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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Waldemar
Rukść

udział w konkursie.
Serdecznie gratuluje Waldkowi sukcesu.
Na zdjęciach: nagrodzona praca oraz artysta podczas
wernisażu.
B. Marek Borawski
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... został wyróżniony w konkursie Manufaktury Satyry, IV
Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym 2013. Tym razem tematem była „Wielokulturowość”.
Konkurs subsydiowany jest przez
Urząd Miejski w Żyrardowie. W
katalogu wystawy czytamy: „Wielokulturowość – współistnienie
wielu kultur, wyznań, języków,
narodowości, to kolejny temat
Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „Manufaktury Satyry”,
nawiązujący do niezwykłej historii miasta Żyrardowa. W poprzednich edycjach konkursu artyści z
całej Polski zmierzyli się z takimi
tematami, jak „Fabryka”, „Miasto
(idealne)”, czy „Miasto ogród”.
Wybór tematu kolejnej edycji konkursu był dla organizatorów wręcz oczywisty. Nie byłoby przecież pod koniec
XIX wieku potężnej fabryki lniarskiej, ani niezwykłej osady fabrycznej, która dała początek miastu, gdyby nie trud i
praca przybyszów z całej niemal Europy”.
Konkurs, na którym wyróżnienie otrzymał nasz współpracownik Waldemar Rukść jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w kraju. Jest jednocześnie strzałem
w dziesiątkę w promocji miasta. Katalogi wystawy są też
znakomitym materiałem promocyjnym Żyrardowa. Przy
okazji również i Olecka, bo w każdym z nich jest mapa z
nazwami miejscowości, z której pochodzą artyści biorący

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Redakcja

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

17 września od 14.16 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej z jedni ulicy Gołdapskiej.
Informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
17 września od 14.51 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy
Armii Krajowej usuwał wodę z zalanej piwnicy ŚDS.
17 września od 16.45 jeden zastęp OSP Mazury usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogojnach.
17 września od 17.45 dwa zastępy JRG PSP usuwały na
osiedlu Batorego zadymienie z budynku wielorodzinnego.
18 września od 1.55 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Nad Legą pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
18 września od 20.02 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał w Lakielach drzewo powalone na drogę.
19 września od 16.19 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Borawskich.
19 września od 17.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego oraz z
zalanej ulicy w Dorszach.
21 września od 14.51 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Zatykach.
21 września od 17.28 jeden zastęp OSP Gąski usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogojnach.
21 września od 17.29 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Zielonej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
21 września od 18.13 jeden zastęp OSP Świętajno poszukiwał w okolicznych lasach zaginionego mężczyzny.
21 września od 20.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na drogę krajową 655.
22 września od 17.40 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo os z budynku gospodarczego w Stożnym.
23 września od 9.19 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Świętajnie.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

NAJTANIEJ W MIEŚCIE
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PB 98......................... 5,76
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100

V35101

www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
25 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
26 września (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.30 - Finały Mistrzostw Woj. W-M LZS w Wielobojach
LA, Stadion Miejski
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
27 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 2
10.00 - Eliminacje Rejonowe do Turnieju Orlika w piłce
nożnej, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą
10.00 - Eliminacje Rejonowe do Turnieju Orlika w piłce
siatkowej, hala ,,Lega”
10.00 - szkolenie dotyczące kas rejestrujących, świetlica
Urzędu Skarbowego,
17.00 - Rycerz Blaszka. Pogromca smoków. film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Sierpniowe niebo 60 dni chwały. film, kino „Mazur”
(2D)
28 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/ 2014 połączona z XXII Oleckimi Biegami dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, Stadion Miejski
11.00 - Czarni Olecko - Rona 03 Ełk, trampkarze młodsi, dom
15.00 - Rycerz Blaszka. Pogromca smoków. film, kino „Mazur” (2D)
15.00 - Czarni Olecko - Kłobuk Mikołajki, mecz piłki nożnej
V ligi, dom
17.00 - Rycerz Blaszka. Pogromca smoków. film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Sierpniowe niebo 60 dni chwały. film, kino „Mazur”
(2D)
29 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Rycerz Blaszka. Pogromca smoków. film, kino „Mazur” (2D)
14.00 - Unia Olecko - Tytan Łankiejmy, mecz piłki nożnej
B-klasy, wyjazd
15.00 - Rycerz Blaszka. Pogromca smoków. film, kino „Mazur” (3D)
17.00 - Sierpniowe niebo 60 dni chwały. film, kino „Mazur”
(2D)
30 września (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Sierpniowe niebo 60 dni chwały. film, kino „Mazur”
(2D)
1 października (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Sierpniowe niebo 60 dni chwały. film, kino „Mazur”
(2D)
2 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,piątkach” piłkarskich chłopców SP, boisko ,,Orlik 2012” w Kowalach
Oleckich
3 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
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Szanowni Państwo!

Techpal Sp. z o.o i MTL Creation zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu komputerowym ECDL Start. Zapraszamy osoby pracujące, samozatrudnione, bezrobotne.
Mile widziane osoby niepełnosprawne i 50+, wykształcenie max. średnie. Projekt jest w całości finansowany ze
środków UE. Zajęcia będą odbywać się w Olecku, 2 razy
w tygodniu po 4 godz., w godzinach popołudniowych.
Uczestnicy zdobywają uznany, międzynarodowy certyfikat,
zapewniamy dogodne warunki, doświadczoną i fachową
kadrę, materiały szkoleniowe i wspaniałą atmosferę. Kontakt - Tomasz
Łaskowski, 600936589,
mtl@mtl.olecko.pl.
Zapraszamy!

Policja zabezpieczyła 2,6 kg suszu
18 września podczas przeszukania jednego z domów na
terenie gminy Świętajno policjanci znaleźli i zabezpieczyli
2,6 kg suszu roślinnego. Wstępne badania potwierdziły, że są
to konopie indyjskie.
Od dłuższego czasu w zainteresowaniu oleckich kryminalnych były uprawy konopi na terenie gm. Świętajno. Gdy
rośliny ścięto wnikliwa praca policjantów doprowadziła do
ustalenia miejsca ich suszenia i przygotowywania do rozprowadzania. Akcja wczoraj zakończyła się zabezpieczeniem
znacznej ilości zielonego suszu. Osobie odpowiedzialnej za
ich posiadanie i rozprowadzanie oraz udzielanie małoletnim
grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 3 lata. Obecnie trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury.
komisarz Ewa Papadopulu

Pośrodku

Pod takim tytułem w gołdapskim wydawnictwie „z bliska”
prowadzonym przez Mirosława Słapika ukazał się zbiór opowiadań Wojciecha Anuszkiewicza. Uważni czytelnicy „Tygodnika Oleckiego” zapewne zauważą, że wszystkie z zawartych
w tomie opowiadań były już prezentowane na naszych łamach.
Jednak to Mirosław Słapik pokusił się o zebranie ich w jedną
całość i wydanie ich w formie książkowej.
Wojciech Anuszkiewicz, jak zawsze snuje swoje opowieści, subtelnym, czasami trochę hermetycznym językiem. Warto
tę książkę przeczytać, by się czegoś dowiedzieć o połomskich
lasach, o zatrzymanym w pisaniu czasie oraz o ludziach. Autor
snuje swoje opowieści powoli z namaszczeniem cyzelując obrazy. Potoczny język wpleciony w kanwę opowieści ubarwia ją
i zarazem stwarza nowy poetycki wyraz tamtego, z bliska patrząc, prozaicznego świata. Można chyba powiedzieć, że proza
Wojciecha Anuszkiewicza nie opisuje tylko zdarzeń ale również zamienia je w poetyckie obrazy przyrody i ludzi. Niekiedy
ma się wręcz uczucie jakby czytało się czystą, subtelną poezję.
Wydanie tej książki wsparły funduszami Nadleśnictwo
Oleckie oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”.
B. Marek Borawski

Oleckie Stowarzyszenie
Aktywnych „Zamek”
oraz Burmistrz Olecka
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość związaną z odrestaurowaniem bramy cmentarnej, która odbędzie się 4
października 2013 roku o godzinie 14:30
przy bramie cmentarza ewangelickiego.
Program uroczystości:
· Wmurowanie „kapsuły czasu” z dokumentami
· Odsłonięcie tablicy informacyjnej
· Odczyt na temat parafii i cmentarzy
ewangelickich na terenie Prus Wschodnich
(Plac Zamkowy 3, godz.15.30)
· Zwiedzanie wystawy „Złoto Bizancjum”(Plac Zamkowy 3)

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:

• Adam Ambrożewski
• Marian Daniłowicz
• Daniel Debit
• Regina Rojek
• Angelika Wróblewska
• Adam Złotnik

Upominki ufundowali:
√ Libra, ul. Akacjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Długo myślałem nad problemem, o którym piszę. Długo zastanawiałem się nad
formą. Rozmawiałem z wieloma osobami.
Konsultowałem. Tak naprawdę jednak zmobilizowała mnie Paulina Reiter pisząc zacytowane niżej słowa. Jest to fragment wstępniaka
„Wysokich obcasów” pt. „Chcę być wysłuchana, a nie podsłuchiwana”.
Cytuję:
„Politycy podobno przeprowadzają konsultacje społeczne.
Tylko dlaczego najczęściej dowiadujemy się o tym po fakcie –
nie wiemy, kiedy się odbyły, kto w nich brał udział i jak można było w nich uczestniczyć? Mam wrażenie, że politycy nie
potrafią (nie chcą, boją się?) z nami rozmawiać. Nie tłumaczą
swoich reform. Dowiadujemy się o nich w ostatniej chwili i
nawet jeśli są to zmiany postępowe i zwiększają sprawiedliwość społeczną (np. tańsze przedszkola), to nikt nie wie, dlaczego takie reformy są wprowadzane, dopóki nie powstanie
wokół nich afera medialna.”
Ostatnio prowadzone były prace i konsultacje społeczne (?) nad jednym z najważniejszych dokumentów służącym
przyszłości naszej małej ojczyzny, nad „Strategią rozwoju
miasta i gminy Olecko”. I wszystko byłoby dobrze, gdyby
prace te prowadzone były tak jak to się robi w społeczeństwie
obywatelskim. Jednak wszystko co się wokół tych działań, w
tym konsultacji społecznych, działo, urągało wszystkim zasadom. Terminy były ogłaszane późno, na kilka dni przed zaplanowanym spotkaniem. Czy konsultacje były prowadzone
przez ludzi przygotowanych do tego typu działań?
Szczególnie irytujący był cykl ostatnich spotkań. Prowadził je szef firmy ze Słupska, która strategię „tworzyła”. Podobno jest to były burmistrz.
Po pierwsze: zamiast prowadzić zaprezentował wykład na
temat co to jest „strategia”. Po drugie: potraktował przybyłych, co najmniej jak dzieci specjalnej troski lub po prostu jak
niedouczonych wiejskich głupków. Zapewne facet nie wiedział, że kiedy on uczył się jeszcze co to jest ta „demokracja”
w Olecku już były szkolenia, jak z niej korzystać. Po trzecie:
to nie on, a mieszkańcy przybyli, by konsultować wymyślony
przez jego firmę dokument. Po czwarte: treść dokumentu jest
w ogóle nie związana z jakąkolwiek przeszłością naszej gminy i grodu.
Uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy, radni i urzęd-
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nicy gminni nie dali się zmanipulować. Zaczęli go przyciskać do muru. W pewnym momencie z rozbrajającą szczerością wyznał, że „Strategia rozwoju” nie jest strategią, a tylko
wstępem do właściwej strategii, którą zapewne napisze się
później!
Przepraszam!? Za ten „dokument” gmina zapłaci 27 tysięcy złotych? Za nic niewarty kawałek papieru? To ile będziemy musieli zapłacić za właściwą strategię? Po co ten
„pogięty” dokument tworzono?
27 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem), to
kwota znacznie (bardzo znacznie) przekraczająca niejeden
roczny dochód. Na wspomożenie działań kulturalnych w
gminie mamy kilka tysięcy złotych. Wysokość dofinansowania działań organizacji pozarządowych jest niedostateczna.
Na promocję i PR mamy za mało, a tutaj 27 tysięcy złotych
gmina wyrzuca w błoto!? O co tu chodzi?
W naszej gminie (podkreślam „naszej”) żyją ludzie, którzy ledwie wiążą koniec z końcem lub nie wiążą go wcale.
Żyją ludzie, dla których dochód roczny to 1/100 przeznaczonej na wyprodukowanie tego dokumentu-bubla kwoty. Są to
jednak mieszkańcy, którzy płacą podatki. Z ich krwawicy
Państwo w majestacie prawa zabiera te grosze i oddaje gminie. I mieszkańcy, mają prawo oczekiwać od urzędników, by
pieniądze te wydali celowo i z należytym szacunkiem dla
tych co podatki płacą. Myślę, że z tego tylko powodu należy
się im szacunek i cierpliwe wysłuchanie. Myślę, że liczy się
każdy głos naszej społeczności.
Myślę też, że konsultacje społeczne czas zacząć przeprowadzać tak, jakby żyło się w państwie demokratycznym, a
nie na Białorusi, w Chinach czy w innym Balu-balu-landzie.
Nie może tak być, by społeczeństwo było przypiętym
spinaczem załącznikiem do dokumentu. To z racji samej nazwy, ono jest podmiotem rządzenia, a nie władza dla samej
władzy.
W tym samym artykule Paulina Reiter opisuje jak przemiany społeczne zachodzą i czy mamy na nie wpływ. Przykładem jest życiorys Angeli Merkel. Ma trzydzieści parę lat,
gdy pada berliński mur. Jest fizykiem i nie zajmuje się polityką. Jednak widok ludzi sięgających po wolność mobilizuje
ją... i mija dwadzieścia kilka lat i jest „najważniejszym politykiem w Europie”.
Zmiany zawsze przebiegają powoli. Można nie mieć
cierpliwości, by na nie czekać. Jednak czekać trzeba. Dlaczego? Bo najgorsze są zawsze rewolucje. One niszczą i
tych, przeciwko którym są i tych, którzy w imię jakiś tam
ideałów walczą. Bywa, że tak jak w naszej gminie, demokracja robi krok do tyłu, jednak „per saldo” wcześniej czy
później zrobi dwa kroki do przodu. Tego i ja, i Państwo powinni się trzymać. Bo demokracja to wiedza, a raz zdobytej
wiedzy nie można od tak na śmietnik wyrzucić. Wiedza, ta
wiedza, będzie z nami zawsze. I dlatego władza swoje standardy powinna do tej wiedzy dostosować.
I teraz rzutem na taśmę chcę jeszcze jedną małą dygresję
zamieścić. Ten dokument jest tak nieprzystający do tego co
w Olecku działo się, dzieje i będzie się dziać. Jest nieprzystający do standardów naszej małej ojczyzny. Wierzę w mądrość naszych radnych. Mam też nadzieję, że nie uchwalą
tego bubla i skierują go do należytego opracowania. Myślę,
że nie pozwolą na wyrzucenie w błoto 27 tysięcy złotych.
Na koniec jeszcze jeden cytat z wstępniaka napisanego
przez Paulinę Reiter:
„Myślę, że bardzo wielu ludzi deklaruje, iż nie interesuje
się polityką, bo ma poczucie, że nie ma szansy uczestniczyć
realnie w tej „grze” – że inne karty rozdaje się na stole, a
inne pod stołem. Zresztą samo pojęcie polityki jako gry (i
polityków jako graczy o władzę) jest odpychające.”
Chciałbym więc, aby odbieranie polityki i polityków
przez społeczeństwo się zmieniło. Samo jednak się nie zmieni. Pozostawienie też politykom możliwości zmiany swego
wizerunku nie jest dobrym pomysłem. To my musimy zmienić siebie, ich i wreszcie politykę. Bo sama polityka mnie
nie obchodzi. Ja chcę lepiej żyć. Mieć opiekę medyczną na
odpowiednim poziomie, chcę by inni też mieli dobrą pracę,
by ich dzieci chodziły do dobrych szkół, by wszyscy mieli
dobre ubezpieczenia i emerytury.
Nie obchodzi mnie jak to politycy zrobią. Mają to zrobić
i to niezależnie od opcji. Bo nie władza dla samej władzy.
Władza jest po to, by nam się żyło lepiej... a może i socjalistycznie rzecz biorąc, sprawiedliwiej.
B. Marek Borawski
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OFERTY PRACY          

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

1. kierowca wywrotki
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. sprzedawca
4. fryzjer
5. sprzedawca/magazynier
6. robotnik budowlany
7. hydraulik
8. elektryk
9. pomocnik stolarza
10. psycholog
11. brukarz
12. kucharz
13. kierownik składu węgla
14. pracownik składu węgla
15. monter / składacz okien
16. sprzedawca
17. asystent do spraw księgowości
18. robotnik drogowy
19. palacz

Wernisaż wystawy malarstwa Marcina
Radziszewskiego

L80306

„Dziadkowi Frankowi i Babci Helenie!!!” tak zatytułowana jest wystawa malarstwa olejnego autorstwa Marcina
Radziszewskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się 27 września o godzinie 18:00 w Galerii Hol.
Marcin Radziszewski to malarz-samouk z Olsztyna. Urodził się 20 lipca 1978 roku w Olecku.
Z wykształcenia ślusarz, przez lata pracował w wyuczonym zawodzie. Autor ponad dwustu prac, w przeważającej liczbie olejnych. Mąż Małgorzaty i ojciec trójki dzieci:
Amelki, Poli i Jasia, którzy często pojawiają się na jego obrazach.
W kwietniu 2010 roku Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zorganizował pierwszą indywidualną wystawę prac
Marcina Radziszewskiego zatytułowaną Moja rodzina. Jego
prace były też prezentowane na kilku wystawach zbiorowych organizowanych w Olsztynie. Mistrzem Marcina jest
Jacek Malczewski, a główną inspiracją malarstwo z przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy pełne są żywych kolorów
i prezentują unikatowy świat – zarówno wewnętrznych wizji
autora, jak i jego zwykłego, codziennego życia, splecionych
w jedną, fascynującą całość.

Rejestracja w Zintegrowanym
Informatorze Pacjenta
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku informuje, iż w dniu
8 października w Olecku
gościł będzie zespół mobilny ZIP.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych dostępu do swojego konta, czyli hasła i loginu zapraszamy do
w siedziby Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32, 19-400 Olecko, pokój nr 4 (sala konferencyjna)
w godzinach 9.00 – 14.00 z dokumentem tożsamości, czyli
dowodem osobistym lub paszportem.
Rejestracja w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
umożliwi Państwu dostęp do informacji o:
- uprawnieniach do świadczeń,
- leczeniu i przepisanych lekach,
- wysokości środków finansowych przekazanych placówkom medycznych za Państwa leczenie.
Mobilne stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oznaczone jest charakterystycznym logiem

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ZAPRASZA
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania
kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa
Uchwała Nr 45/571/13/IV Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2013
roku zmieniająca Uchwałę Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia
9 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Uchwała wraz z „Kartą zgłoszenia kandydata na
członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i innymi
wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie
internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_
marszalkowski/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego”).
Kandydatów na członków Rady można zgłaszać
do dnia 11 października 2013.
Wyboru 5 członków Rady spośród zgłoszonych
kandydatur dokonają organizacje pozarządowe i
inne uprawnione podmioty w trybie głosowania.
Wszelkich informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
tel. 89 512 58 76, 724 777 741,
e-mail: op@warmia.mazury.pl

to@borawski.pl

Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Słówka i słufka” Juliana Tuwima
Regulamin
I. Organizatorzy:
1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku.
2. Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku.
II. Cele konkursu
1. Upamiętnienie Roku Juliana Tuwima.
2. Propagowanie piękna poezji.
3. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
4. Propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci młodzieży.
III. Zasady organizacyjne i warunki
uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do
uczniów szkół podstawowych klas 0-VI
z Olecka i powiatu oleckiego.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony
w 2 kategoriach wiekowych:
- kategoria I - klasy 0-III,
- kategoria II - klasy IV-VI.
3. Konkurs w kategorii I klasy 0-III odbędzie się w
oddziale dla dzieci i młodzieży Miejsko-Po¬wiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku przy ul. Kopernika 6 w dniu
17.10.2013 r. o godz. 10:00.
4. Konkurs w kategorii II klasy IV-VI odbędzie się
w czytelni Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30 w dniu
18.10.2013 r. o godz. 10:00.
5. Finał Konkursu odbędzie się w sali Teatru AGT w
dniu 22.10.2013 r. o godz. 12.00.
5. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie
po 3 osoby w jednej kategorii.
6. Uczniowie przygotowują do recytacji utwór autor-

NACZELNIK URZĘDU
SKARBOWEGO W OLECKU
INFORMUJE !

W dniu 27 września 2013 r. (piątek) o
godz. 10.00 w świetlicy tutejszego urzędu
skarbowego odbędzie się szkolenie dotyczące kas rejestrujących.
Szkolenie swym zakresem obejmie,
między innymi, tematykę :
• stosowanie nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14
marca 2013 r.
• oznaczanie na paragonie fiskalnym
nazwy towaru lub usługi według przepisów obowiązujących od 1 października
2013r.
Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych ww. tematyką do wzięcia
udziału w szkoleniu.
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stwa Juliana Tuwima.
7. Czas recytacji – do 3 minut.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy dostarczyć
na załączonym formularzu (do pobrania na stronie www.
przystanek.pl) do 4.10.2013 r. na adresy: Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku, ul. Kopernika
6, biblioteka@przystanek.pl lub Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pe-dagogicznej w Olecku, ul.
Armii Krajowej 30, olecko@wmbp.
olsztyn.pl
IV. Kryteria oceniania i nagrody
1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg
następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru,
b) interpretacja utworu,
c) kultura słowa,
d) ogólny wyraz artystyczny.
2. Wyniki zostaną ogłoszone po
prezentacji wszystkich utworów i
dokonaniu oceny przez Jury.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Laureaci otrzymają nagrody
książkowe oraz pamiątkowe dyplomy w czasie koncertu finałowego, który odbędzie się w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garba-te” w
dniu 22.10.2013 r. o godz. 12.00.
5. Przyznana będzie także nagroda specjalna Starosty Powiatu Oleckiego za najlepszą recytację.
V. Uwagi końcowe.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminarzu konkursu oraz statecznej interpretacji regulaminu.
2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
Patronat: Starosta Powiatu Oleckiego
Patronat medialny: Tygodnik Olecki

Teresa Lipińska

... wydała nowy tomik wierszy. Tytuł „Szkatuła przeróżności”.
Wydrukowana w Drukarni
Helios s.c. zawiera 109 stron z
tekstem i 112 z okładkami. Jest
to już 8. tomik tej autorki. Można go kupić w księgarni Zofii
Siemaszko przy placu Wolności
26. (m)

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B80805

Rozpoczęcie
kursu

26
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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FUTURE SHORTS FESTIVAL:
SUMMER SEASON 2013
90 KRAJÓW – 300 MIAST –
6 KONTYNENTÓW – 1400 POKAZÓW
29 września od 19.00 w kinie „Mazur”
Filmy o zmiennej temperaturze, pochodzące z kulturowych antypodów, orzeźwiający i zarazem treściwy koktajl
filmowy sporządzony z produkcji nagrodzonych na kluczowych
festiwalach. Największy światowy projekt prezentacji
kina krótkometrażowego powraca w letniej odsłonie.
W programie Future Shorts Summer Season 2013 zobaczymy m.in. zwycięskie tytuły Sundance Film Festival,
British Independent Film Award i T-Mobile Nowe Horyzonty.
Wśród nich znalazły się: głośny Boneshaker Frances Bodomo z nominowaną do
Oscara Quvenzhané Wallis w roli głównej,
obsypany ponad siedemdziesięcioma nagrodami La Huida Victora Carrey’a, animowany dokument The Pirate of Love Sary Gunnarsdottir, poruszający The Hidden Smile
Ventury Duralla, uwielbiana przez widzów
animacja Irish Folk Furniture Tony’ego Donoghue’a oraz jeden z najważniejszych brytyjskich shortów minionego roku; Volume
Mahali Belo.
Publiczność polskich i światowych pokazów po raz kolejny będzie miała możliwość
głosowania na najlepszy film edycji. Zapewniamy, że nie będzie to łatwy wybór.
PROGRAM
BONESHAKER
Frances Bodomo / USA 2012 / 13’
Afrykańska rodzina udaje się do Luizjany, aby w tamtejszym kościele znaleźć lekarstwo dla chorującej córki. W
tej roli zobaczymy nominowaną do Oscara Quvenzhané
Wallis (Bestie z południowych krain).
Film znalazł się w oficjalnej selekcji Sundance Festival
2013.
LA HUIDA
Victor Carrey / Hiszpania 2011 / 11’
Guma do żucia, smycz dla psa, plama na ścianie, uszkodzona sygnalizacja świetlna - każdy z tych przedmiotów

ma swoją osobną historię, jednak razem mogą stworzyć
zupełnie nowy scenariusz…
Zdobywca kilkudziesięciu nagród na całym świecie, w
tym na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty.
THE PIRATE OF LOVE
Sara Gunnarsdottir / Islandia 2013 / 10’
Animowany dokument opowiadający historię muzyka-outsidera Daniela C., który swoją twórczość adresował do
jednej osoby, jednak niepostrzeżenie znalazł dużo szersze
grono odbiorców.
Film prezentowany w oficjalnych selekcjach m.in. AFI
Film Fest i New Directors/New Films 2013.
THE HIDDEN SMILE (El somriure amagat)
Ventura Durall / Hiszpania 2011 / 13’
Dziesięcioletni chłopiec po ucieczce z
domu trafia do stolicy Etiopii, gdzie próbuje
przyłączyć się do grupy dzieci żyjących na
ulicy. Jego historia tworzy realistyczną opowieść o wartościach, które rozkwitają wśród
najmłodszych mieszkańców ogromnego miasta.
Zwycięzca Abu Dhabi Film Festival, prezentowany także w oficjalnej selekcji Sundance Festival 2012.
IRISH FOLK FURNITURE
Tony Donoghue / Irlandia 2012 / 9’
Stare, ręcznie malowane meble są w Irlandii kojarzone głównie z trudnymi i biednymi czasami, o których mieszkańcy wyspy
woleliby zapomnieć. W tym animowanym
dokumencie, kilkanaście tradycyjnych mebli
zostaje poddanych renowacji i zwróconych pod pierwotne
adresy.
Zwycięzca Sundance Festival 2013 w kategorii Najlepszy Animowany Film Krótkometrażowy.
VOLUME
Mahalia Belo / Wielka Brytania 2012 / 27’
Sam mieszka w miejscu, gdzie wszystko jest wypolerowane, a sekrety zamiatane są pod dywan. Kiedy znika Georgina, mieszkańcy zachowują się jakby nic się nie
stało. Chłopak jednak nie potrafi zapomnieć o tajemniczej
sąsiadce. Zdaje sobie sprawę, że wie więcej niż chce pamiętać.
Zdobywca British Independent Film Award 2012.
www.futureshorts.pl
www.adarte.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany
indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad
20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

to@borawski.pl
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Artyści ludowi z gminy Kowale Oleckie nagrodzeni Odznakami Honorowymi
za Zasługi dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W dniu 1 września, podczas obchodów „Święta Chleba” w Kowalach
Oleckich, Zofia Domin oraz Józef Sinderewicz z rąk wicemarszałka województwa Jarosława Słomy otrzymali Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe odznaczenie artyści przyjęli
jako podsumowanie ich wieloletniej pracy twórczej na rzecz popularyzowania
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności pielęgnowania
tradycji wokalno-obrzędowych.
Kultura ludowa jako życiowa pasja
Praca twórcza Zofii Domin na rzecz popularyzowania tradycji wokalno-

-obrzędowych charakterystycznych dla terenu północno-wschodniej Suwalszczyzny trwa blisko 40 lat. Z jej inicjatywy powstały zespoły folklorystyczne
Prząśniczki oraz Jarka. Zespół Prząśniczki w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz czterdziestolecia pracy twórczej, zaś młodzieżowy zespół Jarka
funkcjonuje już od dwunastu lat.
W skład repertuaru zespołów wchodzą utwory szczególnie bliskie sercu
założycielki. Są to piosenki, przyśpiewki ludowe, pieśni patriotyczne, religijne i okolicznościowe wyniesione z jej rodzinnego domu, śpiewane przez jej
rodziców oraz dziadków. Życiową pasją oraz misją artystki stało się wyszukiwanie oraz gromadzenie pieśni i melodii, które bezpowrotnie odchodziły wraz
z tymi, którzy je śpiewali. Grupy odtwarzają także dawne obrzędy z życia
wiejskiego, zrekonstruowane na podstawie opowieści najstarszych mieszkańców gminy. Takie widowiska, jak pieczenie chleba, oględy, wiejskie wesele,
tarcie lnu i obróbka włókna lnianego, czy też chodzenie z gwiazdą i chodzenie
z Allelują w znakomity sposób ukazują nie tylko kulturę przodków, ale także
ich codzienne obowiązki.
Pod kierownictwem Zofii Domin zespół ludowy Prząśniczki występował
na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i przeglądach kultury
ludowej, spośród których należy wymienić: Ogólnopolski Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (I, II, III miejsce oraz wyróżnienie), Wojewódzki Przegląd Kapel i Ludowych Zespołów Śpiewaczych
w Kętrzynie (I miejsce), Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Jezioranach (I miejsce), Międzynarodowy Festiwal Folkloru Euroregionu Bałtyk
w Elblągu (II miejsce), Makroregionalny Przegląd Widowisk Kolędniczych
„Herody” w Węgorzewie (I miejsce). Zespół trzykrotnie został uhonorowany
prestiżową nagrodą „Złotego Jelonka”, przyznawaną za szczególną troskę w
pielęgnowaniu rodzimej tradycji podczas Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. Szczególnym wyróżnieniem, którym mogą poszczycić
się członkinie zespołu, jest nagroda marszałka województwa przyznana za
zasługi na rzecz popularyzowania kultury Warmii i Mazur.
Zofia Domin pieczołowicie dba, by kultura ludowa nie stała się skostniałym reliktem przeszłości, lecz była żywa i kultywowana. W tym celu założyła młodzieżowy zespół ludowy Jarka, który od początku swojego funkcjonowania cieszył się przychylną
opinią folklorystów. Pod jej opieką zespół Jarka występował i odnosił sukcesy podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym (zespół dwukrotnie zdobył II nagrodę w kategorii duży –
mały), Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu
(III miejsce), Międzynarodowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych „Herody” w Węgorzewie. Uhonorowaniem pracy twórczej grupy był „Złoty Jelonek”, przyznany podczas Jarmarku Folkloru w Węgorzewie za całokształt
twórczości oraz za szczególną troskę w pielęgnowaniu rodzimej tradycji. Powyższą nagrodę zespół otrzymał dwukrotnie.
Niezwykły talent śpiewaka z Monet
Józef Sinderewicz wychował się w rodzinie, w której bardzo wiele uwagi poświęcano kultywowaniu tradycji oraz kultury przodków. Wszyscy jej

członkowie znali pieśni ludowe, religijne, patriotyczne i okolicznościowe,
które śpiewali zarówno podczas wykonywania codziennych obowiązków,
jak i w trakcie świąt związanych z obchodami roku liturgicznego. Wiele z
nich artysta pamięta do dziś i wykonuje podczas rozmaitych uroczystości,
kultywując tym samym dorobek kulturowy przodków.
Kariera śpiewacza Józefa Sinderewicza rozpoczęła się dość późno,
a mianowicie w 1995 roku, kiedy to artysta dołączył do Zespołu Seniora,
funkcjonującego przy Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Pan
Józef został dostrzeżony przez Eugeniusza Zarachowicza, animatora kultury z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Suwałkach.
Józef Sinderewicz jako solista zadebiutował w 1996 r. na Jarmarku
Folkloru w Węgorzewie.
Artysta jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, najważniejszym festiwalu
kultury ludowej w Polsce (I miejsce, dwukrotnie II miejsce oraz wyróżnienie). Artysta wystąpił również na Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniorów „ARS 98” w Bydgoszczy, Wojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych i Ludowych Zespołów Śpiewaczych w Kętrzynie, Przeglądzie Zespołów i Solistów w Węgorzewie.
Uwieńczeniem pracy twórczej artysty jest „Złoty Jelonek”, przyznany
podczas Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie za szczególną troskę w pielęgnowaniu rodzimej tradycji.
Zdaniem folklorystów, śpiewak potrafi najlepiej odtworzyć tradycje
wokalne północno-zachodniej Suwalszczyzny. Józef Sinderewicz śpiewa
zgodnie z dawną techniką wykonawczą. Posiada on umiejętność śpiewania
wielogłosowego, typowego dla pogranicza kulturowego Polski i Litwy. Pieśni, które wykonuje artysta, pochodzą ze starej, zabytkowej kantyczki wydanej w Wilnie w 1817 roku. Mocny, przenikliwy głos śpiewaka połączony z
unikalnym repertuarem wywołuje niezapomniane wrażenie.
Plany na przyszłość
Pytani o to, jakie plany mają w związku z realizacją życiowej pasji, artyści ludowi odpowiadają, iż jeśli zdrowie pozwoli, dalej będą występowali
oraz pielęgnowali kulturę ludową w swoim środowisku lokalnym. Pragnieniem Zofii Domin jest znalezienie godnej następczyni, która w przyszłości
przejęłaby obowiązki kierownika zespołów folklorystycznych. W przyszłym
roku zespół Prząśniczki po raz kolejny wystąpi na festiwalu kazimierskim, w
związku z czym na artystce spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie
zespołu do występu podczas festiwalu. Józef Sinderewicz nieśmiało spogląda w przyszłość, gdyż do artystycznego spełnienia brakuje mu jedynie
baszty, głównej nagrody przyznawanej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Twórca ma świadomość, iż jest to bardzo duże wyzwanie, dlatego też z pokorą przyjmie to, co
przyniesie los.
Zbigniew Sieńko
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Podaruj sobie zdrowe życie

Podobnie jak w minionych latach w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” Powiat Olecki zorganizował spotkanie pn. „
Podaruj sobie zdrowe życie”. Odbyło się ono
12 września b.r. w ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 20092015”.
Andrzej Kisiel – starosta olecki mówił – „Proszę dbajcie o własne zdrowie i apeluję, przekonujcie do tego swoich bliskich”.
Uczestniczyli w nim uczniowie z I klas: Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone, Zespołu Szkół Technicznych,
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
a także nauczyciele oraz Partnerzy realizowanego programu zdrowotnego.
Podczas spotkania Ida Karpińska – założycielka Fundacji
Kwiat Kobiecości mówiła - „Jeśli dostaniecie zaproszenie na cytologię, nie chowajcie go do szuflady, nie wyrzucajcie go do kosza. Bo
to tak, jakbyście wyrzuciły swoje życie do kosza.”
Ogółem edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki raka szyjki
macicy objęto 220 osób, w tym 60 chłopców.
Celem spotkania było podniesienie świadomości zdrowotnej
dziewcząt i chłopców na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów ich redukcji. Wskazywano możliwe
działania profilaktyczne oraz przełamywano stereotypowe podejście do badań ginekologicznych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjno – promocyjne z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
Na zakończenie spotkania wylosowano 24 osoby, którym przekazano zestawy upominkowe. Sponsorem była Firma OCEANIC
oraz Fundacja „Kwiat Kobiecości”.
Wszystkim Sponsorom i Partnerom dziękujemy!
Halina Kasicka

to@borawski.pl
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej w „ Ziołowym Zakątku”
16 i 17 września
członkowie
Lokalnej
Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w
do kompleksu „Ziołowy Zakątek” w Korycinach w gminie Grodzisk, niedaleko Drohiczyna. Wyjazd
zorganizowany został w ramach projektu Rozwój Potencjału
Turystycznej Sieci Współpracy- klaster „Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

Głównym celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk
z zakresu tworzenia produktu turystycznego oraz współpracy
trójsektorowej: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i samorządy.
Uczestnicy wyjazdu w spotkaniu z Burmistrzem Drohiczyna – Wojciechem Borzymem zapoznali się z rezultatami
zrealizowanego projektu „ Bug - rajem dla turysty”. Realizacja projektu przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju
społeczno–gospodarczego gmin objętych projektem poprzez
utworzenie szlaku wodnego, pieszego i rowerowego od gminy
Konstantynów do Perlejewa. Szlak łączy obiekty zabytkowe,
sakralne i przyrodnicze Doliny Bugu.
Podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” uczestnicy wyjazdu zwiedzili Podlaski Ogród
Ziołowy. Można tam zobaczyć ponad 900 roślin stosowanych
w gospodarstwie domowym zarówno kiedyś jak i obecnie. Odbyły się także warsztaty dotyczące sporządzania i degustacji
nalewek ze stężonych esencji ziół oraz przygotowywanie mieszanek ziołowych i pachnących woreczków. Złożono wizytę w
Domku Szeptuchy oraz w firmie „Dary Natury”, gdzie odbywa
się produkcja mieszanek ziołowych, herbat ziołowych i owocowych, przypraw, zaprawek do nalewek oraz ziół do kąpieli.
„Ziołowy Zakątek” jest interesującym miejscem do zwie-

Dekoracji wnętrz ciąg dalszy
W maju po raz pierwszy w Olecku zorganizowaliśmy
zajęcia dotyczące dekoracji wnętrz. Spotkanie poprowadziła dekoratorka – Anna Buczyńska. Wówczas
uczestnicy dowiedzieli się, co trzeba robić, aby ich
mieszkania przez wiele lat były funkcjonalne i nie nudziły im się, jak ustawiać przedmioty aby podkreślały
urok wnętrza, jak kolorystyka wpływa na optyczną
wielkość mieszkania i jak odpowiednia długość zasłon potrafi postawić „kropkę nad i”. Zaczęliśmy od
omawiania ogólnych zagadnień, teraz będziemy rozkładać na części pierwsze poszczególne elementy
aranżacji wnętrz.
Cały cykl pt. „Sztuka dekoracji wnętrz” rozpoczniemy spotkaniem dotyczącym dekoracji stołów.
Dowiemy się, jak tworzyć codzienne kompozycje i

dzania oraz poznawania atrakcji przyrodniczych. Najbliższy
region to ostoja prawdziwego wiejskiego życia, gdzie pielęgnuje się tradycje i kulturę życia na wsi z jej przyrodniczymi
skarbami.
Konsultant ds. produktu turystycznego:
Alicja Balewska

specjalne ustawienia. To perspektywa spędzenia nie tylko
miłego, ale i pysznego popołudnia. Dodatkową atrakcją
będzie degustacja potraw przygotowana przez PUB Targowa.
Zapraszamy!
Wciąż możecie dokonywać
wpłat! Koszt zajęć to 20 zł.
„Aranżacja stołów i degustacja potraw”, 29.09.2013 r.
(niedziela), godz. 16:00, główny budynek ROK.
Organizator:
Regionalny
Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”
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Andrzej Malinowski
Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie
na Pograniczu w Sejnach
Dojazd: Olecko - Suwałki - Sejny
Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na
Pograniczu Expo Sejny odbywają się już po raz trzeci.
W tym roku w dniach 21-22 września. Ich organizatorem
jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie”. Są bezpłatne dla wystawców
i gości. Co roku udział w targach bierze kilkudziesięciu
wystawców z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi, Łotwy,
Ukrainy i obwodu kaliningradzkiego. Impreza promuje w
szczególności walory, bazę i ofertę turystyczną pogranicza
polsko-litewskiego. Wymieniane są także doświadczenia
pomiędzy podmiotami z branży turystycznej i sektora ry-

backiego. Podczas targów prezentowane są różnorodne
barwne ekspozycje. Na scenie występują miejscowe zespoły muzyczne.
Atmosfera podczas targów jest bardzo sympatyczna.
Wystawcy i zwiedzający są mili, uprzejmi, uśmiechnięci,
zainteresowani tematem i otwarci do nawiązywania współpracy. Ponadto mieszkańcy Sejn są pozytywnie nastawieni
do turystów i turystyki. A i samo miasto wypiękniało.
W deszczową sobotę, 21 września 2013 r. na III Międzynarodowych Targach Turystycznych i Wędkarskich na
Pograniczu w Sejnach byli (2 godziny), materiały promocyjne otrzymali: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
Kamil Orłowski

Pakistan
część 2

Zwykły dzień w niezwykłym shalwar kameez

Shalwar Kameez

Nie mam zamiaru przedstawiać każdego dnia po kolei
z mojego pobytu w Pakistanie. Nie chcę aby artykuły stały
się czymś w rodzaju dziennika, czy też pamiętnika. Jednakże
trudno się obejść bez opisania pierwszego dnia, w którym był
dla mnie szokiem kulturowym. Dosłownie na każdym kroku.
W artykule chciałbym zwrócić uwagę jedynie na wybrane
wątki. Przed przyjazdem nie wiedziałem czego dokładnie się
spodziewać. Uważałem, że Karachi, jako była stolica Pakistanu nie może diametralnie odbiegać od innych metropolii, które odwiedziłem w Europie. Teraz wiem, że byłem w błędzie.
Po wylądowaniu powitała mnie miejscowa delegacja
ubrana w tradycyjne stroje, które przypominały ubiór Alladyna
lub Sindbada. Określano je mianem Shalwar Kameez, jednakże
w Polsce częściej nazywa się
je jako „piżamy” lub też „arabskie sukienki”. I tutaj pojawia
się pierwszy szok, ze względu
na to, że większość ludzi na
ulicach była ubrana właśnie w
owy Shalwar Kameez, składający się z workowatych spodni i
lekko za dużych przewiewnych
koszul co warunkowało wy- Aaqib, młody Pakistańczyk
jątkowość i odmienność tego w shalwar kameez z tradycyjnym nakryciem głowy
miejsca.
Zwiedzając wiele europejskich państw, nigdzie nie spotkałem się z czymś takim, gdzie
na co dzień miejscowi ubieraliby się w tradycyjne stroje ludowe, a człowiek w jeansach i koszulce polo może czuć się
naprawdę nieswojo. Przeważnie dominowały odcienie szarości i brązu wśród mężczyzn i dosłownie wszystkie kolory u
kobiet. W trakcie mojego pobytu zdałem sobie sprawę, że jest

policyjny pick up
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to ważny element
kultury Pakistanu,
z którym to społeczeństwo się utożsamia. Ponadto do
całego stroju dochodzi jeszcze nakrycie
głowy, które jest
niezbędne podczas
upalnych dni.
Wbrew pozorom nie jest to tylko
i wyłącznie turban.
W prowincji Sindh,
gdzie
spędziłem
najwięcej
czasu,
tradycyjnym
nakryciem głowy jest
Sindhi Topi. Silnie
zdobiona czapeczka
dostępna w każdym
kolorze z charakte- z lokalnym ochroniarzem z firmy o błyrystycznym wycię- skotliwej nazwie Internet
ciem uwidoczniającym czoło.
Oprócz tradycyjnych strojów coś jeszcze rzucało się w
oczy. Mianowicie wszechobecna broń, od pistoletów przy
pasie, przez lekko przestarzałe „kałachy”, po ciężkie karabiny maszynowe zamontowane na dachach cywilnych pojazdach. Mogłoby się zdawać, że broń stanowi nieodłączny element ubioru tak jak Topi. Okazało się, że posiadacze broni
to personel „firm ochroniarskich” obecnych na każdej ulicy.
Oficjalnie zapewniali bezpieczeństwo dla sklepów, restauracji, prywatnych posesji, a także dla pojedynczych osób.
Również w ramach mojej pracy musiałem nie raz skorzystać
z ich pomocy. Liczba ochraniarzy przeważała ilość funkcjonariuszy policji w niektórych dzielnicach miasta. Jednak
policja dysponowała lepszym wyposażeniem, których nie
powstydziłyby się nawet oddziały polskiej prewencji.
Ciężko mi ocenić skuteczność tych wszystkich zabiegów
na rzecz bezpieczeństwa, ale według mieszkańców są one
niezbędne.
Innym zaskoczeniem, z którym się spotkałem, był widoczny wpływ globalizacji, a dokładniej McDonalizacji.
W popularnych miejscach w Karachi nie mogło zabraknąć
takiego cudu zachodniej cywilizacji jak McDonald, czy też
KFC. W takich miejscach pierwszorzędnym napojem jest
oczywiście Cola i Sprite. Pakistańczycy kochają tego typu
atrakcje z zachodu, nawet pomimo identycznych jak w Europie cen…
Dystans pięciu tysięcy kilometrów pomiędzy Polską, a
Pakistanem jest oczywistym powodem wielu różnic kulturowych. Jednakże są to różnice, które nie przynoszą problemów, a wyzwania i możliwości odkrywania, również samego siebie.
McDonald obok reklamy Peps
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34302

V22614

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* AUTOCZĘŚCI;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21

K86210

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33103

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V34102

V30346

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80506
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V26210
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33902
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01537

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

K86509

V33203

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

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34731
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B80206

K86310

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33103
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34312
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34721
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B81104
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V27209

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34202

V30116

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

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B81403

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

V30126

Drukarnia Offsetowa

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 B81702

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L81301
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35001
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L81202
V27509

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B81503
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K85822
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B81802

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V34002
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B80107
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31814
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B80904
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B81004
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B79808

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33003
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31105
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486
V29707

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V29807

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

B80705

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

V31804

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30326

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V31504

to@borawski.pl
V87510a

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V27519
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V29907

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
V30006
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33513
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34711

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B81204
STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B82002
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17231
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V34811
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a7
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B82101
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17221
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a7
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30306
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34322
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B81902
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K79301a7
* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22624
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91

K86709

V30316

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85832
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L81103

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V31414
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V30016
WYNAJEM
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V29917

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V27529

V30106

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88201

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

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V29508

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B80605
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V30336
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B81603
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K86809

V31015

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

V27609

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 V26810

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

 praca
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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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

L80406

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.

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

DRODZY PAŃSTWO!
W bieżącym roku wprowadzono kilka zmian dotyczących opieki nad
dziećmi. Między innymi obowiązuje wydłużony urlop macierzyński oraz
ustanowiony został nowy urlop rodzicielski. Wydłużono również czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatkowy urlop macierzyński:
- został wydłużony do 6 tygodni w przypadku pojedynczego porodu
oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jedno dziecko,
- dodatkowy urlop należy rozpocząć bezpośrednio po wykorzystaniu
podstawowego urlopu macierzyńskiego,
- może być wykorzystany przez ojca (tzw. urlop tacierzyński)
- urlop ten przyznawany jest na pisemny wniosek, który należy złożyć u pracodawcy w czasie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
tego urlopu (dotąd było to 7 dni), może być udzielony jednorazowo lub w
dwóch częściach.
Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym
wymiarze przysługuje obecnie urlop rodzicielski.
Urlop rodzicielski:
- niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie trwa 26 tygodni
- może być wykorzystany jednorazowo lub w trzech częściach, nie
krótszych jednak niż 8 tygodni każda,
- może być współdzielony przez obojga rodziców przy założeniu, że
suma wykorzystanych tygodni nie przekroczy liczby 26. To znaczy , że o
ile rodzice będą chcieli równocześnie przebywać z potomstwem, wówczas
będzie to okres 13 tygodni.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy w określonym czasie.
Urlop wychowawczy:
- może być udzielony do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (dotychczas 4 lata), może trwać do 3 lat.
- Może być teraz dzielony na pięć części (dotychczas cztery).
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z
poruszonym zagadnieniem - zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w
Olecku lub jednym z terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach Nasze usługi są b e z p ł a t n e.
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku ul. Wojska
Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.akademia.olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i
Wieliczkach w siedzibach Urzędów Gmin.
Serdecznie z a p r a s z a m y!
K88004

B81304

K87207

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO W OLECKU

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Światło pokona depresję

Depresja to prawdziwa plaga współczesnego
świata. Na tę duchową dolegliwość uskarża się coraz
więcej osób i to niestety także jeszcze bardzo młodych.
Wszelkie nastroje melancholijne nasilają się najbardziej
jesienią i zimą, zwłaszcza jednak na przełomie tych dwóch
pór roku, w listopadzie i grudniu, kiedy to pogoda jest mało
przyjemna, dzień bardzo krótki i do naszych organizmów
dociera bardzo mało światła słonecznego. A jak wiadomo
właśnie naturalne światło jest bardzo ważnym czynnikiem
antydepresyjnym.
Jesienią i zimą, gdy naturalnego światła jest mniej, sen
i zatem czas wypoczynku się wydłużają, rano więc trudniej się nam wstaje, jesteśmy też mniej aktywni i bardziej
ospali. Warto o tej rocznej, naturalnej rytmice aktywności
pamiętać. Wtedy łatwiej pogodzimy się z odczuwanym jesienią i zimą spadkiem witalności i nie będziemy organizmów przeciążać, wymagać od siebie tak dużo jak latem.
Z kolei ograniczenie aktywności, bardziej powolne relaksujące wręcz działanie, na pewno znacznie uspokoi nas wewnętrznie i przez to zmniejszy też depresję.

Sok z ziemniaków...

jest wskazany przy dolegliwościach żołądka, jako kosmetyk wybiela cerę, usuwa zażółcenie skóry.

TWOJE PALENIE SZKODZI MNIE

Do niedawna nie zdawano sobie sprawy z niebezpieczeństwa stwarzanego przez papierosy. Dziś wiadomo, że
zawierają one śmiercionośny ładunek - aż 4 tyś. substancji chemicznych, w tym ponad 50 rakotwórczych.
Lekarze stwierdzili, że większość nowotworów złośliwych płuc notuje się u palaczy. Rak gardła, przełyku
i krtani atakuje częściej ludzi palących, zwłaszcza nadużywających alkoholu. Na nowotwory częściej chorują
palacze bierni, niż ludzie nie mający w ogóle kontaktu z
dymem papierosowym. W USA szacuje się, iż w wyniku
wdychania dymu wydmuchiwanego przez innych umiera
3 tyś. osób rocznie. W Polsce w wyniku chorób odtytoniowych umiera co roku ponad 70 tyś. osób.

Używając ziół...

do pielęgnacji skóry należy pamiętać, że nie pomogą
one od razu, a dopiero po dłuższym okresie częstego ich
stosowania.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

25 września (Dzień Budowlańca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, Ładysława, Mikołaja, Piotra,
Rufusa, Świętopełka, Władysława, Włodzimierza, Włodzisława, Wodzisława26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euzebiusza, Justyna, Kosmy, Kuźmy, Łękomierza, Wawrzyńca, Zbysława
27 września (Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli,
Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara,
Kosmy, Urbana, Wawrzyńca, Wincentego
28 września
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wacławy, Więcławy

Heliodora, Jana, Klemensa, Marka,
Nikity, Salomona, Tymona, Wacława,
Wawrzyńca, Więcława
29 września Światowy Dzień Morza)
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny, Sylwii
Dadźboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Michała, Rafaela, Rafała
30 września (Dzień Chłopca)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei,
Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii,
Wery, Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza, Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imisława, Wiktora
1 października (Międzynarodowy Dzień
Muzyki)(Rozpoczyna się Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny,
Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszysława, Igora,
Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza,
Remisława, Romana, Wernera

Nasz przepis
Wieprzowina po chińsku

40 dag schabu, sól, pieprz, 50 dag białej
rzepy, jedna zielona papryka, jedna
zielona papryka, pęczek cebulki, 6 łyżek
oleju, pół szklanki bulionu, 4 łyżki sosu
sojowego, 6 gałązek natki pietruszki,
majeranek, szczypta estragonu
Rzepę obieramy, myjemy i kroimy
wzdłuż na cztery części. Gotujemy 10
minut w osolonej wodzie i odcedzamy.
Papryki czyścimy i kroimy w paski.
Cebulkę kroimy w piórko.
Mięso płuczemy i kroimy w paski,
oprószamy solą i pieprzem.
W głębokiej patelni rozgrzewamy
4 łyżki oleju i smażymy w nim mięso.
Mięso z patelni zdejmujemy, a wlewamy
na nią resztę oleju, wrzucamy paprykę i
rzepę i smażymy około 3 minut.
Do smażonych warzyw wlewamy bulion, sos sojowy oraz majeranek i estragon i mieszamy. Dodajemy cebule i mięso. Razem smażymy od 5 do 10 minut.
Danie dekorujemy natka pietruszki.

Sos waniliowy
(do sałatki owocowej)

3 żółtka ucieramy z cukrem do białości, 5 dag cukru gotujemy z rozszczepioną laską wanilii lub cukrem waniliowym.
Sos stawiamy na garnku z gotującą
się wodą i stale mieszając zagęszczamy.

Racuchy ziemniaczane

Kilogram ziemniaków, 2 jajka, 3 łyżki
śmietany, 3 łyżki mąki, pół łyżeczki
pieprzu ziołowego, szczypta soli, ćwierć
szklanki oleju (do smażenia)
Ziemniaki myjemy i gotujemy w
skórce w posolonej wodzie. Studzimy,
obieramy i mielimy. Dodajemy jajka,
śmietanę i mąkę. Przyprawiamy do smaku pieprzem i solą i wyrabiamy na jednolita masę.
Kładziemy łyżką na rozgrzany olej i

smażymy z obu stron na rumiano. Podajemy z ostrym sosem.

Ciasto z kiełbasą

Kg ziemniaków, 20 dag kiełbasek, 3
łyżki śmietany, 10 dag startego żółtego
sera, 2 łyżki mąki pszennej, 5 dag masła, 4 jajka, sól, pieprz
Ziemniaki gotujemy i mielimy. Kiełbaski kroimy w plasterki.
Trzy jajka miksujemy z masłem, serem, śmietaną i mąką. Mieszamy z ziemniakami i wszystko przyprawiamy solą
i pieprzem. Dodajemy kiełbaski i tak
przygotowana masę wkładamy do formy
i polewamy roztrzepanym jajkiem. Pieczemy około 50 minut w temperaturze
180°C.

Placek drożdżowy
ze śliwkami

50 dag mąki, szklanka mleka, pół
szklanki cukru, kostka masła, 4 żółtka,
5 dag drożdży, łyżeczka cukru waniliowego, pół łyżeczki kurkumy, 2 kieliszki
spirytusu, sól, kilogram śliwek (mogą
być mrożone), cukier puder, mąka i
masło do posypania i do posmarowania
blachy
Kurkumę zalewamy spirytusem i odstawiamy na godzinę.
Drożdże rozcieramy z jedną łyżeczką cukru i zalewamy ciepłym mlekiem.
Dodajemy do nich 10 dag mąki, mieszamy, przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia.
Gdy rozczyn podwoi swoją objętość dodajemy do niego żółtka utarte z
cukrem i resztę mąki, cukier waniliowy
oraz szczyptę soli. Ciasto wyrabiamy
około 20 minut. Następnie dodajemy
roztopione masło i spirytus z kurkumą i
ciasto wyrabiamy jeszcze raz ale krótko.
Blachę smarujemy masłem i posypujemy mąką i równomiernie rozkładamy
ciasto.
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Cytaty na ten tydzień
Od czasu Adama ludzkość kroczy
w niepewności, potyka się, błądzi.
Historia śledzi te meandry, wahania,
powroty na prosty szlak. Jest to nieprzerwany ruch. Przyjście Jezusa nie
zmieniło jego kierunku, zaznaczyło
jedynie cezurę, zmieniającą barwy
czasu, przynosząc kolor nadziei.
Georges Duby,
Bitwa pod Bouwines

PRZYS£OWIA
Babie lato: w dzień ciepło, w nocy
zimno za to.
Chodzi wrzesień po rosie, zbiera
grzyby we wrzosie.
Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to
i zboża młócą; jedni siebie trą na żarnach, drudzy na targ włóczą.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Kto pracował w lecie, temu powie
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta
będzie jesień.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale
jabłek pełna kieszeń.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz do
pracy znojny.
Idzie święty Michał (29 września),
będzie lato spychał.
Ptaszki przed Michałem (29 września) odleciały będzie ostry grudzień
cały.
Gdy noc jasna na Michała (29
września) to nastąpi zima trwała.
Na świętego Michała (29 września)
zaczyna się łowcy chwała.
Mroźna noc na Michała (29 września) – zima cała biała.
Jak anioły w słońcu ciepłym chadzają (30 września), to potem w zimie
mrozy się trzymają.

Herbata na odchudzenie
z liści czarnej porzeczki
Właściwości odchudzające przypisuje się herbacie z liści czarnej porzeczki zbieranych zawsze wiosną,
kiedy są młode i najbogatsze w leczące
związki. Napar działa moczopędnie
oraz wzmaga przemianę materii. Poza
tym zapobiega nadkwaśności i reumatyzmowi, ponieważ usuwa złogi. Herbata również czyści nerki. A oto sposób
przyrządzenia.
Bierze się 3 łyżki suszonych liści
czarnej porzeczki i parzy na bardzo
małym ogniu w litrze wody przez około 5—6 minut. Gorącą herbatę pija się
porcjami w ciągu dnia po posiłkach.
Owoce kroimy na pół, usuwamy
pestki i układamy na cieście. Ciasto
odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Pieczemy około 40 minut w temperaturze 180°C. Gorące ciasto posypujemy cukrem pudrem.
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Czarni - Remis z horrorem w końcówce

Remisem 1:1 zakończył się mecz dziewiątej kolejki V
ligi pomiędzy Leśnikiem Nowe Ramuki, a Czarnymi Olecko. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Jakub Kozłowski.
Bez Daniela Bogdanowicza (kartki), Kamila Szarneckiego oraz Błażeja Tusznio Czarni udali się do Nowych Ramuk.
Na boisku-klepisku (według obserwatorów meczu stan
murawy był fatalny) olecczanie w drugiej połowie musieli
zmienić Tomasza Draguna, który na skutek zderzenia się z
przeciwnikiem prawdopodobnie ma wstrząs mózgu. W trakcie gry Leśnik przeważał fizycznie zawodników Czarnych
i raz ratowała nas poprzeczka oraz słupek. Ostatnia minuta
meczu to rzut karny wykonywany przez gracza Leśnika, który obronił Andrzej Miliszewski.
Paweł Piekutowski

W najbliższym czasie w Olecku
odbędą się nast. imprezy sportowe:
1.,,Aktywne dzieciaki” - impreza rekreacyjno sportowa dla dzieci przedszkolnych w wieku: 3 - 6 lat
Termin i miejsce: 25.09.2013r. (środa), godz. 10.00,
hala ,,Lega” w Olecku.
2. Finał Mistrzostw Woj. W-M LZS w Wielobojach LA
Termin i miejsce: 26.09.13r. (czwartek), godz. 11.00,
Stadion Miejski w Olecku.
3. Eliminacje Rejonowe do Turnieju Orlika w piłce
nożnej
Termin i miejsce: 27.09.13r. (piątek), godz. 10.00, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.
4. Eliminacje Rejonowe do Turnieju Orlika w piłce
siatkowej
Termin i miejsce: 27.09.13r. (piątek), godz. 10.00, Hala
,,Lega” w Olecku.
5. Miejsko- Powiatowa Inauguracja Szkolnego roku
Sportowego 2013/ 2014 połączona z XXII Oleckimi Biegami dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wygrana Unii

W sobotę na sztucznej murawie MOSiR odbył się mecz
Unii Olecko z Ometem Srokowo. Spotkanie wygrali gospodarze 3:2.
Pierwsi prowadzenie objęli gracze Unii za sprawą
Marka Bartoszewicza, jednak goście do końca pierwszej
połowy zdobyli dwa gole i Omet prowadził 2:1. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy Unia doprowadziła do
wyrównania dzięki trafieniu Marcina Bokuniewicza. Na
3:2 trafił Michał Młynarczyk.
Wygrana nad Ometem pozwoliła objąć pierwsze miejsce w tabeli B-klasy (gr. I)
Paweł Piekutowski

Nowy „Gacek”

Ukazał się nowy nr „Gacka” Miesięcznika Gminnego
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. W obszernym
artykule możemy przeczytać o obchodach „Święta Chleba” czyli o tamtejszych dożynkach. Zaszczycili je wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, wicemarszałek województwa Jarosław Słoma, wiceprzewodniczący Sejmiku
Wojewódzkiego Edward Adamczyk, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Stanisław Ramotowski, dyrektor Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Zdzisław Kamiński, kierownik oddziału Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Makola, Wójt Gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński,
profesorka Magdalena Środa oraz znane z mediów Barbara
Labuda, Dorota Warakomska oraz Kazimiera Szczuka.
Takie zacne towarzystwo udało się zebrać na dożynkach szefowej gminy Kowale Oleckie Helenie Żukowskiej.
W piśmie jest też artykuł opisujący przyznanie wyróżnień Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych Zofii Domin oraz Józefowi Sinderewiczowi. Jest też artykuł o „Narodowym czytaniu” oraz dział
sportowy.
Ten numer „Gacka” zaopatrzony jest również we
wkładkę „Wieści z ŚDS” opisującą działania tej gminnej
instytucji.
(m)
Termin i miejsce: 03.10.13r. (czwartek), godz. 10.00,
Boisko ,,Orlik 2012” w Sokółkach.
kie

10. ,,Warmia i Mazury Pływają” - Zawody Pływac-

Termi i miejsce: 28.09.13r. (sobota), godz. 10.00, Stadion Miejski w Olecku.

Termin i miejsce: 05.10.13r. (sobota), godz. 10.00,
Basen ,,Lega” w Olecku.

6. Mecz piłki nożnej trampkarzy: ,,Czarni” Olecko ,,Rona 03” Ełk

11. Otwarty Turniej siatkarskich ,,czwórek” (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) o Puchar Vice- Dyrektora MOSiR w Olecku

Termin i miejsce: 28.09.13r. (sobota), godz. 11.00, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.
7. Mecz V Ligi piłki nożnej: ,,Czarni” Olecko - ,,Kłobuk” Mikołajki
Termin i miejsce: 28.09.13r. (sobota), godz. 15.00, Stadion Miejski w Olecku. Wstęp: 5 zł.
8. Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,piątkach” piłkarskich chłopców SP

Termin i miejsce: 05.10.13r. (sobota), godz. 10.00,
Hala ,,Lega” w Olecku.
12. Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: ,,Czarni” Olecko - MKS Korsze
Termin i miejsce: 05.10.13r. (sobota), godz. 11.00,
Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.

www.mosir.olecko.pl

Termin i miejsce: 02.10.13r. (środa), godz. 10.00, Boisko ,,Orlik 2012” w Kowalach Oleckich.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko,
Dariusz Karniej.

9. Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,siódemkach”
piłkarskich dziewcząt szkół gimnazjalnych

Zapraszamy do udziału i kibicowania!
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XXI Cross Gołdapski
21 września w Lesie Kumiecie w Gołdapi odbyły
się XXI Cross Gołdapski. Olecko oraz powiat olecki reprezentowało dziewięciu zawodników, którzy mieli do
pokonania bardzo trudny dystans 7.2 km (2 x 3.6 km).
Najszybciej na metę dotarł Marcin Brynda (KS
Maratonka Grajewo) z czasem 29.41 zajmując 21. miejsce (7. w M20). Tuż za nim na mecie zameldował się
Marek Gulbierz (Kowale Oleckie) w czasie 29.45 (2.
w M50). Trzeci z mieszkańców na metę przybył Gerard
Rożek z czasem 32.41 plasując się na 33. miejscu(16. w
M30). Chwilę później na 43 miejscu pojawił się Wojciech Jegliński uzyskując czas 34.54 (7. w M40).
Świetnie spisał się Paweł Interewicz, dla którego
był to pierwszy start podczas swojej przygody z bieganiem. Na metę dotarł w czasie 37.36 zajmując 50
miejsce (9. w M40). Kolejnym biegaczem, który zameldował się na mecie na 56. miejscu był Stanisław Warykowski z wynikiem 38.23 (9. w 50). Kilkadziesiąt sekund później wbiegła pierwsza z kobiet reprezentująca
nasz powiat – Anna Szpunar (KS Maratonka Grajewo)
uzyskując 39.09, która zajęła 11 miejsce wśród kobiet
(3. w K20). Druga z kobiet Ewa Muster–Drażba zajęła
12. miejsce z czasem 40.58 (1. w K40). Nasz najstarszy
biegacz z Olecka – Jan Bagiński na mecie zameldował
się na 61 miejscu z czasem 44.22 (3 w M60).
Wszyscy biegacze, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale., natomiast Marek Gulbierz,
Anna Szpunar, Ewa Muster–Drażba oraz Jan Bagiński, którzy stawali na podium w swoich kategoriach
otrzymali statuetki, dyplomy i roczną prenumeratę miesięcznika „Bieganie”.
Warto też dodać, że zawody stały na bardzo wysokim poziomie, co świadczy o tym liczna grupa czołowych biegaczy z naszego regionu. Bieg ukończyło w
sumie 63 miłośników biegania.
bz
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Roztargniony bajkopisarz
Pewnemu bajkopisarzowi uciekł z bajki chłopiec. Bajkopisarz rzeczywiście był więcej niż lekko roztargniony i można o nim śmiało powiedzieć, że był po prostu roztrzepany.
Nie dalej jak we wtorek poszedł do pizzerii. Na parkingu,
gdzie zawsze stawiał samochód nie było miejsca, więc postawił na innym, tuż nieopodal. Spokojnie zjadł dużą pizzę z
salami, wrócił do domu i dopiero, kiedy chciał wyruszyć na
miasto okazało się, że… nie ma samochodu.
Najpierw, jak pan Hilary, chciał dzwonić po policję, że
ukradli mu samochód, ale zaalarmowany sąsiad kazał mu
przypominać głośno krok po kroku gdzie był tego dnia i co
robił. No i samochód się znalazł – przecież zostawił go na
parkingu przy pizzerii, tylko nie tym co zwykle, bo na tamtym nie było miejsca.
Można by o roztargnieniu bajkopisarza mówić jeszcze
długo i przytaczać najprzeróżniejsze przykłady. No może o
jednym wypada wspomnieć. Zgubiły się klucze. Ty razem
nie od samochodu, tylko od mieszkania i to właśnie w chwili,
kiedy chciał wyjść z domu. Wspomniany bajkopisarz nie był
bałaganiarzem, nie, tak o nim powiedzieć nie można, tylko
był wielkim gapą i znajomi obawiali się, że kiedyś zapomni… głowy.
Tak więc kluczy od mieszkania pewnego dnia nie było.
Szukał w każdej kieszeni płaszcza, na kanapie, pod kanapą,
ba! W swych poszukiwaniach trafił nawet do łazienki, choć
był święcie przekonany, że na pewno, ale to na pewno ich
tam nie ma.
No i nie było. Ale gdzie były? Nie zgadniecie, bo i bajkopisarzowi zajęło to trzy kwadranse. Kiedy był już na tyle zdenerwowany i zrezygnowany, bo wiedział, siadł na kanapie
i postanowił coś zjeść. Otworzył drzwi lodówki i… klucze
od mieszkania leżały sobie na półce, na którą miał wstawić
słoik z ogórkami. Był zły. Na kogo? Oczywiście na siebie.
Zupełnie tak jak teraz, kiedy nie mógł znaleźć chłopca. Chłopiec miał być w tej bajce, a bajka miała być na niedzielę. Jest
samo południe w sobotę, a chłopca ani bajki nie ma. I znowu

zaczął poszukiwania.
Najpierw poszedł dwa piętra wyżej, gdzie mieszkał Paweł – kolega, który też miał być w bajce. Ale Paweł był,
właśnie wrócił z treningu na pływalni, zajadał z apetytem
obiad, ale chłopca, bohatera bajki z nim nie było.
- Wiem! – krzyknął bajkopisarz i był dumny ze swego
pomysłu – Na pewno jest na lodowisku. Przecież bohater
mojej bajki miał być chłopcem, który bardzo lubi różne
sporty.
I rzeczywiście na lodowisku św. Mikołaja go widziano,
ale wczoraj.
- Wczoraj to był tutaj ze mną, to wiem – burczał pod
nosem bajkopisarz - ale gdzie jest dzisiaj?
W drodze powrotnej zajrzał na boisko. Przecież wszyscy chłopcy lubią grać w „nogę”, czyli piłkę nożną. Może
nie wszyscy, ale ten umiał i lubił. Boisko aż huczało od
rozkrzyczanych chłopaków. Niestety, nie było wśród nich
chłopca, który miał być bohaterem bajki.
- A może jest u Bartka i Huberta? – zastanawiał się głośno bajkopisarz – Nieraz bawili się świetnie, bo się bardzo
lubili.
Niestety, telefon milczał i wtedy bajkopisarz przypomniał sobie, że nie może tam być, bo Hubert złamał nos i
jest w szpitalu i są przy nim i rodzice i brat Bartek.
Zrezygnowany, zły na cały świat i jeszcze bardziej na
siebie, siadł do komputera, żeby napisać nową bajkę już
bez chłopca, bo na niego też był zły, że gdzieś się zapodział, choć to wcale nie była wina chłopca. Zaczął otwierać jakieś pliki, ale ze zdenerwowania zupełnie inne, niż
chciał. Nagle…
- Mam Cię! A co Ty tutaj robisz? – niemal krzyknął
bajkopisarz.
- No właśnie, co ja robię w pliku „rzeczy do przejrzenia
i wyrzucenia”? – też niemal krzyknął chłopiec, który bał
się, że wyląduje w koszu.
Bajkopisarz poczerwieniał ze wstydu, bo dobrze wiedział, że to jego błąd.
- Oj, nie gniewaj się, przecież wiesz …
- Oj, nie gniewam się – uśmiechnął się chłopiec, bo dobrze znał swego bajkopisarza - przecież wiem…
Marusia

