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Ot, tak, żeby sprawdzić, jak to jest, przez
następne dwadzieścia cztery godziny powstrzymaj się od krytykowania kogokolwiek lub
czegokolwiek.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

14 czerwca 2017 r.

Nr 24
(1011)

cena 2,00 zł

Krajoznawcza wycieczka rowerowa, s. 7
NOC BIBLIOTEK 2017, s. 17

150. rocznicy urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
s. 10-11
„Barok na Mazurach”, s. 16

Policja podczas festynu
„Bezpieczny Powiat”, s. 4

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00605

V03310

KOSA SPALINOWA VERTEX 3,0 KM 476 zł
KOSA SPALINOWA BEST 2,0 KM 397 zł

V03604

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

2

Tygodnik Olecki 24/1011 - 2017 r.

to@borawski.pl

B57009

Turniej Szachowy z okazji 60-lecia istnienia MLKS
Czarni Olecko, Olecko, 24 czerwca 2017
Organizatorzy:
- MLKS Czarni Olecko
Zawody rozegrane zostaną w dniu 24.06.2017
w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika, ul. Słowiańska 1,
19-400 Olecko
Celem Turnieju jest Uczczenie 60-lecia istnienia klubu
MLKS Czarni Olecko, oraz popularyzacja szachów wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na
dystansie 7-ciu rund.
Tempo gry P’15 (po 15 min dla każdego zawodnika na
całą partię).
Punktacja pomocnicza: średni buchholz, pełny buchholz,
progresja, liczba zwycięstw. Obowiązują przepisy gry
FIDE.
Sędzia główny zawodów:
Leopold Dudanowicz, I klasa sędziowska, nr licencji
00300010
Krzysztof Konewko, II klasa sędziowska, nr licencji
14300026
Uczestnicy:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy
Olecka; byli i aktualni członkowie, sympatycy i sponsorzy
klubu (bez względu na miejsce zamieszkania), którzy dokonają zgłoszenia w terminie do 22 czerwca 2017 pocztą

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

elektroniczną na adres krzysztofszachy@wp.pl
W zgłoszeniu proszę podać nazwisko i imię, tytuł lub kategorię, pełną datę urodzenia. Możliwe jest zgłoszenie się
w dniu zawodów pod warunkiem wolnych miejsc.
Program Turnieju:
11.30-11.40 – potwierdzenia udziału
11.50 otwarcie turnieju
12:00-16:00 rundy I-VII
16.10 - zakończenie turnieju
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Konewko tel.
606916759, krzysztofszachy@wp.pl

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

K25505

B57109

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
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OLECKI TERMINARZ

27 kwietnia od 17.49 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulic
Żeromskiego i Słowackiego.
29 kwietnia od 1.57 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Olszewie. Samochód
audi na dachu w rowie.
29 kwietnia od 5.56 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Olszewie. Samochód audi
na dachu w rowie. Wyciek paliwa.
29 kwietnia od 5.56 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Olszewie. Samochód audi
na dachu w rowie. Usuwanie plamy oleju z jezdni.
30 kwietnia od 7.32 jeden zastęp JRG PSP otwierał przy ulicy
Kolejowej zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
30 kwietnia od 15.31 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał w Czerwonym Dworze gniazdo pszczół z domu mieszkalnego.
31 kwietnia od 23.13 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski usuwały zadymienie z domu mieszkalnego w Gąskach.
1 maja od 7.38 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwały drzewo
powalone na drogę w Starostach.
3 maja od 18.12 dwa zastępy JRG PSP wyjechały do pożaru
suchej trawy zgłoszonego na osiedlu Siejnik.
4 maja od 21.58 jeden zastęp JRG PSP oraz OSP Kowale
Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Wężewie.
5 maja od 11.36 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do pożaru
śmieci w śmietniku przy placu Wolności.

informacji udzieliła ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

10 maja od 12.50 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Targowej pożar suchej trawy.
10 czerwca od 22.35 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Rosochackich. Zderzenie dwóch samochodów.
informacji udzielił kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,28 zł
ON bez dodatków bio.......4,28 zł
Pb 95......................... 4,35 zł
PB 98......................... 4,55 zł
LPG............................ 1,82 zł
Olej opałowy............... 2.70 zł (powyżej 1000 litrów)
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
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

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Janina Osewska, wystawa fotografii, Nowa Zelandia
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\
Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi
Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Zamek”, Zamek
14 czerwca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - XV Regionalny Turniej Tenisa Stołowego WTZ,
hala Lega
15 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej, MLKS Czarni-Unia Olecko - CWKS Węgoria Węgorzewo, stadion miejski
16 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Jutro będziemy szczęśliwi, film, kino Mazur
19.00 - The Circle. Krąg, film, kino Mazur
Lega Fest - Skocznia, festiwal muzyki
17 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.30 - Lega Dance Club - Ogólnopolski Turniej Tańca
Sportowego, hala Lega
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy, MLKS Czarni Olecko - MKS Mrągowia Mrągowo, Boisko z murawą sztuczną
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów Czarni Olecko - KKS
Granica Kętrzyn, Boisko z murawą sztuczną
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej, MLKS Czarni-Unia Olecko - CWKS Węgoria Węgorzewo, stadion miejski
17.00 - Jutro będziemy szczęśliwi, film, kino Mazur
19.00 - The Circle. Krąg, film, kino Mazur
Lega Fest - Skocznia, festiwal muzyki
18 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - XVII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar „Ignasiówki”, korty MOSiR
17.00 - Jutro będziemy szczęśliwi, film, kino Mazur
19.00 - The Circle. Krąg, film, kino Mazur
19 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
20 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Międzyszkolny Turniej Unihokeja z udziałem zaproszonych drużyn, hala Lega
21 czerwca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
23 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Mamy 2 mamy, film, kino Mazur
19.00 - Ostatnie klątwa, film, kino Mazur
24 czerwca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.30 - Turniej Szachowy z okazji 60-lecia istnienia MLKS
Czarni Olecko, Gimnazjum nr 2, ul. Słowiańska
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Policja podczas festynu
„Bezpieczny Powiat”

Kolejny już raz oleccy policjanci współorganizowali i
uczestniczyli w festynie „Bezpieczny Powiat”, który odbył
się w niedzielę 11 czerwca. Uczestnicy imprezy musieli
zaliczyć osiem konkurencji aby ich kupon wziął udział w
losowaniu nagród. Policjanci zorganizowali stanowisko z
quizem, a przy drugim technik kryminalistyki wykonywał
specjalne zdjęcie.
W niedzielę 11 czerwca
od godz. 13:00 oleccy policjanci uczestniczyli w festynie „Bezpieczny Powiat”.
Impreza organizowana jest
od kilku lat przez Komendę
Powiatową Straży Pożarnej
w Olecku oraz Starostwo
Powiatowe Policji w Olecku
przy udziale policji oraz ratowników medycznych.
Celem projektu jest edukacja i promocja zdrowia, a
w szczególności przekazanie
wiedzy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji zagrożenia
oraz bezpieczeństwa pożarowego.
Impreza miała charakter festynu rodzinnego, na którym dorośli i dzieci poprzez gry i zabawy oraz profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne zgłębiali swoją
wiedzę. Ponadto na specjalnym stanowisku można było
zarejestrować się jako dawca szpiku.
Jak co roku oleccy funkcjonariusze zorganizowali dwa

stanowiska. Przy jednym należało odpowiedzieć na pytania
związane z pracą policjanta zaś przy drugim technik kryminalistyki wykonywał specjalne zdjęcie. Ponadto uczestnicy
festynu mogli obejrzeć radiowóz policyjny. Podczas imprezy mundurowi promowali również Krajową Mapę Zagrożeń oraz program Dzielnicowy bliżej nas.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

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:

• Maksymilian Abakanowicz
• Robert Andrychowski
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Ewelina Nosowska
• Anna Podgórska
• Michał Zadnio

K25101

Upominki ufundowali:
√ Urząd Pocztowy w Olecku
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ 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.

Redakcja

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

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowaniu bierze udział tylko pojedynczy kupon nakleiony
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl
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Tydzień za tygodniem...
czas biegnie nieubłaganie.
Pogoda troszeczkę się
zepsuła ale, jak twierdzą
wszyscy zainteresowani podlewaniem swoich trawników,
ogródków, drzewek czy grządek z warzywami, to bardzo
dobrze, że pada. I wygodniej,
i mniej pracy, rośliny rosną, a
właściciele patrzą przez okno jak im ogrody pięknieją.
Bo tak w ogóle, to maj przesunął się nam na
czerwiec. Może to i lepiej, bo w sumie, to cieplej i
słonko dłużej świeci. No i ptaszki. Śpiewają, że hej!
Zieloność bucha z każdego kątka. Gdzie tylko
kawałek wolnej przestrzeni pokrytej ziemią tam jest
zielono.
Przed moim oknem prawie jak z jednego pnia
rośnie klon, akacja i lipa. Do nich minister Szyszko
lub jego poplecznicy się nie dobrali. Rosną sobie w
pokoju. Produkują zawzięcie tlen... Tak trzymać, kochane drzewa. Tak trzymać.
Zmienia się nasz krajobraz. Jeszcze nie tak dawno pola były poprzecinane liniami elektrycznymi,
telekomunikacyjnymi, a teraz do 2020 mają zniknąć
nawet linie średniego napięcia. Zostaną zakopane.
Będą szły po ziemią. Sorry, taki klimat i taka głębia
ziemi. U nas nie ma trzęsień ziemi, za to są wichury.
Jak linie energetyczne będą szły pod ziemią, to powalone przez wiatr drzewa ich nie przerwą. Co najwyżej
jakaś nieuważna koparka.
Przeczytałem ekspertyzę geologiczną, że polski
węgiel brunatny skończy się za 20 lat, a kamienny za
30! Co potem? Obecny rząd robi wszystko żeby ura-
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tować glosy wyborcze górników. Tylko czy górnicy
myślą o tym, czym będą ogrzewali się ich wnuki?
Czy ich obchodzi przyszłość kraju? Dziś i teraz – to
jest władca dzisiejszych Polaków. Jutro? Nieważne!
Jutro będzie futro. Liczy się tylko teraźniejszość.
***
Zawsze chciałem opisać ten problem. Technicznie rzecz ujmując nie jest to znowu jakieś skomplikowane. Problem zaczynał się wtedy, gdy kończyłem
pisać pierwsze zdanie. Drugie gdzieś przepadało w
mętliku pomysłów i skojarzeń.
O czym piszę? O pomyśle na felieton. O tym
jak czasami trudno przychodzi temat. Wiedzą o tym
wszyscy ci, którzy co tydzień muszą, podkreślam,
muszą sklecić te kilka zdań, zrobić rysunek, uchwycić bieżące sprawy obiektywem aparatu. Początek
jest zawsze łatwy. Burza pomysłów, sterty notatek,
które można zamienić, każdą z nich, na niezłe pisanie. Potem jednak przychodzi zmęczenie. Nie takie
fizyczne, ale zmęczenie materiału psychicznego. Rodzi się zwątpienie. Nasuwają się pytania: kto to czyta,
kto to ogląda?
Dla niektórych wystarczy jakiś komplement na
spotkaniu autorskim, dla innych nie wystarcza nawet
medal „za zasługi”.
Myślę, że w każdym działaniu, każdej dziedzinie
sztuki, czy dziedzinie życia najważniejszy jest profesjonalizm i poczucie obowiązku. Kiedyś (och! Jak
dawno) byłem dyrektorem domu kultury. Zaprosiłem
z koncertem Elżbietę Adamiak. Publiczność nie dopisała. Jedynym widzem, oprócz mnie, była mój mama.
Elżbieta jednak zagrała wspaniały koncert. Dla jednej
osoby. Potem mama często przypominała mi, że słuchała Adamiakowej na żywo.
Tak więc, trzeba, żeby pisać, żeby malować, żeby
fotografować, i żeby być artystą, ruszać codziennie
do pracy. Ćwiczenia i codzienny mozolny trud czynią nasz warsztat pisarski, malarski czy fotograficzny
coraz gładszym. W pewnym momencie przestajemy
myśleć o warsztacie twórczym. On przychodzi sam i
jest w nas po prostu. To tak jak w żeglarstwie. Przyjemność, a nie tylko adrenalinę czuje się wtedy, gdy
przestajemy walczyć ze sprzętem, a zaczynamy z żywiołem. Amen.
Może jeszcze nie Amen.
Byłem na wycieczce rowerowej. W tę niedzielę.
W przepięknym towarzystwie oglądałem przepiękne
widoki. Cudowne uczucie. Fascynujące. Nie o uczuciu jednak chciałem napisać ale o tworzeniu i ciągłym
artyście wewnątrz artysty.
Na tej wycieczce był też Waldek Rukść. Już po
skończeniu trasy, gdy zjeżdżaliśmy asfaltem (w przepięknym towarzystwie) na Szyjkę, by ostatni odcinek
przejechać Wiewiórczą Ścieżką, Waldek nagle zatrzymał się.
- Mam pomysł na rysunek!
... i opowiedział mi co będzie na rysunku. Pomysł uznałem za wspaniały. Może, gdy go Waldemar
zrealizuje pokaże rysunek w „TO”. Mam nadzieję.
Gdy to będzie „ten” rysunek, na pewno Państwu o
tym wspomnę. Teraz nie mogę, a i nie wypada pomysłu zdradzać.
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Nowy budżet obywatelski
2017!

Decyzją mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego, za 200 tys. zł, w tym roku zostanie roku rozbudowany park linowy dla dzieci przy alei 450-lecia Olecka.
Czas zadecydować, na co przeznaczymy kolejne dwieście tysięcy złotych w roku 2018. Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 do 31 lipca.

Budżet obywatelski - co to takiego?
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym,
jest formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia
budżetu jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina. To narzędzie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego
budżetu.
Każda osoba zamieszkująca w gminie Olecko, posiadająca czynne prawo wyborcze do organów samorządowych,
może przedstawić swój projekt do budżetu. Ważne, musi
on dotyczyć terenów będących własnością gminy i mieć
poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy Olecko. Taki
projekt, po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez zespół
ds. budżetu obywatelskiego, trafi pod głosowanie mieszkańców. Na wybrany projekt będzie można oddać głos, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. W celu
ułatwienia kalkulacji robót budowlanych, usług i dostaw

Policyjny weekend

W miniony weekend funkcjonariusze oleckiej komendy pracowali na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Ponadto policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących oraz jednego, który kierował motorowerem pomimo
zakazu wdanego przez Sąd.
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w minioną sobotę po godz. 22:00 w miejscowości Rosochackie. Policjanci, którzy pojechali na miejsce wstępnie
ustalili, że najprawdopodobniej kierujący samochodem
osobowym marki Audi nie zachował bezpiecznej odległości w trakcie wymijania się z osobowym suzuki w wyniku
czego doszło do zderzenia.
Pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Kierująca suzuki oraz pasażer audi z ogólnymi obrażeniami ciała
zostali przetransportowani do szpitali w Ełku i Olecku.
Podczas wykonywanych dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że pojazdem audi najprawdopodobniej
kierował Partyk K. Badanie alkomatem wykazało w jego
organizmie blisko 2 promile alkoholu. 23-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu wstanie nietrzeźwości.

na miejskiej stronie, w zakładce budżet obywatelski, zamieszczony zostanie przykładowy cennik, z którego mogą
korzystać wnioskodawcy.
Najważniejsze etapy wdrożenia budżetu obywatelskiego to:
- powołanie wielosektorowego Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie zasad budżetu i spisanie ich w formie Regulaminu,
- konsultacje społeczne Regulaminu, zebranie uwag od
mieszkańców,
- kampania informacyjno-edukacyjna,
- nabór wniosków, weryfikacja formalna i upublicznienie projektów zadań,
- głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
- realizacja wybranych projektów w kolejnym roku budżetowym.
Terminarz budżetu obywatelskiego
1 - 30 czerwca 2017 r. - spotkania informacyjne z
mieszkańcami, opracowanie projektów zadań, kampania
informacyjno-promocyjna,
1-31 lipca 2017 r. - nabór projektów zadań,
1-21 sierpnia 2017 r. - weryfikacja projektów, uzupełnienia wniosków i procedura odwoławcza
22 sierpnia - 5 września 2017 r. - upublicznienie projektów zadań,
6 -20 września 2017 r. - głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
do 28 września 2017 r. - ogłoszenie wyników.
nizmie.
Jako ostatni został zatrzymany 11 czerwca przed godz.
20:00 w miejscowości Giże (gm. Świętajno) kierujący osobowym daewoo. Badanie alkomatem Dariusza G. wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Naruszenie zakazu sądowego
11 czerwca w miejscowości Dybowo gm. Świętajno
policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego motorowerem. Stanisław B. nie posiadał przy sobie prawa jazdy, a po sprawdzeniu policyjnych baz danych
okazało się, że posiada on zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych wydany przez sąd.
Za naruszenie zakazu sądowego 51-latkowi grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolności.

Kolizje drogowe

Nietrzeźwi kierujący

Do pierwszej kolizji drogowej doszło w Olecku
w minioną sobotę 10 czerwca przed południem na ul.
Kościuszki. Jak ustalili policjanci kierujący osobowym
peugeotem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej samochodem marki Opel. Doszło do zderzenia
pojazdów.
Edward L. został ukarany mandatem karnym.

Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 10
czerwca przed godz. 19:00 w miejscowości Raczki Wielkie gm. Olecko. Stanisław R. kierował samochodem osobowym marki Audi mając ponad promil alkoholu w orga-

Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce wczoraj 11
czerwca przed godz. 16:00 na placu Wolności.
Jak ustalili policjanci kierująca samochodem osobowym marki Kia niedopełniła obowiązku prawidłowego
zabezpieczenia pojazdu przed jego opuszczeniem w
wyniku czego pojazd stoczył się, uderzył w przejeżdżający samochód marki Volkswagen, a następnie ściął znak
drogowy i zatrzymał się na murku przy jednym z oleckich
lokali gastronomicznych.
36-latka została ukarana mandatem karnym.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

W miniony piątek 9 czerwca po godz. 21:00 w Olecku
na ul. Wojska Polskiego policjanci zatrzymali kierującego motorowerem, który podróżował bez kasku. Podczas
kontroli 30-latek nie posiadał przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia pojazdu. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze wyczuli od Grzegorza
W. zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego
organizmie ponad 2 promile alkoholu.

to@borawski.pl

Krajoznawcza
wycieczka rowerowa

11 czerwca o 10.00 przy Liceum Ogólnokształcącym
w Olecku zebrali się amatorzy krajoznawstwa i turystyki
rowerowej. Wyruszyli 20 – osobową grupą zorganizowaną
przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej w
kierunku Lesku, Kukowa i miejscowości Rosochackie trasą w plenerze, wśród zieleni.
Wiatr zrywał czapki z głów. Wieś pięknieje. W czerwcowym powietrzu unosił się wspaniały zapach suszącego
się siana.
W gospodarstwie agroturystycznym Wioletty Żukowskiej, przyjaznym naturze, przygotowano przekąskę z deserem i napojami, w cieniu drzew przy pachnącym pięknie
jaśminowcu.
W peletonie tym jechałam, w łonie natury się regenerowałam, członkini LOT Ziemi Oleckiej Ella Stramowska.
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Tryptyk uczniowski
1. W Polsce co rusz, wypływa fala ludzi,
którzy robią wszystko, żeby dławić radość, a za
nimi ciągną ci, którzy nie potrafią odróżnić kulis
od sceny, w życia teatrze.
2. W szkole często uczulano mnie, żebym czytał literaturę „ku pokrzepieniu serca”. Patriotyczno-ojczyźnianą.
Gdzie wojna wojnę goni. Bagnet, karabin, czołg, wybuchy, rzeź, krew… Nie gustowałem w tego typu książkach.
Bałem się, żeby po latach nie nabawić się zawału serca.
Dzięki temu, że nie wziąłem sobie do serca tego, co było w
podręcznikach, uspokoiłem mięsień, który żyje, póki bije
nas; czesałem myśli, żeby nie były rozczochrane.
3. Adam Mickiewicz w wierszu pt. „Do Joachima Lelewela” streścił to nad czym się biedzę jak uczeń:
„Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie,
A ono jest wyssane w macierzystym chlebie;
Albo nim nauczyciel poił ucho twoje,
Zawżdy część własnej duszy mieszając w napoje; (…)”

Pani Maria
„Pochodzę z Ziarnowa koło Mogielnicy”, powiedziała pani Marianna Jakubowska, emerytowana nauczycielka
ze Szkoły Podstawowej
im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich
w Pamiątce. Zapytałem
o tę wioskę, bo zawsze
mawiano, że pochodzi
spod Mogielnicy. „Do
Mogielnicy
chodziłam
do Liceum Nauczycielskiego, pięć kilometrów”,
dodała. Potem podjęła
pracę w szkole w Lipiu,
gdzie poznała Kazimierza
(1927-2003). A w 1954
roku przyjechała uczyć w
Pamiątce, co jest na trasie
E77, między Tarczynem a
Grójcem.
- Jakie to były czasy?
- To były czasy komunizmu, szkoda, że takie
były. Byliśmy młodzi, ale mieliśmy „sito” w głowie, więc
przesiewaliśmy to, co nam mówili – odpowiada przez telefon komórkowy, leciutko wzdychając, że młodość przeszła
z podciętymi skrzydłami.
Pani Marianna nie ocenia. Stwierdza jak człowiek, który przeżył czasów wiele. Jest w tym pogoda ducha i zdrowy rozsądek, co trzyma dwa końce życia. To mi imponuje.
Ileż trzeba przejść przykrości, żeby się uspokoić. No,
właśnie. Ile?
Odłożyłem słuchawkę i zajrzałem do Internetu, żeby się
dowiedzieć czegoś więcej o miejscu urodzenia najstarszej
nauczycielki ze szkoły, do której chodziłem z przerwami,
więc nie jestem jej absolwentem, niestety. Dowiedziałem
się, że Dziarnów to wieś w woj. mazowieckim, przez którą
przepływa rzeka Mogielanka, lewobrzeżny dopływ Pilicy.
Przy tej rzece stał młyn wodny. Do właściciela młyna należał most, zwany lokalnie «upustem», ponieważ miał zamontowane stawidła, które regulują poziom wody. Z Ziarnowa do Mogielnicy jest 5 400 metrów, na piechotę – jak
wyliczono - idzie się 1 godzinę i 6 minut. Jeżeli chodzi o
Mogielnicę, to raz przejeżdżałem ciuchcią, jak jechałem do
Nowego Miasta nad Pilicą. Było to 12 września 1965 roku,
w niedzielę.
Mój ogląd z pociągu nie upoważnia mnie do komentarza. Pamiętam stację. Podobna było do tej, jaka była w
Grójcu. O Mogielnicy wiedziałem, że było tam Państwowe
Seminarium Nauczycielskie, które po 1945 roku zmieniło

Felieton

nazwę Liceum Pedagogiczne. To były strony sadowniczo-warzywne. Matka nieraz opowiadała, że stamtąd pochodzi
pani Jakubowska z Pamiątki. W Lipiu zamieszkał na ojcowiźnie Grzegorz Jakubowski, syn pani Marianny, i bardzo
sobie to miejsce chwali. Kiedy go zapytałem, co jest takiego w tej miejscowości, odpowiedział, że w Lipiu są tylko sady i sady. Nie ma szczerych pól uprawnych ani lasu.
„Mirek, to jest największy sad w Europie” - powiedział z
dumą grójecką mój szkolny koleżka. Zachował się jak lokalny patriota, który hamuje, na wszelki wypadek, żeby nie
posunąć się za daleko.

Dyskryminacja

To nie pomyłka. Leksykalnie wszystko się zgadza.
Dyskryminacja to «prześladowanie poszczególnych osób
lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć itp.». Zapomniano
rozszerzyć o to, że dyskryminowano też osoby niepełnosprawne. Wiekami trzymano ich pod kluczem, w czterech
ścianach. Chowano przed ludźmi i światem. I kto wie, co
by było gdyby nie pojawiły się takie osoby jak prof. Maria
Grzegorzewska?
W czasach Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie obowiązywał przepis, że
na uczelni nie mogą studiować osoby niepełnosprawne. Student musiał
dostarczyć zaświadczenie
o braku jakiegokolwiek
„defektu”. Czyli, że nie
ma uszkodzeń lub wad.
Dopiero na początku lat
1990 Senat/Rada Wydziału podjęła decyzję o niestosowaniu tego przepisu.
Przy okazji zajęto się usuwaniem barier architektonicznych.
Tej dyskryminacji doświadczyłem, bo nie spełniałem wymogów, żeby
studiować
pedagogikę
specjalną. Przeżyłem polio. Chodziłem o kulach
z dobrego drewna. Nie
piszę tego jako kombatant, ale … Dzięki determinacji nie
dałem się wyrolować przez przepisy. Gdybym tego nie doświadczył, to bym nie wiedział o tym, że dobro też musi
być sprytne, bo inaczej zło go drapnie.

Wierzby
Ilustracja: Marek Karpowicz, Wierzby, technika mieszana (cienkopis, akwarelka).
O tych drzewach o podłużnych, wąskich liściach i
kwiatach zebranych w bazie, przed laty pisałem w wierszu
Pod Trzema Gwiazdkami:
***
Wierzby były zawsze dla mnie takie odważne.
Wiatr nimi zmiatał z pól wszelkie strachy.
Niby takie martwe, a ciągle wypuszczały
świeże zielone gałązki, z których strugano
gwizdki albo pastusze fujarki. Ciągle odbijały i
były rozczochrane, choć to stadne drzewa.
O tym świadczą dziuple wydrążone. A kiedy
wiatr szaleniec je owionął, to mi się zdawało,
że idą, na odsiecz wszelkim grozom. Nieraz
widziałem wierzby skruszone. Po złamaniach.
Silne wierzby z gałązkami, co świszczą. Jak baty.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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To już ostatnie, wyjazdowe

„Czwartki z Humanistyką”
I LO na UWM w Olsztynie

Już po raz kolejny uczniowie I LO w Olecku odwiedzili
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie. Jednak tym razem nie wybrali się tam sami. Wyjazd zorganizowała Emilia
Przemielewska. W podróży towarzyszyła im I klasa Gimnazjum nr 2 w Olecku, nad którą czuwało baczne oko wychowawczyni Magdaleny Siwko. Młodzieżą licealną opiekowali
się odpowiednio Emilia Przemielewska i wychowawca klasy
Paweł Kurowski.
Ten swoisty wyjazd integracyjny okazał się doskonałą
próbką tego, co czeka być może niektórych w przyszłości. Z
LO pojechała klasa o profilu humanistycznym B1, natomiast z
gimnazjum klasa z innowacją medialną. Uczniowie zarówno
jednej , jak i drugiej szkoły mieli przyjemność wysłuchać wykładów o następującej tematyce:
1. Bohaterowie naszych czasów, czyli co nas pociąga w
postaciach z ekranu.
2. Zaprezentuj się , czyli co mówi o tobie twoja mowa ciała?
3. Miłość i romanse w życiu pisarzy rosyjskich.
4. Zrobię to dla korony
- czyli słów kilka o matrymonialnych
perypetiach
polskich władców.
5. Zamki Warmii i Mazur po II wojnie światowej.
6. Młodzież w polityce
polskich komunistów.
7. Obraz Prus Wschodnich w literaturze niemieckiej.
8. Dążenia eurointegracyjne Ukrainy, a relacje z
Rosją.
Uczestnicy z Olecka
wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez prof.
M. Rutkowskiego na temat „Kreacji wizerunku w języku”.
cy.

Szybki skrót tego, o czym mówili poszczególni wykładow-

1. Bohaterowie naszych czasów, czyli co nas pociąga w postaciach z ekranu. Wykład przygotowała Mariola Marczak z
dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W swojej wypowiedzi zaprezentowała wzorce bohaterów filmowych:
a) być jak ON: kowboj, gangster, podróżnik, odkrywca,
amant, idealny kochanek, chłopak z sąsiedztwa.
- Charlie Chaplin – biedny pechowiec, który zawsze miał
gorzej niż najbiedniejszy widz, a mimo to zachowywał optymizm – „ Brzdąc”.
- John Wayne „ Mężczyzna musi zrobić to , co musi”
- Humphrey Bogart – twardziel o czułym sercu .
Atrybuty męskości to : cygaro, papieros, wykałaczka w
ustach, alkohol.
- Harrison Ford – ( Han Solo)
- Clark Gable- czarujący brutal;
- Alain Delon – amant kina lat 60 i 70;
- Brad Pitt – przystojniak w wielu wcieleniach;
- Ryan Gosling- amant nowego tysiąclecia;
- Johny Deep- wieczny chłopiec, marzyciel, fantasta, szalony pirat;
- James Dean – ikona buntowników;
- Dustin Hoffman, Leonardo di Caprio - chłopcy z sąsiedztwa;
b) być jak ONA:bogini, wulkan seksu, słodka idiotka, femme fatale:
- Greta Garbo- bogini ekranu;
- Marlena Dietrich – femme fatale;
- Marylin Monroe- ikona popkultury;
- Brigitte Bardot ikona mody lat 60;
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- Kalina Jędrusik – polska Marylin Monroe;
Aktorzy, to nie tylko obsada filmu, ale i kreatorzy mody:
Kurtka- Marlon Brando, motocykl – symbol wolności, skórzana kurtka i ciemne okulary Cybulski, lalka Barbie- Grace
Kelly.
2. Dr W. Wiszniewska z filologii angielskiej mówiła o mowie ciała. Jak ważna jest mowa ciała w kontaktach międzyludzkich? Gesty znaczą wiele, ale czy można to zmienić na lepsze?
2 minuty postawy mocy (TEDET), czyli postawa dumy, otwartości , pochodzi z królestwa zwierząt. Jakie zachowania niewerbalne zwracają naszą uwagę? Na ile można manipulować
postawą ciała? „ Fake it till you make it”- Udawaj tak długo, aż
stanie się to rutyną.
3. Miłość i romanse w życiu pisarzy rosyjskich. Przedstawiła takich pisarzy jak:
a) Fiodora Dostojewskiego: zauroczony Awdotią Panajewą
(mężatką), Maria Isajewa ( mężatka chora na gruźlicę, która
zdradziła Dostojewskiego), Apolinaria Susłowa emancypantka), żona Anna Snitkina (przepisywała jego utwory, na niej
spoczywało utrzymywanie rodziny, poświęcała się, widziała w
Dostojewskim nauczyciela i mistrza. Zadbała o to, by pamięć o
Dostojewskim zachowała się do dziś.
b) leksandra Puszkina;
c) Lwa Tołstoja (żona Zofia Behrs - kilkanaścioro dzieci, nie
wszystkie przeżyły);
d) Anna Ahmatowa.
4. Wiele poświęcali władcy
dla korony. Przekonywała nas
o tym dr Anna Pytasz- Kołodziejczyk. Małżeństwo był to
swego rodzaju kontrakt, interes,
było aranżowane przez rodziny.
Przykładem mogą być Jagiellonowie.
a) Jadwiga Andegaweńskazostała jako 12 letnia dziewczynka Królem Polski, właśnie
nie królową. Dlaczego? Koronę
odziedziczyła po ojcu, w wieku
4 lat została zaślubiona Wilhelmowi. Mając jednak 12 lat wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę –Wielkiego Księcia Litewskiego (poganina). Zmarła w wieku zaledwie 25 lat w wyniku
komplikacji połogowych. Dziecko także nie przeżyło. Została
pochowana razem z córeczką.
b) Elżbieta Rakuszanka i Kazimierz Jagiellończyk. Elżbieta
brzydka jak noc, pochodziła z Austrii, jednak jej małżeństwo
trwało 38 lat, doczekała z mężem trzynaściorga dzieci.
c) Anna Jagiellonka i Stefan Batory – oblubienica w wieku
balzakowskim. Para, którą dzieliło aż 10 lat. Ona 53 lata , on 43.
„ Anna chłopa dopadła i głowę wysoko nosi”- tak kwitowano
pragnienie wyjścia za mąż Jagiellonki.
5. Słownie po zamkach krzyżackich na terenie Prus Wschodnich oprowadziła wykładowczyni historii. Omówiła architekturę zamków w dużej części rozebranych po II wojnie światowej:
Dzierzgoń, Bratian, Pisz, Prabuty, Szestno, Jeziorany (zamki,
które stanowią domy mieszkalne i urzędy, pełnią jakąś funkcję
użytkową), Braniewo (szkoła, wieża zamkowa), Orneta (SP 1),
Ełk –więzienie, Szczytno – wieżą zegarowa, podzamcze, Bezławki, Działdowo, Morąg, Olsztyn, Reszel.
Zamki po II wojnie światowej – 18 zamków krzyżackich,
12 biskupich. Olecko – zamek myśliwski księcia Albrechta
założony w 1560 roku, w 1897 na ruinach zamku postawiono
neogotycki budynek.
6. Rolę młodzieży w ideologii komunistycznej przedstawił
dr Radosław Gross.
7. Obraz Prus Wschodnich na podstawie twórczości Marii
Donhoff przedstawiła prof. M. Chłosta-Zielonka.
8. Ostatni wykład dotyczył aktualnej sytuacji na Ukrainie i
jej dążeń do obecności w Unii Europejskiej .
To już rok jak współpracujemy z Wydziałem Humanistycznym UWM w Olsztynie. Dziękujemy za to, co było. Możemy
zapewnić, iż kolejne „Czwartki” też będą z naszym udziałem.
inlo
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150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

3 czerwca odbyła się w Majątku Giże Marczak na
Mazurach uroczystość patriotyczno-religijna z okazji
150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w
przededniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Organizatorem był Oddział Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej w Olecku, którego Prezesem jest
płk Związku dr inż. Władysław Krajewski i gospodarze
uroczystości por. Związku Anna Marczak i mjr Związku
Lech Marczak.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której celebransem był Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku ks. dr Antoni Skowroński. Kazanie wygłosił
komandor podporucznik kapelan 15-gołdapskiego Pułku
Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy, które zostało nagrodzone brawami zebranych.
Następnie został odsłonięty pomnik poświęcony Odzyskaniu Niepodległości.
Do odsłonięcia zostali poproszeni: Minister Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, Senator Małgorzata
Kopiczko, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Stanisław Władysław Śliwa,

Prezes Oddziału Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku
dr inż. Władysław Krajewski, przedstawicielka młodego
pokolenia naszej ziemi rodzinnej, uczennica Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Daria Dwojakowska
- laureatka konkursu historycznego i Mikołaj Marczak uczeń III klasy LO.
Gościem szczególnym uroczystości był Edmund Czepułkowski. Jego rodzice nabyli w 1920 roku część dóbr z
Majątku Piłsudskich z Zułowie, skąd została przywieziona
ziemia i z Powiewiórki - miejsca, gdzie został ochrzczony
Wódz Legionów.
Na zakończenie odsłonięcia pomnika została oddana
salwa przez kompanię honorową 15 Gołdapskiego Pułku
Przeciwlotniczego.

Po poświęceniu pomnika i złożeniu kwiatów biało czerwonych Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków
gen. Związku RP Stanisław Władysław Śliwa
odznaczył Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków
RP Sztandar 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej z
Suwałk i sztandary szkół noszących imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego z Gołdapi, Gąsek, Stradun i Sejn.

to@borawski.pl
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Ważnym punktem uroczystości było nadanie stopni
oficerskich Związku Piłsudczyków i wręczenie pamiątkowych ryngrafów za wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu patriotycznym i krzewienie idei i czynów Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie uroczystości został zasadzony „Dąb
Odzyskania Niepodległości”.

„Często zapominamy, że nasz naród to nie tylko my, żyjący obecnie, ale ci, co byli przed nami oraz ci, co będą po
nas. Aby upamiętnić tę uroczystą chwilę zasadzimy „Dąb
Odzyskania Niepodległości”.
Na pamiątkę dla przyszłych pokoleń umieścimy kapsułę czasu przy korzeniach dębu.” - zapowiedział Prowadzący.
Ks. Kanonik Czesław Król z Gołdapi odczytał treść
przesłania dla przyszłych pokoleń, które zostało podpisane,
umieszczone w mosiężnej kapsule i umiejscowione między
korzeniami Dębu.
Do podpisania kapsuły czasu zostali poproszeni: minister Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, Senator
Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko, Prezes
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał
Związku Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Oddziału
Związku Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku dr inż.

Władysław Krajewski, Proboszcz Parafii Matki Bożej
Szkaplerznej w Świętajnie ks. kanonik Romuald Ciechowicz, Komandor Podporucznik Kapelan 15 Gołdapskiego
Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy.profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław Jan
Wysocki, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Marek Surmacz, Właściciele Majątku Giże Marczak:
por. Związku RP Anna Marczak, mjr Związku RP Lech
Marczak, dzieci: Marek, Alicja, ppor. Związku Mateusz
Marczak, Mikołaj Marczak
Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 w Olecku i Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych.
opracowanie org
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B61301
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B59006

V03240

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

V04007

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

V02313

V06603

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58607
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V02920

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06307
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V07101

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58208
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B61701
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B61101

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...

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po- *3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03907
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V04505
31, tel. 87-520-22-13 L00803
* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, * korepetycje - język angielski; szkoły podstawoGrądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B59704
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61201
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
073 B61801
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58807
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01001
B60602
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61901
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59106

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04405
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B60203

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

V04107

K25605
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* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V03509
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03230
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02809a

Popołudniowa Szkoła EduCare

B58707

OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B59903

- 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
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

L00704

B60801

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl
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
V03810
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26101
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 L00902
* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410b
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B61401

K25210b

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B59804
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B61001

13

V03010

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
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plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B59504
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B60402
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b38
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 B61501
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03220

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

V06404

V02910

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60303

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V04607
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60003
* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V03250

PRACA

V07110r

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24610b
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310b
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120ub

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B60701
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B60103
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26001

OM
O EY
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06713
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61601
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V03820

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 L00506
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V02820a
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Andrzej Malinowski

Zabytkowy kościół
w Jeleniewie

Trasa: Olecko - Szurpiły - Jeleniewo
Jeleniewo (powiat suwalski). W zabytkowym drewnianym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – obecny kształt z 1878 r., remont w 2015 r. znajdują się stacje
drogi krzyżowej z XIX w., konfesjonał i ambona z konfesjonałem z 1846 r.
Zabytkami są również rokokowy ołtarz, malowidła z
lat 70. i 80. XIX w. autorstwa Kazimierza Górnickiego,
organy pozytywkowe powstałe po 1878 r., trzy skrzydlate
anioły i dzwonnica z II połowy XIX w.
W kościelnej wieży znajduje się największa w Polsce
kolonia rozrodcza nietoperza nocka łydkowłosego.
W pogodną niedzielę, 9 października 2016 r. w zabytkowym jeleniewskim kościele byli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Kazimierz Górnicki (1838-1889). Urodził się w guberni kieleckiej w rodzinie Stanisława i Marii Sojczyńskich. Po ukończeniu gimnazjum, studia artystyczne odbył
w ASP Warszawie w latach 1856-1861. Już jako student
uzyskiwał nagrody na pokazach prac. Do Suwałk przyjechał w 1861 roku, tu założył rodzinę i tutaj zmarł 20 marca
1889 r.
Kazimierz Górnicki uczył kaligrafii i rysunku w suwalskim gimnazjum. Wiadomo, że oprócz pracy pedagogicznej, w której osiągał dobre wyniki, zajmował się twórczością. Malował pejzaże, portrety i obrazy o treści sakralnej.
Dzieła swoje wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie. Według jego obrazów rytowano
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. ilustracje do „Tygodnika Ilustrowanego”.
Dziś obrazy Górnickiego można podziwiać w kościołach parafialnych w Bakałarzewie, Jeleniewie i konkatedrze
św. Aleksandra w Suwałkach. Przez wiele lat wisiały tam
nie wzbudzając zainteresowania, co do swojego pochodzenia i autorstwa. Dziś ponownie odkryte, są odrestaurowane
i odzyskały pierwotny wygląd.
W jeleniewskim kościele jest sześć obrazów K. Górnickiego: Ukrzyżowanie, Najświętsze Serce Jezusa, Chrzest
Chrystusa w Jordanie, Matka Boska Pocieszycielka, Św.
Kazimierz, Wskrzeszenie Piotrowina. W bakałarzewskim
kościele znajdują trzy jego dzieła. Największe, o wymiarach 155x214 cm przedstawia scenę Zwiastowania NMP,
dwa pozostałe to Chrzest Chrystusa w Jordanie i Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus. W konkatedrze św. Aleksandra
w Suwałkach, w ołtarzu kaplicy bocznej: Wniebowzięcie
NMP i Chrystus.
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Kalendarz imion
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, Elżbiety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza, Justyna, Michała, Myslibora,
Nienogniewa, Przemira, Rufina,
Rufusa, Walerego, Waleriana
15 czerwca (Światowy Dzień Praw
Osób Starszych) (Boże Ciało) (godz.
12. Saturn w opozycji) (godz. 16.
Saturn w maksymalnej jasności 0,0
mag i opozycji 1352,8 mln km)
Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty,
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli,
Witosławy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona, Lotara, Modesta, Wita, Witolda,
Witosława
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny,
Ludgardy, Żywi
Aureliana, Barnaby, Benona,
Bertolda, Budzimierza, Budzimira, Franciszka, Justyna, Ludgarda,
Żywosława
17 czerwca (Dzień, w którym Słonce
wschodzi najwcześniej) (Księżyc
ostatnia kwadra)
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła,
Franciszka, Grzegorza, Hipacego,
Ignacego, Innocentego, Leszka, Ła-

zarza, Marcjana, Radomiła, Rainera,
Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, Elżbiety, Halszki,
Leonii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, Długosława, Efrema,
Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza,
Marcelego, Marka, Mikołaja, Milana,
Miłowana, Modliboga
19 czerwca (Światowy Dzień Leniwych Spacerów)
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody,
Odylii, Odylli, Sylwii
Borzysława, Bożysława, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca (Międzynarodowy Dzień
Uchodźcy)
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumiły,
Bożeny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna,
Michała, Rafaela, Rafała, Sylweriusza
21 czerwca (Dzień Pracowników Morza) (Międzynarodowy Dzień Jogi)
(Pierwszy dzień lata) (6:24 początek
astronomicznego lata) (Najdłuższy
dzień w roku 16h 47 m) (godz. 14.
Koniunkcja górna Merkurego ze
Słoncem)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii, Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora

Nasz przepis
Zupa fasolowa
po meksykańsku

Jedna szklanka kolorowej fasoli,
pół szklanki utartego sera cheddar, ząbek czosnku, jedna cebula,
łyżeczka przyprawy chili, łyżeczka
oregano, łyżeczka soli
Fasolę moczymy co najmniej
24 godziny przed gotowaniem. Tak
przygotowana zalewamy świeżą
wodą, dodajemy soli, chili, oregano,
posiekany czosnek i posiekaną cebulę. Całość zagotowujemy.
Po zagotowaniu trzymamy jeszcze dwie godziny na małym ogniu
aż do zmięknięcia fasoli.
Zupę przecieramy przez sito
lub miksujemy. Do masy wlewamy
mieszając tyle gorącej wody aby
powstała zupa krem. Dodajemy ser,
podgrzewamy do chwili aż ser się
rozpuści i wtedy zupę podajemy gorącą z grzankami.

Sznycle
jarzynowe miłosne

Ugotowane jarzyny lub pozostałe
z zupy lub rosołu (pietruszka, marchew, seler, buraki, kapusta), 2 łyżki
tartej bułki, 1 surowe i 1 ugotowane
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Cytaty na ten tydzień
Krew widzi się – o dziwo – lepiej
zakrzepłą w ornament na średniowiecznym krzyżu, niż gdy leje się
przed oczyma.
Ewa Kuryluk, Podróże do granic
sztuki
... przeznaczenie całego świata
zależy od codziennych działań
każdego człowieka ...
Robin Hobb, Przeznaczenie Błazna
Nikt z nas nie rodzi się tylko dla
siebie. Tłumaczenie dosłowne słów
Platona, które Seneka przełożył:
Nikt sam sobie nie przypadł w
udziale.
...obowiązek i dyscyplina nabierają cech prospołecznych poprzez
odpowiedzialność za wspólnotę; sumienność w sprawach małych łączy
się z tolerancją w wymiarze spraw
wielkich, gdyż obydwa te zachowania wynikają z prymatu rozumu, a
uczciwość i lojalność dotyczy tyleż
stosunków międzyludzkich, co
relacji obywatela z państwem.
Leszek Żyliński, Posłowie do:
Marion Dönhoff, Nazwy, których
nikt już nie wymienia

PRZYS£OWIA
Na św. Gerwazego (19 czerwca) jest w
ogrodzie coś pięknego.
Do świętego Jana prosić o deszcz
trzeba, później baba zapaską napędzi
go z nieba.
Kiedy deszcz przed św. Janem, to po
żniwach gbur jest panem.
W początku lata poranne grzmoty są
zapowiedzią rychliwej słoty.
Czerwiec się czerwieni, będzie dość w
kieszeni.
Czerwiec nosi dnie „goronce” kosa
brzynczy już na „łonce”.
W czerwcu pełnia sprowadza burzę, a
ostatnia kwadra deszcze duże.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy
się nie leni.
Grzmot w czerwcu głosi, że dużo zboża przynosi.
pomidorowym i ubijamy trzepaczką.
Dodajemy drobno posiekany koperek,
śmietanę i ćwiartki ugotowanych na
twardo jajek.
Solimy do smaku i przybieramy
listkami bazylii.
Chłodnik można podać z gotowanymi ziemniakami posypanymi drobno
posiekanym szczypiorkiem.

jajko, 1 duża cebula, 4 dag masła,
łyżka posiekanego kopru, łyżka
posiekanej pietruszki, sól, 1 ząbek
czosnku, duża łyżka lubczyku
Cebulę drobno siekamy i dusimy na maśle. W maszynce mielimy
wszystkie warzywa i przeciskamy je
przez sito. Wrzucamy je do rondla z
cebulą i zasmażamy. Dodajemy tartą
bułkę, zieleninę, utarty czosnek, sól
oraz surowe jajko i ugotowane jajko
pokrojone w drobną kostkę. Mieszamy. Na samym końcu dodajemy
lubczyk i dokładnie mieszamy. Z powstałej masy wyrabiamy małe sznycle. Kulki obtaczamy w tartej bułce i
smażymy na smalcu.
Danie wyśmienicie smakuje polane sosem cebulowym, kaparowym
lub chrzanowym. Można podawać je
zarówno z chlebem jak i ziemniakami przygotowanymi w najróżniejszy
sposób. Pozostałe po posiłku sznycle
doskonale nadają się do kanapek.
5 dag chudej szynki, 5 dag makaronu,
kilka liści sałaty
Chłodnik pomidorowy sos: 2 łyżeczki oleju, łyżeczka majonezu
Litr maślanki, puszka soku pomido- light, łyżeczka soku pomarańczowego
Makaron gotujemy i studzimy.
rowego, pęczek zielonego koperku,
Szynkę kroimy w paseczki i miekilka listków zielonej bazylii, pół
szamy z makaronem. Składniki sosu
szklanki śmietany, 2 jajka, sól
mieszamy z makaronem.
Maślankę mieszamy z sokiem
Sałatkę układamy na liściach sałaty.

Sałatka z szynką
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„Barok na Mazurach”

Tegoroczny Festiwal „Barok na Mazurach” jest kontynuacją ubiegłorocznego wydarzenia. Zainauguruje go wystawa fotograficzna pt. Marggrabowa. Treuburg. Olecko –
miasto różnych kultur i wyznań, przygotowana przez Izbę
Historyczną w Olecku. Wystawa poświęcona jest historii
miasta widzianej przez pryzmat obecności w nim świątyń, cmentarzy, budynków wspólnot wyznaniowych oraz
przedmiotów – starych fotografii, planów miasta, modlitewników i innych zachowanych okruchów przeszłości.
Głównym punktem festiwalu będą koncerty, w czasie
których zostaną zaprezentowane arcydzieła muzyki poważnej, wykonane przez znakomitych polskich artystów.
Zabrzmią utwory wybitnego niemieckiego kompozytora,
który w tym roku obchodzi jubileusz 250-lecia urodzin,
G. Ph. Telemanna, przepiękna Aria na strunie G z Suity
orkiestrowej D-dur BWV 1068 najwybitniejszego twórcy
epoki baroku J. S. Bacha. Momentem kulminacyjnym
Festiwalu będzie Requiem d-moll KV 626 W. A. Mozarta
– muzycznego geniusza wszech czasów.
Podczas festiwalu – 25 czerwca – wystąpi zespół instrumentów historycznych Royal Baroque Ensemble pod
kierunkiem Liliany Stawarz – wybitnej polskiej klawesynistki, związanej m.in. z Uniwersytetem Muzycznym
im. Fryderyka Chopina i Warszawską Operą Kameralną.
Natomiast 2 lipca słuchacze będą mogli uczestniczyć w
dwóch koncertach, które odbędą się w Gołdapi i Olecku.
Wystąpią znakomici polscy śpiewacy współpracujący
m.in. z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie:
Olga Siemieńczuk (sopran), Wanda Franek (mezzosopran), Rafał Grozdew (tenor) oraz Paweł Czekała (bas),
a także muzycy Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej. Koncerty odbędą się pod dyrekcją
Dariusza Zimnickiego.
W czasie tegorocznej edycji Festiwalu w Olecku i Gołdapi
gościć będziemy ponad osiemdziesięcioro artystów.
Tegoroczny Festiwal patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw
Marek Brzezin, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski i
Burmistrz Gołdapi – Tomasz Rafał Luto.
Organizowane od czterech lat przez Fundację lipcowe
koncerty muzyki barokowej mają niewątpliwie odświętny
charakter. Są dla Olecka i regionu ważnym wydarzeniem
artystycznym. W koncertach biorą udział międzynarodowej sławy muzycy grający na instrumentach historycznych lub ich kopiach zgodnie z historyczną praktyką
wykonawczą.

Ba r o k n a M a z ur a c h
Olecko – Gołdap, 25 czerwca – 2 lipca 2017 r.
25 czerwca, godz. 14:00, Olecko
Wzgórze kościelne

„MARGGRABOWA. TREUBURG. OLECKO
– MIASTO RÓŻNYCH KULTUR I WYZNAŃ”
otwarcie fotograficznej wystawy plenerowej

Orazio Gentileschi, The Lute Player, źródło: National Gallery of Art, Washington
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25 czerwca, godz. 19:00, Olecko
Kościół pw. NMP Królowej Polski

„BAROKOWE IMPRESJE”

Royal Baroque Ensemble
– orkiestra historyczna
Liliana Stawarz (klawesyn, kierownik zespołu)
Grzegorz Lalek (skrzypce)
Michał Piotrowski (skrzypce)
Marcin Stefaniuk (altówka barokowa)
Maciej Łukaszuk (wiolonczela)
Grzegorz Zimak (kontrabas barokowy)
Anton Birula (chitarrone)

2 lipca, godz. 14:30, Gołdap
Kościół pw. NMP Matki Kościoła

2 lipca, godz. 19:00, Olecko
Kościół pw. NMP Królowej Polski

J. S. BACH – „Aria na strunie G”
z III Suity orkiestrowej D-dur, BWV 1068
W. A. MOZART – „REQUIEM” d-moll, KV 626
Soliści:
– Olga Siemieńczuk (sopran)
– Wanda Franek (mezzosopran)
– Rafał Grozdew (tenor)
– Paweł Czekała (bas)
Muzycy Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
pod batutą Dariusza Zimnickiego

ORGANIZATOR:

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH
Dyrektor Festiwalu:
Katarzyna Krajewska-Openchowska
Dyrektor Artystyczny:
Paweł Czekała
Prowadzenie koncertów: Piotr Burakiewicz

Wstęp wolny

Plakat opracował społecznie Grzegorz Kłoczko
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Festiwal dofinansowany ze środków ROK Mazury Garbate w Olecku
PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNERZY:
Urząd Miasta w Olecku
Urząd Miasta w Gołdapi

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate
Izba Historyczna w Olecku

Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

Parafia NMP Królowej Polski w Olecku
PARTNERZY MEDIALNI:

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

Parafia Św.Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi

Nadleśnictwo Olecko

PHUP PALWOD
Export-Import

MAR-BUD
Mariusz Szczepański

GAL-INST
Gołdap

Parafia NMP Matki Kościoła w Gołdapi

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
Józef Brzeziński

GOSPODARSTWO ROLNE
Krzysztof Smokowski

ANNA KOT

MAJSTER CENTRUM
BUDOWLANE GOŁDAP

Do tej pory gościliśmy ponad sześćdziesięciu artystów
z 14 krajów świata, m.in. z
sąsiedniej Litwy oraz dalekiej
Australii. Podczas koncertów
odbyły się polskie i światowe prawykonania utworów.
Wszystkie koncerty wiążą się
ściśle z misją upowszechniania
wiedzy o muzyce, uwrażliwiania odbiorców na jej wartości
artystyczne i estetyczne. Serdecznie zapraszamy.
Piotr Burakiewicz

Stomatologia
STYPUŁKOWSKI

AGROMASZ. Centrum mechaniki,
motoryzacji i budownictwa w Olecku

Otwarty Turnieju Tenisa
Ziemnego
o Puchar Starosty Oleckiego
4 czerwca na MOSiR w Olecku odbył się Otwarty Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty. Organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, a
sędzią głównym Andrzej Bomber.
Kategoria OPEN
1. Karol Szymański (Bakałarzewo)
2. Krzysztof Jaskuła (Ełk)
3. Kamil Bąk (Grajewo)
W turnieju uczestniczyło 8 zawodników.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B60901

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B60502

Rozpoczęcie
kursu

22
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

to@borawski.pl

Drużynowe Mistrzostwach
Szkół w Szachach

9 czerwca rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach. Do zawodów
zaproszone zostały
szkoły wszystkich
szczebli znajdujących się na terenie
Gminy Olecko. Do
sportowej rywalizacji przystąpiły 4
drużyny: SP nr 1,
SP nr 3, SP nr 4 i po
raz pierwszy - Technikum przy ZST.
Zawody zostaną rozegrane w na dystansie 6 rund system każda drużyna z każdą mecz i rewanż i z tempem gry
30 minut na zawodnika podczas dwóch spotkań. Po rozegraniu połowy meczy prowadzi drużyna SP nr 1 (8 pkt),
która wyprzedza zespół z SP nr 4 (również 8 pkt) lepszą
punktacją pomocniczą. Trzecie miejsce z dorobkiem 5 pkt
zajmuje SP nr 3, dwa punkty mniej zdobyli debiutanci w
rozgrywkach - uczniowie Technikum.
Składy drużyn:
1. Technikum przy ZST w Olecku:
Mateusz Tyszlak - kapitan
Jan Pieczur
Adam Morgownik
Aleksandra Sadłowska
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Olecku
Michał Bartnik - kapitan
Miłosz Truchan
Karol Racis
Justyna Racis
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3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
Igor Kolczyński - kapitan
Maksymilian Hanc
Oskar Mentel
Iga Kolczyńska
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego z
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku:
Wiktor Raszkowski - kapitan
Miłosz Skrzypiec
Rafał Bartnicki
Julia Szlaszyńska
Harmonogram turnieju:
22.06.2017 godz. 16:45
IV runda
4. SP nr 3 - 1. Technikum
3. SP nr 4 - 2. SP nr 1
V runda
2. SP nr1 - 1. Technikum
3. SP nr 4 - 4. SP nr 3
VI runda
1.Technikum - 3. SP nr 4
4. SP nr 3 - 2. SP nr 1
Zakończenie zawodów ok. 18:50.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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Wypadek

Trzy osoby ranne w dwóch zdarzeniach drogowych.
Policjanci apelują o ostrożność!
O pierwszym zdarzeniu drogowym, do którego doszło
na placu Wolności oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony przed godz. 11:00. Policjanci którzy
pojechali na miejsce, ustalili, że kierujący samochodem
osobowym marki Volkswagen dostał ataku padaczki w
wyniku czego zjechał z drogi, uszkodził słupki ochronne
przy przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w pojazdy
zaparkowane na pobliskim parkingu.
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w
Olecku. Na szczęście jak się okazało, nie doznał on żadnych obrażeń ciała.
Ponadto podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 51-latka. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,2 promila
alkoholu.
Teraz Czesław L. odpowie za prowadzenie pojazdu po
użyciu alkoholu.
Również 12 czerwca przed południem oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na trasie Olecko – Giżycko w pobliżu miejscowości Wronki. Policjanci ruchu drogowego,
którzy pracowali na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
samochodem osobowym marki Renault po zakończeniu
manewru wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo.
W wyniku zdarzenia obrażenia odniósł pasażer volkswagena. Z urazem kończyn, kręgosłupa oraz głowy został
przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Ełku.
22-letni kierujący nie odniósł żadnych poważnych obrażeń ale również został przetransportowany do szpitala w
Olecku.
Mieszkaniec Olecka był trzeźwy.
W związku z wciąż licznymi zdarzeniami na drogach
powiatu oleccy policjanci apelują o ostrożność i rozwagę!!!
Od początku roku na naszych drogach doszło już do
12 wypadków drogowych, w których 16 osób zostało rannych, a 4 poniosły śmierć.
W związku z tym policja apeluje do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożność, o
uważną jazdę, stosowanie się do znaków drogowych,. a
przede wszystkim o dostosowanie prędkości do warunków
panujących na drodze i nie wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu.
To od nas samych zależy czy bezpiecznie dojedziemy do celu. Przewidujmy co może zdarzyć się na drodze.
Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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NOC BIBLIOTEK 2017

Osobę marszałka przybliżyła nam Jolanta Kozikowska, racząc wszystkich ciekawostkami i wesołymi historyjkami z jego życia.
Po konkursach i pogadance przyszedł czas na ogłoszenie wyników - bezapelacyjnie wygrali uczniowie ze szkoły
w Judzikach. Nagrody książkowe wszystkim uczestnikom
akcji wręczyła dyrektorka Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, Elżbieta Domasik.
Dalsza część wieczoru przypisana była szaleństwu i
beztroskiej zabawie: karaoke, taniec, Wygibajtus, „flirt z
Leśmianem”, gra w kalambury czy „gorące krzesło”, to
tylko niektóre propozycje na ten niesamowity wieczór. Bawiliśmy się do późnych godzin nocnych i tylko jednostkom
udało się przyłożyć głowę do poduszki i przespać kilka godzin.
Szczególne podziękowania za wsparcie akcji i życzliwość kierujemy do: Katarzyny Jeżewskiej, Elżbiety Domasik, Agnieszki Makarewicz, Angeliki Kopiczko oraz
do nauczycielek opiekujących się uczestnikami: Agnieszki
Łaskowskiej, Marty Ostrowskiej-Gdak oraz Grażyny
Jankowskiej.
Z tego miejsca pragniemy również podziękować za
ogrom pracy i oddanie łącznikom bibliotecznym z Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Olecku - bez Was ta impreza
nie byłaby tak udana!! :)
Koordynatorzy akcji:
Jolanta Kozikowska, Ewa Omilian, Dorota Włodarska

V 07002

W nocy 2/3 czerwca po raz drugi odbyła się impreza
NOC BIBLIOTEK. Jest to ogólnopolska akcja, w którą
wspólnie włączyły się: biblioteka szkolna Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika w Olecku, PCWE/Powiatowa Biblioteka
Pedagogiczna w Olecku oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.
Biblioteki, to najbardziej otwarte instytucje kultury położone blisko, dostępne dla każdego, z coraz bogatszą
ofertą kulturalną i nowocześniejszą infrastrukturą. Wszystkim bibliotekarzom zależy na tym, by biblioteki i organizowane w nich zajęcia były docenione i uznane za własne
przez jak najwięcej osób, nie tylko w Noc Bibliotek, ale i
na co dzień. Stąd nasza wspólna akcja.
Zabawę rozpoczęliśmy o osiemnastej
w bibliotece Gimnazjum, gdzie uroczystego
rozpoczęcia
dokonała dyrektorka
szkoły, Barbara Taraszkiewicz. W tym
roku w evencie wzięli udział uczniowie
szkół: SP nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku, Zespołu Szkół w Judzikach oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach. W przeprowadzeniu sprawnej akcji pomagali łącznicy - uczniowie
Gimnazjum nr 2.
Noc Bibliotek rozpoczęła gra terenowa, podczas której
na uczestników czekało do wykonania wiele interesujących i zabawnych zadań. Quiz kulinarny, zadania sportowe, gra w gumę czy tworzenie tratwy z pustych butelek i
papierowych rolek to tylko niektóre z nich.
Nasze spotkanie, to nie tylko zabawa - ta edycja Nocy
Bibliotek odbyła się pod hasłem „Czytanie porusza”, a
więc bazowaliśmy na książkach i informacjach dotyczących dwóch wybitnych postaci - marszałka Józefa Piłsudskiego i Josepha Conrada, którym to został zadedykowany
rok 2017.
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PO KOKARDĘ (321)

W poszukiwaniu
doskonałości
Kolejnym filozofem, który zaintrygował mnie
swoimi poglądami jest Platon (427-347pne.) i jego
dualizm świata: świat zmysłowy i świat materialny.
Filozof ten był człowiekiem o niezwykłym intelekcie. Założył w Atenach własną Akademię – najsłynniejszą uczelnię starożytnego świata. Czyż akademie
(szkoły, wyższe uczelnie…) jako instytucje nie przetrwały do dzisiaj?
„Głosił, że istnieje świat wieczny, który zawsze
pozostaje taki sam, oraz świat, w którym ciągle coś
się zmienia. Pierwszy jest światem idei, drugi światem zmysłów.” „Platon porównywał świat zmysłów,
który postrzegamy wzrokiem, słyszymy uchem, dotykamy ręką, do świata cieni. Świat idei do świata
przedmiotów, które rzucają cień”, tzn., że świat idei
jest o tyle prawdziwszy od świata, który widzimy na
co dzień. (…)
„Świat idei mogą zobaczyć tylko filozofowie.
„Rozum widzi świat idei, tak jak oczy widzą świat
materialny”. (…) oczy mogą was oszukać. A rozum
nie oszuka was nigdy.”
„Platon mawiał, że każdy z nas ma duszę i ciało.
Dusza żyła kiedyś osobno, poza ciałem wtedy na co
dzień oglądała świat idei.
” Człowiek, to sama dusza wtrącona do ciała
– więzienia. Dusza jest doskonalsza od ciała, niezmienna i niematerialna; samo ciało jest źródłem zła.
Platoński świat idei i świat zmysłów – któż się
dzisiaj nad tym zastanawia? Może tylko… filozofowie.
Platon głosił, że człowiek musi zdobyć wiedzę.

Czyż nie jest to aktualne w każdej epoce, naszej też?
Dusza człowieka jest pośrednikiem między światem
idei, a światem realnym, a sprawiedliwość przyczynia się do harmonii szczęścia. Nie każdy może osiągnąć szczęście, bo nie każdy może sprostać intelektualnie i moralnie tym wymogom.
Platon namawiał, by praktykować takie cnoty jak:
mądrość, męstwo, panowanie nad sobą. Za największe dobro uważał piękno.
Wyzwoleniem dla człowieka żyjącego w świecie
ułudy i pozoru może dać jedynie filozofia. „(…) jedynie z jej pomocą może wyzwolić się z kajdan i porzucić jaskinię i zobaczyć prawdziwy świat. Jest to więc
filozofia jedyna, która ma wyzwolić człowieka”.
Platon poszukiwał doskonałości. Odkrył ją w
świecie idealnym, całkowicie oderwanym od świata
materialnego, który był jedynie jego odbiciem. Tam
królowało Dobro, Piękno i Prawda.
Uważam, że te trzy sława: Dobro, Piękno i Prawda są przesłaniem aż do dzisiaj w każdej dziedzinie
życia, a szczególnie życia duchowego.
Platon w jednym z listów pisał: „… kiedy głębiej
to wraz z latami wszystko poznałem, to coraz częściej dochodziłem do wniosku, że brzemię polityki
jest zaiste ciężkie. Gdyż bez przyjaciół i zwolenników nie można nic zdziałać”.
Powyższe słowa tego starożytnego myśliciela
można byłoby zacytować współczesnym rządzącym
krajem, by pamiętali, że polityka jest ciężką i odpowiedzialna służbą wobec człowieka i narodu.
A słowa Platona o zwolennikach i przyjaciołach,
można porównać do współczesnego powiedzenia:
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
A tak w ogóle pofilozofować może każdy, prawda?
Marusia
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