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Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie
myśl, że jak będziesz stał i czekał, góra
zrobi się mniejsza.
H. Jackson Brown, Jr.
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Olecczanie
wyróżnieni
przez
Marszałka

11 listopada w Olsztynie podczas
uroczystości obchodów Święta
Niepodległości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego udekorował pięcioro olecczan.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali
Maria W. Dzienisiewicz, Celina
Górska i Józef Wasilewski.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał
Jerzy Openchowski.
Srebrny Medal za Długoletnią
Pracę otrzymała pracownica
Powiatowego Urzędu Pracy
Bożena Jamrozik.

go o profilu socjalnym ze specjalnością „Elementy kosmetyki, wizażu i gimnastyki wspomagającej” oraz uczniowie
kształcący się w zawodzie technik rolnik, technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych wzięli
udział w wykładzie na temat drzew i krzewów narażonych
na wyginięcie.
W trakcie zajęć, które przeprowadził Piotr Wydra z Nadleśnictwa w Olecku, młodzież poznała, co stanowi największe niebezpieczeństwo dla drzew, ponadto uczestnicy
dowiedzieli się, w jaki sposób można troszczyć się o różne
gatunki drzew bez niekorzystnej ingerencji w ekosystem.
Spotkanie, które odbyło się w pracowni architektury krajobrazu, to efekt realizowanego w ZSLiZ projektu edukacyjnego dofinansowanego przez organizację ekologiczną z
Ełku.
Przemysław Michniewicz

Uczniowie ZSLiZ wiedzą, że drzewom
zagraża nie tylko
szrotówek kasztanowcowiaczek
7 listopada reprezentantki trzeciej klasy liceum profilowane-

Dyrekcja ZSLiZ w Olecku serdecznie dziękuje
Nadleśnictwu w Olecku za wsparcie działań
podejmowanych przez szkołę.

Urząd Miejski przypomina, że

15 listopada mija termin zapłaty czwartej raty podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UMwdie

Akcyza za paliwo

Gmina wypłaciła producentom rolnym kwotę 264 303
złotyvh z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolniczej.
UMwdie

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

V34808

V40002

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454
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KRONIKA PO¯ARNICZA
19 października od 10.17 jeden zastęp JRG PSP usuwał
przy ulicy Kościuszki skutki kolizji samochodów osobowych.
informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
23 października od 18.00 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Wieliczki zabezpieczały w Cimochach miejsce i usuwały
skutki kolizji drogowej. Zderzenie samochodów Opel Corsa i
Audi 80.
26 października od 13.20 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
27 października od 20.39 jeden zastęp JRG PSP usuwał
zadymienie z mieszkania w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ulicy Środkowej.
Informacji udzieliła młodszy ogniomistrz Katarzyna Jeglińska
28 października od 16.07 dwa zastępy JRG PSP wyjechały
do fałszywego alarmu. Wybuch kuchenki gazowej. Zawiadomienie chuligańskie.
30 października od 17.13 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
30 października od 21.31 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
placu Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
2 listopada od 20.42 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie gasiły pożar altany ogrodowej w Łęgowie.
informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski
6 listopada od 10.54 jeden zastęp OSP Mazury gasił w
Borkach pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
7 listopada od 18.18 dwa zastępy JRG PSP usuwały z jezdni w Sedrankach skutki kolizji drogowej. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką.
8 listopada od 11.42 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar
trocin w zakładzie przemysłowym przy ulicy Gołdapskiej.
9 listopada od 17.05 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Szczecinki gasiły na osiedlu Lesk pożar budynku mieszkalnego.
Informacji udzielił sekcyjny Radosław Osiecki

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.55 zł
Pb 95......................... 5.53 zł
PB 98......................... 5,63 zł
LPG............................ 2,55 zł
Olej opałowy............... 3,65 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V35108

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Marcin Radziszewski, 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
13 listopada (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Młodzi i równość w Olecku, podsumowanie projektu, sala kina „Mazur”, Teatr AGT
14 listopada (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w koszykówce
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, hala LO
15.30 - Mistrzostwa Polski Leśników i pracowników Lasów
Państwowych w tenisie stołowym, hala „Lega”
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18.00 - Antoni Muracki i Robert Kuśmierski, koncert, sala
widowiskowa w Kowalach Oleckich, wstęp wolny
15 listopada (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Klopsiki kontratakują, film, kino Mazur (2D)
15.30 - Mistrzostwa Polski Leśników i pracowników Lasów
Państwowych w tenisie stołowym, hala „Lega”
16.00 - The fairy tale - spotkanie z bajką w języku angielskim,
biblioteka miejska
17.00 - Klopsiki kontratakują, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Mój biegun, film, kino Mazur (2D)
16 listopada (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
15.00 - Klopsiki kontratakują, film, kino Mazur (2D)
15.30 - Mistrzostwa Polski Leśników i pracowników Lasów
Państwowych w tenisie stołowym, hala „Lega”
16.00 - The fairy tale, bajki w języku angielskim, biblioteka
miejska, Kopernika 6
17.00 - Klopsiki kontratakują, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Mój biegun, film, kino Mazur (2D)
17 listopada (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 - Klopsiki kontratakują, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Klopsiki kontratakują, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Mój biegun, film, kino Mazur (2D)
18 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
19 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
20 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
21 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
22 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.30 - „Korea Południowa i Madagaskar”, prelekcja na
temat środowiska społeczno-przyrodniczego, degustacja
potraw kuchni koreańskiej i madagaskarskiej oraz otwarcie
wystawy fotograficznej. Prowadzący: Andrzej Malinowski
17.00 - Rysiek Lwie Serce, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Thor: Mroczny Świat, film, kino Mazur (3D)
23 listopada (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Rysiek Lwie Serce, film, kino Mazur (3D)
17.00 - Thor: Mroczny Świat, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Jesienna edycja Future Shorts - pokaz filmów krótko-
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Listopad z dreszczykiem

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ogłasza konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszą pracę
inspirowaną dowolnym utworem literackim przedstawiającym potwory i strachy pt.
„Strachy, potwory, upiory”.
Technika i format prac - dowolne. Prace będą oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych 7-9 lat i 10-12 lat.
Opisane prace (tytuł pracy,
imię i nazwisko, szkoła, klasa)
należy dostarczyć do biblioteki dla dzieci i młodzieży (ul.
Kopernika 6) do 29 listopada 2013 r.

Olecki bum kulinarny

Bum kulinarny w Olecku został oficjalnie stwierdzony.
Wszystko przez zorganizowane w ramach „Pomysłodajni”
warsztaty kulinarne.
Chętnych do opanowania sztuki gotowania było tak wielu, że już pierwszego dnia zapisów wyczerpały się wolne
miejsca, a lista rezerwowa pękała w szwach. Ci, którym udało się wziąć udział w zajęciach, przez cztery kolejne soboty

Rekultywacja składowiska odpadów

W październiku zakończył się pierwszy etap rekultywacji wysypiska śmieci przy szosie do Wieliczek. Zrealizowano
trzy pierwsze etapy, które polegały na odpowiednim ukształtowaniu wysypiska, zamontowaniu biofiltrów na studniach
odgazowujących oraz na przykryciu składowiska warstwą
gliny oraz wykonano rów wokół nasypów.
Koszt tegorocznych prac zamknął się w kwocie blisko
390 tysięcy złotych. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów. Koniec robót
przewidziany jest na październik 2014 roku.
Wykonawcą jest firma Transport Ciężarowy Krzysztofa
Witkowskiego. 				
UMwgkioś

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza
konkurs plastyczny dla
uczniów szkół gimnazjalnych na portret
inspirowany utworami literackimi gatunku grozy i horroru pt.
„Mroczny świat”. Opisane prace (tytuł pracy,
imię i nazwisko, szkoła, klasa)należy dostarczyć do biblioteki dla
dzieci i młodzieży (ul.
Kopernika 6) do 29 listopada 2013 r.

szkolili się z zakresu kuchni francuskiej i
regionalnej oraz doskonalili swój warsztat
cukierniczy.
Filetowanie ryby, komponowanie złożonych sosów, tworzenie misternych wzorów
na kolorowych ciasteczkach, czy klejenie
pierogów było pięknym preludium do najbardziej przyjemnego etapu warsztatów
– degustacji. Sprzyjał on i tak wyjątkowo
otwartej i przyjaznej atmosferze całych
warsztatów. W oparach gotujących się potraw, między krojeniem cebuli i doprawianiem sosu znalazło się miejsce na ciekawe
dyskusje i wymianę doświadczeń. Wspólne
gotowanie okazało się wydarzeniem międzypokoleniowym, doświadczone gospodynie domowe stawały w szranki na noże z
uczennicami gimnazjum. „Pełen profesjonalizm”, „było inspirująco”, „sposób prowadzenia bardzo przejrzysty, klarowny”, „pozytywna integracja grup wiekowych, wymiana doświadczeń” – to tylko
niektóre z pozytywnych opinii uczestniczek warsztatów.
Warsztaty, których pomysłodawczynią i realizatorką
była Małgorzata Ptaszyńska odbyły się w ramach projektu „Pomysłodajnia” dofinansowanego z Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury Inicjatywy Lokalne
2013”.

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:

• Robert Andrychowski
• tadeusz Brodowsk (Nowa Wieś)
• Ryszard Marciniak
• Adam Mieduń
• Marek Ogrodecki
• Regina Rojek

Upominki ufundowali:
√ Libra, ul. Akawcjowa 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.

to@borawski.pl
Proszę Państwa, po raz czternasty Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
przyznało zaszczytny honorowy Tytuł Pasjonata Roku. Otrzymał go socjolog i politolog,
profesor Wojciech Łukowski. Stanął on w
rzędzie z osobami takimi jak:
rok 2000 - Zbigniew Fałtynowicz (Suwałki),
rok 2001 – śp. Mieczysław Ratasiewicz (Gołdap),
rok 2002 – Katarzyna i Zygmunt Waraksa (Grądzkie),
rok 2003 – śp. Władysław Żurowski (Olecko),
rok 2004 – Ryszard Demby (Olecko),
rok 2005 – Józef Krajewski (Olecko),
rok 2006 – Wojciech Kot (Olecko),
rok 2007 – Adam Andryszczyk (Kowale Oleckie – Sokółka),
rok 2008 – Andrzej Kamiński (Olecko),
rok 2009 – Marek Gałązka (Olecko),
rok 2010 – Dariusz Morsztyn (Republika Ściborska),
rok 2011 – Ewa Kozłowska (Olecko),
rok 2012 – Mirosław Słapik (Gołdap),
i wreszcie rok 2013 – Wojciech Łukowski (Warszawa).
Zacne to grono. Pasjonaci, których działania znacznie wychodzą poza zawodowe obowiązki. Każda z tych osób zostawiła lub zostawia trwały ślad w społeczności, w której żyje.
Bywa, że działania także wykraczają poza granice małych ojczyzn. Wpisują się w życiorysy tysięcy osób.
Za każdym razem, gdy zaczynają się obrady nad przyznaniem kolejnego tytułu myślę o tym, by uhonorowany był
naprawdę wielkim człowiekiem. Mam zawsze nadzieję, że nigdy nie przekroczymy, przyznając tytuł, „cienkiej czerwonej
linii”. Myślę o tym co będzie później. Nie jest to myślenie o
polityce. Najbardziej przeraziła mnie kiedyś wypowiedź znajomego, który przy zupełnie innej okazji niż nadanie Tytułu
Pasjonata powiedział, że wyróżnienie dla jednej z osób będzie
niepolityczne.
Struchlałem. Niepolityczne? Dlaczego? Co z tym ma
wspólnego polityka?
Nagrodę, medale, krzyże, odznaczenia, ordery daje się
za działanie, daje się w podzięce za wkład pracy. Odznaczeń
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nie daje się za spolegliwość, za służalczość i za lizusostwo.
Jeśli ktoś w ten sposób dzieli odznaczenia robi krzywdę
wszystkim tym, którzy wcześniej wyróżnienie to otrzymali. Umniejsza ich pracę i ośmiesza nazwiska i nadających
i wyróżnianych. Że tak się robi? Nie mam na to żadnego
wpływu. Mam jednak wpływ na to, co bezpośrednio robię!
Dlatego z taką odpowiedzialnością podchodzę do Honorowego Tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy”. Tak zresztą jak zapewne członkowie każdej z dotychczas powołanych
kapituł Tytuł przyznających.
Myślę też, że wypracowany regulamin pozwala w porę
zasługi wobec danej społeczności zauważyć, umotywować
je, docenić i wreszcie nagrodzić.
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” wzięło
na swoje barki wielką odpowiedzialność powołując pierwszą kapitułę Tytułu. Organizował ją w milenijnym roku
2000. Bogdan Skrzypczak. Bywało, że tytuły Pasjonata
nadawane były podczas koncertów Przystanku Olecko, podczas kameralnych spotkań, benefisów i Forów. Za każdym
razem była to impreza inna i bardzo niepodobna do poprzedniej. Tak samo jak honorowani Tytułem ludzie.
Jak to na obecnej gali zauważył profesor Wojciech Łukowski, brakuje w nadawaniu tytułu parytetu. Tylko dwie
kobiety! Myślę, że kobiet będzie przybywać. Coraz bardziej
wyróżniają się w środowisku zdominowanym przez „samców alfa”. Dochodzą do głosu. Przecież statystycznie są
lepiej wykształcone od mężczyzn. Dlaczego by nie miały
przewodzić? Myślę, że to tylko kwestia czasu.
Tak na marginesie, to futurolodzy, biolodzy i inni medyczni geniusze uważają, że ostatni mężczyźni będą jeszcze
żyli na przełomie XXI i XXII wieku. Później problem in vitro rozwiąże się sam. I jeszcze na jednym marginesie: Papież
Franciszek chce nadać godności biskupie kobiecie. Jak nic
idzie nowe!
Tak więc, mówiąc o parytetach, to tylko kwestia czasu.
Samo się rozwiąże.
Jednak do rzeczy! Jestem dumny z każdej wyróżnionej
Tytułem Pasjonata osoby. Cieszę się, że Tytuł jest tak elitarny, i że wyróżnia w natłoku innych. Cieszę się, że osoby go
posiadające cieszą się nadal szacunkiem społecznym. Cieszę
się, że to co robią i kim są nie jest w ogóle kontrowersyjne.
Cieszy mnie również to, że czasami nadanie Tytułu Pasjonata Roku kieruje oczy decydentów, na kogoś, kogo nie
potrafią docenić.
Z poważaniem B. Marek Borawski

V42001

Odśnieżanie

Przetarg nieograniczony wyłonił wykonawców odśnieżania dróg na terenie gminy. Przetarg obejmował dwa sezony zimowe 2013/2014 i 2014/2015.
Odśnieżać będą dwie firmy. Na terenie sołectw Sedranki,
Babki Oleckie i Judziki firma Massima PPHU z Sedrank.
Na pozostałej części gminy Transport Ciężarowy Krzysztofa
Witkowskiego.
W przetargu nie wystartował żaden wykonawca na odśnieżanie dróg na terenie osiedla Lenarty. Umowa na tym
terenie zostanie zawarta z tzw. wolnej ręki.
Pojazdy wykonujące odśnieżanie będą wyposażone w
system śledzący ich pracę. Pozwoli to na lepszą koordynację
i dozór realizacji odśnieżania. 		
UMwgkioś

KONKURS OFERT Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Olecku zaprasza do udziału w
konkursie ofert na wynajem powierzchni
użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej; bufet w
Kompleksie Hala Widowiskowo-Sportowa
z Pływalnią LEGA w Ośrodku - szczegóły http://bip.um.olecko.pl/index.
php?dz=4&id=14181

to@borawski.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach
Zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do
wzięcia udziału w konkursie na

„NAJPIĘKNIEJSZĄ
KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

REGULAMIN
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który
dostarczy swoją pracę w terminie do 6 grudnia 2013
2. Cel konkursu
- kultywowanie tradycji,
- popularyzowanie prac dzieci i młodzieży,
- ujawnienie i konfrontacja uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
- wymiana doświadczeń artystycznych.
3. Technika wykonania: prace powinny być wykonane
w formacie A5 wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną
4. Wszystkie prace powinny zawierać przymocowaną
wizytówkę zawierającą
dane:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- nazwa szkoły lub placówki,
- imię i nazwisko opiekuna,
- nr telefonu
5. Jury dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kat. 5-7 lat; II kat. 8-11 lat; III kat. 12-15 lat
6. Za główne kryterium przyjmuje się:
- samodzielność wykonania oraz inwencję twórczą autora, estetyka pracy,
- format prac- Kartka Bożonarodzeniowa : maksymalnie
A-5
7. Nie dopuszcza się prac zbiorowych (prace zbiorowe
nie będą brane pod
uwagę przy ocenie).
8. Prace należy dostarczyć do 6 grudnia 2013 na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach
ul. 22 Lipca 19
NAGRODY:
1. Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody
rzeczowe i wyróżnienia.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora.
2. Termin ogłoszenia wyników 15.XII. 2013w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kruklankach o godz. 12:30 .
4. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 87
421 73 01
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku organizuje 3 edycję cyklu spotkań z bajką w języku angielskim

„The fairy tale”

(bajka uczy, kształci, wychowuje). Oferta skierowana jest do
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum.
Program przewiduje:
- czytanie baśni,
- odgrywanie krótkich scenek w języku angielskim,
- konkursy, gry i zabawy.
Uczestnictwo jest nieodpłatne.
O możliwości skorzystania decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy do dnia 15.11.2013 r. w bibliotece, ul. Kopernika 6.
Bliższe informacje w bibliotece oraz pod nr tel. 87 73 14 004.
Pierwsze spotkanie 15 listopada 2013 r. (piątek), godz. 16:00.

Znowu narkotyki
Oleccy policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali do wyjaśnienia 29-letniego mężczyznę. Adrian B. najpierw na widok funkcjonariuszy szybko
schował torebkę z narkotykami do puszki po piwie. Nie
umknęło to czujnej uwadze policjantów, którzy w trakcie
kontroli osobistej znaleźli kolejne porcje tego narkotyku.
W minioną sobotę 9 listopada br. ok. godziny 23.00
policjanci wydziału kryminalnego interweniowali w Kowalach Oleckich. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił zaparkowany samochód osobowy marki Audi. Wewnątrz auta
siedziały trzy osoby, a obok stało dwóch mężczyzn. Pili
oni alkohol.
Jeden z mężczyzn na widok kryminalnych szybko
schował coś do puszki po piwie. Policjanci po sprawdzeniu
ustalili, że jest to woreczek z zielonym suszem.
Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to Adrian B.
znany już oleckim kryminalnym. W przeszłości karany za
przestępstwa narkotykowe. Po przeprowadzeniu kontroli
osobistej w bieliźnie 29-latka znaleziono kilka kolejnych
porcji marihuany, lufki szklane oraz wagę.
Podejrzany trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. W chwili zatrzymania Adrian
B. miał pół promila alkoholu w organizmie.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii kto w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej udziela innej osobie
środków odurzających podlega karze nawet 10 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP
asp. Tomasz Jegliński

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

OFERTY PRACY          
1. instruktor fitness
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. technik masażysta
4. dietetyk
5. księgowy
6. drwal / pilarz
7. terapeuta zajęciowy
8. paleciarz
9. brygadzista linii do obróbki drewna
10. pielęgniarka
11. dekarz
12. krawiec
13. stolarz
14. operator koparko-ładowarki
15. pracownik do produkcji pelletu
16. fryzjer

K89902
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Fundacja Feminoteka filia w Olecku serdecznie zaprasza
na debatę:

„Młodzi i równość w Olecku”

udział młodzieży w równościowych działaniach obywatelskich w lokalnej społeczności
z udziałem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz
13 listopada 2013 roku, godz. 17.00
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
Spotkanie jest podsumowaniem projektu „Wszyscy równi,
wszyscy różni. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w
życiu społeczności lokalnej”, którego celem jest kształtowanie prospołecznych i prorównościowych postaw wśród
młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania młodych
ludzi w sprawy lokalne, uwzględniające zasadę równości i
niedyskryminacji ze względu na płeć.
Program:
Godz. 17.00 (sala kina „Mazur”) – projekcja filmu podsumowującego projekt „Wszyscy różni, wszyscy równi” w
Olecku.
Godz. 17.30 (sala kina „Mazur”) – debata: udział młodzie-
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ży w równościowych działaniach obywatelskich w lokalnej
społeczności:
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocniczka Rządu
ds. Równego Traktowania,
Wacław Olszewski - Burmistrza Olecka,
Wioletta Żukowska – olecka radna,
Agnieszka Śnieżyńska – koordynatorka projektu,
Anna Kaczor – opiekunka działania Nasze Główne Otoczenie projektu „Wszyscy równi, wszyscy różni”,
młodzież biorąca udział w projekcie (2 osoby).
Prowadzenie: Joanna Piotrowska, szefowa Fundacji
Feminoteka
Godz. 18.30 (teatr agt) – spektakl „Księżniczka w papierowej torbie” zrealizowany przez dziewczyny w ramach
Konkursu Aktywnych Małych Projektów Uczniowsko-Społecznych (reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska).
Godz. 19.00 (sala kina „Mazur”) – Koncert zespołu „Pochwalone”.
W holu kina „Mazur” będzie można obejrzeć wystawę
zdjęć dokumentującą działania w projekcie „Wszyscy równi, wszyscy różni”.

Nowe opłaty użytkowania wieczystego
działek pod garażami

Gmina przeprowadziła procedurę aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek pod garażami. Wzrost ich wartości wskazany przez rzeczoznawcę
majątkowego wynosi od 130 do 200%. Do użytkowników
wieczystych tych nieruchomości gmina wysłała wypowiedzenia dotychczasowych umów. W pismach wykazana została aktualna opłata i sposób w jaki została naliczona. Nowe
opłaty obowiązują od 2014 roku. 		
UMwrg

Jaśki

Bez komentarza! fot. Waldemar Rukść

Handel ludźmi moimi oczami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej „Handel
ludźmi moimi oczami”, skierowany do uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Jest on realizowany we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komendą Główną Policji w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”. Termin składania prac upływa
30 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie
czerwca 2014 r.
Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych
z poszukiwaniem i świadczeniem pracy w kraju i za granicą,
zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania
informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej.
Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czerniachowsku Obwod Kaliningradzkie

zaprasza do współpracy
i wymiany kontaktów

Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonijnego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27
października. Cele inicjatywy to propagowanie kultury
polskiej poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację środowiska polonijnego Obwodu Kaliningradzkiego.
Forum Polonijne w Сzerniachowsku to coroczna uroczystość, która łączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego pochodzenia Obwodu Kaliningradzkiego.
Prezesem Domu Polskiego w Czerniachowsku jest Pani
Irena Korol. Kontakt:
tel. 07 921 104 37 36, tel./ fax. 07 401 413 24 17, e-mail: bfirina@mail.ru

17 października ukończone zostało przyłącze wodno-kanalizacyjne w świetlicy w Jaśkach. Wykonała go olecka
firma San-Gaz Krzysztofa Zduniaka za 7,7 tysiąca złotych.
UMwbiip
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Prace konkursowe mogą
zostać wykonane w technice: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.
Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591
Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami”.
Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych
prac, tj. za I i II miejsce i 2 wyróżnienia. Nagroda zostanie przyznana również placówce edukacyjnej Laureata I miejsca.
18 października był obchodzony Europejski Dzień przeciwko
Handlowi Ludźmi. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy 880.000 osób z Unii Europejskiej stało się ofiarami
handlu ludźmi do pracy przymusowej, w tym pracy związanej z
wykorzystaniem seksualnym.
Więcej informacji o konkursie z regulaminem i kartą zgłoszeniową na www.handelludzmi.eu.
Anna Turowska

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L81902

Rozpoczęcie
kursu

21
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Starostwo oleckie boryka się z nowym problemem.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął
decyzję o likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Pismo, które otrzymał Starosta Andrzej Kisiel miało
datę 30 listopada 2011 roku. Już 7 grudnia zebrał się Zarząd Powiatu i dyskutował w tej sprawie.
Filia Biblioteki Pedagogicznej istnieje w Olecku od
1955 roku. Spełnia zarówno rolę edukacyjną jak i kulturotwórczą. Z chwilą likwidacji Wszechnicy Mazurskiej
jest jedyną instytucją wyższej pedagogicznej rangi na terenie powiatu oleckiego i jedyną biblioteka specjalistyczną.
Choć ma małą obsadę filia działa bardzo prężnie. Wystarczy przypomnieć stałym bywalcom spotkania autorskie z
ludźmi pióra, profesjonalnie urządzone wystawy, organizowane konkursy. Bywa tak, że na spotkaniach brakuje krzeseł i goście muszą stać na korytarzu. Trzeba też wiedzieć,
że księgozbiór zgromadzony w Bibliotece Pedagogicznej
nie pokrywał się z tym zgromadzonym na bibliotece akademickiej Wszechnicy Mazurskiej i stanowił jej uzupełnienie. Korzystali z niego studenci oraz słuchacze studiów
podyplomowych. Słuchacze innych uczelni oraz podyplomówek nadal korzystają z jej zasobów. Jest to niezwykłe
udogodnienie dla kształcących się mieszkańców naszego
powiatu. Likwidacja placówki zmusi ich do korzystanie z
bibliotek pedagogicznych w Ełku, Suwałkach czy Gołdapi.
Stwierdzenie wicestarosty Kazimierza Iwanowskiego
zapisane w protokole z posiedzenia zarządu 7 grudnia 2011
roku, że biblioteka „... jest biblioteką niedoinwestowaną.
Jedynym plusem jest to, że jest łącze internetowe z Wojewódzką Biblioteką, gdzie można skorzystać z nowości”
jest całkowicie błędne. Jeżeli patrzeć na wszystkie w Polsce biblioteki przez problem doinwestowania, to powinno
się je zamknąć. Tak samo zresztą jak należałoby w tym
wypadku zlikwidować olecki powiat oraz wszelkie zakłady
państwowe wraz z koleją włącznie. Po drugie łącze internetowe wcale nie służy do czytania nowości. Nic takiego
nie ma. Może będzie, ale na razie czytać na e-bokach lub w
internecie można co najwyżej literaturę piękną. Na naukową musimy poczekać, bo jest właśnie niedoinwestowana.
W chwili obecnej istnieją jakby trzy koncepcje rozwiązania problemu. Pierwsza z nich reprezentowana przez
Marszałka, pracowników biblioteki i środowisko pedagogiczne powiatu, to przejęcie jej przez powiat i utrzymanie
biblioteki w jej obecnej formie. Likwidacja instytucji i włączenie majątku do biblioteki szkolnej, spowoduje powolną
destrukcję księgozbioru. Biblioteka specjalistyczna może
działać tylko wtedy jeżeli zakupy są robione systematycznie i jeżeli księgozbiorem opiekują się profesjonalnie nastawieni na jakość zbiorów bibliotekarze.
Do przyjęcia tej opcji zachęcał sekretarz powiatu
Edward Adamczyk (jednocześnie członek zarządu województwa). Stwierdził on, że „Zarząd Województwa deklaruje wsparcie finansowe w formie dotacji na prowadzenie
nowo utworzonej biblioteki w wysokości odpowiadającej
aktualnym kosztom funkcjonowania” (cytat z protokołu
posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2013)
Co więcej, pracownicy biblioteki rozumieją, że zamiany pociągną za sobą najprawdopodobniej redukcje etatów.
Lepsze to niż gdyby biblioteki pedagogicznej w Olecku w

ogóle miałoby nie być..
Drugą koncepcję reprezentuje Starosta Andrzej Kisiel.
Optuje on za prowadzeniem do końca negocjacji z Marszałkiem. Wynikiem negocjacji ma być uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków i w końcu przejęcie biblioteki
wraz ze zredukowaną załogą i majątkiem. Starosta jest jednak sceptyczny co do obiecanej przez Marszałka dotacji na
działanie biblioteki. Uważa, że powiat i tak pozostanie sam
z problemem jej utrzymania.
Podczas spotkania, które odbyło się 30 października
stwierdził, że biblioteka z kasy Marszałka będzie finansowana do kwietnia 2014 i dodał, że „niech panie nie obawiają się o swoją pracę”. Na marginesie swej wypowiedzi
Starosta dodał, że potrzebne są pomieszczenia dla Centrum
Pomocy Rodzinie. To oznaczałoby, że pomieszczenia biblioteki są potrzebne Starostwu.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że to Marszałek
Województwa wyłożył blisko 400 tysięcy złotych na remont budynku po warsztatach Zespołu Szkół Technicznych. Zrobił to tylko dlatego, że miała się tam przenieść
biblioteka pedagogiczna!
Natomiast według wicestarosty Kazimierza Iwanowskiego: „... uważam, że powinniśmy podtrzymać wcześniej
wyrażone stanowisko w tej sprawie i pozwolić Marszałkowi (...) zlikwidować filię (...), a co za tym idzie „odprawić”
pracowników. Po tym czasie można rozmawiać czy negocjować ewentualną sprawę przejęcia majątku”. Nic dodać,
nic ująć.
Z ostatniej wypowiedzi wynika, że Zarząd podjął już
decyzje i próba negocjacji Starosty może się nie udać. Jednocześnie wypowiedź wicestarosty pokazuje kierunek jaki
podjął Zarząd Powiatu. Ważny jest majątek, nieważni są
ludzie. I nie ma w mym stwierdzeniu żadnej demagogii.
Bo ludzie na bruk, a komputery oraz krzesła i stoły (przy
okazji książki) należy Marszałkowi wyrwać. Jednak to
nie sprzęt tworzy instytucje, ale ludzie. Tego należy się
trzymać. Myślenie nie powinno nawet iść w tym kierunku. Chyba..., że chcemy z Olecka zrobić zabity dechami
zaścianek, o którym kiedyś w „Tygodniku” pisał Leszek
Gałczyk (9/218 z 27 lutego 2002).
Zarząd pod uwagę powinien wziąć równeiż to, że
wszedł w życie nowy pomysł ministerialny: Centra Rozwoju Edukacji. Jest to instytucja skupiająca działalność
poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli i w końcu biblioteki jako zaplecza jej
działania. Jeżeli zlikwiduje się bibliotekę pedagogiczną, to
przyjdzie czas, że trzeba ją będzie zorganizować od nowa.
Uzupełnić księgozbiór, przeszkolić na nowo pracowników,
kupić nowe komputery, uzupełnić infrastrukturę i wykonać wiele innych organizacyjnych spraw. To nie będzie
tanie i w rozrachunku może kosztować znacznie więcej
niż oszczędzanie na etatach dwóch osób. Tym bardziej, że
koszty utrzymania budynku przy Armii Krajowej z chwilą
likwidacji biblioteki wcale nie spadną. Znacznie wzrosną,
gdy Marszałek wstrzyma dotację celową na utrzymanie instytucji.
B. Marek Borawski
Ps. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do dyskusji
na łamach „Tygodnika Oleckiego”.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na integracyjne spotkania warsztatowe pt.

Efektem pracy manualnej będą samodzielnie wykonane
dzieła artystyczne.
W ramach programu przewidzianych jest pięć spotkań
raz w miesiącu z zakresu: modelarstwa, wykonywania
kwiatów z papieru i bibuły, wyrobów z gliny i ich ozdabiania, rzeźbienia w korzeniu, tworzenie biżuterii.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz.
16:00.
Na uczestników czekamy w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku.

„Artyści są wśród nas
- Dwie ręce, głowa i sztuka
gotowa”

Artyści zaprezentują swoje dzieła, opowiedzą w jaki
sposób je wykonują.

to@borawski.pl

Wyniki IX Gminnego Konkursu
Pieśni Patriotycznej

I grupa wiekowa: dzieci przedszkolne:
Miejsce I:
Zespół wokalny „Motylki” z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku – utwór „Warszawska Syrenka”
Miejsce II:
Zespół Starszaków z Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka” w Olecku – utwór „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
Miejsce III:
Zespół wokalny „Stokrotki” z Przedszkola Niepublicznego
„Smyk” w Olecku – utwór „Bo w piechocie fajnie jest”
II grupa wiekowa: uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
Miejsce I:
Zespół wokalny „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gąskach – utwór „W mojej Ojczyźnie”
Miejsce II:
Nadia Romotowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana
Pawła II w Olecku – utwór „Wojenko, wojenko”
Miejsce III:
Eryk Czaplejewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
w Olecku - utwór „W listopadzie”
III grupa wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
Miejsce I:
Bartosz Karpiuk ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – utwór „Serce w Plecaku”
Miejsce II:
Rafał Gajdek ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gąskach – utwór „W listopadzie”
Miejsce III:
Gabriela Klewicka ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – utwór „Kiedy żołnierze wracają”
Miejsce III:
Duet: Nikola Kempisty, Jakub Burba ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - utwór „Serce w

L82705

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął konsultacje projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 22 października do 29
listopada br.
W załączeniu: szczegółowe zasady i sposób przyjmowania opinii/ uwag/ propozycji, projekt programu„Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 20142020” oraz formularz konsultacji.
W/w dokumenty znajdują się na http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/2564/Zaproszenie_do_konsultacji_projektu_programu___Polityka_senioralna_wojewodztwa_warminsko-mazurskiego_na_lata_2014-2020/
Zapraszam do zgłaszania opinii/ uwag/ propozycji do projektu w/w programu.
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plecaku”
IV grupa wiekowa: uczniowie klas gimnazjalnych:
Miejsce I:
Nie przyznano
Miejsce II:
Paulina Jankowska z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – utwór „Gołębi song”
Miejsce III:
Agnieszka Łazarska z Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – utwór
„Niepodległa niepokorna”
Komisja konkursowa wytypowała poniższych wykonawców do zaprezentowania swojego utworu podczas uroczystego finału w dniu 11 listopada 2013 r.:
1. Zespół wokalny „Motylki” z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Olecku – utwór „Warszawska Syrenka”
2. Zespół wokalny „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach – utwór „W mojej Ojczyźnie”
3. Nadia Romotowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku – utwór „Wojenko, wojenko”
4. Bartosz Karpiuk ze Szkoły Podstawowej z Babkach
Oleckich – utwór „Serce w Plecaku”
5. Rafał Gajdek ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gąskach – utwór „W listopadzie”
6. Gabriela Klewicka ze Szkoły Podstawowej w Babkach
Oleckich – utwór „Kiedy żołnierze wracają”
7. Duet: Nikola Kempisty, Jakub Burba ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - utwór
„Serce w plecaku”
8. Paulina Jankowska z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – utwór „Gołębi song”
9. Agnieszka Łazarska z Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
w Olecku – utwór „Niepodległa niepokorna”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom IX Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej za przygotowanie różnorodnego
repertuaru oraz dostarczenie wielu wzruszających wrażeń.

Budżet
Gmina ogłosiła, że za trzy kwartały bieżącego roku na
zaplanowane roczny dochód 74 591 136 złotych wpłynęły
środki w wysokości 53 093 695 złotych. Jest to 71,2% zaplanowanych.
Dochody bieżące zrealizowano w 74%, a dochody majątkowe w 49%.
Z planowanych wydatków w wysokości 74 077 332 złotych gmina wydała 51 908 053 złote czyli 70%.
Dane wg informacji międzysesyjnej sporządzonej przez
wydział finansowy Urzędu Miejskiego.

„Kochasz Ty dom…”
W czwartek, 14 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Kwowalach Oleckich odbędzie się Przegląd Poezji

i Prozy Patriotycznej „Kochasz Ty dom…” z udziałem
Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z
regionu Mazur i Suwalszczyzny oraz Mieszkańców DPS
„Zacisze” z Kowali Oleckich i DPS „Kalina” z Suwałk.
W przeglądzie wezmą również udział uczniowie ze
szkół w Kowalach Oleckich.
Uroczystość swoim występem uświetnią poeta, pieśniarz, bard Antoni Muracki oraz muzyk, akordeonista
Robert Kuśmierski.
Początek uroczystości – godzina 9:30. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Kuźnia Dobrych Praktyk” oraz
ŚDS w Kowalach Oleckich.
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VI Forum Turystyki Ziemi Oleckiej „Dary Natury”
8 Listopada br. w Mazurskim Centrum Edukacji
i Inicjatyw Lokalnych odbyło się VI Forum Turystyki
Ziemi Oleckiej. Organizatorami byli Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenie Kulturalne
„Przypisani Północy”.
Tegoroczne Forum zgromadziło członków LOT Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”, przedstawicieli branży turystycznej i
okołoturystycznej, przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego oraz wielu sympatyków i przyjaciół inicjatyw kulturalnych i turystycznych obu stowarzyszeń.
Forum zaszczycili Pasjonaci Przypisanych Północy: Mirosław Słapik i Dariusz Morsztyn – Biegnący Wilk.
Podczas spotkania Tomasz Łaskowski, konsultant
ds. marketingu internetowego, omówił działania pro-

jektu Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy
„Klaster Suwalszczyzna-Mazury”. Projekt realizowany jest
w partnerstwie : Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną (lider
projektu), Suwalska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, samorządy miast Augustowa, Ełku, Gołdapi, Sejn.
Goście specjalni, przedstawiciele gospodarstwa agroturystycznego „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, przybliżyli
magiczną krainę pachnącą ziołami, gdzie można poczuć atmosferę podlaskiej wsi. Chlubą gospodarstwa jest Podlaski
Ogród Ziołowy, który w czerwcu 2011 r. otrzymał oficjalnie
status ogrodu botanicznego. Na 15 hektarach uprawianych
jest ponad 900 gatunków roślin, przy gospodarstwie funkcjonuje znana i ceniona na krajowym i zagranicznych rynkach firma Dary Natury. Firma produkuje herbaty, kawę z
dodatkiem żołędzi, przyprawy, zaprawki do nalewek, zioła
do kąpieli, surowce zielarskie, owoce suszone, ekologiczne
nasiona na kiełki oraz oleje tłoczone na zimno.
Kolejnym punktem VI Forum było ogłoszenie laureata
honorowego tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy 2013”.
Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach:
kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Nieprzerwanie od 14 lat raz w roku spotyka się gremium, które
wyłania jedną jedyną postać z często bardzo licznej listy nominowanych.
Każdy z wyróżnionych otrzymuje niepowtarzalną nagro-

dę. Kapituła wybierając tworzywo i formę stara się oddać
wyjątkowy charakter i dokonania osoby nagradzanej. Dotychczas były to rzeźby z drewna i granitu, lampka oliwna,
przedmiot wykuty z żelaza, aparat fotograficzny, statuetka,
a nawet spory gąsior wina, dla poetów niezbędny. W tym

roku 21 października powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy”
w składzie Maria Dzienisiewicz, Ewa Kozłowska, Mirosław Słapik, Mieczysław Golis, Marek Borawski, Jerzy
Weiss, Józef Kunicki, Marek Nowicki - nominowała do
nagrody dziesięciu kandydatów. Po prezentacjach kandydatów i tajnym głosowaniu, honorowy tytuł „Pasjonat
Przypisanych Północy 2013” przyznany został Wojciechowi Łukowskiemu.
Wojciech Łukowski jest Profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, socjologiem, politologiem, urodzony w
Giżycku, współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska. Na honorowy tytuł „Pasjonat Przypisanych Północy” zasługuje przez fakt swojej wieloletniej pracy na rzecz
Mazur, na rzecz pamięci o przeszłości i naszego odnajdywania się w teraźniejszości. Z dużą przenikliwością potrafi
przyjrzeć się nam tutaj mieszkającym. Jest niewątpliwie
wielką osobowością Mazur.
Podczas Forum wręczone zostały podziękowania Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej:
Janinie Trus – Wójt Gminy Świętajno, Józefowi Kunickiemu i Mieczysławowi Golisowi za szczególny wkład i
zaangażowanie w działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.
Wieczór uświetnił koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
pod batutą Kapelmistrz Weroniki Kordowskiej.
VI Forum Turystyki Ziemi Oleckiej „Dary Natury”
zakończone zostało poczęstunkiem w klimacie kuchni regionalnej, przygotowanej pod okiem Barbary Michałowskiej.		
Konsultant ds. produktu turystycznego:
Alicja Balewska
fot. Bolesław Słomkowski
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania Wszystkim,
którzy przybyli
na VI Forum Turystyki Ziemi Oleckiej
„Dary Natury”.

to@borawski.pl

Święto Niepodległości
fot.
Bolesław
Słomkowski
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Andrzej Malinowski
Park Narodowy Ujście Warty
nowo-mozgowe, pastwiska, ziołorośla, zarośla wierzbowe, turzycowiska,
trzcinowiska i murawy kserotermiczne
(ciepłolubne). Na obszarze parku występuje 266 gatunków ptaków, w tym bataliony, ohar, gęgawa, wodniczka i
cyraneczka; zimuje m.in. łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby i bielik; jesienią dominują gęsi zbożowe (symbol
parku). Korzystanie ze ścieżek przyrodniczych (Ptasim
Szlakiem, Mokradła, Na dwóch kółkach przez Polder Północny, Przyrodniczy Ogród Zmysłów) to główny sposób

Dojazd: Olecko - Warszawa - Poznań - Krzeszyce Słońsk - Przyborów - Kostrzyn nad Odrą
Park Narodowy Ujście Warty jest położony przy zachodniej granicy Polski i obejmuje powierzchnię 8074 ha.
Został utworzony w 2001 r. i jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce. Przez środek parku przepływa Warta,
zwiedzania parku. Wszystkie ścieżki są wyposażone w tablice informacyjne.
W deszczową, ale ciepłą sobotę, 26 października 2013
r. Park Narodowy Ujście Warty zwiedzali, gęgania tysięcy
gęsi słuchali i 24 km na rowerach fragmentami szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych przejechali: Konrad
Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

która stanowi naturalną granicę między dwoma różniącymi
się od siebie strefami: Polderem Północnym i obszarem zalewowym. Na bogatą sieć hydrograficzną parku składają
się także starorzecza i torfianki (zbiorniki powstałe po wydobyciu torfu).
Park Narodowy Ujście Warty (W Kostrzynie nad Odrą
Warta uchodzi do Odry) jest obszarem niezwykle interesującym przyrodniczo. Krajobraz urozmaicają łąki man-

Nocleg, z piątku na sobotę w samochodzie na parkingu tuż przy wejściu na teren parku, za miejscowością
Przyborów. Korzystając z bliskości granicy z Niemcami,
pojechaliśmy rowerami na drugi brzeg Odry.

to@borawski.pl
Kamil Orłowski
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Pakistan (część 7)
Zakupy w Karachi

Czwartek, środek dnia, niesamowity żar lał się z nieba. W
centrum Karachi olbrzymi korek uliczny. Wszędzie mnóstwo
motocykli, samochodów i oczywiście motoriksz. Pomiędzy
nimi kilku obcokrajowców starających się dostać się na lokalny
bazar. Plan był prosty. Dotrzeć na miejsce jak najszybciej, kupić
unikatowe rzeczy, nie dać wrobić się w „special price for you”,
opuścić bazar i zdążyć na kolacje. Jak zwykle jednak okazało
się, że najbardziej oczywistym elementem planów okazały się
zmiany.
Godziny szczytu nie były najlepszym czasem na
przemieszczanie
się przez zatłoczone Karachi. Drobne
stłuczki, otarcia pomiędzy pojazdami
były codziennością.
Chaos panujący
na drogach, jakby
wszyscy zapomnieli
o przepisach ruchu,
Z panem „Dobra cena dla turysta” robił swoje. Do tego
zbliżał się koniec
Ramadanu. W niektórych dzielnicach
miasta było przez to
dość gorąco…
W drodze
zdecydowaliśmy się
zrobić przerwę.
Zatrzymaliśmy
się przy potężnym
gmachu
urzędu
miasta. Pośpiesznie
przemierzyliśmy
zabytkowe uliczki z
Ja, Jose i kolorowe Pashminy czasów brytyjskiego
imperializmu. Dotarliśmy do naszego nieplanowanego
celu. Nowoczesne
centrum handlowe
jakby niepasujące
do otoczenia. Wyróżniało się czystością i blaskiem, co
jest standardem w
europejskich galeriach. Jedyni dobrze
uzbrojona ochrona
Prezentacja materiału na Shalwar przypominała, że
Kameez
nadal znajdujemy
się w Pakistanie. Oczywiście w sklepach ceny były odpowiednie. Dorównywały niemalże zachodnim. Wiele marek było znanych.
Nie tego jednak szukałem z moimi przyjaciółmi. Nasz przewodnik dobrze to wiedział. Po krótkim „window shopping”
udaliśmy się do kolejnego miejsca. Wiedziałem, że czas na tanie
zakupy, których szukałem w Karachi, zbliża się.
Znów zapakowaliśmy się do otrzymanej z organizacji Toyoty. Błędy w planowaniu znów dały się we znaki. Moja ciężko
studiowana w podstawówce matematyka zawiodła. Nie policzyłem kierowcy. Luo, mój kumpel z Pekinu musiał siedzieć
na moich kolanach. Dobrze, że choć tym razem jazda okazała
się krótsza. W kilka chwil dotarliśmy długo oczekiwanego celu
podróży.
To było właśnie to miejsce, o którym tyle słyszałem. Miej-

Jeden z bazarów Karachi
sce, gdzie produkt nie ma znaczenia, cena też nie gra roli, nawet klient nie jest najważniejszy. Jedynym priorytetem jest
dobicie targu. O byle co, z byle kim. Zobaczyłem wiele ludzi i
ogrom dostępnych produktów. Większość z nich wydawało mi
się dość egzotycznie. Niektóre widziałem po raz pierwszy w
życiu. Pomimo obecności przewodnika, czułem się niepewnie.
Nie mam na myśli jedynie trzymania się kurczowo za portfel
i telefon w obawie przed kieszonkowcami. Nie wiedziałem od
czego mam zacząć, co mam wybrać. Po kilku minutach ochłonąłem. Starałem się wyglądać naturalnie, pewny siebie, żeby
nie dać wcisnąć sobie jakiegoś badziewia. Jednak mój zagraniczny wygląd znów przeważył i szybko zostałem oblężony
przez handlarzy. Byli bardzo mili.
Zaczęli od pytań skąd jestem i co tu robię. Dopiero po tym
zarzucili mnie towarem. Nie zdążyłem się obejrzeć, a Luo już
cieszył się z nowiutkich par RayBanów. Szkoda, że damskich.
Handlarze chyba wyczuli, że ze mną tak łatwo nie pójdzie.
Dali mi trochę swobody. Mogłem udać się głębiej w targowisko. Odnalazłem w spokojniejszym zaułku stoisko, które
cieszyło się zainteresowaniem pań w burce. Nie bez powodu,
Pakistańczyk z długą jak droga do Pakistanu brodą, prezentował przepiękne tkaniny. Przyznam, że mnogość kolorów robiła wrażenie. Zdecydowałem się na jeden z szali, zwanych
Pashmina. Lecz gdy usłyszałem cenę, momentalnie przestał
mi się podobać. 1000 rupii za kawał szmaty ? Może i jestem z
zagranicy, ale to nie znaczy, że od razu trzeba windować cenę
w kosmos. Tutaj do gry weszła Neha, znajoma Pakistanka, podobno umiała się targować. Handlarz szybko obniżył cenę do
600 rupii. Teraz mogłem to kupić.
Krótko podsumowując, Karachi daję możliwość kupienia
niemalże wszystkiego. Zarówno w ekskluzywnych centrach
handlowych, jak i na tanich bazarach. Legalnie i nielegalnie.
Dużym atutem jest szeroka możliwość targowania się. Trzeba jednak mieć do tego predyspozycję. Zakupy w Pakistanie
są niezłym wyzwaniem dla turystów, nie tylko ze względu na
ilość unikalnych produktów. Ważnym elementem są również
specjalne ceny dla turystów. Nawet pomimo interwencji Nehy,
szal który kupiłem okazał się później tańszy jeszcze o połowę.

Ręcznie robiona biżuteria; wybierasz,
które kamienie, wisiorek, 5 minut i gotowe
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34309

V41901

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

V34109

K88307

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33110
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V39543

* Naprawa pojazdów: ciężarowe, dostawcze, naczepy,
przyczepy, ciągniki siodłowe, busy, tel. 606-113-276

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L81803
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88507
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33909
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01544

K89802

SERWIS OGUMIENIA

K89206

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

V33210

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

B83902

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34738
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K88407

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33120
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34319
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34728
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B82207
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V37206

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34209
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B83702

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V34019
* VW Passat Combi, 1998, 1,9TDI, 110 KM, tel. 508097-660 V39613

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V38904

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B84201
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35008
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B82506
V37806

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 B82307
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B84101

US£UGI

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

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V34009
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B82605
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V41811
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L81407
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B83403
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B84002

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33010
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V41102
* 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

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

V41801

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V38704

B83104

to@borawski.pl
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V39513
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, tel.
87-520-22-07 V41501
V35408

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V37816
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V39004

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
V39803
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V38315
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34718

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L82001
K88906

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B83503
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B83603
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89902
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a14
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B83802
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90002
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a14
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V39703
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34329
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B83204
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a14

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V41911
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V39523

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V42011
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 V39813
WYNAJEM
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V39014

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V37826

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88208
* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-902 K90201

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V39603

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

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

V37506

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 K88607
Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V39204

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B82805
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V39533
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B82406
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K89006

V40012

 auto
 sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

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

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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K89604

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

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - BEZPIECZNIE

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

L81704

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

mości. W związku z tym jesteśmy narażeni na popełnienie
uchybień powodujących niemiłe niespodzianki po zawarciu
umowy.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z zakupem nieruchomości powinniśmy sprawdzić w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , czy
nieruchomość, którą zamierzamy nabyć będzie mogła być
wykorzystana zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Kolejny krok, to porównanie, czy podany przez właściciela numer ewidencyjny działki jest zgodny z numerem w
ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie dane o nieruchomości (mapka, numer nieruchomości, powierzchnia, właściciel
itp.) uzyskamy z ewidencji gruntów i budynków Starostwa
Powiatowego.
Następnie w księdze wieczystej nieruchomości, powinniśmy sprawdzić czy nieruchomość nie posiada ograniczonych
praw rzeczowych (np. służebność gruntowa lub osobista). Czy
nie jest obciążona hipoteką. Wypis z księgi wieczystej może
okazać sprzedający. Warto jednak przed podpisaniem aktu notarialnego, przejrzeć księgę osobiście.
Bywa, że nieruchomość obciążona jest długiem. Wówczas
powinniśmy zawrzeć umowę przedwstępną, w której sprzedający zobowiąże się do sprzedaży nieruchomości wolnej
od obciążeń. Zawarcie właściwej umowy możliwe będzie po
spłacie obciążeń. Możliwe jest też przejęcie obciążeń wraz z
nieruchomością. W tej sytuacji cenę zakupu pomniejszamy o
wartość obciążeń.
Nakreśliliśmy Państwu zarys czynności poprzedzających
zakup nieruchomości. O ile macie Państwo wątpliwości dotyczące innych zagadnień tego typu transakcji – zapraszamy.
Nasze porady są bezpłatne.
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13
oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie
pod numerem 876102201 lub milowo: ak.ob@wp.pl.

Serdecznie z a p r a s z a m y!

K89702

B82905

Nie codziennie mamy do czynienia z zakupem nierucho-

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Witamina B5

Pomaga zwalczać zmęczenie powstałe w wyniku
napięcia nerwowego. Najwięcej jej znajduje się w
żółtkach i wątróbce.

ZATRUCIA POKARMOWE

Wprowadzone do żołądka wraz z pokarmem bakterie
gronkowca i salmonelli, powodują stany zapalne błony
śluzowe] żołądka i jelit. Wtedy właśnie mówimy o zatruciu pokarmowym. Najtrudniej zatrucia znoszą niemowlęta i małe dzieci. Ponieważ przy zatruciu zawsze dochodzi
do odwodnienia organizmu, do czasu skontaktowania się
z lekarzem należy podawać choremu dużo płynów, najlepiej lekko osoloną wodę. Przez okres co najmniej kilkunastodniowy trzeba również pilnie przestrzegać diety i
wykluczyć z jadłospisu surowe owoce i warzywa, słodycze, potrawy ciężkostrawne. Najlepiej jednak zatruciom
zapobiegać przez: dokładne mycie rąk zanim dotkniemy
żywności; spożywanie wyłącznie świeżych produktów, nigdy zaś ponownie zamrożonych; dokładne mycie owoców
i warzyw; nie picie wody ani mleka bez przegotowania;
parzenie jaj przez co najmniej 10 sekund we wrzątku przed

ich spożyciem.

Witaminy w walce z bólem

Witamina A – zwalcza ból głowy spowodowany niedowidzeniem albo zmęczeniem oczu.
Witamina B1 – pomaga przy bólach głowy spowodowanych stresem, zmęczeniem, lękiem.
Witamina B5 – usuwa bóle głowy wywołane zmianami pogody i ciśnienia
Witamina B6 – zwalcza poalkoholowe bóle spowodowane zwężeniem naczyń krwionośnych w mózgu.
Witamina C – pomaga przy bólach związanych z
przeziębieniem.
Witamina D – pomaga przy bólach głowy spowodowanych napięciem, przy braku ruchu i pracy w ciemnym
pomieszczeniu.
Witamina E – przeciwdziała bólom głowy spowodowanym przez dym papierosowy.

Włosy...

wzmacnia mycie surowymi żółtkami. Należy wcierać
żółtko w skórę głowy (żółtka doskonale się pienią), a następnie spłukać 3-4 razy. Do ostatniego płukania dodać
parę kropel soku z cytryny lub pianę z 1 białka.

to@borawski.pl
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Cytaty na ten tydzień

Człowiek zraniony cudzym błęAriela, Aureliusza, Dionizego, Edmundem nie potrafi zdobyć się na przeda, Leona, Marka, Niedamierza, Pawła, baczenie podobne Bożemu, ale w
Piotra, Radomira
takim przebaczeniu powinien upa17 listopada
trywać swojego ideału. W każdym
Elżbiety, Flory, Drogomiry, Hildy, Salo- zaś razie żaden chrześcijanin nie
mei, Walerii
może posługiwać się cudzym grzeAlfonsa, Dionizego, Drogomira, Drochem w tym celu, aby jeszcze bargosza, Floryna, Grzegorza, Hugona,
dziej pognębić winowajcę.
Napoleona, Ottona, Sulibora, Walerego, Alan Loy McGinnis, Sztuka miłości
Zbysława
... jeśli skrzywdzisz kogoś, kogo
18 listopada (Europejski Dzień Wienie lubisz, przekonasz się wkrótce,
dzy o Antybiotykach)
że twoja nieżyczliwość do niego
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny,
wzrośnie. Jeśli oddasz mu przysłuKlaudyny, Romany
gę, zobaczysz, że pozbędziesz się
Cieszymysława, Odolana, Odona, Otto- częściowo swojej niechęci.
na, Romana, Stanisława, Tomasza
C. S. Lewis
19 listopada
PRZYS£OWIA
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli,
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi,
Na Stanisława Kostkę (13 listopada)
Salomei, Seweryny
ujrzysz śniegu drobnostkę, a na OfiaroDrogosława, Faustyna, Felicjana, Mak- wanie (21 listopada) przydadzą się sasyma, Maksymiliana, Pawła, Seweryna nie..
Pogoda i mróz z listopada, mokry
Nasz przepis
styczeń zapowiada.
Gdy w listopadzie grzmi – rolnik domajeranku, lubczyka i pieprzu), 2 łyżki brze śpi.
Zupa gulaszowa
oliwy, 3 łyżki oleju, keczup, sól, pieprz
50 dag wołowiny, puszka pomidorów,
Jeśli kret jeszcze późno w listopaCebulę obieramy i siekamy. Pieczar- dzie ryje, na Nowy Rok komar wpadnie
szklanka czerwonego wina, 1,5 litra
bulionu wołowego, 4 cebule, 2 papryki, ki czyścimy, płuczemy i kroimy w drob- po bryje.
ne kawałki.
10 dag kiszonej kapusty, 2 łyżki oleju,
Od Salomei – zima w nadziei (17
Na rozgrzanym oleju szklimy cebu- listopada).
kminek, słodka papryka, sól, mielony
lę. Dodajemy pieczarki, oprószamy solą
pieprz
Kiedy słota po Anieli, wkrótce zieWołowinę płuczemy i kroimy w ka- i pieprzem i smażymy.
mia się zabieli (18 listopada).
Bulkę tartą utrzeć z szczypiorkiem,
wałki. Cebule obieramy i siekamy. Olej
Kiedy listopad po śniegu brodzi,
rozgrzewamy w garnku, wrzucamy mię- ziołami i oliwą na jednolitą masę.
zbożom zaszkodzi.
Bułki przekrajamy wzdłuż i smaruso i cebulę, oprószamy solą i papryką i
Na świętą Elżbietę (19 listopada)
jemy farszem pieczarkowym. Na wierz- bywa śnieg nad piętę.
podsmażamy przez kilka minut.
Wlewamy bulion i wino i gotujemy chu układamy pastę z tartej bułki i ziół.
Zapiekamy 10 minut w temperaturze
Roszponka
30 minut.
Rodzaj sałaty najbardziej naturalPo tym czasie dodajemy pomidory z 180°C. Podajemy na gorąco z keczupem.
nej w smaku.
zalewą, posiekaną paprykę i kapustę.
Pudding morelowy
Lubi połączenia z aromatycznyGotujemy jeszcze 15 minut. Przypra- 50 dag moreli, szklanka białego
mi owocami, z prażonymi migdałami,
wiamy mocno kminkiem, papryką, solą wytrawnego wina, 10 dag miodu albo
orzeszkami pinii i z włoskimi orzechai pieprzem.
cukru, płatki żelatyny, śmietanka (domi. Przyprawiamy ją czystym sosem
wolnie)
Marchew zapiekana
Morele myjemy, usuwamy pestki i winegret z szalotką lub octami o aroz pieczarkami
gotujemy w niewielkiej ilości wody. Po macie orzechowym lub malinowym.
4 duże marchwie, 3 łyżki masła, 25 dag
ugotowaniu przecieramy przez sito lub Neapolu. Prosił on ją też o dużą pożyczkę.
pieczarek, 3 łyżki startego żółtego sera, miksujemy. Dodajemy białe wino w ta- Bona nie zgodziła się na odstąpienie mu
szklanka gęstej śmietany, cukier, sól,
kiej ilości aby wszystko miało objętość posiadłości, udzieliła mu jednak pożyczki
pieprz, 3 łyżki posiekanej natki pietrusz- dwóch szklanek. Słodzimy do smaku cu- w wysokości 430 tysięcy dukatów.
ki
krem lub miodem.
19 listopada 1557 roku została otruMarchew myjemy, obieramy i kroŻelatynę najpierw moczymy, a póź- ta na zaniku w Bari przez swego doradimy w cienkie plasterki. Obgotowujemy niej rozpuszczamy w 3 łyżkach wrzącej cę, a zausznika Filipa II Habsburga - G.
w lekko posolonej i posłodzonej wodzie. wody i mieszamy z masą morelową.
Pappacode. Na pół przytomnej królowej
Pieczarki kroimy w plasterki i podPudding stawiamy do stężenia w fo- podsunął on do podpisania sporządzony
smażamy na maśle. Marchew z pieczar- remce opłukanej zimną wodą. Gdy stę- wcześniej testament, w którym Bari i pokami mieszamy i dodajemy zieloną pie- żeje wyrzucamy go na talerzyk. Może- siadane we Włoszech kosztowności zapitruszkę oraz starty ser.
my go polać śmietaną lub podawać bez sywała Filipowi.
Naczynie do zapiekania smarujemy żadnych dodatków.
Jednak kiedy poczuła się lepiej, pomasłem. Wkładamy do niego marchew
dyktowała testament właściwy, w którym
Sumy
neapolitańskie
z pieczarkami i zalewamy śmietaną. ZaBona Sforza była przeciwniczką Habs- spadkobiercą majątku uczyniła Zygmunta
piekamy w piekarniku.
burgów,
którymi toczyła spory o swe Augusta. Nie zapomniała też o córkach.
Podajemy jako samodzielne danie
Bona odwołała również legat dla Filipa,
kolacyjne lub jako dodatek do omletów włoskie dziedzictwo - Bari i Rossano. Po władcy Neapolu, pożyczone uprzednio
śmierci
męża
Zygmunta
I
Starego,
skłóczy jaj w koszulkach.
cona z synem Zygmuntem Augustem, w 430 tysięcy dukatów. Mimo starań jej
Bułeczki na gorąco
1556 r. wyjechała do Bari. Od chwili przy- spadkobierców owe „sumy neapolitań4 bułki paluszki, 30 dag pieczarek, 1
bycia do Wioch pod¬dawana była silnym skie” nigdy nie zostały zwrócone i weszły
cebula, 3 łyżki tartej bułki, łyżka ponaciskom, aby przekazać księstwo Bari Fi- do potocznego języka jako synonim niesiekanego szczypiorku, zioła (szczypta
lipowi II, królowi hiszpańskiemu, władcy ściągalnych pożyczek.
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta,
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, Kryspiana, Krystyna, Mikołaja, Stanisława,
Walentyna, Wiktora, Wodzisława
14 listopada (Światowy Dzień Walki z
Cukrzycą)
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina,
Ścibora, Świerada, Wawrzyńca, Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopoldy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda, Przybygniewa, Roberta, Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgorzaty, Marii
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Kapusta Team - Sok z Żuka 2:3
Tymki - Mikołajki 5:4
Tymki - Sok z Żuka 3:1
Mikołajki - Sok z Żuka 6:0
Kolejność końcowa:
1. Kapusta Team 6 pkt. 13:4
2. Sok z Żuka 6 pkt. 10:5
3. Tymki 6 pkt. 8:9
4. Mikołajki 0 pkt. 5:18

Święto Piłki Nożnej
z okazji Dnia Niepodległości

11 listopada w hali „Lega” odbyły się rozgrywki piłkarskie pod hasłem Święto Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości. Organizatorem turnieju był olecki MOSiR, a sędzią
głównym Dariusz Karniej.

Rozegrano 4 turnieje w których wzięło udział 19 drużyn.
Turniej zawodników MLKS „Czarni”
z roczników 2005 – 2006
Do turnieju przystąpiły 4 drużyny: Kapusta Team, Tymki,
Mikołajki, Sok z Żuka.
Wyniki spotkań:
Kapusta Team - Tymki 4:0
Kapusta Team - Mikołajki 7:1

Turniej zawodników MLKS „Czarni”
z roczników 2002 – 2004
Do turnieju przystąpiło 5 drużyn: Parmezan, Jedyneczka,
Belzebuby, Oskary, Afrykańska Moc.
Wyniki spotkań:
Parmezan – Jedyneczka 3:1
Parmezan – Belzebuby 0:5
Parmezan – Oskary 5:0

Parmezan - Afrykańska Moc 1:1
Jedyneczka - Belzebuby 1:2
Jedyneczka - Oskary 3:1
Jedyneczka - Afrykańska Moc 3:0
Belzebuby – Oskary 8:0
Belzebuby - Afrykańska Moc 5: 1
Oskary - Afrykańska Moc 0:3

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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Mecze najmłodszych zespołów sędziowali ich niewiele starsi
koledzy z klubu „Czarni”, którzy mięli szansę sprawdzić jak
to jest „po drugiej stronie gwizdka”.
Turniej zawodników MLKS „Czarni”
z roczników 2000 i młodsi
Do turnieju przystąpiły 4 drużyny: Żwirki, Akcyza, Van’dziki, Mause.
Wyniki spotkań:
Żwirki – Akcyza 2:3
Żwirki – Van’dziki 5:4
Żwirki – Mause 3:4
Akcyza - Van’dziki, 3:3
Akcyza – Mause 3:5
Van’dziki - Mause 3:3
Kolejność końcowa:
1. Mause 5 pkt. 10:9
2. Van’dziki 4 pkt. 12:11
3. Akcyza 4 pkt. 9:10
4. Żwirki 3 pkt. 10:7

Zapraszamy do udziału w

Amatorskiej Lidze Squasha!

Squash będący grą w Polsce stosunkwo nową zdobywa coraz
wiekszą popularność. Podobnie jest i w Olecku. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej fanów i przyciągnąć nowe osoby
MOSiR Olecko inauguruje rozgrywki Amatorskiej Ligi Squasha. Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Turniej otwarty:
Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn, które zostały w drodze
losowania podzielone na dwie grupy:
Grupa A: Reczko Adrian Skład, BS Olecko, Olibaba
Grupa B: Norek Team, Stollar, Alko
Wyniki spotkań
Grupa A
Reczko Adrian Skład - BS Olecko 4:2
Reczko Adrian Skład – Olibaba 1:2
BS Olecko - Olibaba 3:8
Grupa B
Norek Team – Stollar 1:12
Norek Team – Alko 1:5
Stollar - Alko 5:3
Półfinały:
Olibaba – Alko 2:5
Stollar – Reczko Adrian Skład 8:2
Mecz o III miejsce:
Olibaba - Reczko Adrian Skład 2:1
Mecz o I miejsce Stollar – Alko 5 :3
W zawodach wzięło 120 zawodników, a oklaskiwało ich
ponad 150 kibiców. Wielu rodziców skorzystało z rzadkiej
szansy by kibicować swoim pociechom w ich piłkarskich
zmaganiach. Wiele spotkań stało na bardzo wysokim poziomie
zapewniając ogromną dawkę emocji. Turniej otwarty rozstrzygnęły pomiędzy sobą drużyny oparte o zawodników „Czarnych”. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom. Teamy
z miejsc I – III Turnieju Otwartego nagrodzone zostały też pucharami. Zawodnicy, którzy wzięli udział Turnieju Otwartym,
a także rodzice oklaskujący zmagania młodych adeptów futbolu otrzymali zaproszenia na basen w Hali LEGA.
Nad przeprowadzeniem turnieju przez prawie 12 godzin
czuwał Dariusz Karniej. Święto piłko nożnej należy uznać
za imprezę udaną i wpisującą się w nowe formy patriotyzmu.

V41701

Kolejność końcowa:
1. Belzebuby 12 pkt. 20:2
2. Parmezan 7 pkt. 9:7
3. Jedyneczka 6 pkt. 8:6
4. Afrykańska Moc 4 pkt. 5:9
5.Oskary 0 pkt. 1:19
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Podkowiak
Adaś nie przepadał za wyprawami do piwnicy. Zazwyczaj wtedy, kiedy trwała najlepsza zabawa, mama prosiła go,
by coś przyniósł z piwnicy. Rozpracowywał właśnie instrukcję budowy domu z klocków lego.
- Ale mnie potrzebny jest dżem natychmiast! – w drzwiach
pokoju stała mama i wcale nie wyglądała na miłośniczkę
klocków lego i ich instrukcji – Robię twoje ulubione ciasto.
Adaś chciał jeszcze dodać, że można było od razu powiedzieć „natychmiast”, a nie dawać dziecku alternatywę na
przeciąganie. Schował instrukcję do kieszeni i zszedł trzy
piętra niżej. Po powrocie był zadowolony, że trafił na dobry
dżem, bo wziął pierwszy z brzegu. Jego uwagę przykuł mały
żelazny przedmiot. Trochę przypominający gwóźdź, ale był
za gruby i jakiś powyginany.
- O, podkowiak – zdziwiła się mama, kiedy Adaś pokazał
jej dziwne znalezisko – Skąd go masz?
I mama, zapominając o tym, że potrzebny jej był dżem do
skończenia ciasta, opowiadała Adasiowi, jak to kowal miał
nie lada trudne zadanie do wykonania podkuwając konia.
Musiał zedrzeć zrogowaciałości na kopycie, a potem dokładnie dopasować podkowę do kopyta i przybić ją takimi siedmioma gwoźdźmi, zwanymi podkowiakami, by nie poraniły
kopyt końskich.
- To podkowa musiała być taka jak but – stwierdził Adaś.
- Oczywiście – mama naprawdę zapomniała o cieście ani za duża, ani za mała, wygodna, bo inaczej chód konia by
się zmienił, byłby inny nacisk na nogi końskie i ostatecznie
doprowadziłoby to do choroby konia.
- A dlaczego siedem podkowiaków?
- Bo siódemka to magiczna liczba. Nie wiedziałeś? I kto
znajdzie podkowę albo chociaż podkowiaka, to wróżyło
szczęście. Tego też nie wiedziałeś? To czego was uczą w tej
szkole?
- No właśnie sam się zastanawiam – zaczął filozoficznie
Adaś.
Tej nocy Adaś długo nie mógł zasnąć. Raz widział siebie,
jak przybija koniom podkowy i robi to tak delikatnie, żeby
go żaden nie kopnął. Innym razem jedzie w lśniącej ale cięż-

kiej zbroi, a obok ma giermka. Posiadanie konia w owych
czasach było przywilejem rycerzy, więc Adaś był rycerzem, o którym w okolicy wszyscy mówili, że jest dzielny
i sprawiedliwy. Duma go rozpierała z tego powodu i wielu
innych, ale nie mógł sobie przypomnieć jakich. Wielu artystów dobijało się, żeby go namalować właśnie na koniu
i w zbroi.
Nagle usłyszał niby rżenie, niby parskanie. Przestraszył
się w pierwszej chwili, ale rycerz nie może pozwolić sobie
na strach, pocieszał siebie. Te dziwne odgłosy dochodziły
z podwórka. Ciekawość i chęć nie przyznawania się nawet
przed sobą, że się boi, skłoniła go do spojrzenia przez okno.
Zamarł w zachwycie.
- Jednorożec… jaki piękny! – aż dech mu zaparło.
Słyszał o nim, ale po raz pierwszy go ujrzał. Stał na
śniegu, machał łbem, parskał.
Pobiegnę do mamy, pokażę jej – pomyślał. Nie, nie
uwierzy… Zresztą, my rycerze musimy mieć swoje tajemnice.
Jednorożec był tak biały jak śnieg za oknem. „Jest jeszcze piękniejszy, niż go opisywano.”
Jednorożec stał jeszcze chwilę, a potem spłoszył go pies
sąsiadów. Adaś położył się spać. Jeszcze nie zdążył na dobre zamknąć oczu, gdy nagle coś uderzyło o szybę, jakby
mały kamyczek. Adaś znowu był na równych nogach. „My,
rycerze, musimy czuwać!” – dodawał sobie otuchy tymi
słowami. Stanął przy oknie, ostrożnie odchylił zasłony, rozejrzał się dokładnie; spojrzał w dół – po jednorożcu nie
było ani śladu. Gdy spojrzał w górę zobaczył tylko jakby
machnięcie ogromnych skrzydeł. Pomyślał, że to łabędź,
ale nie o tej porze roku? Porozglądał się i poszedł spać.
Rano obudziło go jakieś stukanie. Pomyślał, że znowu
coś się dzieje za oknem, ale okazało się, że to tata przybija
coś młotkiem.
- Pamiętaj, żeby tym otwartym do góry – mama instruowała tatę – bo wtedy podkowa łapie i przechowuje szczęście w domu tych, którzy ją nad wejściem przybijają. Znalazłem pod naszym oknem. Może ją pegaz zgubił…
Adaś spojrzał w okno. Na jednej z szyb była mała, ale
widoczna rysa, której wcześniej na pewno nie było.
- Albo to ta, którą dał dziadek Heniek kilka lat temu,
jeszcze przed śmiercią, i której nie mogłam znaleźć – dokończyła mama – należała do jego ostatniego konia.
Marusia

