, biały pieprz
Chrzan mieszamy z rzeżuchą i kaparami. Ząbki czosnku obieramy, siekamy i następnie miażdżymy ze szczypta
soli. Dolewamy do nich po trochu olej
stale mieszając, a następnie jogurt nie
przerywając mieszania.
Gdy sos ma konsystencje jednolitej emulsji, oprawiamy go solą,
Uciec przed gromem z nieba
cukrem, pieprzem,
Jeśli w czasie burzy jesteśmy w górach, zejdźmy możsokiem z cytryny, liwie nisko i poszukajmy zagłębienia, w którym można się
wsypujemy
po- ukryć. Gdy jesteśmy na równinie, starajmy się nie zbliżać
siekaną natkę pie- do wysokich, pojedynczo rosnących drzew, słupów, metalotruszki i koperek. wych elementów konstrukcyjnych, a nawet do znaków droWtedy dopiero łą- gowych. Jeśli widzimy tu i ówdzie rosnące drzewa, to staczymy go z chrza- rajmy się znaleźć pomiędzy dwoma rosnącymi w odległości
nie mniejszej niż 15-20 m od siebie. Warto też wiedzieć, że
nem i rzeżuchą.
na sto uderzeń pioruna ponad 50 przypada na dęby, ponad 20
P o d a j e m y na topole, 10 na jodły i 6 na sosny. Bezpieczniejsze są lipy i
oziębiony, prosto z akacje, a najlepiej, gdy w pobliżu są tylko klony i brzozy, w
lodówki.
które rzadko uderza piorun.

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 31/914 r. 2015

19

Pijany wjechał w ogrodzenie

Najprawdopodobniej
zasnął za kierownicą

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego
do którego doszło w miejscowości Jaśki. Pracujący na miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący osobowym audi, na prostym odcinku drogi, najprawdopodobniej
zasnął, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy
przepust.
Mężczyzna podróżował sam i był trzeźwy.
Do wypadku doszło 31 lipca przed 03:00 w miejscowości Jaśki. Mariusz W. z obrażeniami klatki piersiowej został
przetransportowany do szpitala w Ełku.
Teraz policyjne dochodzeni wyjaśni dokładne okoliczności zdarzenia.

Dachowała

Do policyjnego aresztu trafił 29-latek, który kierując
osobową hondą wjechał w ogrodzenie posesji. Badanie alkomatem w organizmie Przemysława G. wykazało blisko
2,5 promila alkoholu.
30 lipca około 13.00 oficer dyżurny oleckiej komendy
otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Kowale Oleckie
kierujący osobowa hondą wjechał w ogrodzenie posesji.
Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali we wskazane
miejsce zastali zniszczone ogrodzenie oraz samochód marki Honda stojący na chodniku z licznymi uszkodzeniami.
Jak ustalili funkcjonariusze, kierującym pojazdem był
Przemysław G. Mężczyzna był pod widocznym działaniem
alkoholu i co chwila zmieniał wersję co do okoliczności
w jakiej doszło do zdarzenia. W związku z tym policjanci
zbadali stan trzeźwości 29-latka, gdzie badanie alkomatem
wykazało w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Grozi mu kra do 2 lat pozbawienia wolności.
Przemysław G. będzie także odpowiadał za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3 sierpnia o 20.00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał
zgłoszenie, że w miejscowości Giże na terenie gminy Olecko
w rowie leży samochód.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że osobowym
mitsubishi podróżowała 35-latka wraz z 15-letnim synem.
Małgorzata L. nie dostosowała prędkości do warunków pa-

nujących na drodze, zjechała do przydrożnego rowy i dachowała. Na szczęście ani kobieta ani dziecko nie odnieśli
żadnych obrażeń.
35-latka za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym została ukarana mandatem karnym w
wysokości 500 zł.
Kronikę policyjną przygotowała rzeczniczka prasowa KPP młodsza aspirantka Justyna Sznel

„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
Katarzyna Mrozowska (1d) „Co się patrzysz?”
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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XXIII OLECKI MARATON
PŁYWACKI

zaliczanego do „Pucharu Warmii i Mazur w pływaniu długodystansowym 2015”
XXIII Olecki Maraton Pływacki o długości 3 km został rozegrany na jeziorze Oleckie Wielkie
Temperatura wody: 17°C
Temperatura powietrza: 20°C
Do maratonu zgłosiło się 34 zawodników - 33 ukończyło.
Sędzia główny maratonu – Paweł Maksimowicz - MOSiR
Olecko, sędzia techniczny - Robert Markowski - MOSiR
Olecko, spiker – Andrzej Kamiński, opieka medyczna –
Olmedica Sp. z o.o. i Andrzej Fiodorow - MOSiR WOPR
Olecko, zabezpieczenie techniczne - Policja Olecko, Strażacy
Olecko, WOPR Olecko, asekuracja zawodników: wolontariusze

V17901

WYNIKI KOŃCOWE
1. Krzysztof Pielowski 24 (wiek) - MTP Kormoran Olsztyn
37,12
2. Bartłomiej Koziejko 15 - MTP Kormoran Olsztyn 37,55
3. Mateusz Kasztelan 17 – MTP Kormoran Olsztyn 39,04
4. Monika Czerniak 23 - MTP Kormoran Olsztyn 40,44 - najlepsza kobieta
5. Paweł Gregorowicz 41 – Aquasfera Masters Olsztyn 45,18
6. Arkadiusz Berwecki 42 - Motyl MOSiR Stalowa Wola /
Kraków 45,21

7. Adam Kozłowski 35 - Szkoła Pływania Adam Kozłowski
Gołdap 47,18
8. Dominika Filipkowska 16 – Pisz 47,57
9. Anna Solak 15 - SWIM Płock 48,59
10. Michał Rutkowski 15 - Olecko 49,44 - najlepszy
olecczanin
11. Piotr Konopacki 37 - Aquasfera Masters Olsztyn - 50,28
12. Bartosz Bogdanowicz 31 - Białystok - 54,07
13. Bartosz Kutny 29 - Łomża - 55,14
14. Wiktoria Kasprzak 16 - OSN Amfiprion Olecko 55,55
15. Wiktoria Płazińska 14 - OSN Amfiprion Olecko 56,41
16. Michał Kupiszek 34 - Białystok - 57,52
17. Igor Makal 36 – MPK Wiking Ełk – 58,42
18. Klaudia Koczorowska 35 – Gdańsk – 1:00,52
19. Wiktoria Woronko 15 – MKS Medyk Gdańsk – 1:00,59
20. Jan Zbyszyński 31 – Gdynia – 1:01,08
21. Zbigniew Zatoński 38 – Lubelskie Stowarzyszenie
Biegowe LGT Lublin – 1:02,01
22. Mirosław Szutkiewicz 46 – Białystok – 1:05,17
23. Ogrodnik Bogusław 50 – Wrocław – 1:05,50
24. Marcela Wojciechowska 17 – Olecko – 1:06,58
25. Stanisław Cicierski 57 – Suwałki – 1:07,18
26. Tomasz Kozłowski 37 – Tuchola – 1:07,26
27. Jerzy Neumann 71 - Poznań 1:45,34 - 1 niepełnosprawny / najstarszy zawodnik
28. Biszewski Mateusz 17 – OSN Amfiprion Olecko –
1:09,59
29. Adam Łapucki 48 – Olecko – 1:10,55
30. Mateusz Mitin 14 - Olecko 1:13,22 - najmłodszy
zawodnik
31. Agnieszka Kowalczyk 27 - Szczytno 1:17,26
32. Zbigniew Biel 64 - Warszawa 1:23,39
33. Jan Krzywicki 61 - Gliwice 1:39,12
Wzięli udział i wycofali się w trakcie zawodów:
Józef Sawicki 26 - Białystok
Zwycięzca, zgodnie z ponad dwudziestoletnią już tradycją
otrzymał łódź wiosłową ufundowaną przez: Stocznię Jachtową DELPHIA YACHTS – panów Wojciecha i Piotra
Kotów z Olecka oraz pamiątkowy dyplom i statuetkę.
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Vivaldi w parku i nie tylko
Słońce przezierało przez drzewa, wiatr rozwiewał
włosy dziewcząt, dzieci biegały i podrygiwały w rytm
muzyki, a na scenie gościł Vivaldi. W parku miejskim
w niedzielny wieczór zagrała Orkiestra Kameralna. Był
to koncert rozpoczynający lato z muzyką poważną w
mieście, a dyrygent, zaprosił na kolejne. I tak co niedziela w parku będzie można delektować się muzyką
poważną, raz w muszli, innym ranem pod fontanną,
żeby było jeszcze bardziej nastrojowo.
Vivaldi trafił pod strzechy, a dokładniej do parku.
Osobiście bardzo mi się pomysł podoba, a po ilości
osób zgromadzonych przed muszlą koncertową sądzić
można, że nie tylko mnie.
Nie każdy ma możliwość, czas i chęć, by wybrać się
na koncerty orkiestry do sali koncertowej. A teraz co
niedzielę za darmo, na świeżym powietrzu w pięknej
scenerii można wsłuchać się w dźwięki muzyki sprzed
wieków, która zachwyca do dzisiaj. Świetny to pomysł,
żeby ożywić park w letnie popołudnia i przybliżyć ludziom muzykę poważną, kształtować gusta muzyczne,
czy choćby wykształcić słuchaczy.
Czułam się jak na deptaku w Krynicy Morskiej, czy
innym miasteczku uzdrowiskowym, w którym takie
koncertowanie nie jest nowością. Po wtóre miasto ma
szkołę muzyczną i kto wie, czy kiedyś jej absolwenci
nie zasilą orkiestry.
Brawa temu, kto zdobył się na odwagę, by zafundować mieszkańcom taką atrakcję. Jedynie miałabym
drobną uwagę, ale nie do gry orkiestry, oj nie.
A może co tydzień o dziewiętnastej prezentowałby
się ktoś inny. W pierwszą niedzielę miesiąca muzyka
poważna, w kolejną na przykład jazz, potem poezja
śpiewana, szanty czy choćby muzyka ludowa. A dlaczego nie?! Może ktoś podchwyci mój pomysł? Zupełnie
za darmo go oddam.
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Co to za miasto? Nieważne… W każdym miejscu
coś się dzieje
w wakacje. Vivaldi w parku, a potem przy pełnej
sali koncertowej wspaniały koncert z udziałem orkiestry i Marcina Wyrostka. W tamtym roku miałam go
przyjemność słuchać na oleckim rynku, a dzisiaj w
sali na niemal siedemset osób! Vivaldiego „Cztery
pory roku” też były.
Boże, co ten człowiek wyprawia z tym akordeonem?! Nad kunsztem jego gry nie będę się rozpisywać nie wiem, czy wystarczyłoby określeń, żeby
dostatecznie go opisać, zwrócę uwagę na inny aspekt.
Akordeon wynaleziono w Austrii. Jednak folklor
akordeonowy niemiecki nie jest tak zachwycający jak
na przykład w wydaniu bałkańskim pełnym ekspresji,
francuskim – pełnym gracji, w którym czuć oddech
Paryża artystów, czy równie ekspresyjnym ognistym
tangu argentyńskim. Mocno zakorzeniony jest w kulturze żydowskiej – muzyka klezmerska – pełen żywiołowości.
W Polsce instrument ten kojarzył się z przyśpiewkami ludowymi, muzyką biesiadną i weselami. I zjawił się taki ktoś jak M. Wyrostek czy zespół Motion
Trio (trzech akordeonistów w tym jeden rodem z Augustowa!), którzy diametralnie zmienili postrzeganie
tego instrumentu.
Wiem, że dzięki takim osobowościom artystycznym, szkoły muzyczne zaczęły być oblegane, a dzieciaki chcą grać na akordeonie właśnie. Niemały w
tym udział telewizji.
Jeszcze nie tak dawno w pewnym mieście odwołano koncert M. Wyrostka, gdyż… nie sprzedano biletów. Nikt wtedy nie słyszał o wspaniałym muzyku.
Inaczej potoczyły się jego losy po wygranej w programie MAM TALENT.
I wcale nie śmieszne, choć prawdziwe.
Życie nie składa się tylko z koncertów, wiem, ale
dobrze jest czasami czegoś dobrego, w dobrym wykonaniu posłuchać.
Marusia

