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Od solisty do orkiestry, s. 14

spektakl „Cień”, s. 11
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pizza na telefon, 87-520-31-32

V11901
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V09317

30.07 czyli w ostatnią sobotę lipca po raz dwudziesty
czwarty pływacy wejdą w toń jeziora Oleckie Wielkie
by rywalizować w Oleckiem Maratonie Pływackim.
Długość trasy wynosi 4,5 km. Każdy ze startujących
jest asekurowany z kajaka lub łodzi. Zapisy przyjmuje
organizator czyli Miejski Ośrodek Sportu w Olecku. Na
zwycięzcę czeka łódź tradycyjnie fundowana przez
Delphia Yachts.

V11402

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

Młodzieżowe MistrzostwaOlecka
w Wędkarstwie Spławikowym, s. 19
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

to@borawski.pl

Rajd Polski.
Strefa tankowania Olecko

OS15 Stańczyki 2 14.55 (26,9 km)
OS16 Babki 2
15.40 (23.8 km)
OS17 Gołdap 2 16.50 (14.75 km)
OS18 Mikołajki Arena
19.08 (2.5 km)

1 lipca 2016 r. na Placu Wolności w Olecku od 6.00 do 20.00
obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem w centrum miasta strefy tankowania samochodów
biorących udział w Rajdzie Polski . Zgodnie z planem kierowcy mogą zjeżdżać na Plac Wolności w godzinach 10.00-12.00 i
16.00-18.00. To wyjątkowa gratka dla fanów motoryzacji i jedna
z nielicznych okazji zobaczenia samochodu rajdowego wraz z załogą czy otrzymania autografu.
Na terenie gmin Olecko i Świętajno wyznaczony jest odcinek
rajdu o łącznej długości 21,14 km. 1 lipca br. najlepsi kierowcy
będą mknąć po lokalnych drogach o nawierzchni asfaltowej i
szutrowej. Organizatorzy wyznaczyli 4 strefy kibica- warto zapoznać się z tymi miejscami wcześniej bo zainteresowanie fanów
rajdem jest ogromne. Warto też wziąć pod uwagę zmianę organizacji ruchu i zamknięcie dróg na kilku odcinkach. Te utrudnienia
są konieczne- bezpieczeństwo zarówno zawodników i widzów
jest najważniejsze.
Warto nadmienić, że na terenie powiatu oleckiego jest wyznaczony również odcinek rajdu przez Gminę Wieliczki.
Harmonogram czasowy dla kibiców: http://kibice.rajdpolski.pl/wp-content/uploads/2016/05/harmonogram-dla-kibicow-17052016w.pdf
Informacje na temat Rajdu Polski wraz z mapami znajdziecie
Państwo na stronie: www.rajdpolski.pl
info. newsletterUM

Niedziela 3 lipca
OS19 Baranowo 1 8.20 (21.10 km)
OS20 Sady 1
9.08 (8,9 km)
OS21 Baranowo 2 10.50 (21.10 km)
OS22 Sady 2 (Power Stage) 12.08 (8,9 km)
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Harmonogram 73. Rajdu Polski

L97501

czwartek 30 czerwca
OS1 Mikołajki Arena, godz. 19.08 (2,5 km)
Piątek 1 lipca
OS2 Chmielewo 1 7.15 (6.55 km)
OS3 Wieliczki
19.00 (12.87 km)
OS4 Świętajno 1 10.00 (21.25 km)
OS5 Stare Juchy 1 10.45 (13,7 km)
OS6 Chmielewo 2 13.45 (6.55 km)
OS7 Wieliczki 2 15.30 (12.87 km)
OS8 Świętajno 2 16.30 (21.25 km)
OS9 Stare Juchy 2 17.15 (13.7 km)
OS10 Mijkołajki Arena 19.08 (2.5 km)
Sobota (2 lipca)
OS11 Matuszek 1 8.10 (9,5 km)
OS12 Gołdap 1 10.05 (14.75 km)
OS13 Stańczyki 1 11.35 (26.9 km)
OS14 Babki 1
12.20 (23.8 km)
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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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V08509

V12001

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

B38902

6 czerwca od 13.13 dwa zastępy JRG
PSP oraz jeden OSP Świętajno zabezpieczały
miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Dunajku.
Zderzenie samochodów osobowych.
6 czerwca od 13.46 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski wyciągały uwięzionego w szambie byka. Do wypadku
doszło w budynku w gospodarstwa rolnego w Zatykach.
7 czerwca od 9.50 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały
skutki wypadku drogowego w Stożnym. Zderzenie samochodów osobowych.
Informacji udzieliła ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
7 czerwca od 17.14 jeden zastęp JRG PSP gasił w Babkach Oleckich pożar budynku gospodarczego.
7 czerwca od 20.52 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy
Sembrzyckiego zgasił ognisko pozostawione pozostawione bez nadzoru przy zabudowaniach.
8 czerwca od 19.46 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Leśnej pożar suchej trawy.
9 czerwca od 7.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Leśnej pożar suchej trawy.
9 czerwca od 16.42 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kasprowicza pożar suchej trawy.
10 czerwca od 9.48 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały
skutki wypadku drogowego w Stożnym. Zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym.
10 czerwca od 15.47 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Kukowie. Dachowanie samochodu.
11 czerwca od 11.26 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa
OSP Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki
wypadku drogowego w Doliwach. Zderzenie samochodów
osobowego z dostawczym.
11 czerwca od 15.24 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
w Jabłonowie konar drzewa powalony na jezdnię.
11 czerwca od 17.27 jeden zastęp JRG PSP w Kukowie
uwalniał uwięzionego w rynnie na dachu kota.
Informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Radosław Osiecki

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V10804

ON.............................. 4,24
Pb 95......................... 4,55
PB 98......................... 4,75
LPG............................ 1,59
Olej opałowy............... 2,60

zł
zł
zł
zł
zł

k
dalieSta
n ł
rajem to ym
ba y m
to ka w
w rt y e! y

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

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

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Wystawa modelarska, 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, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
29 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - „Na tropie kultury”, gra terenowa, plac Wolności,
Rynek
30 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
73. Rajdu Polski , informacje s. 2, 10
13.00 - posiedzenie komisji planowania Rady Miejskiej, Ratusz
1 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
73. Rajdu Polski , informacje s. 2, 10
2 lipca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
73. Rajdu Polski , informacje s. 2, 10
17.00 - Dlaczego boimy się islamu? - Olecka Izba Historyczna,
plac Wolności 22
3 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
73. Rajdu Polski , informacje s. 2, 10
10.00 - XVI turniej tenisa ziemnego o „Wielki Sękacz Olecki, korty miejskie
10.00 - II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
2016, boisko do siatkówki
13.00 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Olecko:
otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej Ewy Kozłowskiej pt. „BAROK NA MAZURACH”
19.00 - Kościół pw. NMP Królowej Polski, Olecko: Koncert
Inauguracyjny – „POLSKO‑LITEWSKIE SPOTKANIA Z
BAROKIEM”, koncert
4 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
5 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
6 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
7 lipca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
19.00 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Olecko: „FLORILEGIUM MUSICUM”, koncert
8 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Olecko: „BAROKOWE KONTRASTY”, koncert
9 lipca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.3- - Spływ kajakowy Połom - jezioro Łaśmiady, organizator LOT Ziemi Oleckiej
19.00 - kościół pw. NMP Królowej Polski, Olecko: PERGOLESI – „STABAT MATER”, koncert
19.00 - IX nocny turniej tenisa ziemnego dla oldbojów o
puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego –
Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka, korty miejskie
10 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o puchar KT „Tennis Life”,
korty miejskie
10.00 - III Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

W ubiegłym tygodniu w ramach projektu „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji
młodych bezrobotnych” realizowanego przez Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Olecku odbyło się pierwsze
spotkanie, na którym zostały opracowane Indywidualne
Plany Działania. Jest to pierwszy krok przygotowujący do
wyjazdu na staż za granicą.

Gra terenowa

Obóz w Siamoszycach
w dniach 10-23 lipca 2016
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), zajęcia z elementami metodyki ZHP, wycieczki rowerowe i piesze, dwie wycieczki do
Krakowa i Centrum Rozrywki w Chorzowie, noc na zamku,
strzelnica ( strzelanie z łuku, wiatrówki), kąpiele w jeziorze,
Paintball, tor sprawnościowy - wojskowy, park linowy, ogniska. Opłata 1248zł. Zgłoszenia pod nr 723-679-859

Półkolonie na Zamku

I turnus 25.07-5 sierpnia 2016r.
II turnus 8-19 sierpnia 2016r.
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z elementami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wycieczki,
noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. Opłata 350zł.
Zgłoszenia pod nr 698-345-521
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

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:

• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Anna Hryniewiecka
• Aneta Lubirska
• Jan Necel
• Anna Wróblewska
• Anna Żmijewska

K20105

K20007

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Gry terenowe to nasz konik. Mała pasja, której efektów
nie raz doświadczaliście już na własnej skórze.
29 czerwca (w trosce o dobrą kondycję mózgów w
okresie wakacyjnym) doświadczycie po raz kolejny. Tym
razem zabierzemy was w świat malarstwa - podążycie śladem wielkich mistrzów, poznacie historie ich życia, będziecie tropić ich wybitne dzieła. Uzbrójcie się w zapał twórczy
i nieszablonowe myślenie, przyda się odrobina pomysłowości i ekspresji, poćwiczcie precyzję i spostrzegawczość.
Więcej szczegółów
nie zdradzimy.
Dla zasady. Musi
wam wystarczyć zapewnienie – będzie efektownie,
wymagająco,
emocjonująco.
Wspomnienia, jak malowanie
– gwarantowane.
Startujemy o godzinie 17:00 z placu Wolności. Liczba drużyn,
które mogą wziąć udział
w grze – ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń!
„Na tropie kultury”,
gra terenowa, 29 czerwca, godz. 17:00, Plac
Wolności.
Organizatorzy: Fundacja ART, Wolontariat Kultury WspaK, zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Olecko w ramach inicjatywy
lokalnej.

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.

Felieton

to@borawski.pl
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Dwa wydarzenia minionego tygodnia wydają mi się najważniejsze:
dojście naszej drużyny piłkarskiej do
ćwierćfinałów Mistrzostw Europy i
Brexit. Pierwsze z wydarzeń podniesie
na chwilę nasze samopoczucie, drugie
będzie się nam odbijało czkawką przez
najbliższe, oby tylko, dziesięć lat.
Wspaniale jest patrzeć na ekran telewizora i podziwiać wyczyny naszych
piłkarzy. To niebywale podnosi na duchu i jednoczy. Okazuje się, że w tym
wypadku polityka idzie w kąt i wszyscy siadamy i krzyczymy
„Polska, Polska!” Choć na chwilę, to wszyscy jesteśmy, wbrew
temu co twierdzi jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, „lepszy sort”. Jak pięknie? Co prawda, hajterzy już zaczynają wieszać psy na Lewandowskim, że niby nie strzela, że słabo
gra. A przecież, ten który choć trochę rozumie piłkę, zdaje sobie
sprawę z tego, że dzięki takim, bez przerwy pilnowanym zawodnikom inni mają więcej swobody, by strzelić upragnioną bramkę.
Nasza drużyna osiągnęła wszystko co miała w założeniach.
Teraz może tylko wykonać plan na 130, 140 160 lub nawet
200%. Będziemy o tym wiedzieli już w najbliższy czwartek.
Drugim wydarzeniem, które wstrząsnęło giełdami świata był
Brexit. Ba, nawet Chińczycy zareagowali, i pierwszy raz wydali
opinię na temat polityki obcego rządu. Tylko nasz najbardziej
wpływowy obywatel wyraził opinię, że należy przeprowadzić
reformę Unii. Naturalnie w sposób taki jak to robi w Polsce. Zapewne przede wszystkim zlikwidować Trybunały Konstytucyjne, ograniczyć do fasadowości demokrację, tak jak to jest, np.
w Rosji. Znacjonalizować przemysł, prasę i wszystko to, co się
tylko da i rozdać swoim partyjnym wasalom.
Przede wszystkim zaś, zachować państwa narodowe działające w ramach Unii. Bo jakby mógł inaczej mieć wpływ na to,
np. kto byłby burmistrzem w Słupsku albo w Olecku?
Brexit, to „suma wszystkich strachów” polityki informacyjnej jaką prowadzili kolejni brytyjscy politycy, a w szczególności,
sam Cameron. Przecież to on wymyślił Brexit. Myśląc, że przegra nadchodzące wybory podłożył minę następnemu rządowi.
Wybory jednak wygrał i mina wybuchła pod nim. To premier
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Wielkiej Brytanii był nieodpowiedzialny! Ciekawe jaki wynik
były teraz w referendum na temat wyjścia Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa?
Widać teraz jak na dłoni dokąd prowadzi polityka tego typu.
Populistyczne hasła w końcu uderzają i samego populistę. To
jest polityka świńskich głów znana przecież aż za dobrze w naszym kraju. W Olecku również.
Na murach Anglii już na drugi dzień pojawiły się hasła
„wzywające” Polaków do wyjazdu z kraju.
Dla tych Brytyjczyków, Anglików czy Walijczyków, którzy
je wypisują na murach jesteśmy uchodźcami ekonomicznymi
zabierającymi pracę. Tak jak dla „nas” uchodźcami są syryjscy,
czeczeńscy czy inni emigranci uciekający przed wojną lub szukający lepszej przyszłości. Jeśli nie umieliśmy współczuć, teraz
inni też nam już nie współczują. Zło zawsze złem się odpłaca.
Możemy zamykać się w granicach i domach. Wojna, bieda,
terror i strach nie zna granic. Jeżeli nie umiemy współczuć prędzej czy później obróci się to przeciwko nam.
Czy sobie państwo wyobrażają, że Wielka Brytania może
również wystąpić ze strefy Schengen? Wtedy wszyscy ci eurosceptycy będą musieli w brytyjskiej ambasadzie stać w kolejce po wizę. A może nasz światły rząd również, jak za dobrych
komunistycznych czasów, zabierze nam paszporty? Za każdym
razem, gdy będziemy chcieli wyjechać z kraju, będziemy je odbierać, jak drzewiej bywało, na posterunku policji? Wszystko po
to by uchronić się od terroryzmu! Pusty śmiech!
Nie da się zamknąć granic w taki sposób aby się od tego
uchronić. Jeśli wysyła się żołnierzy do Iraku trzeba liczyć się z
tym, że Polska stała się celem. Tylko Putin ze swoją Rosją straszy nas, że jesteśmy celem, bo budujemy tarczę antyrakietową.
Dla niego zawsze byliśmy celem i niczego to nie zmieni. On
straszy i tyle! Dla bojownika islamskiego Polska, to objawienie.
Praktycznie bezbronny kraj, w którym można działać spektakularnie. Tutaj należy posłużyć się historią wycieku informacji o
zabezpieczeniach szczytu NATO. Biuro wywiadu oskarża o wyciek administrację warszawskiego Ratusza! Taki mamy wywiad
i takie mamy tajemnice. Ciekawe skąd te informacje mieli warszawscy urzędnicy? A włamanie się nocą do biura koordynatora
wywiadu NATO na rozkaz „naszego” ministra obrony narodowej? A bagatelizowanie dziwnych powiązań ministra z jeszcze
dziwniejszymi współpracownikami wywiadu innych państw?
Jak w takim kontekście należy myśleć o ujawnieniu współpracowników polskiego wywiadu kiedy opublikował raport na temat Wojskowych Służb Informacyjnych? Według partyjnych
kolegów minister ze względu na rusufobiczne usposobienie jest
poza wszelkimi podejrzeniami? Dziwny to argument w kontekście porównywania życiorysów najlepszych z tych, którzy wcześniej byli poza wszelkim podejrzeniami.
W każdym bądź razie Brexit, to wynik populistycznych działań brytyjskiego rządu. Takich samych jak robi to PiS w naszym
kraju. Wszyscy ci, którzy wierzą w światłość idei tych zmian, w
końcu obudzą się z wielka czkawką. Wszyscy oni bowiem patrzą
w jutro, a piltycy powinni patrzeć w przyszłość.
PiS niszczy wszystkie podstawy tego, by nasz kraj wyszedł
na prostą. Wszelkie osiągnięcia, tak jak wcześniej robił to Cameron, przedstawiane są jako zło wcielone. Zawłaszczanie
wszystkiego co jest jeszcze niePiSowskie. Rugowanie z pracy
fachowców. Totalna zemsta na poprzednikach. Tak rodził się faszyzm. Niemcy uwierzyli w świetlaną przyszłość, tak jak teraz w
IV Rzeczypospolitą wierzą jej wyznawcy. Może być z nią tak jak
z Brexitem. Odbije się nam czkawką, a naczynia po tym świętowaniu trzeba będzie pozmywać i na pewno nie zrobi tego Prawo
i Sprawiedliwość. Stojąc nad zlewem niejeden zmywający spyta
się, przejrzawszy na oczy: Jakie prawo i jaka sprawiedliwość?
Teraz zaś zaczną wracać do Polski ci z Wielkiej Brytanii.
Trzeba będzie zrobić dla nich miejsca pracy. Jak będziemy dalej
zachowywać się tak jak teraz, myślę o polityce świńskich głów
przygotowywanych dla uchodźców, to obudzimy się w końcu
samotni z wielkim moralnym kacem. I wreszcie, naprawdę tak
jak chce PiS Polska będzie nieszczęśliwym, opuszczonym przez
wszystkich krajem, którym rządzi ksenofobiczny rząd, szczujący jednych obywateli na drugich.
Bogusław Marek Borawski
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Festyn rodzinny w Ślepiu
11 maja w sołectwie Ślepie odbył się I Festyn Rodzinny.
Konkurencje były zarówno dla małych jak i dużych
mieszkańców sołectwa. Uczestnicy bawili się świetnie,ambitnie walczyli o różne nagrody, m.in. medale, wejściówki
na basen i do kina oraz nagrody rzeczowe.
Konkurencją, która przyniosła dużo emocji
był slalom na rowerach.
Interesująco został rozegrany mecz piłki
nożnej, w którym dzieci zagrały przeciwko
dorosłym. Wygrali dorośli, ale dzieciaki zapowiedziały już w wakacje mecz rewanżowy.
Na koniec imprezy przy wspólnie przygotowanym szwedzkim stole zgromadzili
się wszyscy uczestnicy festynu. Nie zabrakło ogniska z kiełbaskami, oranżady, lodów
oraz słodkiego poczęstunku, przygotowanego
wspólnie przez mieszkanki Ślepia.
Wszyscy w dobrym nastroju rozeszli się
do domów i zapowiedzieli swój udział w kolejnym festynie.
Szczególne podziękowania składam dzieciom, młodzieży i rodzicom za aktywny udział

w festynie.
Dziękuje również sponsorom i wszystkim tym spoza
Ślepia, którzy pomogli w organizacji imprezy
Sołtyska Sołectwa Ślepie
Anna Krzyżek

Popołudniowa Szkoła EduCare

NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół
podstawowych – klasy tematyczne (m.in. Zaprzyjaźniamy się z ułamkami zwykłymi, Oswajamy tabliczkę mnożenia, Części mowy – nie takie straszne, Zróbmy zdanie – miesiąc ze składnią).
- lekcje dwa razy w tygodniu
- grupy 4 - 5 osobowe
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.
Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.
Możliwość wakacyjnych zajęć przygotowujących
do egzaminów poprawkowych, lekcje powtórzeniowe
przed powrotem do szkoły.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B379302

B38303

OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów (egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

to@borawski.pl
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tywnego CARITAS w Rybakach.
W zawodach wzięły udział 24 zastępy z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Dla przybyłych strażaków przygotowano 12 stacji, na których musieli wykazać się umiejętnościami w poszczególnych dziedzinach ratownictwa, w tym: wodnego, wysokościowego, chemicznego, technicznego, medycznego oraz
gaszenia pożarów. W trakcie ćwiczeń liczyła się przede
wszystkim prawidłowość wykonania zadania w oparciu o
posiadany na samochodzie sprzęt, ale również czas, który
był dodatkowym elementem rywalizacji.

Reprezentacja oleckich strażaków zajęła wysokie, 4
miejsce w I zawodach – warsztatach z ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym - „Rybaki 2016”,
które odbyły się 16 czerwca na terenie ośrodka charyta-

Zwyciężyli strażacy z JRG w Giżycku, drugie miejsce zajęli strażacy z JRG 1 w Olsztynie natomiast trzecie miejsce
ich koledzy z JRG 2 również z Olsztyna.
Do podium ekipy z JRG w Olecku zabrakło bardzo niewiele, jednostkę reprezentowali: Waldemar Derencz, Mateusz
Kamiński, Tomasz Zieliński, Bartosz Laskowski i Adam
Więcko.
z-c Komendanta Powiatowego PSP
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Trwają policyjne działania „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2016”
Od 14 czerwca br. oleccy policjanci realizują działania profilaktyczno-prewencyjne pn. „Bezpieczne wakacje
2016”. Celem głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży zarówno
w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.
Wakacje potrwają od 24 czerwca do 31 sierpnia . W tym
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywających. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie całego województwa działania zapobiegawcze. Już w
okresie poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego powiatu przeprowadzono spotkania dzielnicowych z
uczniami. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrzegali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są dzieci podczas wakacji oraz
sposobach ich przeciwdziałania. W trakcie realizowanych
działań istnieje możliwość przeprowadzenia przez Policję
kontroli przed wyruszeniem w trasę autobusów wiozących
dzieci na zorganizowany wypoczynek.
Informację o kontroli prosimy przekazywać do oleckiej
komendy z kilkudniowym wyprzedzeniem
tel. 87 520-72-00
Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz
opiekunów aby w czasie wakacji bawić się bezpiecznie i
rozważnie !!!

B39801

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.

Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku

ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” 23 września 2016 roku organizuje
wyjazd na połów dorszy w Ustce na kutrach Amelia Max
i Amelia Bis.
Miejsce na kutrze według kolejności zapisów.
Przedpłata: 250,00 złotych u skarbnika koła, do 15 lipca
2016r.
Wyjazd 22 września 2016 roku w godzinach popołudniowych.
Ilość miejsc ograniczona
ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” zaprasza na otwarte, jednoturowe
zawody spinningowe „o Puchar jeziora Hańczy”,które
odbędą się w dniu 3 lipca 2016 roku.
Zbiórka zawodników z własnymi łodziami na plaży koło
przystanku PKS w Błaskowiźnie o godzinie 5.00. Zakończenie zawodów około 15.00.
Opłata startowa 10 zł dla członków koła, dla pozostałych
20 zł.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B38503

Rozpoczęcie
kursu

21
lipca

godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Nie do Poznania

W czerwcu 1956 roku na ulice Poznania wyszli robotnicy, którzy domagali się
prawa, wolności, chleba, wolnych wyborów i religii w szkole. Ówczesna władza
przygotowała dla nich czołgi i broń z ostrą
amunicją. Poległo 58 osób, było mnóstwo rannych. Potem
straszono, że niepokornym odrąbią ręce. O poznańskiej tragedii powstał wiersz Kazimiery „Iłły” Iłłakowiczówny (
6.06.1892-16.02.1983) pt. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.
Mija 60 lat poznańskich wydarzeń, więc w ramach pamięci żywi chcą przypomnieć tych, którzy wykazali się odwagą.
Współczesna polityczna brygada z prawej strony szantażuje,
że wojsko na polecenie ministra obrony narodowej weźmie
udział, pod warunkiem, że obok apelu poległych w czerwcu
wymieni się tych, co zginęli w katastrofie w samolocie lecącym do Smoleńska. Gdzie 28 czerwiec (1956), a gdzie 10
kwiecień (2010)? Rzecz dotyczy czasów, gdy był proletariat,
a nie prekariat wraz z bezrobociem.
Katastrofa katastrofie nierówna, rzecz wiadoma, jak dyszel. Zamiast takiej hucpy, trzeba się wyciszyć, Jest okazja,
żeby przypomnieć liryk Autorki „Odejścia w tło”, w którym
upomniała się za tymi, co wyszli, bo mieli dość. Że byli
wkurwieni, mówiąc literackim językiem:
Od 3 do 10 lipca będzie odbywał się Międzynarodowy
Festiwal „Barok na Mazurach”. Z tej okazji, 3 lipca zostanie
zaprezentowana również plenerowa wystawa fotografii.
Epoka barokowa od połowy XVII wieku dominowała gusta i mentalność północnej Europy. Co się wtedy działo na
Mazurach? Jak i czy wydarzenia na arenie europejskiej wpływały wtedy na życie lokalne? Wszelkie ówczesne ambicje,
jak i niedostatki, wciąż są czytelne w tym, co przetrwało do
dnia dzisiejszego. Fotografie przedstawiające mazurski barok
oraz refleksje im towarzyszące spróbują, poprzez utrwalenie

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z
Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy:
literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są
one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”,
jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się
one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na
branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres
to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kon-

Felieton

Chciałam o kulturze napisać
naprawdę inteligentnie,
lecz zaczęły kule świstać
i szyby dygotać i pękać.
„Pochyliłam się” – jak każe przepis –
nad dziejami dwudziestolecia,
ale z pióra kleks czerwony zleciał
i kartki ktoś krwią pozlepiał.
(…)
Nad Wartą leży Poznań nie do poznania. Polską zarządzają ludzie nieodpowiedzialni, którzy zamiast podania
ręki, patrzą, jak kogoś ścisnąć w pasie. Nadal jest aktualne
pytanie poetki z ul. Gajowej 4 mieszkania 8: „Czemu zawsze rządzi inteligent,
a do robotników się strzela?”
Polsce są potrzebni ludzie rozsądni, a nie ci, co uprawiają błazenadę i mają pełną gębę Boga; po kartezjańsku
rzecz biorąc - żyją wedle zasady: „widzą mnie, więc jestem”.
I żerują, aż trzęsie się koryto i robią wszystko, żebyśmy
nie ocalali marzeń. Własnych.
Czesław Mirosław Szczepaniak
zamierzeń architektonicznych poddawanych licznym przemianom czy też destrukcji, przybliżyć tę epokę dzisiejszym
mieszkańcom Mazur, a przede wszystkim zadać również
kilka pytań o czasy współczesne.
Wernisaż: 3 lipca, godz. 13.00, informacje dodatkowe
i program Festiwalu na s. 9
W imieniu organizatorów Festiwalu serdecznie zapraszam na wernisaż
Ewa Kozłowska

taktu lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów naszego województwa, otworzył filię przychodni onkologicznej w
108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z
Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego
i piskiego mogą rozpocząć bądź kontynuować
terapię w tejże przychodni.
Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojskowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro
Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.

to@borawski.pl

„Barok na Mazurach”

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA
MAZURACH powstała z dwóch pasji: miłości do Olecka i
fascynacji sztuką. Jej celem jest tworzenie sytuacji i miejsc, w
których mieszkańcy regionu mogą spotkać się z twórczością
artystów znanych w Polsce i Europie. To przyniosło odwagę
zorganizowania w Olecku Festiwalu kultury baroku. Ta epoka
wydaje się być brakującym ogniwem pomiędzy renesansowymi początkami miasta a tym, co zachowało się do naszych
czasów. Tegoroczny Festiwal jest muzyczną propozycją, której towarzyszyć będzie plenerowa wystawa fotograficzna.
Epoka baroku oficjalnie wyczerpała się w końcu XVIII
wieku. Od połowy XVII wieku dominowały gusta i mentalność północnej Europy. Co się wtedy działo na Mazurach? Jak
i czy wydarzenia na arenie europejskiej wpływały wtedy na
życie lokalne? Odpowiedzi na te pytania będzie można szukać
już od trzeciego lipca podczas wernisażu fotografii opowiadających o mazurskim baroku. Inauguruje on Międzynarodowy
Festiwal „Barok na Mazurach”, który odbędzie się w Olecku
i Gołdapi od 3 do 10 lipca 2016 roku. Autorką fotografii jest
urodzona w Olecku Ewa Kozłowska, zdobywczyni nagród
na wielu konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. W
swojej pracy prezentuje spojrzenie na Mazury przez pryzmat
i styl epoki baroku, rzucając nowe i nietypowe światło na ten
region. Zdjęcia ukazują pozostałości form architektonicznych
i dekoracji odnajdywanych fotograficznie w nielicznych, odnowionych i zachowanych lub częściej w stopniowo ulegających destrukcji dworach, pałacach, zaniedbanych dworskich
parkach czy też w kościołach.
Międzynarodowy Festiwal „Barok na Mazurach” to w
dużej mierze muzyka. Słuchacze będą mogli wziąć udział w
pięciu koncertach. Wzorem lat poprzednich wystąpią wybitni
artyści o międzynarodowej sławie, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki barokowej na historycznych instrumentach.
Utwory kompozytorów XVII i XVIII wieku zaprezentują
artyści z Polski, Słowacji, Litwy, Czech, Austrii i Francji, a
wśród nich: wybitny polski klawesynista, organista i dyrygent
Marek Toporowski wraz z Irminą Obońską i gośćmi z Litwy;
koncertujący w Polsce i za granicą znakomici białostoccy artyści - oboista Rafael Przybyła i organista Dariusz Hajdukiewicz oraz artyści Collegium Wartberg na czele z uznanym w
Europie kontrabasistą Jánko Krigovsky’m.
Podczas Festiwalu zabrzmią dzieła nie tylko powszechnie
znanych kompozytorów, jak Jana Sebastiana Bacha i Domenico Scarlattiego, ale również tych zapomnianych lub mniej
popularnych. W programie koncertów pojawią się także nasi

Genetyczny bliźniak

12 czerwca zorganizowano akcję rejestracji dawców
szpiku, szukano tzw. „genetycznego bliźniaka” dla 11 – letniej Dominiki z Ostródy, chorej na białaczkę. Dziewczynka,
aby mogła wrócić do zdrowia potrzebuje przeszczepienia
szpiku od dawcy niespokrewnionego. Niestety wśród zarejestrowanych dawców na całym
świecie od kwietnia 2016 roku nie
znaleziono dawcy.
Akcja dała szanse wszystkim
chorym, bo przy okazji można
było również znaleźć genetycznego bliźniaka dla innej osoby,
potrzebującej pomocy. Rejestracja
każdej zgłaszającej się osoby zajmowała tylko kilka minut.
Zgłosiły się 43 osoby. Organizatorami akcji było Starostwo
Powiatowe w Olecku i Fundacja
DKMS oraz Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa z Suwałk.
Tego dnia akcja została przeprowadzona również w innych
miastach na terenie województwa
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rodzimi kompozytorzy: Adam Jarzębski i Marcin Mielczewski. Oprócz barokowych instrumentów smyczkowych, znanych już oleckim i gołdapskim melomanom, po raz pierwszy
w naszym regionie usłyszymy pozytyw organowy, obój barokowy, oryginalny litewski instrument birbynė i jedyny w
Polsce Truhenorgel. Dzieła wokalne uświetnią Hilda Gulyásová (sopran) oraz Matej Benda (kontratenor). Muzycznym
podsumowaniem Festiwalu będą finałowe koncerty, podczas
których zostaną zaprezentowane dwie wersje „Stabat Mater”: dziewiątego lipca w Olecku zabrzmi dzieło G. B. Pergolesiego, zaś dzień później w Gołdapi – N. Logrosciniego.
Będzie to dobra okazja, by usłyszeć i porównać dwa arcydzieła sakralnej muzyki baroku.
Tegoroczny Festiwal „Barok na Mazurach” stanowi zatem połączenie muzyki XVII i XVIII wieku oraz fotografii
współczesnej refleksyjnie nawiązującej do epoki baroku i
czasów aktualnych.
To także połączenie różnorodnych percepcji i wrażliwości, narodowości, kultur i czasów.
Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi odbędą się w następujących terminach:
3 lipca, godz. 13.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Olecko: otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej Ewy Kozłowskiej pt. „BAROK NA MAZURACH”
3 lipca, godz. 19.00, Kościół pw. NMP Królowej Polski,
Olecko: Koncert Inauguracyjny – „POLSKO‑LITEWSKIE
SPOTKANIA Z BAROKIEM”
7 lipca, godz. 19.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Olecko: „FLORILEGIUM MUSICUM”
8 lipca, godz. 19.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Olecko: „BAROKOWE KONTRASTY”
9 lipca, godz. 19.00, kościół pw. NMP Królowej Polski,
Olecko: PERGOLESI – „STABAT MATER”
10 lipca, godz. 19.00, kościół pw. NMP Matki Kościoła,
Gołdap: LOGROSCINO – „STABAT MATER”
Wystawę fotografii Ewy Kozłowskiej „Barok na Mazurach” będzie można oglądać do końca sierpnia 2016 roku.
Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrzów Miast Olecka i Gołdapi oraz Instytutu Słowackiego.
Zaprasza organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju
Edukacji i Kultury „Na Mazurach”.
Więcej informacji na temat tegorocznego Festiwalu dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji www.fundacja-namazurach.pl

Warmińsk-Mazurskiego.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy pracowali podczas akcji: Piotrowi Słomskiemu, Krzysztofowi Czuper i Pawłowi Kopiczko.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Bezpieczeństwo najważniejsze!
Kajetan Kajetanowicz, Hubert Ptaszek i Łukasz Pieniążek, trzech polskich kierowców, którzy 30 czerwca rozpoczną rywalizację na odcinkach specjalnych PZM 73. Rajdu Polski wzięło udział w konferencji prasowej organizatora
imprezy w Warszawie. Kajetanowicz, dla którego będzie to
debiut w mistrzostwach świata szczególną uwagę poświęcił
sprawom bezpieczeństwa podczas rajdu. To święto dla kibiców, wyzwanie dla organizatorów i wielkie wydarzenie w
mojej karierze – podkreślił również mistrz Europy.
- 95 lat temu odbył się pierwszy Rajd Polski, który jest
wyjątkowym zjawiskiem sportowym w skali naszego kraju.
To wspólne dobro wykraczające poza ramy sportu, chluba
polskich zawodników, kibiców, sponsorów i organizatorów.
To dla nas zaszczyt, że rajd ma w swojej nazwie PZM, ale
z radością przyjęliśmy wiadomość o kontynuowaniu współpracy z rajdem przez Grupę LOTOS.
W sprawach bezpieczeństwa, dla którego nie ma alternatywy podjęliśmy w tym roku wyjątkowe działania. Pamiętamy o żółtej kartce i stosujemy się do zaleceń FIA, ale
oczekujemy na wzorowe formy kibicowania i zachowania ze
strony fanów sportu rajdowego. Kamery zainstalowane w samochodach pozwolą na całkowity monitoring tego co dzieje
się na odcinkach specjalnych.
Jedna z nich znajdzie się w samochodzie Krzysztofa
Hołowczyca, którego poprosiliśmy, aby zasiadł za kierownicą tzw. zerówki, samochodu który przejeżdża trasę na kilka minut przed startem pierwszej załogi. To jak rajd będzie
oceniony przez przedstawicieli FIA zależy w dużej mierze
od kibiców. Ich znakomita większość postępuje bez zarzutu,
nieodpowiedzialnych jest niewielu i nie mogą nam zepsuć
rajdowego święta.
Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych uwag i
w kolejnych sezonach najlepsi kierowcy świata znów przyjadą do Mikołajek – powiedział Andrzej Witkowski, prezes
Polskiego Związku Motorowego.
Prezes PZM dodał także, iż organizatorzy polskiej rundy
mistrzostw świata z wielką uwagą odnotowali ostatnie wystąpienia ministrów Skarbu Państwa oraz Sportu i Turystyki
dotyczące sponsoringu. – Mamy nadzieje, że Rajd Polski będący wizytówką nie tylko sportów motorowych i zapewniający wymierną promocję naszego kraju na świecie skorzysta
z proponowanych rozwiązań – stwierdził A.Witkowski.
- Rajd Polski darzę wielkim sentymentem, wygrywaliśmy
na Mazurach trzykrotnie, ale gdy była to runda mistrzostw
Europy. Teraz będziemy mieli jeszcze silniejszych rywali i
dłuższe odcinki specjalne, których tylko 9% pokrywa się z
2013 rokiem. To wielkie wydarzenie dla mnie i wielkie wyzwanie, 91% nowych tras, ale specyfika jest nam przyjazna.
Uwielbiam szybkie odcinki specjalne, gdzie dużo zakrętów pokonuje się z maksymalną prędkością, przez szczyty,
odrywając się od powierzchni. Wiem, że kibice chcą być
blisko nas, ale musza też pamiętać, że bezpieczeństwo jest
bardzo ważne.
To jest trudna do zabezpieczenia impreza, odbywa się
na dużym terenie. My kierowcy musimy także dbać o bezpieczeństwo i zwracać uwagę tym nielicznym, którzy zachowują się niewłaściwie. Cieszę się, że wraz z Lotos Team
pojedziemy na mazurskich szutrach, szkoda, że jeszcze nie
w „dużym WRC”. Postaram się prawą nogę trzymać wyprostowaną. Dla nas miejsce w pierwszej piątce WRC2 będzie
dużym wydarzeniem, ważne, abyśmy wszyscy, zawodnicy,
kibice i organizatorzy zaprezentowali się z jak najlepszej
strony – stwierdził Kajetan Kajetanowicz.
Hubert Ptaszek, dla którego będzie to piąty start w Rajdzie Polski powiedział, że to również powrót na polską zie-

mię, bowiem tylko raz w sezonie ma okazję startować u
siebie. - Myślę, że nie będziemy w stanie rywalizować z
najszybszymi, zbieramy doświadczenie i chcemy nie popełnić zbyt dużo błędów, mamy to z tyłu głowy żeby dojechać do mety.
Ptaszek zapytany o stan zdrowia swojego pilota Macieja Szczepaniaka, w nawiązaniu do skoków na odcinku
Fafe w Rajdzie Portugalii odpowiedział: Wszystkiego trzeba się nauczyć, latania również, pomimo nazwiska czasem
mam problemy z lataniem. Maciek wraca do formy, myślę,
że na Rajd Polski będziemy obaj w 100% gotowi. Zobaczymy po testach jak się Maciek będzie czuł, ale powinno
być w porządku.
- Dla mnie to ogromne wydarzenie. Kiedy 3 lata temu
oglądałem zwycięstwo Kajetana, to moim marzeniem było
wystartowanie w tym rajdzie. Ja jeździłem wtedy jeszcze w
rajdach amatorskich. Mam nadzieję, że nie zje mnie presja
i pokażemy się razem z Przemkiem Mazurem z jak najlepszej strony w JWRC. Dotarcie do mety będzie priorytetem.
Chciałbym pojawić się na rampie mety i wznieść do góry
ręce – powiedział Łukasz Pieniążek, który w tym sezonie
startuje w mistrzostwach świata juniorów. Rajd Polski, w
którym Pieniążek wystartuje po raz pierwszy w karierze
jest jedną z sześciu rund cyklu JWRC. Pozostałe to rajdy
Portugalii, Finlandii, Niemiec, Francji oraz Walii-Wielkiej
Brytanii.
Rajd Polski jest po raz piąty (1973, 2009, 2014, 2015,
2016) rundą mistrzostw świata FIA, a po raz trzeci z rzędu
stanowisko dyrektora piastuje Jarosław Noworól, który
w swoim wystąpieniu najwięcej uwagi poświecił również
sprawom bezpieczeństwa.
- W tym roku zmieniliśmy w istotny sposób koncepcję zabezpieczenia rajdu i organizację pod kątem kibiców.
Mamy o 50 procent więcej ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przy współpracy z firmą Top Racing przygotowaliśmy aż 41 stref kibica obejmujących najciekawsze
miejsca na odcinkach specjalnych.
Jeżeli kibice będą stali w miejscach niedozwolonych
to będziemy musieli odwołać dany oes. Mam jednak nadzieję, że nasze wspólne wysiłki nie pójdą na marne. Rajd
Argentyny też miał żółtą kartkę, ale kibice stanęli tam na
wysokości zadania i w tym roku wszystko poszło bardzo
dobrze. Nie możemy być gorsi, mam nadzieję, że wszyscy
pomogą w tym, aby Rajd Polski pozostał w kalendarzu mistrzostw świata.
Pamiętajmy także, że wszystko co poza trasą rajdu,
poza drogą to teren prywatny. Wchodząc w uprawy niszczymy cudzą własność, co nie ułatwia organizatorom przygotowanie trasy w następnym sezonie. Pracujemy cały rok,
żeby przygotować ten rajd i żeby było bezpiecznie. Wierzę,
że nikt nie zniweczy tych wysiłków, a rywalizacja w Rajdzie Polski będzie jak zawsze wspaniałym widowiskiem
– powiedział J.Noworól.
Podczas konferencji, szwajcarska firma Certina, od
2013 roku oficjalny chronometrażysta Rajdowych Mistrzostw Świata FIA zaprezentowała zegarek z limitowanej
serii Rajd Polski. Do fanów nie tylko rajdów trafi 555 zegarków z nazwą rajdu, mapą Polski i logotypem WRC na
kopercie.
Inauguracja PZM 73. Rajdu Polski w czwartek, 30
czerwca o godz. 16:00 w centrum Mikołajek. Na liście
zgłoszeń widnieje 67 załóg, w tym 6 z Polski. Z „jedynką”
wystartuje trzykrotny mistrz świata, lider klasyfikacji i lider tegorocznej klasyfikacji Sébastien Ogier, który triumfował w dwóch poprzednich edycjach Rajdu Polski.
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Talent nie tylko pisarski

Po raz 11 w ostatnich 5 latach I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego wystawiło sztukę, tym razem
sięgając po tekst obiecującej autorki, której publikacje będą
drukowane w najbliższym czasie.
Autorką komedii jest Agata Julia Prosińska, uczennica
klasy pierwszej I LO w Olecku.

Sztuka opowiada o pracowniczce laboratorium - Erice
Erikson, która w wyniku nieudanego eksperymentu nieumyślnie zmienia otaczającą ją rzeczywistość. W jej życiu pojawia
się nowa postać, która burzy, jak się wydawało, dawno ugruntowany porządek. Jest nią uwolniony w naukowy lub magiczny sposób cień głównej bohaterki.
Perypetie głównych bohaterów obejrzeli uczniowie oleckich gimnazjów, I LO oraz pozostali mieszkańcy miasta. Podczas wieczornego spektaklu sala zapełniła się całkowicie.
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W spektaklu wystąpili: Emilia Tokajuk, Paweł Charmuszko, Cezary Sadowski, Sandra Świerzbin, Marcin
Domoradzki, Izabela Szukieć, Adrianna Rowińska, Szymon Kowalewski, Agata Julia Prosińska i Luiza Białanowska.
Reżyseria: Agata Julia Prosińska i Zbigniew Stefanowski.
Światło i dźwięk oraz pomoc techniczna: Łukasz Nowak, Adrian Janczenia, Łukasz Rutkowski.
Sztuka została wystawiona 10 czerwca b.r. w ramach obchodów Powiatowych Dni Rodziny w sali AGT w Olecku.
oli
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AUTO-MOTO

V06513

7AUTO IMPORT nowy komis samochodowy
V08009a
Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36708
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08708

V10834

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

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

V11701

SERWIS OGUMIENIA

MOTO-SPRZEDAM

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

V02919

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B39102

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V08020
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L97303
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

B38004

V09007

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

B39601

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10614

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02520

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10305

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38204
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B39401
* „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
V08309
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38703

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36509
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B39202

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V12011
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08409
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B37904

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...

V08110

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B38802
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97402
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B39701
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B38104

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V11003

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10824
V07910

B37804

V08608

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

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

K19502

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50
V09307

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01922
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V09327

to@borawski.pl
Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10405

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
V10504
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K19806

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V11911
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B39002
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B37406

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37506
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K20205
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 L97007

V10704

2*
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* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V08030
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B39501
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B39901
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* 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
V108114

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

V09207

V10604

MOEY
O
K
PRA w
CJ

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V10514
* 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.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V11103
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38603

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V10844

PRACA
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K20607
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120b
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V09347
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K200507
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19907

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B38403
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B36908
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K20305

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V11212
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaplecze socjalne, tel. 502-264-901 K19209
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B36010
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V10415

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V09337

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K20404
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Od solisty do orkiestry
13 czerwca w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury
Garbate odbył się tradycyjny Doroczny Popis Państwowej
Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego - „Od solisty do
orkiestry”, na którym zaprezentowali się przede wszystkim
laureaci konkursów ogólnopolskich, międzynarodowych i regionalnych Szkoły. Koncert ten jest muzycznym podsumowaniem pracy rocznej.
Uczniowie brali udział w wielu konkursach instrumentalnych i teoretycznych, które odbywały się w Łomży, Anikściai
(Litwa), Kownie (Litwa), Chełmnie i Olecku. Ponadto brali
udział w licznych koncertach na terenie szkoły, miasta i powiatu, o których można było przeczytać na łamach prasy lub
na stronie internetowej szkoły.
Zgromadzonych licznie gości przywitała dyrektorka szkoły Elżbieta Rzepecka. Honorowym gościem
koncertu był zaprzyjaźniony ze
szkołą prof. Jerzy Stankiewicz
– muzykolog,
prezes Krakowskiego Oddziału
Związku Kompozytorów Polskich.
W pierwszej
części koncertu usłyszeliśmy i zobaczyliśmy uczniów
klasy I
, II, III cyklu 6-letniego w pokazie rytmicznym przygotowanym przez Justynę Machalską.
Następnie wystąpili soliści, laureaci i uczestnicy tegorocznych konkursów: Anna Skindzier i Weronika Sadowska (klasa klarnetu W. Kordowskiej), Jan Kamiński (klasa
fortepianu D. Michałowskiego), Zuzanna Bagan (klasa fletu

W. Borowika), Mikołaj Budziński (klasa waltorni J. Orlika), Zuzanna Pęcak oraz Bartosz Miliszewski (klasa akordeonu Z. Grzanki), Mateusz Kruwelski (klasa saksofonu
K. Skorupskiego), Martyna Sadłowska (klasa trąbki P.
Marciniaka) oraz zespoły kameralne przygotowane przez
Weronikę Kordowską, trio klarnetowe w składzie: A.
Skindzier, W. Sadowska, N. Kamińska, duet klarnetowy:
J. Szlaszyńska, A. Skindzier, Chór Mazurskie słowiki
przygotowany przez Agatę Bagan.
Zwieńczeniem koncertu był występ największego zespołu szkoły jakim jest Szkolna Orkiestra Kameralna, która pod
dyrekcją Tomasza Gawrońskiego, wykonała : J. B. Acollay – Concertino a – moll cz.
I Allegro moderato z solistką
Emilią Czajewską – skrzypce ,
przygotowaną przez A. Bagan;
Johna Williamsa - Star Wars.
Koncert zakończyła melodia popularna La Cucaracha w
wykonaniu chóru i orkiestry
(przygotowanie A. Bagan / T.
Gawroński). Orkiestrę wspierali nauczyciele szkoły: Agata Bagan, Anna Liburska –
skrzypce, Katarzyna Mońko – wiolonczela, Remigiusz
Chmiel – gitara basowa, Dariusz Michałowski – fortepian,
Jacek Jasłowski – perkusja.
Wykonawcom i nauczycielom przygotowującym
uczniów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w muzycznej karierze.
Koncert poprowadzili Wojciech Borowik i Piotr Marciniak, solistom oraz zespołom przy fortepianie towarzyszyli Dariusz Michałowski i Michał Makarewicz.
PSMWB

Z życia „Społecznej”
Zazwyczaj nasi uczniowie na długiej
przerwie odwiedzają sklepik w młynie, aby
kupić świeżutkie pieczywo, ale 10 czerwca
mieli również szczególną okazję zobaczyć
od środka piekarnię.
Dzięki uprzejmości Pauliny Sobańskiej, właścicielki
piekarni, która była naszym przewodnikiem, dzieci dowiedziały się, jak wypieka się kajzerki, bułki wrocławskie, chleb
i rogaliki.
Na zakończenie wizyty zjedliśmy przepyszne pączki.
Bardzo dziękujemy.
Waldemar Snarski

to@borawski.pl

Kalendarz imion
29 czerwca
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwetty,
Judyty, Salomei
Benedykta, Bertranda, Dalebora,
Franciszka, Kasjusza, Paszkosława,
Pawła, Piotra, Piotrumiła, Władysława,
Wyszomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Bertrama, Cichosława, Cyryla,
Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala,
Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca (Dzień Psa)
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogusława,
Bogusza, Gawła, Jarosława, Juliusza,
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona,
Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii, Niegosławy, Ojcumiły, Serafiny
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy,
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana

3 lipca
Emnildy, Ildy, Mirosławy, Neli, Noeli,
Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego, Jacka, Kornela, Leona, Miłosława,
Mirosława, Ottona, Radomira, radosza,
Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, Elżbiety, Halszki, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielisławy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Józefa, Juliana,
Odona, Sebastiana, Teodora, Wielisława, Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli,
Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bartłomieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Michała, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany, Lucyny, Łucji, Marii, Teresy,
Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izasława, Jaropełka, Petry

Nasz przepis
Pasztet drobiowy
z warzywami

Jeśli masa jest za sucha i krusząca
się dodajemy kilka łyżek oliwy i mieszamy.
4 podudzia (ok. 80 dag) z kurczaka, 2
Masę wkładamy do foremek nafilety (ok. 45 dag) z kurczaka, 2 martłuszczonych masłem i wysypanych
chewki, 1 cukinia, 1 cebula, 1 kajzerka, tartą bułką. Wstawiamy do piekarnika z
3 jajka, oliwa, gałka muszkatołowa, sól, włączonym termoobiegiem rozgrzanepieprz, masło, bułka tarta
go do 170°C i pieczemy około 1 godziMięso myjemy, czyścimy i osuszamy. ny i 20 minut. Im mniejsze foremki tym
Oprószamy solą i podsmażamy partiami w czas pieczenia krótszy.
rondlu na rozgrzanym oleju na złoty kolor.
Przesmażone mięso wkładamy do
Śledź po tatarsku
rondla, podlewamy niewielką ilością
wody i dusimy na małym ogniu pod 60 dag solonych śledzi bez głów, 2
przykryciem około 1,5 godziny. Patrzy- cebule, 3 łyżki oleju, łyżka koncentratu
my czy woda się nie wygotowała i ewen- pomidorowego, jajko, łyżeczka musztardy, mielona ostra papryka, pieprz,
tualnie ja dolewamy.
Dusimy, aż mięso będzie bardzo natka pietruszki
miękkie i będzie odchodzić od kości.
Wymoczone śledzie filetujemy i
Zdejmujemy je wtedy z ognia i studzimy. kroimy w drobna kostkę. Tak samo kroWarzywa myjemy i obieramy. Cebu- imy cebulę. Mieszamy cebulę ze ślelę drobno siekamy. Marchew i cukinię dziami.
kroimy w drobną kostkę lub ścieramy
Dodajemy koncentrat pomidorowy,
na tarce. Na rozgrzaną na patelni oliwę musztardę i resztę przypraw.
wkładamy cebulę, a gdy się zeszkli dodaNastępnie stale mieszając powoli
jemy marchewkę. Podsmażamy kilka mi- wlewamy olej.
nut. Na koniec dodajemy cukinię i całość
Wykładamy do miski. Posypujemy
przesmażamy kwadrans.
drobno
posiekanym jajkiem i natką pieDoprawiamy solą, Zdejmujemy z
truszki.
ognia i studzimy.
Podajemy w szklanych naczyniach do ryb.
Mięso obieramy z kości. W sosie z
duszenia zamaczamy pokrojona w plaOranżada z cytrusów
stry kajzerkę.
Mięso mielimy co najmniej dwa 1 litr wody mineralnej niegazowanej,
razy w maszynce o małych oczkach. Do 3 łyżki cukru, sok z cytryny, grejpfruta,
pierwszego mielenia dodajemy namo- 2 pomarańczy, plasterki pomarańczy,
skórka starta z połowy pomarańczy,
czona kajzerkę.
Całość przekładamy do dużej miski. kostki lodu
Dodajemy duszone warzywa, doprawiaĆwierć litra wody gotujemy i rozmy gałką muszkatołową, solą i niewiel- puszczamy w niej cukier. Dodajemy
ką ilością pieprzu. Dokładnie mieszamy, resztę wody i schładzamy całość w lopróbujemy i ewentualnie jeszcze dopra- dówce.
wiamy. Na koniec dodajemy jajka i doDodajemy świeżo wyciśnięty sok z
kładnie mieszamy masę.
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Cytaty na ten tydzień
Rewolucja to nie wycieczka, towarzyszki, uczcie się strzelać.
Stanisław Kostka Neuman, Czerven”
Społeczeństwo, które masowo produkuje nędzę psychiczną, zasługuje
na to, żeby je zwalczać.
Heinar Kipphardt,
März
która rodzi wydaje samice, mięso,
owoce i drzewa,
ziemia wyklęta, kraj buntu, najemników – mówi.
Podszyta stalą bagnetów w charkocie mordowanych,
Wspaniała, groźnie do burzy dojrzewa.
Marcin Czuchnowski,
Trudny życiorys
Wiara jednostki w wolność
polityczną może (...) spoczywać
u niej uśpiona i niedostrzegalna,
dopóki jakiś akt tyranii nie utoruje
jej ujścia w wybuchu emocji i w
oświadczeniu woli.
Philip Bagby,
Kultura i historia
Czy dobra wola jednostki może
poprawić ustrój?
Anna Nasiłkowska,
Kto chce być bogiem?
... nastąpiła rewolucja informatyczna. To znaczy, że żaden gołąb
niczego nie wie i nawet nie wie, że
nie wie. I po prostu rezygnuje.
Terry Pratchett,
Mgnienie ekranu. # Ifdefebug +
„istnienie/wystarcza” + czas”

PRZYS£OWIA
Czerwiec stały – grudzień doskonały.
Halina (1 lipca), gdy ze słońcem
wstaje ciepło i deszcz na zmianę daje.
Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik
w wodzie siano kosi.
Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca),
więc się chylą przed nią kłoski.
Deszcz na Nawiedzenie Panny (2 lipca) potrwa pewno do Zuzanny (11 sierpnia)
Deszcze na lipca pierwszego, drugiego zapowiedzią deszczu czterdziestodniowego.
Jeśli w Nawiedzenie (2 lipca) pada
cały miesiąc deszcz nielada.
Miód lipcowy, to lek zdrowy.
Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, a jak pogoda, większa swoboda.
Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpień
nie dosiecze.
Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to żyją, jak
deszcz pada, to gniją.
Kto latem pracuje, zimą głodu nie
poczuje.
owoców i skórkę startą z połowy pomarańczy.
Rozlewamy do pucharków, wkładając do każdej porcji kostkę lodu i plasterek pomarańczy.
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Andrzej Malinowski

Krajobrazy przy Wschodnim Szlaku
Rowerowym Green Velo
w powiecie gołdapskim

Dojazd i trasa: Olecko - Gołdap (samochodem) - Grabowo
- Boćwinka (rowerem).
Green Velo to
najdłuższy szlak rowerowy w Polsce.
Jego długość wynosi 2079,5 km (trasa
główna liczy 1887,5
km, trasy łącznikowe
i boczne – 192 km).
Przebiega przez obszar 5. województw,
w tym przez województwo warmińsko-mazurskie (ok.
420 km) i powiat
gołdapski (ponad 80
km; na długości 45,4
km ruch rowerowy
odbywa się na zasadach ogólnych).
Szlak Green Velo
jest wyjątkowy, malowniczy i atrakcyjny, ponieważ prowadzi pośród pól, lasów,
łąk, przy rzekach, jeziorach i bagnach, a także przez miasta.
Odcinek w powiecie gołdapskim jest bardzo urozmaicony.
Trasę wytyczono m.in. na nieczynnym nasypie kolejowym. W okolicy Grabowa (na wiadukcie, nad szlakiem) spotkaliśmy sympatycznych ludzi jadących … bryczką.
W słoneczną i upalną, a po południu deszczową niedzielę,
29 maja 2016 r. piętnastokilometrowy odcinek szlaku Green
Velo w powiecie gołdapskim pokonali oraz w sumie przejechali na rowerach polnymi i leśnymi drogami powiatu 55
km: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Green Velo zaczyna się na Żuławach Wiślanych nad
Nogatem w miejscowości Kępiny Wielkie, a kończy w
mieście Końskie w województwie świętokrzyskim. Szlak
wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i
świętokrzyskie) i miejsca niezwykle cenne przyrodniczo:
5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów ochrony siedlisk. Biegnie przez nie 615 km szlaku
(31% długości trasy). Niemal 580 km (29% długości trasy)
przypada na doliny rzek. Przez bardzo atrakcyjne widokowo wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe
szlak wiedzie ponad 70 km (3% długości trasy).
Trasa w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg
- Tolkmicko - Frombork - Braniewo - Pieniężno - Górowo
Iławieckie - Lidzbark Warmiński - Bartoszyce - SępopolKorsze - Węgorzewo - Gołdap.
Na turystów czeka ponad 455 Miejsc Przyjaznych
Rowerzystom, czyli obiektów rekomendowanych (noclegowych, gastronomicznych, usługowych) świadczących
usługi skierowane do turystów rowerowych.

to@borawski.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o. z siedzibą w Olecku,
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„Polska Amazonia
w obiektywie gimnazjalisty ”
– nagrodzone fotografie

ul. Składowa 7, 19-400 Olecko,
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż sieci ciepłowniczej położonej na
terenie miasta Olecko przy ul. Kościuszki, Kasprowicza, Batorego o długości 460,56 mb.

K20701

Organizator określa minimalną cenę oferty w
wysokości 154.000,00 zł netto.
Wszelkie koszty związane z nabyciem sieci
ponosi Kupujący.
Oferty należy składać w siedzibie Organizatora lub przesłać na adres Organizatora. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem
„OFERTA KUPNA SIECI CIEPŁOWNICZEJ” z
oznaczeniem Oferenta i jego adresu.
Termin składania ofert: 14.07.2016 r. do godz.
10.00 .
Otwarcie ofert z kopertami nastąpi dnia
14.07.2016 r. o godz. 10.30, w siedzibie Organizatora.
Organizator dokona wyboru oferty w terminie
3 dni od upływu terminu składania ofert.
Organizator jest uprawniony do zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Organizator zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rowerzyści ranni
w wypadkach drogowych

Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny dwóch wypadków
drogowych z udziałem rowerzystów. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Olecku na ulicy Gołdapskiej. Do drugiego wypadku doszło w pobliżu Gąsek. Ze wstępnych ustaleń wynika,
że sprawcami byli nieletni jadący nieostrożnie rowerami. Poszkodowany 16-latek i 15-latek z ciężkimi obrażeniami ciała
trafili do szpitala w Suwałkach .
W miniony piątek około godziny 14.45 oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał informację o wypadku na ulicy
Gołdapskiej. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci drogówki. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 16-letni chłopiec
jadąc chodnikiem nagle wjechał na drogę, gdzie zderzył się z
jadącym samochodem osobowym. Od obu kierujących pobrano krew do dalszych ekspertyz. Rowerzysta w stanie ciężkim
został przewieziony do szpitala w Suwałkach.
Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, ruch na tym
odcinku odbywał się wahadłowo. Funkcjonariusze wydziału
kryminalnego przeprowadzili oględziny, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli ślady. Z informacji uzyskanych od
suwalskich lekarzy ustalono, że stan 16-latka jest poważny
gdyż doznał on urazu głowy oraz licznych złamań kości czaski.
Do kolejnego wypadku doszło w Gąskach w sobotę kilka
minut po godzinie 13.00. Ze wstępnych informacji od policjantów obsługujących zdarzenie wynika, że na drodze gruntowej
kierujący rowerem podczas manewru wyprzedzania innego
rowerzysty zjechał na lewą stronę i doszło do zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem osobowym. Poszkodowany
chłopiec został przetransportowany do szpitala w Suwałkach.
W wyniku wypadku doznał urazu głowy i kręgosłupa.
Policjanci przeprowadzą teraz postępowania mające na

***
Klaudia Domel (Gim. nr 2, 2d)
II miejsce

IV Festiwal
Jednego Instrumentu
16 lipca 2016 r.,
Kąpielisko Miejskie
„Skocznia”
W tym roku motywem przewodnim będą skrzypce i muzyka celtycka.
W programie zaprezentują się:

19:00 – Shamrock

Shamrock liczy sobie już kilkanaście wiosen. Powstał w
1995 roku po wyprawie do Irlandii, w trakcie, której późniejsi założyciele zespołu urzeczeni otaczającym ich pięknem zielonej wyspy postanowili jej cząstkę zabrać ze sobą.
Ponieważ najlepszym nośnikiem emocji jest muzyka, powołali do życia Shamrock - folk music group.
Grupa od początku swego istnienia jest kojarzona z muzyką celtycką, sama nazwa oznacza trójlistną koniczynkę symbol Irlandii.
Utwory znajdujące się w repertuarze grupy to zarówno
jig’i i reel’e do jakich przywykło ucho znawcy gatunku, jak
i zaaranżowane na „Sham-rockowy” sposób żywiołowe i
dynamiczne utwory zaczerpnięte z tradycji muzycznej zarówno irlandzkiej jak i polskiej, jak również nieco bardziej
współczesne stylistycznie aczkolwiek nawiązujące do niej.
(http://www.shamrock.hg.pl/)

20:30 – Otako

Zespół „Otako” powstał w Suwałkach jesienią 2008
roku. Punktem wyjścia było poszukiwanie współczesnego
brzmienia i wyrazu dla tradycyjnej muzyki wykonywanej w
trio (melodia, akompaniament i rytm).
Podstawę repertuaru stanowi materiał zebrany podczas
wypraw do najstarszych skrzypków Suwalszczyzny: Franciszka Racisa i Mieczysława Pachutko.
(wikipedia.org)
celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn
zaistniałych wypadków.
Policjanci apelują do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach!!!
podkom. Tomasz Jegliński
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Wyniki
Kategoria do lat 12
1. Kondrad Kamiński
2. Kornel Romotowski
3. Rozalia Nikielska
Kategoria OPEN
1. Karol Szymański (Bakałarzewo)
2. Tomasz Szyszkowski (Gołdap)
3. Andrzej Organek (Grajewo)

XVI Turnieju Tenisa Ziemnego o puchar „Ignasiówki”
19 czerwca na Kortach MOSiR odbył się XVI Turnieju Tenisa
Ziemnego o puchar „Ignasiówki”. Sędzią głównm był Bartosz Cieśluk.

O „Wielki Tort

26 czerwca na kortach miejskich został rozegrany XX Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego”. Sędzią głównym był Mateusz Bagieński.
Kategoria do lat 12
1. Konrad Kamiński
2. Szymon Machnikowski
Kategoria OPEN
1. Karol Szymański (Bakałarzewo)
2. Kamil Bąk (Grajewo)
3. Tomasz Sitko (Ełk)
4. Robert Karniej (Olecko)
W turnieju wzięło udział 11 zawodników. Przy nadzwyczaj słonecznej pogodzie walczyli blisko 6 godzin grając w
systemie brazylijskim - do dwóch przegranych.
W finale spotkali się faworyci - Karol Szymański i Kamil
Bąk. Każdy z nich wygrał już w tym roku jeden z oleckich
turniejów.
Tym razem zwyciężył Karol Szymański 9/3 i otrzymał
wspaniały tort ufundowany już po raz dwudziesty przez mistrza cukierniczego Jana Staniszewskiego. O wiele bardziej
dramatyczny i przez to emocjonujący był mecz o 3 miejsce.
Jedyny Olecczanin - Robert Karniej prowadził już 5:2 i
miał kolejne piłki meczowe. Jego przeciwnik - Tomasz Sitko
wytrzymał napór i doprowadził w końcu do remisu. Długi
pojedynek, palące słonce i kolejne błędy skłoniły Olecczanina do poddania meczu. 				
bc

W turnieju wzięło udział 10 zawodników.
Przy bardzo przyjemnej pogodzie walczyli blisko 5 godzin choć trójka najmłodszych adeptów
tenisa już po pół godzinie wybrała się na lody.
Dorośli grali w systemie każdy z każdym. Niepokonany z kortu zszedł Karol Szymański.
Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane
przez Romana Jasieluna, syna Ignacego Jasieluna, którego pamięci poświęcony był turniej.
Bartosz Cieśluk

Olecczanka na podium

Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak wręczyli list gratulacyjny Małgorzacie Krajewskiej za uzyskanie III miejsca
w kategorii KUMITE juniorek - 60 kg na Mistrzostwach
Europy Karate Kyokushin w maju br. w Bułgarii.
Gratulując medalu włodarze zachęcali do dalszego rozwoju oraz złożyli życzenia pomyślności w życiu.
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i Kingi będzie inaczej i także za kilka lat spotkamy Je na
zawodach. Rodzice i dziadkowie również spisali się znakomicie, pomagając najmłodszym, udzielając wielu rad nieco
starszym, a także, jak w przypadku Katarzyny Łapińskiej,
smażąc kiełbaski i boczek, wszystkim uczestnikom zawodów.
A tak przedstawiały się wyniki zwodów. Mistrzami
Olecka w poszczególnych kategoriach zostali: Maja Makowska, Janusz Krajewski, Kinga Gutowska i Maciej
Nikielec.
Wicemistrzami: Kuba Wieloch, Szymon Nietubyć ,
Marek Nowakowski i Mateusz Dziedziach.
Trzecie miejsca zajęli: Wiktoria Salwocka, Ernest Zawadzki, Kamil Buchowski i Hubert Dzienisiewicz.
W zawodach uczestniczyli również: Zosia Kozłowska, Dominik Sejnowski, Maksymilian Hanc, Alan Łapiński, Aleksander Krajewski, Krystian Mazur, Jakub
Nietubyć, Kacper Adamczyk, Mateusz Jasiński, Erwin
Oleszczuk, Dawid Mikulski, Szymon Orchowski, Klaudiusz Żukowski, Natan Koda, Daniel Gajewski, Kacper
Łapiński, Aleksander Zawistowski, Jakub Maciejewski,
Michał Domalewski, Miłosz Miszkiewicz, Rafał Ampulski, Jakub Truchan, Mateusz Kamiński, Patryk Piwek i
Damian Białanowski.
Silna i zwarta gromadka 37 wędkarzy. Brawo. Całym
przegotowaniem i przeprowadzeniem imprezy zajęli się
członkowie Koła PZW Okoń: Tomasz Gawroński, Krzysztof Krajewski, Krzysztof Hodana, Mieczysław Gojlik,
Jerzy Rynkowski, Edward Szurkowski. Oczywiście
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki wędkarskie, a zwycięzcy, medale, puchary i dyplomy.
Grill, to przede wszystkim wspomniana już , mama
dwóch zawodników Katarzyna Łapińska.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za pomoc i
udział w zorganizowani i przeprowadzeniu Młodzieżowych
Mistrzostw Olecka w Wędkarstwie Spławikowym. Kolejne
już za niecały rok, dokładnie 1 czerwca. Zapraszamy.
Z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło
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Pierwszego czerwca, tradycyjnie w Dzień Dziecka, odbyły się na rzece Ledze Młodzieżowe Mistrzostwa Olecka w
Wędkarstwie Spławikowym. W zawodach wzięło udział 37
wędkarek i wędkarzy. Rywalizowano w czterech kategoriach
wiekowych. Organizatorem było oczywiście Koło Wędkarskie OKOŃ.
Przy pięknej słonecznej pogodzie, od godziny szesnastej,
sędziowie zapisywali uczestników. Padający poprzedniego
dnia deszcz, nie tylko odrobinę podwyższył poziom wody
w rzece, ale co ważniejsze, zmącił wodę , a jak wiadomo w
mętnej wodzie łatwiej łowić drobne rybki. Jak zwykle uklejki
stanowiły większość złowionych ryb. Z dużą przyjemnością
patrzyło się zarówno na najmłodszych wędkarzy, którym pomoc była bezwzględnie niezbędna, jak i na nieco starszych,
którzy doskonale radzili sobie sami.
Z roku na rok widać ciągły postęp techniczny i sprzętowy. Jest jeszcze wiele do poprawy, ale młodzi wędkarze łowią
coraz lepiej. Duże wrażenie zrobiła na mnie zwłaszcza zwyciężczyni najliczniej obsadzonej kategorii, Kinga Gutowska.
Zaawansowana technicznie, mimo bardzo młodego wieku i
wykazująca wielki zapał w łowieniu, Kinga jest znakomitym
materiałem nie tylko na wędkarkę, ale również na zawodniczkę. Z wielką przyjemnością obserwowałem również Zosię
Kozłowską, którą pamiętam z pierwszych Mistrzostw Olecka, organizowanych jeszcze przez Klub Ukleja, na jeziorze,
gdzie startowała jako pięciolatka.
Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje, a szczególnie najmłodszej Mai Makowskiej oraz niewiele starszym
Wiktorii Salwockiej i Kubie Wielochowi.
Tak
na
marginesie, zastanawiam się
gdzie „giną”
dziewczyny łowiące ryby. Na
zawodach młodzieżowych
jest ich całkiem
sporo, a gdy
już
dorosną,
chyba zmieniają upodobania.
Może w przypadku
Mai,
Wiktorii, Zosi
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Targowiska,
rynki, bazary
W poszukiwaniu kolejnego tematu wybrałam się w sobotę na bazar przy ulicy Bakałarzewskiej w mieście S. Tak
dawno już tam nie byłam, bo całkiem mi nie po drodze, że
z niekłamaną przyjemnością wstałam wcześnie jak na dzień
wolny od pracy. Powodów, oprócz tych wcześniej wymienionych, było wiele.
Wspomniałam, że całkiem mi nie po drodze do bazaru za
cmentarzem. Przyzwyczaiłam się do niego i przez lata nauczyłam jego topografii.
Z topografią nowego mam jeszcze problemy. Jak bardzo
zmienia się życie miast i jego mieszkańców można też łatwo
zauważyć na przykładzie targowisk i bazarów właśnie.
Dawniej dniami targowymi w mieście S. były wtorki
i piątki, teraz ze względu na pracę wielu mieszkańców,
stały się wolne soboty. Dla niektórych nadal wyjście na bazar
jest podstawą do zaliczenia soboty.
Targowiska, rynki, bazary… nawet nazwy na przestrzeni
lat się zmieniały. Jakkolwiek by je nazwać, chodzi o to, że
jedni przywieźli towar i szukają klientów, a inni chcą go jak
najtaniej kupić.
Przez długie lata głównym punktem handlowym w
mieście S. był ni miej ni więcej, tylko Rynek Główny (lata
czterdzieste ubiegłego wieku), czyli obecny plac Marii Konopnickiej. Wiem, że młodym i najmłodszym mieszkańcom
trudno w to uwierzyć, że we wtorki i piątki handel zbiorami
okopowymi, nabiałem, jajami, zwierzętami hodowlanymi
(małymi), narzędziami, przedmiotami domowego użytku po
prostu kwitł. Nieopodal, przy ulicy 1 Maja był rynek, zwany
siennym, który początkowo służył tylko do sprzedaży słomy, siana i opału; potem powstały tam hale targowe. Zaś na
cmentarzem żydowskim (obecnie plac przed stadionem „Wigry) mieściła się miejska targowica zwierzęca, gdzie handlowano z wozów artykułami rolnymi, końmi, bydłem, cielętami, owcami, kozami, trzodą chlewną.
Z targowicami jednak były jednak liczne kłopoty. Przenoszono je to tu, to tam. Ponad pół wieku temu (1950 r.)

targowisko na Rynku Głównym Miejska Rada Narodowa
planowała przenieść, by w jego miejsce utworzyć reprezentacyjny plac z zieleńcami.
Potem targowisko wędrowało to na sienny, to na „babski rynek”. Trzeba też wspomnieć, że wówczas niemałą
rolę odegrała ulica Noniewicza, przy której zatrzymywały
się furmanki.
W 1960r. była to ulica wyłącznie dla rolników, gdyż
każdy tam mógł sprzedawać swoje produkty rolne i kupować potrzebne towary. Jeszcze w latach siedemdziesiątym
ubiegłego wieku spadła sprzedaż na targowiskach, a tym
samym dochodów miasta, więc nadal władze pozwoliły
handlować tylko na ulicy Noniewicza. We wtorki i piątki,
oczywiście.
To tylko drobny wycinek z bazarowej przeszłości
miasta S. I tak niemal jest do dzisiaj, tylko ten z terenu
jednostki wojskowej przeniesiono za cmentarz. I towaru
wszelakiego pełno, tylko nie furmankami go przywieziono, a samochodami różnej marki. Tych, co sprzedają i tych,
co kupić chcą lub tylko oglądają, jest wielu, jak przed pół
wiekiem. Tylko towar się zmienił.
„Maści na grzybicę, rozstępy, wypadanie włosów i dla
tych, co mają problemy z krążeniem… zapraszam!” – roznosi się przez mikrofon głos starszego mężczyzny. Nie
wiem, czy maść – antidotum na wszystkie dolegliwości
znajdzie nabywców, ale chyba tak, skoro człowiek zainwestował w stolik, parasol, mikrofon, podróż i oczywiście
maść.
Odzieży starej i nowej bez liku, pościele, ręczniki,
sztuczne kwiaty i sadzonki do ogrodów. Przy jednej z furtek dywaniki gumowe do samochodów, na płocie zwisają
kolorowe dywany, w którejś alejce rattanowe meble i starocie, oryginale kosmetyki. Ponoć. Jednym słowem mydło
i powidło.
I choć samochody wyparły furmanki, choć targowiska
zmieniały swoje miejsca i nazwy, to nadal są tysiące osób,
którzy będą kupowały na bazarach, a nie w galeriach.
Bazary z wiejską żywnością wracają do łask i są „cool”,
jak powiedziałaby młodzież, bo zawsze będzie ktoś, kto
chce kupić prawdziwy miód czy biały ser i mleko prosto
od krowy.
Marusia

