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A nam jest szkoda lata...

Pod tym hasłem mieszkańcy Sołectwa Kukowo na wiejskim boisku przybyli pożegnać lato przy wspólnym ognisku. Gościem specjalnym był Zespół Ludowy Sedranianki, który zaprezentował utwory związane z tematyką wsi.
Dzieci, młodzież i dorośli brali udział w różnych konkursach i konkurencjach sportowych dostosowanych do
wieku uczestników. Przeprowadzeniem tych zajęć zajęła
się
gościnnie
Jagoda i Ula
Chodkiewicz.
Maluchy
i nieco starsi
zmierzyli się z
torem przeszkód
na placu zabaw.
Dużo śmiechu było podczas rodzinnego
konkursu jedzenia jabłek na
czas. Ciekawy
okazał się quiz
wiedzy o postaciach z bajek.
Każdy przekonał się, że ka-

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

lambury są zaskakujące, a rzut ringiem wymaga dużej
precyzji. Natomiast udział w sztafecie pokazał, że w
grupie jest siła.
Wszyscy bawili się znakomicie i zdobyli ciekawe nagrody. Były też nagrody pocieszenia - przybory
szkolne. Nie zabrakło też smacznego poczęstunku.
Organizatorzy imprezy radna Wioletta Żukowska
i sołtys Antoni Rydzewski dziękują uczestnikom za
wzięcie udziału w imprezie, a gościom za urozmaicenie
i spędzenie z nami czasu wolnego.
Szczególne podziękowania
dla dyrektora MOSiR Andrzeja Kamińskiego i dyrektora ROK Mazury Garbate Radosława Skrodzkiego
za wejściówki na pływalnię i do kina.
wab

Podróż niejedno ma imię

Ukazała się nowa powieść Teresy Lipiskiej p.t. „Podróż
niejedno ma imię”. redakcję tekstu przeprowadziła Teresa
Rakus. Wydrukowała Drukarnia Helios w Suwałkach.

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

UBEZPIECZENIA,

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

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

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V22002

V17610

V19306

V18607

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
2 września od 18.47 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał plamę oleju z jezdni w Danielach. Kolizja samochodów.
3 września od 19.52 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie i
jeden OSP Sokółki dogaszały pożar stodoły w Szwałku.
4 września od 9.42 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jelonku.
5 września od 13.00 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Świętajnie.
5 września od 17.31 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał
gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Białej Oleckiej.
5 września od 17.54 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik pożar śmieci porzuconych w krzakach.
5 września od 18.40 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Golubkach skutki kolizji drogowej. Samochód w rowie.
5 września od 22.18 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
śmieci w koszu przy placu Wolności.
6 września od 14.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie i
jeden OSP Sokółki dogaszały pożar stodoły w Szwałku.
7 września od 18.52 jeden zastęp OSP Cichy usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Niemstach.
8 września od 15.52 trzy zastępy JRG PSP gasiły pożar
śmieci w opuszczonym budynku przy ulicy Ełckiej.
9 września od 10.35 jeden zastęp JRG PSP pomagał policji
w otwarciu mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej.
9 września od 17.41 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego przy ulicy Kościuszki w Kowalach Oleckich.
9 września od 18.25 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szeszkach
10 września od 5.40 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski gasiły pożar poddasza w budynku mieszkalnym w Kukówku.
10 września o 8.07 trzy zastępy JRG PSP wyjechały do
fałszywego alarmu. Pożar Kauflandu.
10 września od 17.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szeszkach.
10 września od 17.54 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Gorczycach.
10 września od 19.20 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do
zgłoszenia na ulicy Kolejowej. Wyczuwalny zapach dymu.
11 września od 14.07 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym z Gąsek i Wieliczek gasiły w Jaśkach pożar haldy kory na
terenie zakładu produkcyjnego.
11 września od 17.56 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał
gniazdo szerszeni z altany ogrodowej w Judzikach.
informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowskiw

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,29 zł
Pb 95......................... 4,53 zł
PB 98......................... 4,73 zł
LPG............................ 1,69 zł
Olej opałowy............... 2,50 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

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

WYSTAWY STAŁE
• Zuzanna Bilbin, The Heidelberg Project / Detroit / USA,
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
30 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, stadion miejski
1 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Dzieje Splidarności Regionu Pojezierze. Olecko miejsce w historii ruchu, - spotkanie z Marcinem Zwolskim,
Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
2 października (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Więzień labiryntu: Próba ognia, film, kino Mazur
19.20 - Czy naprawdę wierzysz? film, kino Mazur
3 października (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - egzamin przedłużający uprawnienia palacza, elektryka oraz gazownika, ZDZ Olecko, Armii Krajoej
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje I, pływalnia
Lega
17.00 - Więzień labiryntu: Próba ognia, film, kino Mazur
19.20 - Czy naprawdę wierzysz? film, kino Mazur
4 października (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Więzień labiryntu: Próba ognia, film, kino Mazur
19.20 - Czy naprawdę wierzysz? film, kino Mazur
5 października (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
6 października (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Puzzlowe wtorki w bibliotece, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
7 października (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
9 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
12.00 - spotkanie autorskie z Andrzejem Ziemiańskim, biblioteka miejska, ul. Kopernika 6
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
15.30 - Pilecki, film, kino Mazur
17.00 - Karbala, film, kino Mazur
10 października (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
Morski Puchar Zarządu Koła Wędkarskiego „Okoń”,Ustka
15.30 - Pilecki, film, kino Mazur
17.00 - Karbala, film, kino Mazur
11 października (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.30 - Pilecki, film, kino Mazur
17.00 - Karbala, film, kino Mazur

4

Tygodnik olecki 39/922 - r. 2015

to@borawski.pl

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 39/922 r. 2015

5

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

Wizyta Iwony Arent

27 września w niedzielę przebywała w Olecku na zaproszenie oleckiego Klubu „Gazety Polskiej” Iwona Arent z Olsztyna. Wzieła ona udział we mszy św. w intencji Sybiraków
w kościele pw. NMP Królowej Polski, a godz. 11. spotka
się w Biurze Poselskim z oleckimi wyborcami. Na koniec
swojej wizyty w pow. oleckim I. Arent odwiedziła Majątek
Giże Marczak.
Dariusz Josiewicz

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy
na Państwa!!
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ul. Kopernika 6
tel. 87 731 40 04
biblioteka@przystanek.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ogłasza, że 3 października 2015 r. w budynku ZDZ przy
ulicy Armii Krajowej o godz. 10:00 odbędzie się egzamin
przedłużający uprawnienia palacza, elektryka oraz gazownika.
Katarzyna Nalbach - OKZ Olecko

Ulica Parkowa

Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale
łodzi motorowych) ; wymagania : staż na danym
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wynagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony,
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34

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:

K13308

• Jakub Baranowski
• Artur Centkiewicz
• Mikołąj Krostowski
• Dominik Zajkowski
• Mariusz Zamalewski
• Krystian Żuberski

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.

K14302

Gmina sprzedała działkę budowlaną położoną przy ulicy
Parkowej. Działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną została sprzedana za ponad 844 tysiące złotych. UM
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Jest już jesień. Na drzewach dojrzewają ostatnie z zimowych odmian
jabłek. Niektóre dopiero po zerwaniu
i złożeniu w skrzynkach dojrzeją zupełnie. Jesień. W lasach pojawiły się
grzyby. Co ja mówię? W lasach zaczął
się wysyp grzybów. A rosną dziwnie:
wszystkie na raz. W jednym czasie
maślaki, kurki, kołpaki, borowiki, podgrzybki, koźlaki i rydze. Jak jesień, to
i nie za długo, a wychyla się ku słońcu
kapelusze zielonek. W międzyczasie
pokazały się i inne gatunki, które tylko znawcy grzybów zbierają.
Czy widzieliście Państwo „czerwony Księżyc”?
Ja widziałem! Niesamowity widok. Jakby ktoś go pomalował. Taki brudny czerwony kolor aż do brunatnego w miejscach,
gdzie są na tym globie cienie rzucane przez tamtejsze góry.
Czyste niebo bez jednej chmurki i ten rozświetlony czerwonym
rozproszonym światłem odbitym od ziemi nasz Księżyc. Taki
widok raz na trzydzieści osiem kilka lat. Mało prawdopodobne,
że jeszcze raz zobaczę ten widok.
Jednak, gdy tak patrzyłem w niebo wydało mi się, że już taki
Księżyc widziałem. To jest natomiast prawdopodobne. Trzydzieści kilka lat temu inaczej informowano społeczeństwo o
tym, co na niebie. Może wcale nie informowano? Raczej mówiono (a były to lata 80. XX wieku), że w Gdańsku wcale nie
było demonstracji, a Jerzy Urban w swoich komentarzach, które
przedstawiał jako rzecznik rządu nazywał Lecha Wałęsę „osobą
prywatną”.
Dziwne, to były czasy. Nikogo wtedy nie obchodziły zjawiska niebieskie. Na ziemi bowiem działy się zjawiska, które
rzecznikowi rządu i samemu generałowi Jaruzelskiemu zabrały na chwile oddech i gdyby je mieli, to zjeżyły by im włosy
na głowie. Polak został wybrany papieżem, a „osoba prywatna”
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. To było prawdziwe zjawisko niebieskie. Co tam zaćmienie księżyca?
W tamtym i w obecnym czasie byłem harcerzem, żeglarzem
i grzybiarzem więc bardzo prawdopodobne, że owo, sprzed trzydziestu lat zaćmienie, mogłem widzieć. Dlatego zjawisko wydało mi się znajome.

Czy pamiętacie Państwo smak koszteli? Dla najmłodszych
piszę wyjaśnienie, że to rodzaj bardzo smacznych, twardych,
słodkich i o niezapomnianym zapachu jabłek. Otóż w jednym z
sadów w okolicach Rajgrodu znaleźliśmy taką jabłonkę. Potem
zaś okazało się, że w sadach przydomowych wsi okalających
Czerwone Bagno jest tych drzew więcej. Moi znajomi, którzy
zajmują się hodowlą drzew owocowych postanowili reaktywować ten gatunek. Zobaczymy za kilka lat czy im się uda.
Kosztele i gruszki klapsy to smak mojego dzieciństwa.
W Kocku, gdzie u ciotki Reginy spędzaliśmy często wakacje
w ogrodzie rosła potężna grusza. Właśnie ona rodziła klapsy.
Owoce, jeśli miało się je przetrzymać dłużej, trzeba było zerwać i delikatnie ułożyć w skrzynce. Te, które spadły nadawały się jedynie do natychmiastowego zjedzenia. Bywało też,
że spadające gruszki były tak dojrzale, że uderzając o ziemię
zamieniały się w kupkę marmolady. Tak sobie tłumaczyłem
zresztą ich nazwę. Głos, który wydawały uderzając o glebę
przypominał klaśnięcie. Czyli „klaps”. Dojrzała gruszka rozpływała się w ustach, a aromat z rąk unosił się jeszcze długo
po jej zjedzeniu.
Kosztele zaś, to smak domu oraz wypraw na polowania z
ojcem. Kosztele leżały w wielkiej misie na okrągłym wielkim
stole w stojącym w pokoju. Przy nim z bratem odrabialiśmy
lekcje, sklejaliśmy modele, jedliśmy obiad. Stół ten, jako jeden
z nielicznych mebli zawędrował z rodzicami do nowego mieszkania. Mnie już wtedy zabrał z domu szeroki świat.
Stój ten to kawał historii rodzinnej i nie tylko. Przy nim, po
większych polowaniach siadało co najmniej kilku myśliwych
i grało do późna w pokera. Na pieniądze! A jakie tam przychodziło towarzystwo? My z bratem byliśmy mali i zasypialiśmy w sypialni słysząc szmer rozmów. Rano zaś w pokoju
stały jeszcze, gdy obudziliśmy się pierwsi, pełne popielniczki
ogarków papierosowych.
Przy tym stole niektóre niedziele rozgrywane były partie
preferansa. W domu pachniało wtedy ciastem i parzoną w
dzbanku kawą.
Przy tym stole, który że nie dość, że wielki, to jeszcze można było go rozłożyć i powiększyć, odbywały się wszystkie domowe obiady. Przyjmowano przy nim wszystkich gości oraz
odbywały się kolacje wigilijne, wielkanocne śniadania i obiady, a także przyjęcie z okazji naszej wspólnej z bratem pierwszej komunii. Jest nawet zdjęcie, na którym podobni do siebie
prawie jak dwie krople wody, choć ja byłem starszy o dwa lata,
ubrani w ciemne marynarki i krótkie do kolan spodnie, białe
koszule i podkolanówki, stoimy z mamą i psem o imieniu Bos
na tle drzewa w pobliskim parku. Jeden mebel, a tyle wspomnień.
I... naprawdę nie pamiętam jaki prezent wtedy dostałem.
Może nie było żadnego prezenty, a może był to srebrny łańcuszek ze szkaplerzem? W tym czasie w Polsce było dość biednie,
a dzieci cieszyły się z każdego prezentu. Mnie wtedy najbardziej prawdopodobnie podobały się zabawki. Tak jak wszystkim dzieciom. No i książki, i musiały mieć dużo obrazków.
Kolorowych. I podpisy pod tymi obrazkami. Bajki i legendy
zaś wydrukowane książkach musiały koniecznie mieć ilustracje Szancera. Później uznałem za dobre ilustracje Butenki. No
i były komiksy z Tytusem i Koziołkiem Matołkiem.
Tak sobie powspominał
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl
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LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW
Kongres Kobiet

Szanowni Państwo,

Jako mieszkanka Olecka ubiegam się o mandat posła w
wyborach do parlamentu.
Startuję jako kandydatka niezależna, bezpartyjna, wspierana przez Kongres Kobiet, z listy Zjednoczonej Lewicy.
Sprawy naszego miasta i regionu są mi bliskie i chciałabym wspomóc swoimi działaniami lokalne władze samorządowe w ich działaniach. „Myśl globalnie, działaj lokalnie” – tę mądrą maksymę zamierzam wprowadzać w życie.
Wybory do Sejmu i możliwości działań parlamentarzystów sprawiają, że należy zapomnieć o tym, co nas dzieli w
polityce lokalnej i spojrzeć na wszystkie działania wspólnotowo.
Z naszego powiatu oprócz mnie startuje Beata Szulińska
i Czesława Orzeł – działaczki społeczne – jesteśmy jedynymi kandydującymi z powiatu oleckiego.
Moja kandydatura nie ma charakteru wypowiedzi przeciwko komukolwiek, a ma na celu jedynie wspomaganie
działań dla Warmii i Mazur na szczeblu centralnym.
Wszyscy wiemy, z jakimi problemami na co dzień borykają się mieszkańcy. Władze powiatów, miast, gmin mogą
dokładać wszelkich starań, aby ludziom żyło się lepiej, lecz
bez głosu w Sejmie będziemy tylko czekać na to, co dadzą
nam inni.
Pragnę ze swojej strony zadeklarować, że jeśli uzyskam
wystarczające poparcie, mój głos będzie służył rozwojowi
naszego pięknego regionu. Będę zabiegać o fundusze i realizację projektów, które pomogą władzom samorządowym
w ich działaniach.

Maria Wanda Dzienisiewicz z Olgą Krzyżanowską – polską polityczką, działaczką społeczną, lekarką, posłanką na Sejm, senatorkąw

Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim osobom, które poparły mnie
w mojej decyzji.
Liczę na Państwa głos!
Dziękuję

Materiał sfinansowany przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Punkt edukacyjny EduCare
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

- Korepetycje: matematyka, język polski i inne
przedmioty – wszystkie poziomy
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych: sprawdzian klasy szóstej, egzaminy gimnazjalne, matura
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapeutyczne
- Pomoc w odrabianiu lekcji, korekta prac
- „Szkoła po lekcjach” – zajęcia przedmiotowe w
grupach lub indywidualne utrwalające bieżący materiał
- Możliwość dojazdu do uczniów w dogodnych terminach

K18406

ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY
DO MATURY – OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC

Ranny motocyklista

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu
wypadku drogowego do którego doszło w miejscowości
Plewki. Kierujący motocyklem ze złamaną nogą trafił do
szpitala.
Do wypadku doszło 22 września po godzinie 17.00 w
Plewkach. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia
wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem marki Honda na
łuku drogi w lewo, nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze i przewrócił się.
19-latek ze złamaną nogą został przetransportowany do
szpitala w Suwałkach.
Wstępne badanie alkomatem wykazało w organizmie
Radosława J. około promil alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna
posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany
przez sąd.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Jaśki

Gwarantujemy fachową opiekę wykwalifikowanej kadry. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Dostępne ceny.

Gmina niedługo ogłosi przetarg na budowę przepustu drogowego w Jaśkach. UM

Tel: 691 201 120

mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13010
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Iławsko-augustowskie bieganie

6 września biegacze Stowarzyszenia Olecko Biega z
powodzeniem uczestniczyli w V Iławskim Półmaratonie.
Pomimo bardzo silnego wiatru, który utrudniał zmagania,
w biegu Młody Maratończyk na dystansie 2500 metrów nasza młodzież zaprezentowała wyśmienitą formę i zdobyła
pozycje:
kat. juniorki młodsze - III miejsce Weronika Sienkiewicz
kat. juniorki – II miejsce Agata Korotko
kat. juniorzy – II miejsce Tomasz Barszczewski
W biegu głównym na dystansie 21.097 km Marcin
Brynda z czasem 1:27:02 uplasował się na 38 miejscu. W
Iławskim Półmaratonie uczestniczyło 507 zawodników.
Tydzień później, 13 września olecczanie wzięli udział
w V Półmaratonie Augustowskim.
W przeciwieństwie do poprzedniej edycji biegu, podczas którego było upalnie, temperatura 14 stopni idealnie
sprzyjała biegaczom. Najszybszym zawodnikiem Olecko
Biega okazał się Wojciech Sosnowski, który ze świetnym
czasem 1:31:37 uplasował się na 38 miejscu w open. Pozostali olecczanie finiszowali na miejscach:
82. Jarosław Jasiński 1:38:28
131. Gerard Rożek 1:44:17
188. Karol Zaniewski 1:52:43
213. Stanisław Warykowski 1:57:05
219. Sławomir Sienkiewicz 1:57:44
220. Wojciech Jegliński 1:57:44

243. Ewa Muster-Drażba 2:02:56
269. Jan Bagiński 2:10:13
272. Ewa Przemielewska 2:11:45
Szczególne gratulacje należą się Ewom. Ewa Muster-Drażba na augustowskiej trasie pobiegła o 20 minut szybciej niż w roku ubiegłym. Z kolei Ewa Przemielewska po
raz pierwszy przebiegła półmaraton. Brawo dziewczyny!!!
Ogółem Półmaraton Augustowski ukończyło 289 biegaczy.
W biegu charytatywnym towarzyszącym głównej imprezie, wzięła udział Dorota Chmielewska, która przebiegła
dystans 10,5km.
Dodatkowo w klasyfikacji sztafet para Jan Bagiński i
Bogusław Łapiński zajęła 7 miejsce.
Drużyna Olecko Biega zajęła 11 miejsce na 15 uczestniczących ekip.
wojeg

W piątek 25 września odbyły się wybory nowych władz
Oleckiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Krystyna Lacha-Szyrmy. Wzięła w nich udział przedstawicielka Chorągwi Olsztyńskiej ZHP harcmistrz Dorota Olszewska, pełniąca funkcje skarbniczki.
Zaaprobowano jednogłośnie sprawozdanie z działania
dotychczasowych władz przedstawione przez ustępującą
komendantkę Hufca harcmistrz Teresę Gałaszewską.
Nową komendantką oleckiego Hufca ZHP została jednogłośnie wybrana harcmistrz Katarzyna Fiećko. Skarbnikiem została dotychczasowa komendantka hm Teresa
Gałaszewska. Zastępczynią komendantki do spraw programu działania została wybrana podharcmistrz Sylwia
Piotrowska.
Nie zmieniono zaś składu komisji rewizyjnej Hufca. W
jej skład wchodzą: przewodnicząca podharcmistrz Wioletta Czaplejewicz, harcmistrz Wojciech Tatarczuk oraz
podharcmistrz Bogusław Borawski.
zah

B18904

Nowe władze
Komendy Powiatowej ZHP
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Glosa do
BĄDŹ ZDRÓW!
(3)
FOTOGRAFIA. Odnaleziona zupełnie przypadkowo. Wyjęta z gniazda
szafy. Nawet matka założyła okulary, gdy wypadło to zdjęcie z pudełka, w którym przechowywała kwity, zdjęcia, wyblakłe świadectwa ukończenia szkoły
i moje karty choroby.
- Synu! - zawołała z pokoju.
Szybko poszedłem, bo myślałem, że coś się stało. A to
tylko wypadła fotografia, o której nikt nie pamiętał.
- Zobacz - dodała spokojnie.
Wręczyła mi małe zdjęcie. Sześć na dziewięć.
- Byłeś mały, a teraz jakbyś był do tego chłopca zupełnie
niepodobny. Tak się posunąłeś w latach.
- ...
To zdjęcie zostało na pewno wykonane w niedzielę, bo
tylko w tym dniu było miejsce na odpoczynek. Rozluźnienie. Drobny żart. Odwiedziny. W siódmy dzień tygodnia był
czas, żeby się zatrzymać. Zobaczyć, co się wokoło dzieje.
Popatrzeć. Zerknąć to tu, to tam. W ten świąteczny dzień,
wszystko nabierało wolności i niekontrolowanej swobody.
To nic, że leniwość i senność panowała na podwórzach. Ręce
były wolne od pracy. Nogi nigdzie nie szykowały się. Ludzie szli do kościoła i wracali ze Słowem Bożym, i błogosławieństwem. Gdy dostrzegali swoją zagrodę, to ożywiali się.
Przyspieszali krok. Mężczyźni rozpinali koszulę z guzika, bo
poza domem nie wypadało być nie zapiętym na wszystkie
guziki. Pędzili ile sił do ognisk domowych. Tylko kobiety
nigdy nie mogły się rozstać ze sobą. Zawsze coś miały na
końcu języka. Kobietom nigdzie się nie spieszyło.
Stoję zapatrzony w aparat fotograficzny. Zastygły na
chwilę. Zadziwiony, choć usta mam zamknięte. O kulach. W
cieniu rosochatej wiśni. Zatrzymałem się przy kamieniu, którego zasłoniła trawa i pospolite zielsko.
To był duży polny kamień, wydłubany z ziemi. Z naroślą mchu. Oblepiony mrówkami i robactwem. Kamień to był
słup graniczny między naszą działką, a uliczką, co jak błonie
z upstrzonymi kwiatami. Przy kamieniu zwykle przystawali
sąsiedzi i wołali rodziców. Tu uskuteczniano rozmowy i pogaduszki. Obok łysina dróżki. Dobrze wydeptana i wylizana
przez buty i deszcze. W tle sad ze starymi drzewami owocowymi. Jabłonie, grusze, czereśnie, wiśnie, śliwy. Pod pachami drzew rosną porzeczki, maliny, truskawki. Orzechów
jeszcze nie mieliśmy. Ale tego nie widać.
To był sad mojego dzieciństwa. Na wschód od Warszawy.
Z tego sadu wyszedłem za widnokres i dalej. Tu jest mój pępek. W samym centrum stał dom. Z cegły. Dach miał pokryty
papą i lepikiem. Był otynkowany i pomalowany wapnem.
Dalej były komórki, klatki z królikami, maleńki chlewik i
drewutnie.
Pod czereśnią drzemała studnia-szarytka. Miała kilka
kręgów wody. Do studni zabroniła nam matka zaglądać. To
było zakazane miejsce. Nie owoce, ale studnia była zakazana. Studnia nas bardzo kusiła. Kubły słów mógłbym wylać
na jej temat.
Z trzech stron naszą ziemię obejmowała miedza. Pasek
półmetrowy. Tylko tędy mógł przechodzić obcy. Na miedzy
rosło zielsko, piołun, rumianek, szczaw, osty i soczysta trawa. Istna perwersja roślin. To wszystko, co było wyplewione
z sadu, zamieszkało na miedzy. W stronę miedzy wyrzucano kamienie znalezione na polu. Wyrwane zielsko i chwasty
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układano pod miedzą. Na miedzy rosła rozłożysta gruszka
polna, która sypała ulęgałkami i garściami liści. W jej poplątanych gałęziach z kolcami, dzikie gołębie wiły sobie
gniazda. Na gałęziach siadały zdyszane ptaki, żeby przeczekać deszcze, wiatry i nachalność ludzką.
Pod gruszę szło się z kocem, żeby zażyć słodkiej drzemki. W jej cieniu marzyłem o niebieskich migdałach. Grusza
była wszystkich i nikogo. Niejedną kłótnię o miedzę przetrzymała. Twardo stała na miedzy, choć na jej korze widać
było blizny po siekierze.
Dalej był rów z trawami po kolana.
A jeszcze dalej dzikie róże i olbrzymie topole, w które
waliły pioruny i kruszyły gałęzie. Rosły topole ze spalonymi gałęziami, na które siadały bociany, wrony, gawrony
i garść wypłoszonych z sadów szpaków. Po tej stronie jaskółki kreśliły ballady o deszczu. Topole rosły na przekór
wiatrom i piorunom. Rzucały gałęzie i obłuszczoną korę, i
pięły się w górę. Do nieba. Jak drabiny Jakubowe.
To wszystko było za moimi plecami i dlatego nie mogło ujawnić się w kadrze fotografii. Nikt zapewne nie wiedziałby o tym, co umknęło bezpowrotnie. A przecież to był
cały nastrój. To wszystko się schowało w sadzie. Na tyłach
domu.
Nie piszę o budzie psa, bo pies musiał być w każdym
obejściu. Dom bez psa, źle mówił o gospodarzu.
To wszystko było w sadzie dzieciństwa, z którego wyszedłem zwabiony przez fotografa.
Stanąłem przy kamieniu, bo do tego miejsca można
było wyjść. Do kamienia było nasze. Dalej już obce.
Po drugiej stronie uliczki czekał sąsiad z aparatem fotograficznym, którym robił zdjęcia swojej rodzinie. I mimochodem zostawił dla mnie jedną klatkę. Utrwalił moment
upalnego lata.
Ubrany jestem w koszulę z krótkimi rękawami. Noszę
spodnie na szelkach. Stoję o drewnianych kulach. Mam 7
albo 8 lat. Patrzę i nie wiem, o co sąsiadowi chodzi.
Sąsiad krzyczy: Stój! Patrz na mnie! Nie kręć się przez
chwilę!
Stoję nieporuszony.
Myślę sobie: dlaczego drzewa szeleszczą listeczkami?
Dlaczego nie zakazał sąsiad drzewom i wiatrowi uspokoić się? Dlaczego kurze, która grzebie w ziemi, nie zakazał
grzebania? Dlaczego jej nie wypłoszył?
Wiatr się uciszył. Słońce zalało mi twarz. Usłyszałem
pstryknięcie aparatu, jakby ktoś sekatorem przyciął gałązkę.
Zostałem zatrzymany w kadrze. Na światłoczułej kliszy. W upalną niedzielę.
Fotografię odnalazła matka w swoich szpargałach.
Aha!
Na zdjęciu nie ma siatki i bramy. Wszystko jest na
oścież otwarte. Ufne i oswojone. Świat jest bliski, choć w
tajemniczy sposób stworzony ze Słów Boga. Jak podaje
Pismo Święte. Jestem ja i sad dzieciństwa, który spadł z
otwartego nieba.
Po drugiej stronie stoi sąsiad. Jest to moje pierwsze
zdjęcie. Fotografię zapewne przyniosły dzieci sąsiada do
naszego domu. Z sąsiadem nie najlepiej żyli moi rodzice (i
nie tylko! ). Podał ją przez swoje córki, żeby została u nas
w domu na wieczną pamiątkę. Patrzę na fotografię.
- Dopokąd żyjemy, majaczy w nas dzieciństwo - mówię.
Matka podaje mi czarno-białe zdjęcie i odpowiada:
Weź, to twoje. Ja mam dobrą pamięć, synu ...
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Udział LOT ZO
w Dożynkach Gminnych
20 września Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi
Oleckiej zapromowała sektor pamiątkarski, zainspirowała
do tworzenia nowych produktów, które zainteresują nie tylko turystów i wspierała wymianę dobrych praktyk.
We współpracy z Barbarą Jankowską z Urzędu Miejskiego i Krzysztofem Fidlerem z ROK Mazury Garbate,
podczas tegorocznych gminnych dożynek nasi twórcy zaprezentowali swoje wyroby.
Zofia Nowikowska, proponowała ręcznie robioną biżuterię, kwiaty, drzewka z koralików oraz smaczne i zdrowe „
mrowiska”. Monika Chmielewska częstowała tradycyjnie
kartaczami, pierogami, rybą mazurską w wekach, ciastami
i nalewkami. Ozdobą stoiska były kolorowe pamiątki z origami.
Marianna Sawicka zapraszała do degustacji własnych
wyrobów, m.in. chleba na zakwasie, makowca, sękacza,
pączków, nadziewanych orzeszków, przetworów z sezonowych owoców i warzyw.
Na naszym stoisku nie zabrakło lokalnych produktów
pszczelarskich. U Zbigniewa Wasilewskiego można było
kupić przepyszny miód z własnej pasieki. Natomiast Wioletta Naruszewicz zachęcała do zakupu pamiątek z wosku
pszczelego i ozdobnych świec.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym członkom, sympatykom i przyjaciołom LOT ZO za udział w tegorocznych
dożynkach.
Wioletta Żukowska
w imieniu Zarządu LOT ZO

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych wraz
ze sztandarem 11 września uczestniczyli po raz kolejny razem
z innymi delegacjami szkół z OLECKA w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
20 września poczet sztandarowy wziął udział w Dożynkach Gminnych. W ten sposób podkreśliliśmy tradycję i rolniczy dorobek naszej szkoły.
Również 27 września w czasie Mszy Św., w kościele
N.M.P. Królowej Polski poczet sztandarowy wziął udział w
mszy świętej poświęconej za ofiarom Sybiru.
Dariusz Gałaszewski

Wyprawka Szkolna

Gmina realizuje rządowy projekt „Wyprawka Szkolna”. Polega on na dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów szkolnych. Objętych zostało nim 174 uczniów z terenu oleckiej gminy . Dofinansowanie waha się w granicach
od 175 do 445 złotych. Łączne dofinansowanie przewiduje
kwotę 50 635 złotych. UM
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Dwadzieścia lat minęło

Czas biegnie szybko. Pamiętam, jakby to było wczoraj.
Na zebraniu jedynego wtedy koła wędkarskiego PZW w
Olecku, doszło do podziału i w związku z tym, wówczas kilku z nas odłączyło się od koła i w skutek tego powstało nowe
koło PZW. Koło Okoń.
Motorem, pomysłodawcą, a także pierwszym Prezesem
był Tomasz Gawroński. Działamy do dzisiaj. Zmienił się
Prezes, zmienił się Zarząd, ale cele koła pozostały bez zmian.
Sport wędkarski oraz praca z młodzieżą.
Hasła trochę wyświechtane, jednak z satysfakcją możemy stwierdzić, że jednak osiągnęliśmy sukces. Organizujemy imprezy dla młodzieży, cykliczne zawody mistrzowskie,
towarzyskie w czterech kategoriach, morskiej, podlodowej,
spławikowej, spinningowej. Wszystkie nasze imprezy są
całkowicie otwarte, z czego korzystają wędkarze zarówno z
koła Olecko Miasto , jak i z Augustowa, Raczek, Suwałk,
Białegostoku, Ełku, a także ze Szczytna, Olsztyna , Warszawy i jeszcze wielu innych miast.
W między czasie mieliśmy Podlodowego Mistrza Polski
Krzysztofa Gryniewicza, Morskich Mistrzów Polski Tomasza Gawrońskiego i Józefa Makowskiego, II v-ce mistrza
Polski Spinningowego, Krzysztofa Gryniewicza a także
ponownie Krzysztofa Gryniewicza z Arnoldem Hościłło
dwukrotnie II-vice mistrzów Polski Podlodowych. Było szereg innym mniejszych sukcesów, miejsc czwartych, piątych
oraz zwycięstw i wielu miejsc na podium w Okręgu najpierw Suwalskim, a następnie Olsztyńskim. Było tego, że
ho ho.
Od kilku lat prowadzona jest klasyfikacja Grand Prix
Koła Okoń w spinningu, w której niepodzielnie panuje
obecny Prezes Krzysztof Krajewski. Może jednak w końcu
dobierzemy się mu troszeczkę do skóry. Z niemałym trudem,
jednak powstaje kronika koła, tam będzie wszystko. Bardzo
duży nacisk kładziemy na łowienie zgodne z regulaminem,
na zasady fair play, na dbałość o środowisko. U nas nikt nie
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łowi na dwie przynęty, nikt nie zabiera niewymiarowych
ryb, nikt nie zostawia śmieci nad wodą. Ale dosyć tej samochwały.
Dwadzieścia lat to okrągły jubileusz, zasługujący na
specjalną imprezę. Taka impreza odbyła się w dniach 1820 września. Miejscem zawodów było jezioro Łaśmiady.
1000 ha lustra wody robi wrażenie. Jezioro przypomina
wielkie jeziora mazurskie. Takie Śniardwy mini. Na starcie stanęło 28 zawodników z Raczek, Suwałk, Augustowa
i przede wszystkim z Olecka.
Piątek to trening na łowisku, kolacja, a po oficjalnym
otwarciu spotkanie integracyjne. I jeszcze chwila zadumy i
minuta ciszy, związana z odejściem na tamtą, lepszą stronę,
znakomitego wędkarza, nieocenionego trenera, świetnego
wychowawcy młodzieży i przede wszystkim naszego Przyjaciela, Stasia Wolickiego.
Stasiu, będziemy zawsze ciepło Cię wspominali!
Życie toczy się dalej. Wędkarskie również. Piątkowy
trening wszyscy potraktowali poważnie. To ostatni moment, by namierzyć jakąś miejscówkę i ułożyć skuteczny
plan na sobotnie łowienie, który i tak zweryfikują ryby i
pogoda. Tak też było.
Sobota przywitała nas przepiękną pogodą i smacznym
śniadaniem. Każdy wędkarz otrzymał na łódkę suchy prowiant, ponieważ następny posiłek to obiado-kolacja dopiero o 18.
Z nie małym trudem wypychamy łódki z ekstremalnie
płytkiej wody i dokładnie o 8 rozpoczynamy pierwsza turę.
Kilkanaście łodzi rozpływa się po całym zbiorniku. Jednak każdy ma jakiś plan. Ja płynę na największą znaną mi
górkę, oznaczoną kolorowa butelką. Nie jestem sam. Kilka łodzi również tutaj cumuje. Górka jest bardzo duża i
miejsca starczy dla wszystkich. Pytanie, czy ryb starczy?
Łowimy okonie, ale niestety tylko do 17,5 cm. O wymiarowe trudno.
Telefoniczne kontakty wskazują, że pasiastych grubasów jest mało, ale wymiarówki mają prawie wszyscy. Przy
ciągle słonecznej i co bardzo ważne na tak dużym jeziorze,
prawie bezwietrznej pogodzie mija sobotnia tura.
Spływamy do bazy. Nikt się nie spóźnił. Komisja sędziowska sprawnie waży nasze ryby. Mam szósty wynik.
Jestem bardzo zadowolony. Zwycięzcą tury został Mietek
Kaczanowski z Raczek. Drugi jest Krzyś Hodana z Okonia. Obaj znacząco odskoczyli od pozostałych wędkarzy.
Decydują jednak dwie tury. Niestety dwóch kolegów miało
kłopoty z mierzeniem ryb, co skutkowało dyskwalifikacją
w turze. Warto jednak mieć wzorcową miarkę. Szczupaków nie było. Wymiarowych oczywiście, bo kontakty z
krótkimi były bardzo częste.
Hol ośrodka obstawiony akumulatorami, więc pora na
kolację. Opowieści, wspomnienia, plany, wszystko było
podczas trwającej do północy kolacji. Pora do łóżek, jutro
decydujące łowienie.
Niedziela. Niebo zachmurzone,. Jednak prognozy
są dobre. Jak się za kilka godzin okaże, sprawdziły się .
Ponownie ciepło i niezbyt wietrznie. Z rybami generalnie trochę lepiej, nie wszystkim oczywiście. Moja górka,
szczelnie obstawiona przez osiem łodzi tym razem daje mi
tylko jednego miarowego okonia i to złowionego rzutem na
taśmę. Wracamy.
Sędziowie wagowi, pod czujnym okiem Józefa Makowskiego tym razem nie znaleźli żadnego niewymiarowego okonia, ale dwa fajne szczupaki. Łowcą jednego z
nich, tego większego, był Miecio Kaczanowski, co podparte kilkoma okoniami, ponownie dało najlepszy wynik.
A Krzysztof Hodana ponownie drugi. Zaimponował mi
skutecznością, cierpliwością i realizacją planu. Znalazł
takie czarowne miejsce za wyspą i tam wyłuskiwał przez
dwa dni okonie. Próbowałem dobrać się do Krzyśkowych
ryb, jednak bez rezultatu.
A oto jakie wyniki dwudniowych zmagań przedstawił
sędzia główny Tomasz Gawroński:
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1. Kaczanowski Mieczysław
2. Hodana Krzysztof 		
3. Topolski Paweł		
4. Galicki Renisław		
5. Motulewicz Andrzej		
6. Strenkowski Szczepan
7. Jarmołowski Paweł		
8. Hościłło Arnold		
9. Krajewski Krzysztof		
10. Gojlik Mieczysław		
11. Iwaniuk Mirosław		
12. Wasilewski Bogdan
13. Gawroński Tomasz		
14. Luty Jarosław		
15. Radziszewski Zbigniew
16. Galicki Janusz		
17. Wojsiat Marian		

to@borawski.pl
2pkt
4pkt
8pkt
11pkt
15 pkt
16 pkt
16 pkt
18 pkt
18 pkt
23 pkt
24 pkt
28 pkt
30pkt
30pkt
31pkt
31pkt
34pkt
charów nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy sprzęt
wędkarski, rozdzielony w wyniku losowania. Podczas zawodów złowiliśmy dwa szczupaki i kilkadziesiąt kilo okoni.
Słońce, cieplutko, miła koleżeńska atmosfera, fajne warunki
socjalne, dobre jedzenie i nie tylko, czego chcieć więcej!?
Zbiorowe zdjęcie i do domku. Następne takie zawody za kolejne dwadzieścia lat. A może jednak szybciej!?
Nad regulaminowym przebiegiem zawodów czuwali
sędzia główny Tomasz Gawroński i sędzia wagowy Józef Makowski. O doznania artystyczno-kulinarno napojowe
zadbał Mieczysław Gojlik. Właściwe do rangi zawodów nagrody i odpowiednią bazę zapewnili Agnieszka i Krzysztof

18. Sznurkowski Edward
35pkt
19. Makowski Józef		
35pkt
20. Danielczyk Eugeniusz
37pkt
21. Derencz Kamil		
39pkt
22. Rynkowski Jerzy		
41pkt
23. Bartosiewicz Maciej
45pkt
24. Danilczyk Bazyl 		
48pkt
25. Płaziński Wojciech		
49pkt
26. Derencz Janusz		
51pkt
27. Chodnicki Robert 		
52pkt
28. Kruszniewski Marcin
56pkt
Największego okonia złowił Marian Wojsiat, co nikogo
nie powinno dziwić, gdyż w dowodzie osobistym jako miejsce urodzenia Mariana widnieją Sajzy ( miejscowość położona nad jeziorem Łaśmiady!!)! Nagrodą za prawie pół kilowego pasiaka była fantastyczna rzeźba wędkarza, ufundowana
przez niezawodnego Jurka Rynkowskiego.
Pierwsza trójka otrzymała oprócz bardzo okazałych pu-

Hodana. Kontrolą i bezpiecznym przebiegiem imprezy zajął się Jerzy Rynkowski. Nad prawidłowością i rzetelnością
wydawanych pieniążków czuwał Edward Sznurkowski.
Całość ogarnął i zapiął na ostatni guzik Prezes Krzysztof
Krajewski.
I ja tam byłem, nalewkę piłem, rybkę złowiłem, a co widziałem Was opisałem.
J.Arnold Hościłło
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SZTAMA 2015
PROGRAM
15 października (czwartek)
9:30 i 11:00 – SZTAMA DZIECIOM
- „Czerwony kapturek” Teatr Lalki i Aktora w Łomży, sala
kina Mazur
Proponowana przez nas wersja popularnej historii „Czerwonego kapturka” to niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony i rozśpiewany spektakl dla dzieci, w którym
również dorośli znajdą coś dla siebie.
Przedstawienie zrealizowane jest w konwencji teatru
przedmiotu, gdzie lalki tworzone są w trakcie gry z różnych
elementów codziennego użytku. Opowiada o samotności
dziecka, jego marzeniach i nadziei prostymi emocjami i nieskomplikowanymi środkami teatralnymi.
Autor: Jan Brzechwa
Inscenizacja i reżyseria: Jarosław Antoniuk
Muzyka: Bagdan Szczepański
Scenografia: Eva Farkasova
Ruch sceniczny: Jacek Gębura
Obsada:
Eliza Mieleszkiewicz, Michał Pieczatowski, Beata Antoniuk, Tomasz Bogdan Rynkowski, Marek Janik, Bogumiła
Wierzchowska - Gosk, Marzanna Gawrych

16 października (piątek)
17:00 – wernisaż wystawy – Beksiński, grafika
Zdzisław Beksiński – ur w 1929 roku. Jako artysta-samouk zaczynał w Sanoku. Ukończył wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom uzyskał w 1952 roku. Około
1956 roku zajął się fotografią artystyczną, później – w okresie 1958-1962 tworzył metalowe rzeźby, reliefy. W latach
1962-1974 skupił się głównie na ekspresyjnych rysunkach
o tematyce figuratywnej, wykonywanych początkowo piórkiem i tuszem, potem – węglem i kredkami. Sukces krajowy
odniósł w 1964 roku wystawą rysunków i malarstwa w
warszawskiej galerii ,,Foksal”, w trakcie której zostały sprzedane wszystkie jego dzieła.
Następnie wystawy malarstwa z lat 1967, 70, 72, 77,
81 unikalną wyobraźnią i maestrią warsztatową wzbudziły
ogromne zainteresowanie odbiorców i wyniosły artystę na
czołowe miejsce sztuki polskiej. W kolejnych latach wystawiał obrazy i rzeźby nie tylko w Polsce, ale tez w wielu krajach Europy np. Francji, Niemczech czy Belgii. Fantastyka,
na której opierał swoje dzieła została pokazywana w Stanach
Zjednoczonych i Japonii. W 1999 roku dostał nagrodę od
Europejskiego Stowarzyszenia SF. W latach 1999-2001 opracowuje techniką fotomontażu cyfrowego dużą ilość przedstawień zwanych grafiką komputerową. Miał świetne oko
i potrafił uchwycić obiektywem nieprawdopodobne obrazy.
Komputerowo je przetwarzając tworzył zaskakujące kompozycje. Warto też zaznaczyć, że na grafikach przedstawiających twarze zawsze była twarz artysty, jego nieżyjącego
syna oraz najbliższych osób.
Beksiński ginie tragicznie, zamordowany w lutym 2005
troku. Jest artystą z grona najwyżej cenionych we współczesnej sztuce polskiej, reprezentowanym w liczących się kolekcjach muzealnych krajowych i na świecie .
18:00 – „Partytury rzeczywistości”, Teatr „Porywacze
Ciał”, sala AGT
„Partytury rzeczywistości” w reżyserii i wykonaniu Katarzyny Pawłowskiej i Macieja Adamczyka to 23 autorski
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spektakl Teatru Porywacze Ciał, entuzjastycznie przyjęty
przez widzów podczas poznańskiej premiery i pokazach
festiwalowych: „Spektakl naładowany energią i emocjami. Energią pozytywną, uderzającą i wciągającą widza.
Publiczność poddana niemal dwugodzinnej sesji wysyłania
impulsów pozytywnej energii miała okazję doświadczyć
tego, jakie natężenie może przybrać sceniczna charyzma wykonawców i wytwarzanie relacji między wszystkimi ludźmi znajdującymi się w Scenie Roboczej, niezależnie od statusu widza czy performera. To zgoła utopijne
założenie udało się zrealizować dzięki impulsowi przeskakującemu ze sceny na widownię i odwrotnie. Umiejętnepodejście do tematu, wykorzystanie kontekstu i przestrzeni
sprawiły, że na premierze iskrzyło….”, „Polecam ten spektakl przede wszystkim tym, którzy lubią być skłaniani do
przemyśleń w towarzystwie dużej dawki śmiechu i znakomitej gry aktorskiej”.
**
Teatr Porywacze Ciał należy według zgodnego głosu
krytyki i środowiska teatralnego do jednej z najważniejszych niezależnych grup teatralnych w Polsce. Powstał w
1992 roku, wymyślony i założony przez Katarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka. W swoich autorskich spektaklach twórcy mierzą się z mitami pop kultury, kpią z nich,
przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są
przez nie ukształtowani. Z dużą swobodą poruszają się we
współczesnej przestrzeni kulturowej, cytują, komentują,
przetwarzają obrazy i wątki zaczerpnięte z innych dziedzin
sztuki.
19:30 – „Krwawe ballady” – koncert, Justyna Jary z
zespołem „Pompadur”, sala kina Mazur
Temat zbrodni od wieków dręczy ludzkość. Fascynuje,
przeraża, ale i intryguje. Tym razem powróci w „Krwawych Balladach”. Inspiracją do ich stworzenia była m.in.
Warszawa - nowoczesna metropolia, która czasem występuje „bez makijażu”, gdzie mieszkają typy spod ciemnej
gwiazdy i gdzie nigdy nie wiadomo co czai się za rogiem.
Gdzieś pośród ciemnych uliczek i zaułków snuje się
pieśń o popełnionej zbrodni. Mroczne i tajemnicze, często makabryczne, ale także pełne poezji opowieści stały
się tematem podwórkowych ballad i punktem wyjścia dla
projektu „Krwawe Ballady”. Przygotowana przez Justynę
Jary i zespół PompaDur minimalistyczna, a jednocześnie
nastrojowa i intrygująca muzyka wchodzi w zawiłe relacje
z tekstem.
W programie:
Antek Psianoga (muz. J. Jary, sł. trad.)
Apasz i hrabini (muz. A. Piotrowski, sł. T. Ploch)
Ballada o mamie (muz. J. Jary, sł. J. Kapela)
Ballada o jednej Wiśniewskiej (muz. trad., sł. J. Jurandot)
Ballada o Klarze (muz. J. Jary, sł. A. Biziuk)
Ballada więzienna (muz. J. Jary, sł. trad.)
Hanka (muz. trad., sł. trad.)
Łaniucha (muz. trad., sł. J. Jary)
Nie ma ciebie (muz. J. Jary, sł. J. Jary i A.K. Drozdowski)
Ruda Mańka (muz. trad., sł. trad.)
Wodniak (muz. J. Jary, sł. A.K. Drozdowski)
Zbynio (muz. J. Jary, sł. J. Jary)
Występują:
Justyna Jary (wokal)
Robert Lipka (akordeon, wokal)
Damian Marat (trąbka)
Michał Zuń (kontrabas)
20:45 – Izabela Piotrowska „Poruszenie w teorii”, sala
AGT
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Izabela Piotrowska „PORUSZENIE W TEORII”
Sytuacja artystyczna - czym jest, jeśli nie jedynie skutkiem
ubocznym mojego codziennego gdybania o sobie? W świecie
pełnym niedomówień powstaje teoria mojego niezdecydowania:
CO tańczyć ?/CO ja tańczę?
gotowa choreografia (ale nie wytańczona)
gotowa koncepcja (ale niewcielona)
gotowa muzyka (zagra w trakcie)
rodzi się dźwięk i przychodzi gotowość do działania. Teoretycznie - powinna przyjść. A więc sprawdzam siebie. Stawiam pierwszy krok, pełna lęku, czy potrafię chodzić, poruszać się wygodnie. Wyobrażam sobie, że nic nie muszę (wy)
tańczyć, tylko pozwalam na zajście:
relacji On-muzyk Ona-tancerka,
reakcji dźwięk – ruch – rytm – ruch.
I konfrontuję style – poruszam (naruszam) je i tańczę
może siebie.
Po co to robię?
Bo mogę.
....teoretycznie...
Koncepcja i choreografia: Izabela Piotrowska, facebook:
https://www.facebook.com/IzabelaPerForm
Muzyka: Michał Cieślukowski, Maciek Borecki
Opieka artystyczna: Anna Iwaniuk, Magdalena Grądzka
Spektakl zrealizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego oraz Regionalnego
Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku
**
Izabela Piotrowska - tancerka, performerka, freelancerka,
instruktorka tańca, menedżer i animator kultury, stypendystka Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie tańca za rok 2015. Od 2007 roku związana z Teatrem
Tancerzy Ognia SAURION (www.saurion.pl). W latach 20042006 tancerka Sceny Adepta przy Tatrze AGT w Olecku, później grupy tanecznej FREEZE. Uczestniczka wielu projektów
i warsztatów tanecznych, m.in. Dada Hub w Zatoce Sztuki w
Sopocie (2015). Jej video „Between the rivers”, nakręcony we
współpracy z Luką Ilinčič (Słowenia), zakwalifikował się w
roku 2015 do oficjalnej selekcji festiwalu Tees Dance Film
Fest w Middlesbrough (Wielka Brytania).
Michał Cieślukowski - muzyk - samouk, perkusista i beatboxer.
Maciek Borecki – muzyk, fotograf, operator filmowy
21:30 – Nocne muzykowanie, PUB ARTS

17 października (sobota)
17:00 ¬ ¬– „Matka Polka terrorystka”, Aneta Todorczuk-Perchuć, sala AGT
„Czym różni się wychodzenie z domu od wychodzenia

z domu z wózkiem?” - pyta widzów swojego monodramu
Matka Polka Terrorystka - Aneta Todorczuk-Perchuć. I odpowiada: „Tym, czym chodzenie od chodzenia po prośbie”.
I zaczyna swoją litanię: „Przepraszam, czy mógłby mi pan
pomóc znieść wózek po schodach (bo nie ma podjazdu, a po
klucz do windy trzeba zejść do pana ochroniarza)? Przepraszam, czy mogłaby się pani przesunąć, bo nie mogę przejechać? Przepraszam, ale zaparkował pan na chodniku, za
głęboko, nie zmieszczę się z dzieckiem... Do tego uwagi
spotykanych na ulicy ludzi, zwłaszcza starszych, którzy wypatrzą każdą krzywo zawiązaną czapeczkę (sznurek pewnie
uciska biedne dziecko w brodę, a już na pewno przewieje mu
nie dość zakryte uszko) czy zjeżdżającą z nóżki skarpetę, za
to na pewno nie zainteresuje ich dorosły bijący lub szarpiący
dziecko. Kto by się w końcu nie wkurzył?
Monolog matki Polki, której prorodzinne tylko z nazwy
państwo na każdym kroku rzuca kłody pod nogi, to ciąg
świetnie podpatrzonych, z życia wziętych i opatrzonych
dowcipnym komentarzem absurdów, z jakimi zderza się kobieta, kiedy zostaje matką. W spójną opowieść łączy je to,
bez czego współczesna kultura, zwłaszcza popularna, już
chyba nie potrafi się obejść, czyli zagadka kryminalna oraz
także wciąż bardzo modne nawiązania do powstania warszawskiego. No i temperament Todorczuk-Perchuć: żywiołowy, pozwalający łatwo nawiązywać kontakt z widownią,
także tą, która nie doświadczyła macierzyństwa.
http://www.aneta.pl/aneta.php
18:00 – „Kwadratura Konia”, Movement Theater Group,
sala kina Mazur
Kwadratura Konia to niezwykłe widowisko teatralne łączące sztukę aktorską z techniką
animacji filmowej. Świat wirtualny staje się tłem opowieści bez słów. Ekspresja aktorska skupiona jest na przekazaniu emocji za pomocą plastyki ruchu.
Na scenie artyści porozumiewają się za pomocą mowy
gestu. Uczucia i namiętności przenoszone przez ruch ciała
stają się silniejsze niż słowa.
Przedstawienie grane jest nowoczesnymi środkami wyrazu i mimo swojej umowności ma prawdziwie epicki charakter.
Reżyseria: Dorota Anna Dąbek
Występują: Magdalena Twardowska, Marta Wojnicz,
Piotr Dąbrowski, Jarosław Fandrejewski,
Marek Jarynowski, Piotr Stec
19:00 – „Sofa”, Teatr „6 i pół” Olecko, sala AGT
W dobie wirtualnych zakupów coraz rzadziej wychodzimy z domu, a przecież to takie przyjemne – oglądanie, dotykanie, sprawdzanie. Ale czy na poewno?
Reż. Agnieszka Lewandowska
Obsada: Krystyna Gulbierz, Alina Pawełko, Grażyna
Dzienisiewicz, Maciej Juchniewicz, Daria Machnacz, Jakub
Dziubiński, Marek Pacyński
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak
20:00 – Nocne muzykowanie, PUB ARTS

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B19402

Rozpoczęcie
kursu

24
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B19004

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

V21703

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 V17210

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

V21503
V13915

V11937

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

V02334

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B18605
K11117

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22222
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V17220
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V21713
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22232
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V19017
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B18106
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L93903
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22501

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

L94002

V17410

B19702

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel.
605-201-942 V21613

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V18508

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L93408
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B19802
* „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
V22102

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V17810

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L93804
* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14202
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V22303

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14302
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B20001
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B18006
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V22323
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V17620

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne V19416
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B17507

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21903

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

K13808

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

V21603

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B19602
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V20815
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B18206
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B16110
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B17607

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V19506

V22401

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

V21304

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

V20805

AUTO LAND

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
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* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19127
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17840
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V18408

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
V18707
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22114
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V22212

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B16809
K12710

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

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

V17710

V19007

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B18804
* Ubezpieczenia, samochód, dom, firma, plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795 V19316

SPRZEDAM
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B18306
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K13508
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K13608
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b16
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B19901
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V18907
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V21723
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B19502
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 L94101
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b16
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 30 m.kw., Lesk, piwnica, tel. 606-355-813
K13904

* mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K13110
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V19915
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19117
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V17817
* 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.

WYNAJEM

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V18418

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V19706

* pokoje, tel. 500-708-095 K07019

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B19203
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K12910

KUPIĘ

* książki II klasa gimnazjum, tel. 604-886-221 V19616

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B19103
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V17830
* zatrudnię osobę dobrze gotującą, Zajazd Borysówka,
Sedranki, tel. 501-073-961 K14003
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12810

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B17308
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b18

V17850

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
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Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i
Olecka Izba Historyczna zapraszają 1 października (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie z Marcinem Zwolskim
pt.

Dzieje Solidarności Regionu
Pojezierze (1980-1989). Olecko
– miejsce w historii ruchu.

„Region Pojezierze”, ciekawy i specyficzny, tworzył się
w atmosferze optymizmu i wiary w siłę nowo powstałego
Związku. Jednocześnie nie był to Region jednolity i zgodny,
szczególne tarcia miały miejsce od początku pomiędzy działaczami z Giżycka i Suwałk, konkurującymi o przywództwo.
W tej sytuacji rola mniejszych ośrodków, takich jak np. Olecko, była niezwykle ważna. Tym bardziej, że działacze z tej
miejscowości cieszyli się
dużym poważaniem wśród
związkowców z całego
Regionu. Niektórzy twierdzili wręcz, że z Olecka
pochodzili „najrozsądniejsi
lokalni działacze”. Znaczenie Olecka nieco zmalało
w stanie wojennym, ale na
etapie odbudowy Związku
w końcu lat 80. ponownie
wzrosło, czego dowodem
był Walny Zjazd Delegatów z lipca 1989 r., który
odbył się w tym mieście,
a który doprowadził do
ponownego zjednoczenia
Regionu.
Marcin Zwolski, historyk IPN, autor książki „Więzienie
w Białymstoku w latach 1944-1956”.

Demo Cup

W dniach 12 i 13 września w Olsztynie odbył się turniej
szachowy Demo Cup.
Zawody zostały podzielone na trzy turnieje: Open A,
Open B i Open C. W Open C prawo gry mieli wszyscy chętni
o rankingu Pzszach 1100-1400. Tempo gry zostało ustalono
na 60 minut, a liczba rund na 7.
W zawodach wzięło udział 16 zawodników z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, W turnieju wystartował zawodnik MLKS
Czarni Olecko – Wiktor Raszkowski. Wiktor zdobył 4 pkt
i zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 4. w klasyfikacji juniorów.
W turnieju Open A uprawnieni do gry byli chętni z rankin-

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

Rekomendacja Stowarzyszenia Kongres Kobiet popierająca Marię Wandę Dzienisiewicz w wyborach do Sejmu RP
giem Pzszach od 1700 i rankingiem FIDE do 2199. Tempo
gry dłuższe, bo 60 minut plus 30 sekund za wykonane posunięcie, a liczba rund 5. W turnieju oprócz zawodników
z w/w województw wystąpili również zawodnicy z Rosji.
Klub Czarnych reprezentował Przemysław Raszkowski,
który zdobył 2 pkt i zajął 11.miejsce.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Siejnik I

Gmina sprzedała kompleks 28 działek pod garaże położonych na osiedlu Siejnik 1. Działki mają powierzchnię
0,0588 hektara. Każda z nich ma udział w drogach dojazdowych (powierzchnia 0,2195 ha). Działki zostały sprzedane za łączną kwotę ponad 63 tysięcy złotych. UM
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Kalendarz imion
30 września (Dzień Chłopaka)
(Światowy Dzień Rzek)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei,
Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii,
Wery, Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza, Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imisława, Wiktora
1 października (Międzynarodowy
Dzień Muzyki) (Rozpoczyna się
Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny,
Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszysława, Igora, Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza,
Remisława, Romana, Wernera
2 października (Dzień Anioła Stróża)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty,
Racheli, Sławomiry, Sławy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Oliwera, Rustyka, Sławoja, Sławomira, Stanimira, Teofila, Tomasza,
Trofima
3 października
Bogumiły, Gerardy, Ireny, Józefiny,
Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumiła, Eustachego, Ewalda,

Franciszka, Gerarda, Heliodora, Jana,
Józefa, Kandyda, Sierosława, Sulibora
4 października (Światowy Dzień
Zwierząt) (imieniny Franciszka z
Asyżu)
Dobromiły, Edwiny, Radosławy, Rosławy, Rozalii, Róży, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada, Manfreda, Marka, Nieznawuja,
Petroniusza, Radosława, Rosława
5 października
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bartłomieja, Częstogniewa, Donata, Fausta, Igora, Justyna,
Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 października
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki,
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronisława, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka,
Romana
7 października
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, Krystyny, Marii, Mirelli, Rościsławy, Tekli,
Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana

Nasz przepis
Faszerowane ogórki

3 kolby cykorii, 2 jabłka, 3 łyżki natki
pietruszki, 10 dag rokpola, sok z cytry4 średnie ogórki, 20 dag mielonej wie- ny, 2 łyżki oleju
przowiny, 2 cebule, 25 dag pieczarek,
Cykorię myjemy i dzielimy na pojajko, sól, tymianek, 3 łyżki posiekane- szczególne liście. Liście kroimy wzdłuż.
go koperku, 2 łyżki oleju, pół szklanki
Jabłka obieramy, szatkujemy i skrapiamy sokiem z cytryny.
śmietany
Ser rozcieramy wlewając olej. DoOgórki obieramy i przekrajamy
wzdłuż na połówki. Wybieramy ły- sypujemy natkę pietruszki i polewamy
żeczką miąższ z pestkami. Solimy w nim ułożone na salaterce składniki sałatki.
środku.
Mięso łączymy z podsmażonymi na
połowie oleju posiekanymi cebulami i
pieczarkami. Smażymy całość na reszcie oleju.
Do masy wbijamy jajko i doprawiamy tymiankiem i solą.
Masą napełniamy ogórki i dusimy
pod przykryciem, podlewając śmietaną.
Przed podaniem posypujemy koperkiem.

Aromat kawy

...możemy poprawić, wsypując do zaparzonego napoju szczyptę soli lub łyżeczkę kakao.

Sekret Afrodyty
(przepis dla zakochanych)

10 liści świeżego szpinaku, 3 jaja przepiórcze, 2 pomarańcze, łyżeczka sezamu, 2 dag makaronu sojowego.
Sos: 3 łyżki sosu sojowego, 3 łyżki oleju
sezamowego, pół łyżki soku pomarańUpojna noc
czowego, 3 łyżki oliwy, 2 łyżki świeżego
(przepis dla zakochanych) imbiru.
Wszystkie składniki sosu łączymy.
4 łyżki śmietany 30%, 6 wafelków
Umyte liście szpinaku mieszamy z
czekoladowych, 4 łyżki soku żurawicząstkami pomarańczy i sosem.
nowego, 2 jajka, 2 łyżki cukru, 10 dag
Dekorujemy smażonym makaronem
twarożku
sojowym i ugotowanymi jajami przeŁóżka ucieramy z cukrem stopnio- piórczymi.
wo dodając ser. W drugiej misce ubijaCałość posypujemy sezamem.
my śmietanę. Łączymy obie masy. Na
środek talerza układamy krem. DekoMarchew z chrzanem
rujemy sosem żurawinowym i wtyka25
dag
marchwi, korzeń chrzanowy,
my wafelki.
łyżka oliwy, łyżka soku z cytryny,
Cykoria z jabłkami
szczypta kozieradki, łyżka posiekanej
w sosie
natki pietruszki

Cytaty na ten tydzień
Chcę pozostać świadkiem, nawet
jeśli nie będzie już nikogo, kto by
ode mnie zażądał świadectwa.
Christa Wolf,
„Kasandra”
chciałbym zasnąć na chwilę,
na chwilę, na minutę, na wiek;
by wiedzieli wszyscy, że nie
jestem martwy;
Federico Garcia Lorca,
Gazela o mrocznej śmierci
Im wyższa jest świadomość narodu
lub grupy społecznej, tym ostrzej
odróżniają się w mowie, ubiorze i
formach artystycznych wszelkiego
rodzaju od osobników stojących
poza danym środowiskiem; im
świadomość będzie czujniejsza
wobec przemian czasu, tym szybciej zmieniają się formy.
Peter Meyer,
Historia sztuki europejskiej
Jedynie przez historię naród
dochodzi do pełnej świadomości
siebie samego.
A. Schopenhauer,
Die Welt als Wille und Vorstellung
Dzisiaj, jak wczoraj, cyganko,
śmierci moja,
Dobrze mi z tobą sam na sam
Antonio Machado y Ruiz,
Zbrodnia w Granadzie
Ach, więc i królom jest sądzone tak
przemijać, jak mijają ludzie z gminu,
choć w miękkim gruncie odciskają
znak,
niby sygnetu ślad na karcie pergaminu.
Rainer Maria Rilke,
„Żagle nad Jonatanem”

PRZYS£OWIA
Jak anioły w słońcu ciepłym chadzają
(30 września), to potem w zimie mrozy
się trzymają.
Na św. Franciszka (4 października)
chłop już w polu nic nie zyska.
Październik, bo paździerze baba z lnu
cierlicą bierze.
Babie lato wtedy bywa, gdy w słońcu
się snują pajęcze przędziwa.
Jeśli październik jest wietrzny i
mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty
groźny.
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.
Co serce dyktuje, to pióro pisze.
Co w sercu, to się na twarzy wybija.
Czart złoto na bagnach suszy.
Dobre drzewo dobrym się owocem
okrywa, dobry człek z dobrych czynów
poznawany bywa.
Dobry człowiek woli sam cierpieć
niż na cierpienie drugich patrzeć.
Marchew szorujemy i bez obierania
ścieramy na tarce o dużych otworach.
Łączymy z chrzanem starannie umytym i też rozdrobnionym na tarce. Doprawiamy oliwą, sokiem z cytryny i

to@borawski.pl
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Przyrodnicy XXI wieku

18 września w Rękusach k/Ełku odbył się XIII Turniej
o Puchar Wójta Gminy Ełk. W zawodach wzięło udział 27
zawodników.
Dystans gry ustalono na 9 rund, a tempo gry na 15 minut.
Klub MLKS Czarni Olecko reprezentowało 4 zawodników:
3 juniorów: Wiktor Raszkowski, Igor Kolczyński i Michał
Bartnik oraz senior: Przemysław Raszkowski.
Przemysław zdobył 7,5 pkt i zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 2. w klasyfikacji seniorów. Wiktor i Igor
zgromadzili po 5,5 pkt i zajęli 6. i 7. miejsce w klasyfikacji
generalnej oraz 1. i 2. w klasyfikacji kl. IV-VI SP. Michał z
5 pkt uplasował się na miejscu 10. w klasyfikacji generalnej oraz 1. w klasyfikacji kl. 0-III SP, był także najmłodszym
uczestnikiem zawodów.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Podziel się posiłkiem

W dniach 25 i 26 września wolontariusze oleckich szkół –
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domu
im. Janusza Korczaka uczestniczyli w ogólnopolskiej zbiórce
żywności „Podziel się posiłkiem”.
Koordynatorem zbiórki było oleckie Stowarzyszenie
„Otwarte Drzwi”.

Żyjąc w samym środku zielonych płuc Polski często
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakimi jesteśmy szczęściarzami. Mamy to, o czym tylko może pomarzyć mieszkaniec Śląska czy Mazowsza – nieskażone rzeki i jeziora,
czyste powietrze, malownicze krajobrazy.
By tak pozostało, musimy rozumieć potrzebę ochrony
naszych zasobów naturalnych. Na tym jednak nie koniec.
Ważna jest też świadomość ochrony bioróżnorodności także w naszej gminie.
Z tym problemem zmierzyli się uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w
Gąskach pod opieką wychowawców – Marty Liszewskiej
Banas i Iwony Grabek. Pierwszaki z lupami wyruszyły
na spotkanie mieszkańców łąki i rzeki w bajkowej scene-

Udało się nam zebrać 1076 kg żywności – mówi Wojciech Bojar, prezes stowarzyszenia - Zebrane produkty
przekażemy świetlicom socjoterapeutycznych oraz Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka. Serdecznie dziękuję
wolontariuszom i nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę
oraz darczyńcom, którzy wspomogli akcję.
wojeg
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praktyką w naszej szkole. Uczniowie o najbliższym środowisku uczą się nie tylko z książek, lecz przede wszystkim w
bezpośrednim kontakcie.
Na dzieci czekała tego dnia jeszcze jedna niespodzianka – sołtys Babek Gąseckich Bernard Burba zorganizował
ognisko z pieczeniem ziemniaków. Były też pieczone kiełbaski i słoneczniki prosto z sadu. Dla małych przyrodników
był to dzień pełen wrażeń.
Iwona Grabek

rii – na półwyspie w zakolu rzeki Lega oraz przylegających
stawach hodowlanych w Babkach Gąseckich. Z entuzjazmem
podglądały ważki, żaby, ślimaki i żuki. Cierpliwie obserwowały podpływające do brzegu ryby i owady wodne. Podziwiały roślinność łąki i zbiorników wodnych. Uwagę chłopców
przykuła niezwykła roślina z owocami nieco przypominającymi kiwi. Jak się okazało, to kolczurka klapowana, która
należy do najszybciej rozprzestrzeniających się gatunków
inwazyjnych w Polsce. Dowiedziały się, iż wnikając do środowisk nadrzecznych oplata i niszczy inne rośliny. Przy tej
okazji pierwszaki uczyły się, jak niebezpieczny jest inny gatunek inwazyjny - barszcz Sosnowskiego. Uczyły się jak go
rozpoznawać i co zrobić, gdy zobaczą taką roślinę.
Realizacja treści przyrodniczych zawartych w podstawie
programowej w formie atrakcyjnej dla dzieci stała się dobrą

Serdecznie dziękujemy Panu Bernardowi Burba, Pani Emilii Kubuj oraz Panu Rembelińskiemu za
wspaniałe przyjęcie naszych pierwszaków w malowniczych Babkach Gąseckich.

Katarzyna Jeruć
ul. Przytorowa 3
tel. 508-266-446, 512-109-121
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

V22303

V19416

Biuro Ubezpieczeniowe
AUTOREFLEX

V21204

21 towarzystw ubezpieczeniowych
w jednym miejscu
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PO KOKARDĘ (238)

Miss ogrodów, sadów i pól
Po sadzie, ogrodzie i polu rozeszła się wieść, że tej jesieni
podczas Dożynek odbędą się wybory Miss Warzyw i Owoców. Wiadomość ta niektórych przeraziła, innych wprawiła
w niesłychany zachwyt. Marchewki zaczęły potrząsać swymi pierzastymi liśćmi i cieszyć się, że na reszcie będą miały
okazję pochwalić się swoim pomarańczowym kolorem. Zachowały się nawet nietaktownie wobec czosnku sugerując,
że nie ma najmniejszej szansy ze względu na… zapach.
- Ale jestem bardzo zdrowy! – próbował bronić się czosnek.
- Jak każde z nas, kochany panie Czosnku, jak każdy tutaj
w ogrodzie i sadzie – powtarzały Marchewki, a do ich opinii
przyłączyły się Pietruszki.
Spór ten przerwały jabłka. Udowadniały, że mogą pochwalić się lśniącą skórką, różnymi kolorami i jedno z nich
spadło pewnemu naukowcowi na głowę, kiedy ten leżał w
sadzie i myślał i to pomogło mu w odkryciu, ale czego, to
Jabłka nie potrafiły już opowiedzieć.
- Chyba żartujecie? – grzecznie protestował Ogórek. –
Przecież jest was aż 10 tys. odmian. Kto was zapamięta?
Miss Ogrodu zostanę ja! Jestem najdłużej uprawianym warzywem przez człowieka. Mam więc swoją historię, no
i zielony garnitur.
- A może jeszcze dodasz, że czapkę i sandały? Oczywiście w kolorze zielonym? Zielony w tym sezonie nie jest
modny tylko… żółty, więc ja, my zostaniemy Miss! – krzyczały z pola które było tuż obok ogrodu kolby Kukurydzy.
Przytakiwać im zaczęły strąki Fasolki Szparagowej, a
Melony przewracały się tylko z boku na bok.
- Oj, tak, tak, żółty kolor jest modny i najpiękniejszy –
wtórowały im Papryki, oczywiście żółte.
Wielgachne Dynie nie mogły ruszyć się z miejsca, więc
krzyczały, że najpiękniejszym kolorem jest kolor pomarańczowy. Przypomniały wszystkim, że one też mają swój
wkład w historię dziejów, bo to karocą wyczarowaną właśnie
z dyni Kopciuszek pojechał na bal. I tego podważyć się nie
da!
A tuż obok zaczęły się już przygotowania do Dożynek:
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ustawiano scenę, rozstawiano krzesła, ekipa techniczna
rozciągała przewody, by dobrze nagłośnić imprezę. Każdy zajęty swoją pracą nie zważał, o co kłócą się owoce i
warzywa.
Jednak spór trwał nadal. Ktoś zauważył, że nie ma pomidorów, więc konkurs nie może się odbyć bez czerwonego koloru, bo to byłoby niesprawiedliwe. Byli przedstawiciele pomarańczowego koloru, zielonego, żółtego, białego,
więc i czerwoni też powinni być.
Gdzie jest Pomidor, gdzie on się podział? – zastanawiał
się Czosnek, Dynia, Jabłka i Ogórek. Zrobiło się ogólne
zamieszanie. Wreszcie ktoś wpadł na pomysł, żeby Jabłka
porozglądały się dookoła, bo są najwyżej. Te zgodziły się
natychmiast i poprosiły wiatr, by wiał mocniej, a one będą
patrzeć na wszystkie strony. Po dłuższej chwili dojrzały
je biegnące i zdyszane. Wszyscy zamilkli, kiedy wreszcie
były przed sceną.
- Oj, przepraszamy, ale tak biegłyśmy szybko, że.. – Pomidory zamilkły i jeszcze bardziej poczerwieniały – że…
– ciągnęły nieśmiało – że… wpadłyśmy na Policję – wszyscy wpatrywali się z niedowierzaniem. – Tak się spieszyłyśmy, że przebiegałyśmy nie po pasach, no wszyscy tak
przechodzili, więc i my. I wtedy podjechał samochód, policyjny, choć nie był niebieski i…, i... panowie policjanci
nas pouczyli, że należy przechodzić tylko po pasach, bo
będzie...
- Ketchup! – dokończyły chórem Ziemniaki, które do
tej pory przysłuchiwały się całemu zajściu. Na te słowa
inne warzywa i owoce zaczęły się po cichu śmiać. Pomidory popatrzyły na nie z wyrzutem.
- To wcale nie było śmieszne. Owszem, źle postąpiłyśmy, wy też tak robicie, widziałyśmy, więc nie macie prawa się śmiać. Ale wróćmy do tematu: kto będzie tegoroczną Miss Ogrodów Sadów i Pól?
Wszystkie warzywa i owoce znowu zaczęły mówić o
swoich walorach, przekrzykiwać się, czasami nawet krzyczeć. Zaczął się taki rozgardiasz że nie sposób było cokolwiek ustalić .
Przez te przechwałki i kłótnie owoce i warzywa nie
zauważyły, że Dożynki odbyły w zeszłą niedzielę. Kiedy
gospodarz im o tym powiedział, wcale się nie zmartwiły
i powiedziały, że Miss Ogrodów, Sadów i Pól wybiorą…
za rok.
Marusia

