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S³owa przynale¿¹ do czasu,
milczenie do wiecznoci.
Thomas Carlyle
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Owiata gminna
 spotkanie robocze
22 sierpnia odby³o siê spotkanie
Burmistrza Wac³awa Olszewskiego z
dyrektorami palcówek owiatowych z
terenu gminy. Na spotkanie zaproszono
równie¿ dyrektorów przedszkoli i szkó³
niepublicznych.
Na spotkaniu omówiono sprawy zwi¹zane z organizacj¹ nowego roku szkolnego, remontów szkó³ oraz sprawy bie¿¹ce. Omówiono równie¿ uroczystoci
gminne zwi¹zane z inauguracj¹ nowego
roku szkolnego.
Uroczystoci bêd¹ mia³y miejsce w
Gimnazjum nr 2. Jednoczenie odbêd¹
siê uroczystoci nadania szkole imienia Miko³aja Kopernika oraz przekazania sztandaru placówce. W programie jest równie¿ ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej.
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26 sierpnia 2008 r.

GEF - wyró¿nia

Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy
oraz jego prezes Maria W. Dzenisiewicz zostali wyró¿nieni tytu³em Wielki
Przyjaciel ma³ego GEFu.

Cena 1,40 z³
WA R T O
P R Z E C Z Y TA Æ
* Posiedzenia komisji Rady Powiatu  s. 3.
* Sesja Rady Powiatu  s. 4.
* GEF - wyró¿nia  s. 7.
* Warto zobaczyæ

 s. 10

* Dwie galerie  s. 11
* II Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku  s. 12
* Regaty  s. 13.
* Tabela rozgrywek pi³ki no¿nej
seniorów  s. 19.
Szczegó³y na s. 12.

(K29901)

SKUP
JAB£EK
ul. E³cka 2

(stara Melioracja, przy skupie z³omu)

MAJSTER
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

NOWA KOLEKCJA KARNISZY I ROLET

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V46004)

Z NAMI STWÓRZ SWOJE WNÊTRZE

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

OTWARCIE
SEZONU SZKOLNEGO 2008
Nie szukaj dalej u nas najtaniej.
Zapraszamy!

(V51101)

tel. 0-501-611-961

 31 lipca o 19.00 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 31 lipca o 20.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Targowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 1 sierpnia o 8.49 jeden zastêp JGR PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej.
 1 sierpnia o 9.47 jeden zastêp JGR PSP
usuwa³ konar drzewa niebezpiecznie
zwisaj¹cy nad chodnikiem ul. Parkowej.
 1 sierpnia o 18.05 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Cimoszkach.
 1 sierpnia o 18.49 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Gryzach.
 1 sierpnia o 18.53 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Markowskich.
 1 sierpnia o 19.11 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego na osiedlu Siejnik.
 1 sierpnia o 19.50 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Dworackich.
 1 sierpnia o 19.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Jakach.
 1 sierpnia o 20.27 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego przy ul. Tunelowej.
 1 sierpnia o 20.36 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Kukowie.
 2 sierpnia o 7.15 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Sto¿nem.
 2 sierpnia o 17.34 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 2 sierpnia o 18.20 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Godziejewie.
 2 sierpnia o 18.36 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego we Wronkach.
 2 sierpnia o 19.05 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Kukowie.
 2 sierpnia o 19.27 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Wieliczkach.
 2 sierpnia o 19.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego przy ul. Tunelowej.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

Pijani kierowcy
 11 sierpnia o 4.50 patrol policji zatrzyma³ jad¹cego ul. ¯eromskiego Opla.
Kieruj¹cy pojazdem dwudziestoczteroletni Artur ¯. mia³ we krwi 2,4 promila
alkoholu.
 11 sierpnia o 5.10 policjanci zatrzymali
na szosie wiêtajno Audi, którym kierowa³ dwudziestopiêcioletni Andrzej S.
Mia³ on we krwi 0,3 promila alkoholu.
 12 sierpnia o 17.25 patrol policji zatrzyma³ w Zielonówku VW. Jego kierowca, czterdziestotrzyletni Marek S.,
nie zgodzi³ siê na próbê alkomatem.
Pobrano wiêc od niego krew do badañ na obecnoæ alkoholu.
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KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZAPRASZAMY!
DY¯URY APTEK
 26-29.08.2008r., ul. Sk³adowa 6
 30-31.08.2008r., pl. Wolnoci 7B
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(K30001)

Rodzinie

MARCINIAKÓW
szczere wyrazy
wspó³czucia z powodu
mierci

JANUSZA

sk³adaj¹ przyjaciele
z Przychodni VET-OL
Super Taxi - tel. (087) 520 20 00
Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

Nieustaj¹cy konkurs

(V23910)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

(V49302)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³ w
konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym
losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Bogus³aw Agnuszewski
 Marian Budukiewicz
 Kamil £apszys
 Teresa £ukaszewicz
 Marian Naruszewicz
 Mariusz Nowacki
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja
PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, plac
Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga!
Prosimy Drogich Czytelników: Janinê Ho³owniê, Katarzynê Zaborowsk¹,
Józefinê D¹bek oraz Adama Ho³owniê
o odebranie upominków konkursowych.

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

!
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OLECKI TERMINARZ

Policjanci oleccy na jednej z posesji pod miastem odkryli
w by³ej karetce pogotowia papierosy pochodz¹ce z przemytu.
Samochód sta³ na posesji by³ego gospodarstwa rolnego.
Wewn¹trz pojazdu znaleziono 15.500 paczek papierosów bez
polskiej akcyzy o wartoci rynkowej 91 tysiêcy z³otych. Ju¿
nastêpnego dnia, 20 sierpnia, zatrzymano dwudziestotrzyletniego Kamila S., mieszkañca gminy oleckiej. Wyjani³ on, ¿e
papierosy skupowa³ on od mieszkañców Suwa³k i mia³ zamiar
wywieæ je na zachód Europy.
W tym te¿ celu kupi³ w Przemylu wycofany z pogotowia
ambulans. By³ przekonany, ¿e jad¹c tak oznakowanym samochodem uniknie kontroli drogowych. Okaza³o siê równie¿, ¿e
w przedsiêwziêciu pomagali mu dwaj mieszkañcy Olecka: Sebastian B. (25 lat) oraz £ukasz M. (23 lata).
Mê¿czyznom, poza utrat¹ papierosów, grozi kara grzywny
oraz pozbawienia wolnoci do 2 lat.

Posiedzenia komisji Rady Powiatu

W dniu 21-08-2008 (czwartek) o godz. 11:00 w sali nr 4
(sala konferencyjna) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Porz¹dek obrad:
1. Analiza realizacji wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze
2008 r.
2. Analiza wykonanych zadañ z zakresu geodezji, kartografii i
katastru.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³ów z poprzednich posiedzeñ komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski
***
W dniu 25.08.2008r. (poniedzia³ek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Porz¹dek obrad:
1. Analiza stanu przygotowania placówek owiatowych do
rozpoczêcia roku szkolnego 2008/2009.
2. Wnioski i spostrze¿enia radnych z sezonu urlopowego w
celu wykorzystania niektórych rozwi¹zañ w powiecie.
3. Sprawozdanie spó³ki OLMEDICA, SP ZZOD Kolonia Olecko za I pó³rocze 2008r. oraz SP ZOZ w likwidacji.
4. Analiza materia³ów na sesjê.
5. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak

(V49502)

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza 
Galeria Pracownia Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
28 sierpnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
29 sierpnia (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
17.00  Walle-e, film  kino Mazur
19.00  Ruiny, film  kino Mazur
19.00  Regionalny Orodek Kultury w Olecku zaprasza na
dwie sztuki: Drugi pokój Zbigniewa Herberta oraz Lilije Adama Mickiewicza w wykonaniu Towarzystwa Artystycznego Medyków, sala AGT, wstêp wolny.
30 sierpnia (sobota)
Regaty Delphia 24 Cup  I³awa
16.00  Projekt Wirtualny przewodnik po krainie EGO zaprasza na WESELE WIEJSKIE  plac Wolnoci
17.00  Walle-e, film  kino Mazur
19.00  Ruiny, film  kino Mazur
19.00  Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci  ma³y stadion
20.30  Suwalska Kapela Biesiadna, koncert  plac Wolnoci
31 sierpnia (niedziela)
Regaty Delphia 24 Cup  I³awa
10.00  Grand Prix Olecka w tenisie ziemnym  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty MOSiR
15.00  Roboty, film  kino Mazur
17.00  Walle-e, film  kino Mazur
19.00  Ruiny, film  kino Mazur
1 wrzenia (poniedzia³ek)
12.00  uroczystoæ nadania im. Miko³aja Kopernika Gimnazjum nr 2 / gminna inauguracja roku szkolnego
4 wrzenia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej

OG£OSZENIE

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5413)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V31720)

Papierosy przemycali
w by³ej karetce

"
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Przed rozpoczêciem roku szkolnego

Starostwo dokona³o analizy placówek owiatowych przed
rozpoczêciem roku szkolnego. Podstawowe informacje tego
dzia³ania, to stan budynków owiatowych oraz remonty, jakie wykonano podczas wakacji.
Analiza dotyczy³a równie¿ pozyskanych funduszy na naprawy uszkodzonych podczas burz i nawa³nic budynków. Dziêki
funduszom pozyskanym od Ministerstwa wyremontowano Zespó³
Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Obecnie Starostwo stara siê o pozyskanie rodków na
remonty pozosta³ych szkó³.
Wydzia³ Owiaty w Starostwie zachêca dyrektorów placówek do przystosowywania poddaszy na ma³e sale gimnastyczne,
które mo¿na by³oby wykorzystaæ do dodatkowych zajêæ sportowych, rehabilitacyjnych, czy po prostu wykorzystaæ je jako
si³ownie. Obecnoæ takiej sali w szkole uatrakcyjnia godziny
pozalekcyjne, a przede wszystkim s³u¿y zdrowiu m³odzie¿y.

Kszta³cenie zawodowe

Starostwo przygotowa³o projekt rozbudowy bazy kszta³cenia zawodowego. Budynek szkoleniowy powstanie przy ulicy
Wiejskiej na bazie dawnych warsztatów. Baza swym zasiêgiem obejmie wszystkie szko³y podlegaj¹ce powiatowi z trenu
miasta. Projekt przygotowywany by³ przy wspó³pracy Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych przy ul. Go³dapskiej oraz
Zespo³u szkó³ Technicznych przy ul. Zamkowej. Odby³o siê
szereg spotkañ, roboczych posiedzeñ i konsultacji.
W ramach bazy ma powstaæ m.in. stolarnia, spawalnia,
pracownie zwi¹zane z rolnictwem oraz architektur¹ krajobrazu. W innym budynku bêd¹ prowadzone pracownie zwi¹zane
z hotelarstwem i gastronomi¹.
Projekt powstaje w partnerstwie z innymi powiatami: gi¿yckim, piskim, e³ckim i go³dapskim. Chodzi o to, by ka¿dy
powiat zdobywa³ pewn¹ specjalnoæ. Nie wyklucza to jednak
mniejszych naborów na takie same kierunki kszta³cenia zawodowego. Olecko w ramach projektu ma specjalizowaæ siê w
nauce techniki obs³ugiwania maszyn cyfrowych.
K30101

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w dniu 29.04.2008r. podpisa³a z Urzêdem Miejskim w Olecku umowê na realizacjê zadania publicznego z zakresu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi poprzez organizacjê szkoleñ w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych
dotycz¹cych dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych.
Projekt skierowany jest do 20 osób z organizacji pozarz¹dowych z terenu Gminy Olecko zainteresowanych pozyskiwaniem rodków ze róde³ zewnêtrznych, nastawionych na
rozwój swoich organizacji i otwartych na wspólne przedsiêwziêcia.
W ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce modu³y tematyczne:
1. Regulacje prawne dotycz¹ce dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych.
2. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.
3. Budowanie partnerstw lokalnych.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty winny dostarczyæ, do biura Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul.
Plac Wolnoci 2 wype³nione zg³oszenie, które dostêpne jest
na stronie internetowej www.rundacja.olecko.pl oraz w siedzibie Fundacji.

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XIX Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu
28 sierpnia 2008 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32. Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci w
okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja z wykonanych zadañ z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
8. Informacja o realizacji bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2008r.
9. Podsumowanie I pó³rocza 2008r. w zakresie zbycia mienia
Powiatu.
10. Przygotowanie placówek owiatowych do rozpoczêcia roku
szkolnego 2008/2009.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli
za I pó³rocze 2008r.
12. Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Powiecie, w tym wykonanie kontraktów za I pó³rocze 2008r. Dzia³alnoæ Spó³ki
OLMEDICA, SPZZOD Kolonia Olecko za I pó³rocze 2008r.
oraz SP ZOZ w likwidacji w Olecku.
13. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie emisji obligacji powiatowych;
b) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Galiñskiej na
dzia³alnoæ Starosty Oleckiego;
c) przyjêcia rodków finansowych w postaci dotacji celowej
od Gminy Wieliczki na zakup urz¹dzeñ do systemu dozoru
obiektu stra¿nicy dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku;
d) w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na
dofinansowanie do¿ynek powiatowych;
e) zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Powiatu w Olecku, Komisji Sta³ych Rady Powiatu oraz
Komisji rewizyjnej na rok 2008;
f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty;
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2008.
14. Wnioski i owiadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
16. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
17. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
18. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz

Dobki

Trwa budowa w tej miejscowoci sieci wodoci¹gowej. Inwestycja kosztuje 187 tysiêcy z³. Inwestycje wykonuje oleckie OPRI. Prace zostan¹ ukoñczone do 30 wrzenia.

Remonty szkó³ gminnych

Najwiêksze remonty wykonano w Gimnazjum nr 2, w Szkole
Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej w G¹skach i Kijewie. Do koñca wrzenia ma zostaæ wykonane ogrodzenie Szko³y
Podstawowej nr 1. Na pocz¹tku padziernika ma powstaæ przy
tej szkole boisko Orlik. Roboty zaczê³y siê w po³owie sierpnia.
Koszt remontu: Gimnazjum nr 2  806 tysiêcy z³otych, w
G¹skach  73 tysi¹ce, SP 1  oko³o 1,5 miliona (wraz z boiskiem Orlik), Kijewo  ok. 25 tysiêcy.

#

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO
do klas 0 oraz I

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y:
ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00-15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L8803
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Szanowni Pañstwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Olsztynie na realizacje projektu Zawód marzeñ w zasiêgu rêki. Bêdzie on wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki  Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw
w regionie.
Celem projektu jest podniesienie niskich kwalifikacji osób
pracuj¹cych, w tym g³ównie osób po 50 roku ¿ycia zamieszka³ych na terenie powiatu oleckiego.
Potrzeba realizacji projektu wynika z koniecznoci podniesienia niskich kwalifikacji osób pracuj¹cych w powiecie oleckim. Podstawowym problemem z jakim boryka siê gospodarka
lokalna jest niedostatek wykwalifikowanej kadry w warunkuj¹cych rozwój kluczowych bran¿ach przemys³owych: meblarsko-drzewnej, szkutniczej i transportowej. Celem ogólnym jest
dostosowanie kwalifikacji osób pracuj¹cych z powiatu oleckiego do potrzeb rozwoju gospodarki lokalnej.
W ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
 Prawo jazdy kat. C i C+E wraz z kursem na przewóz rzeczy
 20 osób,
 Operator wózków wid³owych z napêdem silnikowym  20
osób,
 Operator maszyn stolarskich  20 osób.
Dodatkowo przewidujemy doradztwo zawodowe.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty winny dostarczyæ, do biura Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul.
Plac Wolnoci 2 wype³nion¹ ankietê - zg³oszenie, która dostêpna jest na stronie internetowej projektu Fundacji  www.zawodmarzen.efs.olecko.pl oraz w siedzibie.
Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 60 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Jednoczenie zostan¹ utworzone listy rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników.
Koszty udzia³u w szkoleniu, koszty dojazdu i wy¿ywienia zostan¹ poniesione przez Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

(V43805)

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000
0006 6992 0001

Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest ukoñczenie
gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs
wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

przydomowe oczyszczalnie cieków

Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).

(V47603)

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8.
Tel. 0 87 520 24 18, w godz. 8.00 - 15.00
(L8703)

$
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PATRZ - UCZ SIÊ - DZIA£AJ
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzyma³a dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na cykl bezp³atnych szkoleñ
dla cz³onków organizacji pozarz¹dowych z zakresu dzia³alnoci III sektora.
Przedsiêwziêcie nakierowane jest na rozwój potencja³u
organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu oleckiego obejmuj¹cego gminy wiejskie: Kowale Oleckie, wiêtajno i Wieliczki oraz gminê miejsko  wiejsk¹ Olecko.
W ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
Modu³ 1
 Prowadzenie dokumentacji pozarz¹dowej
 Nawi¹zywanie partnerstw lokalnych i tworzenie konsorcjów
Modu³ 2
 Planowanie strategiczne
 ród³a finansowania organizacji pozarz¹dowych
Modu³ 3
 Komunikacja i dialog spo³eczny
 Badanie i rozpoznawanie potrzeb spo³ecznoci lokalnych
Modu³ 4
 Promocja w³asnej dzia³alnoci wród spo³ecznoci lokalnych
 Przygotowanie wniosku o finansowanie dzia³ania
Podsumowaniem cyklu szkoleñ bêdzie konkurs na najlepiej przygotowany projekt dzia³ania danej organizacji wraz z
wnioskiem o dotacjê na organizacjê zadañ publicznych zleconych przez organy samorz¹du terytorialnego w ramach ustawy o po¿ytku publicznym i wolontariacie lub innych róde³
finansowania.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty winny dostarczyæ, do biura Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul.
Plac Wolnoci 2 wype³nion¹ ankietê - zg³oszenie, która dostêpna jest na stronie internetowej - www.fundacja.olecko.pl
oraz w siedzibie Fundacji.
Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 40 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Jednoczenie zostan¹ utworzone listy rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników.
Koszty udzia³u w szkoleniu, koszty dojazdu i wy¿ywienia zostan¹ poniesione przez Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
(V47502)
ZAPRASZA
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do wziêcia
udzia³u w warsztatach: stolarskich, krawieckich, ceramicznych,
gastronomicznych, informatycznych, tkackich
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z porad:
doradcy zawodowego, prawnika, rehabilitacji ruchowej.
Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 01.08.2008 r. do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
0 87 520 49 45, 0 665 587 611
Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V37110)

K30301

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

(V50901)

Uczeñ na wsi  pomoc w zdobyciu
wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie
oraz gminy miejsko  wiejskie

16 czerwca 2008r. odby³a siê w Starostwie Powiatowym w
Olecku konferencja pn. Uczeñ na wsi  pomoc w zdobyciu
wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy
wiejskie oraz gminy miejsko  wiejskie , której celem by³o
przybli¿enie jej uczestnikom procedur realizacji programu PFRON.
Dzi z ogromn¹ przyjemnoci¹ informujemy, ¿e wszystkie gminy
z naszego powiatu zainteresowa³y siê finansowym wsparciem
kszta³cenia niepe³nosprawnych uczniów, tj. gminy: Olecko,
Kowale Oleckie, wiêtajno, Wieliczki i przyst¹pi³y do realizacji w/w programu.
Osoby zainteresowane otrzymaniem takiego finansowego
wsparcia powinny zg³aszaæ siê do urzêdów gmin. Wysokoæ
rodków PFRON z tego programu przeznaczonych na dofinansowanie nie mo¿e przekroczyæ w ci¹gu jednego roku szkolnego
dla ucznia szko³y:
- podstawowej lub gimnazjum  2000 z³,
- ponadgimnazjalnej  3000 z³,
- ponadgimnazjalnej zobowi¹zanego do uiszczania op³at za
naukê (czesnego)  4000 z³.
Szczegó³owe informacje na temat programu umieszczone
s¹ na stronie internetowej Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych  www.pfron.org.pl.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

KONCERTOWE LATO 2008

30 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SUWALSKA KAPELA BIESIADNA  Plac
Wolnoci

%
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GEF - wyró¿nia

Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy oraz jego prezes Maria
W. Dzenisiewicz zostali wyró¿nieni tytu³em Wielki Przyjaciel ma³ego GEFu.
GEF jest to program ma³ych dotacji Funduszu Narodów
Zjednoczonych dzia³aj¹cy na rzecz globalnego rodowiska
naturalnego. G³ównie chodzi w jego dzia³alnoci o ekologiê i
ochronê przyrody. GEF w Polsce dofinansowywa³ g³ównie
dzia³ania zwi¹zane z rekreacj¹ ekologiczn¹. Wykorzystuj¹c ten
fundusz Przypisani Pó³nocy dostali dotacje na budowê fragmentów Wiewiórczej cie¿ki, na zagospodarowanie Szyjki oraz
wykonanie tzw. przep³awki (progu wodnego) na Ledze w okolicach ul. Partyzantów.
W czasie tworzenia Wiewiórczej cie¿ki Urz¹d Miejski
zaproponowa³ Stowarzyszeniu wspó³pracê. Wtedy pozyskalimy rodki na tê inwestycjê  mówi Maria W. Dzienisiewicz.  Od tamtego czasu wspó³pracujemy z GEF-em g³ównie propaguj¹c dzia³ania proekologiczne. Organizowalimy spotkania pod wspólnym has³em Szanujmy nasz¹ przyrodê Zielon¹ Krainê jak¹ s¹ Mazury. Szczególnie za w naszych dzia³aniach chodzi³o o Ziemiê Oleck¹ i jej okolice. Wspó³praca z
GEF-em zaowocowa³a tak¹ inicjatyw¹, jak tworzenie Centrum
Edukacji Przyrodniczej Brama do lasu we Wronkach. Cz³onkowie
Przypisanych Pó³nocy, pasjonaci fotografii, byli ju¿ wielokrotnie wyró¿niani za swoj¹ dzia³alnoæ, na przyk³ad Maciej
Kupczyñski.
Projekt Wirtualny przewodnik po krainie EGO zaprasza na

WESELE WIEJSKIE

w oparciu o tradycje z lat 50  tych.
Dnia 30.08. 2008 r.(sobota) od godz. 16:00 do 19:00 na
Placu Wolnoci w Olecku
Prowadz¹cy wesele:
Janina Anuszkiewicz  dyrektor Gminnego Orodka Kultury i Sportu w wiêtajnie;
Janusz Hendzel  radny Powiatu Oleckiego.
PROGRAM:
16.00  Wystêp zespo³u Korowód;
16.10  Powitanie goci i zagajenie;
16.15  Tradycje i obrzêdy w domu Panny M³odej;
17.00  Objazd orszaku weselnego w ko³o Placu Wolnoci;
17.30  Powitanie M³odej Pary;
17.35  Poczêstunek korowajem;
17.45  Wystêp zespo³u Korowód;
18.00  Tañce integracyjne orszaku weselnego z uczestnikami;
18.55  Zespó³ Korowód zaprasza do wspólnego piewania;
19.00  Przejazd orszaku i zaproszonych goci do Gi¿ na Biesiadê Weseln¹.

Remonty ulic miejskich

Trwaj¹ prace remontowe ulic przejêtych od Starostwa.
Rozstrzygniêto ju¿ przetarg na budowê ulicy Sportowej. Bêdzie kosztowa³ ok. 20 tysiêcy z³otych. Od miesi¹ca trwaj¹ prace przy budowie ulicy stanowi¹cej jakby zaplecze alei Lipowych. Po³¹czy ona g³ówny szlak m.in. ze stacj¹ paliw. Prace
maj¹ zostaæ zakoñczone do koñca sierpnia.
Wkrótce zostanie og³oszony przetarg na budowê ul. Zamostowej. Zosta³ sporz¹dzony ju¿ projekt techniczny inwestycji. Budowa ma zostaæ ukoñczona jeszcze w tym roku.

II Festiwal
Nauki i Sztuki

Festiwal Nauki i Sztuki jest bezp³atn¹ imprez¹ edukacyjn¹
o zasiêgu regionalnym, przygotowan¹ przez Wszechnicê Mazursk¹ w Olecku, we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami i organizacjami. Mo¿e w nim wzi¹æ udzia³ ka¿dy, niezale¿nie od
wieku. Warto powiêciæ trochê swojego czasu dla intelektualnego rozwoju, dlatego w imieniu honorowych patronów,
sponsorów, organizatorów i wspó³organizatorów, serdecznie
zapraszam do uczestnictwa w naszym naukowym maratonie.
Do zobaczenia na Festiwalu!
Autor programu  dr Ryszard Kowalski
Program II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku, który odbêdzie
siê w dniach 5-7 wrzenia 2008 r. zamieszczamy na s. 12.

&
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(18a)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

18. Govi Gurvan Sayhan, Mongolia, 16.07.2007 r.
Mongolska jurta nie rozpadnie siê nawet przy trzêsieniu ziemi
Pobudka o godz. 8.30. Praktycznie nie spa³em. W nocy trochê pada³o i wia³ silny wiatr. By³o zimno. Jedna ze cian namiotu k³ad³a siê na mnie, na Tomka te¿. Najlepiej mia³ Soren, bo
le¿a³ w rodku. Myla³em, ¿e zmiecie nas z powierzchni ziemi.
Plecaki le¿¹ce w przedsionku namiotu by³y mokre. Nie ma jak i
gdzie siê umyæ.
Okaza³o siê, ¿e jestemy w dolinie Yo³yn Am i tu¿ za naszym obozowiskiem jest prze³êcz Ohin hötöl. Bardzo w¹skie
przejcie w krêtym i g³êbokim w¹wozie; ledwie przejecha³ sa-

wci¹¿ gotowa³a. Poszed³em wiêc przed siebie. Na linii horyzontu widoczne by³y jurty, wiêc uda³em siê w ich kierunku. Na
pustyni le¿a³y szcz¹tki zwierz¹t i ich koci, przebiega³y jaszczurki i chrab¹szcze. Widzia³em nawet fatamorganê. Kiedy doszed³em do jurt, poprosi³em gospodarzy o mo¿liwoæ ich obejrzenia. Zgodzili siê. Mia³em przy sobie cukierki i pocztówki z
widokiem Olecka, które pos³u¿y³y za prezent koczownikom. Ucieszyli
siê.
Jurta (ger) jest tradycyjnym mieszkaniem koczowników,
zbudowanym z drewnianej kraty pe³ni¹cej rolê szkieletu, pokrytego woj³okiem i brezentow¹ tkanin¹.

Pasterki
mochód. Tu¿ za ni¹ mongolskie dziewczêta pas³y kozy, które
¿ywi³y siê pojedynczymi trawkami, bo prawie nie ma tu ¿adnych rolin. Ale co tam sobie zawsze znajduj¹ do jedzenia.
Mongo³ki dogl¹da³y stada poruszaj¹c siê konno.
Mongolskie kozy nie robi¹ me tylko prrr. Z puchu wyczesanego wiosn¹ z mongolskich kóz wyrabia siê kaszmir. Hodowcy otrzymuj¹cy ponad 30 dolarów za kilogram kaszmiru,
zwiêkszaj¹ w efekcie stada kóz. Nie jest to jednak obojêtne dla
rodowiska, bo eksperci alarmuj¹, ¿e kozy na naturalnych pastwiskach spo¿ywaj¹ tylko wybiórczo oferowane przez ³¹kê roliny,
zaburzaj¹c w ten sposób dotychczasowe bogactwo ekosystemu.
Dzisiaj przejechalimy 200 km, poruszaj¹c siê ca³y czas po
terenie Parku Narodowego Gobi  Govi Gurvan Sayhan. Lancz
zrobilimy przed godzin¹ 13. Zanim Erka ugotowa³a makaron z
warzywami, poszed³em przyjrzeæ siê koniom pas¹cym siê na
niewielkiej po³aci poroniêtej kêpkami trawy. Wróci³em, a Erka

Jurty

Ma³y biznes
Mongolska jurta posiada prawie 3000-letni¹ historiê. Plemiona zamieszkuj¹ce mongolsk¹ ziemiê z dawnych czasów prowadzili koczowniczy tryb ¿ycia, w zwi¹zku z tym potrzebowali
schronienia o prostej konstrukcji, które szybko da³oby siê z³o¿yæ i rozebraæ i które chroni³oby przed surowym klimatem.
Tym wszystkim wymaganiom sprosta³a jurta. Dzisiejszy wygl¹d
jurty sformowa³ siê w procesie d³ugoletnich doskonaleñ. Okr¹g³a forma jurty pozwala racjonalnie wykorzystaæ ca³¹ przestrzeñ,
rozmieszczenie wszystkich mebli i przedmiotów w jurcie jest z
góry ustalone. Wejcie zawsze znajduje siê od strony po³udniowej; piec  tagan porodku; w po³udniowo-zachodniej czêci
znajduje siê uprz¹¿, siod³o i skórzany worek na kumys z kijem
do mieszania fermentuj¹cego napoju; w pó³nocno-zachodniej
skrzynie na ubranie; w pó³nocno-wschodniej ³ó¿ko, a we wschodniej
czêci szafki i naczynia kuchenne.

C.d.n.

'
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Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
 profesjonalne szkolenia ECDL dla osób pracuj¹cych

Techpal Sp. z o.o. prowadzi rekrutacjê na:

Bezp³atne szkolenia komputerowe
Umo¿liwiaj¹ce uzyskanie Certyfikatu ECDL
Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych ECDL

potwierdza umiejêtnoæ korzystania z komputera w zakresie podstawowym.
Trwa akcja rekrutacyjna do I etapu szkoleñ w Olecku

Czas trwania szkoleñ: wrzesieñ 2008 r.  czerwiec 2009 r.
Je¿eli jeste osob¹ pracuj¹c¹ i nie prowadzisz
dzia³alnoci gospodarczej

Wykorzystaj swoj¹ szansê!
Informacje:
Techpal Sp. z o.o. Oddzia³ w Olecku
tel. 0608 215 475
e-mail techpal@techpal.com.pl
www.techpal.com.pl
Projekt jest realizowany w ramach umowy
podpisanej z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie
Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Listy
do redakcji
PAC, dy¿urny historyk i polityk Tygodnika Oleckiego, jak zwykle
raczy nas porcj¹ bzdur, t³umacz¹c
nam, maluczkim, wydarzenia polityczne ostatniego tygodnia. (Zgadza
siê tylko wstêp, ¿e ... znowu minê³o 7 dni).
Zdaje siê mniemaæ w swej wielkoci i perfekcyjnej znajomoci historii i polityki, ¿e je¿eli przedstawi fakty tak jak chcieliby jego mentorzy, Bliniacy K., a rzeczy niewygodne pominie b¹d przeinaczy,
to ciemny lud to kupi.
Otó¿ nie kupi i ju¿ od dawna
nie kupuje, czego nie mo¿e zauwa¿yæ PAC. Lud przejrza³, pozna³ butê
i egocentryzm Bliniaków, zapamiêta³
dobrze s³owa o wykszta³ciuchach,
ZOMO, lekarzach, gara¿ach, zapamiêta³ atmosferê podejrzliwoci, insynuacji, prowokacje, pods³uchy,
widowiskowe zatrzymania, areszty
wydobywcze, konferencje telewizyjne i ca³y medialny show.
Ten¿e lud przygl¹da³ siê z coraz wiêksz¹ irytacj¹ prowadzonej
wybiórczo lustracji, deptaniu autorytetów tylko dlatego, ¿e mieli
inne zdanie ni¿ Bliniacy, obserwowa³ z coraz wiêkszym zdumieniem kreowanie nowej polityki historycznej dowodz¹cej, ¿e w³aciwa niepodleg³oæ Polski sta³a siê
mo¿liwa dopiero po wyborczym
zwyciêstwie PiS o Kaczyñskich, a
wczeniej III Rzeczpospolita to
Ubekistan. Lud widzia³ wykorzystywanie instytucji publicznych,
takich jak: IPN, TV publiczna, radio, prokuratura, CB, CBA w interesie partii, jednej partii.
Temu wszystkiemy wyborcy powiedzieli basta, a PAC tego nie rozumie. Powiedzieli doæ nie dlatego, ¿e teraz kochaj¹ Tuska i jego
obietnice wyborcze. Powiedzieli
doæ, bo dosyæ mieli Kaczyñskich,
bo chcieli, ¿eby by³o trochê normalniej.
Je¿eli PAC dalej nic nie rozumie i pisze ci¹gle te swoje bzdury,
to powiem tak jak mój dawny znajomy po kilku g³êbszych: Uczony, szkolony, a g³upi, pier....
Grzegorz K.
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
PORTYK PA£ACU PACA W DOWSPUDZIE
Ludwik Micha³ Pac, urodzony we
Francji (1778-1835), genera³ wojsk polskich i napoleoñskich otrzyma³ w 1797
roku spadek po dalekim krewnym Józefie Pacu. Odziedziczony maj¹tek obejmowa³ m.in. wsie Dowspudê, Raczki i Mazurki.
Pac by³ cz³owiekiem wiat³ym i zapobiegliwym. Sprowadzi³ do swoich w³oci
oko³o 500. farmerów ze Szkocji, Niemiec
i Anglii, ¿eby wród miejscowej ludnoci upowszechniali nowoczesnoæ w
rolnictwie. Osadnicy za³o¿yli now¹ wie
o nazwie Szkocja (znajduje siê tu¿ przy
Dowspudzie) oraz folwarki: Covenlock,
New York (dzi: Pruska Wielka), Longwood (Ludwinowo), Linton, Berwik
(Korytki) i Bromfield (Józefowo).

Prawdopodobnie na parterze znajdowa³y siê: kaplica, salony, archiwum, biblioteka i jadalnia, a na piêtrze  mieszkanie w³aciciela i jego rodziny. Prawe
skrzyd³o boczne mieci³o zbiory militariów, a lewe  galeriê malarstwa i oran¿eriê. Pomieszczenia te by³y zdobione polichromi¹ i freskami.
Piwnice równie¿ mia³y dwie kondygnacje  w górnej znajdowa³y siê ³azienki urz¹dzone wed³ug wzorów staro¿ytnych, mieszkania dla s³u¿by, kuchnia
i inne pomieszczenia gospodarcze; w dolnej
 studnia.
Pa³ac otoczony by³ parkiem zaprojektowanym przez angielskiego ogrodnika Johna Heitona. By³ te¿ kryszta³owy basen.
Po powstaniu
listopadowym Ludwik Pac wyemigrowa³. Jego dobra zosta³y skonfiskowane przez rz¹d carski. Czêæ wyposa¿enia ukryto w kocio³ach w Raczkach i Janówce. Po
licytacji w latach
Wojtek, ja, Romek - Czarek fotografuje - w Szkocji.
1834-1835 pa³ac
kupi³ rosyjski geW swoich maj¹tkach nowy w³aci- nera³ Miko³aj Sulima, a póniej przechociel wprowadzi³ wiele zmian  nowe me- dzi³ on z r¹k do r¹k, a¿ w koñcu zanietody produkcji rolnej (stosowanie p³o- dbywany uleg³ zniszczeniu. W 1867 roku
dozmianu), upowszechni³ uprawê ziem- zosta³ rozebrany  z pa³acowej ceg³y wyniaków, hodowlê koni i owiec. W 1816r. budowano prawdopodobnie koszary i cerw Dowspudzie powsta³a wytwórnia ma- kiew w Suwa³kach. Z dawnego przepychin, produkuj¹ca m³ockarnie porusza- chu zachowa³ siê tylko imponuj¹cy porne kieratem lub ko³em m³yñskim, siew- tyk (w kolorze ró¿owo-³ososiowym) oraz
niki, p³ugi, opielacze, m³ynki do wyrobu wie¿a, zwana bociani¹.
Do portyku i do wie¿y idzie siê przekasz i m¹ki itp. Produkowano tak¿e wyposa¿enie browaru, gorzelni, garbarni, piêkn¹ alej¹ likrochmalni, olejarni. Powsta³a szko³a powo-grabow¹, mijaj¹c zarolnicza.
W latach 1820-1827 Ludwik Pac wy- b u d o w a n i a
budowa³ w Dowspudzie reprezentacyj- Z e s p o ³ u
ny pa³ac w stylu angielskiego neogoty- Szkó³ im. Gen.
ku wed³ug projektu Piotra Bosia. Praca- Ludwika Mimi wykoñczeniowymi kierowa³ Henryk cha³a Paca.
Na terenie
Marconi.
Pa³ac by³ dwukondygnacyjny i sk³ada³ parku popa³asiê z korpusu g³ównego, w którego na- cowego utworo¿nikach umieszczono cztery smuk³e rzono cie¿kê
wie¿yczki oraz dwóch wê¿szych skrzy- p o z n a w c z ¹
de³ bocznych zakoñczonych omiobocz- Park w Donymi pawilonami. Nad korpusem g³ów- wspudzie 
nym wznosi³a siê nadbudówka zwieñczona natura i histoattyk¹ i pinaklami, a jego przedni¹ czêæ ria. cie¿ka
zdobi³ mocno wysuniêty portyk pe³ni¹- rozpoczyna
cy rolê podjazdu. W niszach na fronto- siê i koñczy w
wej elewacji sta³y rzeby królów polskich. Dowspudzie,

Wie¿a Bociania
oznakowana jest kolorem ¿ó³tym, jej d³ugoæ wynosi 1,6 km. Pomimo, ¿e jest
stosunkowo krótka, pozwala na poznanie interesuj¹cej historii Dowspudy (w
tym historiê pa³acu i parku, historiê jej
kolejnych w³acicieli) oraz zaznajomienie siê z otaczaj¹c¹ przyrod¹ i ró¿nymi
formami jej ochrony (elementy przyrody parku pa³acowego i alei lipowej 
pomnik przyrody, Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy, Puszczy Augustowskiej, itp.).
Dziêki 32. tablicom informacyjnym rozmieszczonym na ca³ej d³ugoci cie¿ki
mo¿na nauczyæ siê przede wszystkim
rozpoznawania powszechnie wystêpuj¹cych w polskim krajobrazie gatunków drzew
i krzewów.
**

Ruiny pa³acu zwiedzali i fragmentem cie¿ki poznawczej przechadzali siê: Czarek Lasota, Romek Leniewski, Wojtek Jegliñski
i ja; w sobotnie ciep³e przedpo³udnie 5 kwietnia
2008 r.

Portyk
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Dwie galerie

W przeci¹gu dwóch dni, 16 i 17 sierpnia, otwarto na terenie powiatu oleckiego dwie nowe galerie sztuki. Pierwsza zainaugurowa³a dzia³alnoæ w Monetach (gmina Kowale Oleckie), druga za we Wronakch (gmina wiêtajno).

Monety

Pierwsza z nich uroczycie i z wielk¹ pomp¹ zorganizowa³a
wystawê rysunku i malarstwa bardzo m³odego, bo zaledwie
trzynastoletniego Jakuba Sobczaka.
Jakub jest absolwentem SP nr 3 w Olecku, która przyzna³a mu tytu³ Primus Inter Pares. Jako uczestnik wielu konkursów plastycznych i teatralnych aktywnie wzbogaca³ ¿ycie kulturalne szkó³, do których uczêszcza³ (...)
Wszystkie jego spotkania ze sztuk¹ s¹ dla niego ród³em
silnych prze¿yæ i inspiruj¹ go do samodzielnych dzia³añ twórczych. Tematyka prac jest zró¿nicowana i wiadczy o jego
bogactwie wiedzy.
Kuba jest wszechstronnie uzdolniony: pasjonuje go przyroda, historia, muzyka, a nade wszystko rysunek i malarstwo. Próbowa³ swoich si³ w rzebie (...) czytamy w katalogu
wystawy.
Galeria i wystawa powsta³a w Monetach z inspiracji Ma³gorzaty i Zbigniewa Terepków w jednym z adaptowanych
m.in. na ten cel budynków.

Wronki

Druga z galerii powsta³a we Wronkach, a dok³adniej we Wronkach Ma³ych, gdzie
osiedlili siê
Konrad Waraksa i Ma³gorzata Waraksa  absolwenci
ASP z £odzi
i Warszawy.
To na terenie ich siedliska, w adoptowanej do tego
celu stodole,
powsta³a druga
galeria. 17 wrzenia zainaugurowa³a swoj¹
dzia³alnoæ wystaw¹ poplenerow¹.

W wystawie udzia³ wziêli Katarzyna, Ma³gorzata, Konrad i Antoni Waraksowie, Bartosz Mylak oraz Wojciech
£ukasik.
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II Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku

Program II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku
57 wrzenia 2008 r.
Pi¹tek, 5.09.2008 r.
10:00-15:00 Aula B Konferencja przygotowana przez Centrum Informacji o rodowisku Ministerstwa rodowiska, w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej nt. Genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) a rodowisko przyrodnicze
Szczegó³y w odrêbnym programie i na stronie
internetowej www.ekoportal.gov.pl
Pi¹tek, 5.09.2008 r., Koció³ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w.,
ul. Zamkowa 6
godz. 16.00 Wiwat Akademia .... Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 z udzia³em J.E. Ks. Biskupa £owickiego Józefa Zawitkowskiego.
Sobota, 6.09.2008 r., Aula B
10.00  10.45 Wojciech Starzyñski  prezes Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego w Warszawie. Czy
edukacja narodowa musi byæ pañstwowa?
Ziemia Olecka  kraina z mleka i miodu s³yn¹ca!
10.50  11.40 prof. Zdzis³aw ¯bikowski, Katedra Mleczarstwa i Zarz¹dzania Jakoci¹, Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Piæ, czy nie
piæ? Mleczne napoje fermentowane.
11.45  12.00 Anna £uczko-Staszków, Prezes Zarz¹du OSM
w Olecku. Firma z certyfikatem. Prezentacja osi¹gniêæ Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Olecku.
12.05  12.20 Szymon Kalejta, Prezes Oleckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Prezentacja osi¹gniêæ OSP
Pszczó³ka.
12.30  13.15 dr Piotr Michalik, Wszechnica Mazurska w
Olecku. Produkty pszczele a zdrowie cz³owieka.
13.30  14.15 dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Mikologii,
Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Leni d¿entelmeni. Grzyby kapeluszowe.
14.20  14.50 dr Lech Pietrzak, Wszechnica Mazurska w
Olecku. Jak zobaczyæ to, czego nie widaæ, czyli
kto siê budzi, gdy my idziemy spaæ?
15.00  15.30 prof. Stanis³aw Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Ca³kiem powa¿nie
o smoku w Olecku i ochronie przyrody.
Hol i otoczenie budynku dziekanatu Wszechnicy Mazurskiej
(godz. 10.00  15.00)
Stoiska promocyjne firm mleczarskich i pszczelarskich.
Stoiska rzemios³a artystycznego i warsztaty rzebiarskie pod
kierunkiem Józefa Niewiñskiego.
Sobota, 6.09.2008 r. Sala komputerowa
12.00  13.30 prof. Stanis³aw Czachorowski, Katedra Ekologii
i Ochrony rodowiska, Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Nauczanie na odleg³oæ z wykorzystaniem Wikipedii, czyli i Ty
mo¿esz byæ wspó³autorem encyklopedii.
13.45  15.00 mgr Joanna Koz³owska, Orodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowañ Komputerów w
Warszawie. Pomiary komputerowe w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych.
Sobota, 6.09.2008 r. Godziny popo³udniowe. Regionalny
Orodek Kultury w Olecku, Plac Wolnoci 22

16.00  16.15 Czêæ oficjalna. Wyst¹pienie w³adz WM, goci i sponsorów.
16.15  16.30 Wrêczenie Medali Mazurskiej Niezapominajki (II edycja).
Og³oszenie laureatów konkursów plastycznych.

16.30  17:30  Poezja i muzyka, prof. Leszek Rogalski,
Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie Wiersze nadziei. Uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia w Olecku.
17.45  18.25  Przyroda w obiektywie Wiktora Wo³kowa Moje Podlasie
18.30  19.20  Biebrza i okolice. Przyrodnicza gawêda dr
Paw³a wi¹tkiewicza.
Sobota, 6.09.2008. Zajêcia terenowe (wieczorne)
Zbiórka przed budynkiem dziekanatu WM.
19.30  dr Artur Baranowski, Wszechnica Mazurska w Olecku. Z³ap owada! Poznaj techniki terenowej
pracy entomologa. Czêæ I.
Niedziela, 7.09.2008 r. Aula B
9.00  9.45  dr Krzysztof Hermanowicz, Oddzia³ Ortopedii
Szpitala w Bielsku Podlaskim. Zabiegi artroskopowe w ortopedii.
9.55  10.25
Jaromir Krajewski, Dyrektor PK Puszczy Rominckiej. Przyroda Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej.
10.30  11.00
Krzysztof Wolfram, prezes Fundacji Zielone P³uca Polski. Srebrne gody Zielonych P³uc
Polski.
11.10  12.00
dr Lubosza Weso³owska, Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Wszechnica
Mazurska w Olecku. Ekspansja obcych gatunków
rolin i zwierz¹t na terenie Polski.
12.10  12.55
dr Janusz Korbel, Mapa kulturowa Regionu Puszczy Bia³owieskiej.
13.00  13.45
dr Maciej Ambrosiewicz, Prezes Augustowko  Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.
Ile zosta³o z dziedzictwa Rzeczpospolitej?
13.50  14.35
mgr Tadeusz Radziwonowicz, Augustowko
 Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Dzia³ania administracji terenowej wobec struktur
wyznaniowych na terenie pó³nocnych powiatów województwa bia³ostockiego w latach 1956
 1975.
14.40
Niespodzianka na zakoñczenie.
Niedziela, 7.09.2008 r. sala 102
10.00  12.00 dr Artur Baranowski, Wszechnica Mazurska w
Olecku. Oznacz owada! Poznaj techniki pracy entomologa. Cz. II.
Wystawy i stoiska informacyjne do odwiedzenia i obejrzenia
w czasie trwania festiwalu

1. Maciej Kupczyñski  W Boreckiej kniei
2. Grzegorz Fiedorowicz  Grzyby wielkoowocnikowe Polski, Panamy i Kostaryki.
3. X lat Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej - przyroda
parku.
4. 25 lat Zielonych P³uc Polski.
5. Prace plastyczne nades³ane na festiwalowe konkursy: Przyrodniczy
ekslibris i Ró¿norodnoæ naszej przyrody
6. Ekspozycja Centrum Informacji o rodowisku Ministerstwa rodowiska na temat: Genetycznie zmodyfikowane organizmy a rodowisko przyrodnicze.
7. Stoisko promocyjne Fundacji Ekonomistów rodowiska i Zasobów
Naturalnych Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko, Bia³ystok

!

Regaty
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Na zupe³nie g³adk¹ taflê jeziora Oleckie
Wielkie w dniu 24 sierpnia o godz. 11:00
z przystani ¿eglarskiej wyp³ynê³o 6 ¿aglówek klasy Omega aby wzi¹æ udzia³
w regatach o nagrodê Zak³adu Fotograficznego Foto Studio w Olecku.
Po kilkudziesiêciu minutach trochê
powia³o i sêdzia zawodów, wicekomandor Klubu Wodnego Leszek Kaszuba
puci³ pierwszy wycig. Od pocz¹tku
ukszta³towa³a siê czo³ówka, która wlaczy³a o podium. Po czwartym wycigu o
wygran¹ mog³y walczyæ ju¿ tylko dwie
za³ogi. Regaty zakoñczy³y siê a¿ po szeciu wycigach, z których trzy ostatnie
zosta³y skrócone ze wzglêdu na s³aby
wiatr  1-20B.
Zwyciê¿y³a za³oga w sk³adzie Andrzej Kociñski  sternik, Waldemar
Byczkowski  za³oga.
Na 2. Miejscu uplasowa³a siê za³oga: Konrad Lasota  sternik, Sebastian Kurzynowski  za³oga, a na 3.
Pawe³ Barwiñski  sternik, Adam Michniewicz  za³oga.
Nagrody wrêcza³ sponsor Waldemar Byczkowski. Regaty zakoñczy³o
spotkanie i poczêstunek przy ognisku, gdzie tym razem nie by³o d³ugich dyskusji, poniewa¿ nie by³o
w¹tpliwoci kto tym razem by³ najlepszy.
Fot. Boles³aw S³omkowski
29 sierpnia Regionalny Orodek Kultury w Olecku zaprasza na dwie sztuki teatralne w wykonaniu Towarzystwa Artystycznego Medyków. Pocz¹tek o godz. 19:00, sala AGT, wstêp wolny.
Lilije Adama Mickiewicza
Drugi pokój Zbigniewa Herberta
Re¿yseria: Joanna Samborska
Scenografia: Agata B¹k, Katarzyna Pytka
Re¿yseria: Halszka Ko³aczkowska
Obsada:
Scenografia: Agata B¹k, Katarzyna Pytka
Pani: Patrycja Kuzdak
Obsada:
Pan: Liliana Kowalik
On: Joanna Samborska
Pustelnik: Halszka Ko³aczkowska
Ona I: Liliana Kowalik
Brat I: Andrzej Or³owski
Ona II: Halszka Ko³aczkowska
Bart II: Bart³omiej Kurobiowski
To, co jest za cian¹: Patrycja Kuzdak
Hanka: Marta Palej
Za cian¹ mo¿e wydarzyæ siê wiele. Gorzej, gdy wydarzeDziecko: Agata B¹k
nia te staj¹ siê czêci¹ naszego w³asnego ¿ycia. Cz³onkowie
Lilije Adama Mickiewicza to ballada opowiadaj¹ca przeTowarzystwa Artystycznego Medyków wystawi¹ dramat Drugi
ra¿aj¹c¹ historiê o morderstwie i chêci ucieczki od pope³nionepokój Zbigniewa Herberta, wykorzystuj¹c minimalizm w scego czynu, która nie traci na aktualnoci w obecnych czasach.
nografii oraz grze aktorskiej, by nie przyæmiæ si³y i wymowy
Dlatego te¿ aktorzy Towarzystwa Artystycznego Medyków
s³ów tego utworu. S³ów, w których zawarta jest historia ma³postawili sobie za cel wystawienie tej sztuki oraz zabranie wi¿eñstwa, z niecierpliwoci¹ oczekuj¹cego mierci osoby zza
dza w podró¿ po ludzkich s³abociach i bojani o przysz³oæ.
ciany. Czy zmienia siê ich zwi¹zek? Czy zmieniaj¹ siê oni sami?
Surowoæ obrazu, liczne niedopowiedzenia i treæ zawarta nie
Warto zobaczyæ, jak temat mierci, tak przez wszystkich odsutylko w s³owach, ale i pomiêdzy nimi, pozwala na odkrycie w
wany, mo¿e staæ siê podstaw¹ ¿ycia.
tym utworze czego wiêcej ni¿ opowieæ o zabójstwie.

"
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* APB rasowy zespó³ muzyczny, tel. (087) 523-91-57 V48502
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48003
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 A17510
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41807
(V44605)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

PUB PIWNICA

(V48905)

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26206
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47104
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1733
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V41108

Przemys³aw Atkielski

(V49602)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V40808

(V28715)

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17410
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26107

ADLER

RA
TY
!

(V49702)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38809

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26007

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

(V49102)

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

L9301

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V42906)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V50101)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19601

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9401
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43905
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8404
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39009
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24209

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49902
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50801
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44005
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9003
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17820
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V50701
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50
V40508
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42806
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V41008
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51201
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L6709
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V38709
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41907
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V38509
V47702

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49312
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48303
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A19501
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42207

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(V38409)

US£UGI

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4432)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43106

US£UGI

#

Tygodnik Olecki nr 34 (554)

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2133

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5225
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K933
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1033
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27205
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1533
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8903
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44305

(V49402)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V43605)

(V49202)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

(K27305)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* oddam suczkê w dobre rêce, tel. 0-504-244-400
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

A18405
V49332

PRACA
* Hotel Olecko zatrudni osoby na stanowiska: kierownik klubu
nocnego, ksiêgowy, kelner, barman, recepcjonista, pokojowa, pomoc kuchenna, tel. 0-509-909-772
V52001
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18505
* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-609-048-521 K29602
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19301
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3315
* przyjmê ucznia do masarni, tel. 0-691-407-184
V45804
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19102
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10201
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 A18605
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L9201

SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51001
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49512
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja,
tel. 0-513-012-024
V49612
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19602
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50111
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A18903
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 A18008
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A19401
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V51021
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51031
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569 V37130
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V51041
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K27405
* Fiata CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9401
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A18703
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A18803
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K42007)

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41707
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10101

* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51051
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K30401
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V51061
* mieszkanie 46,5 m.kw., tel. 0-503-011-169
K27904
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V51071
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L8603
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-692-117-798
K29801
* mieszkanie M4, 73 m.kw., ul. Parkowa, II piêtro, 204.400
z³otych, do negocjacji, tel. 0-661-033-918
K28203
* mieszkanie, okazjonalnie, 52 m.kw., pierwsze piêtro, po remoncie, tel. 0-516-954-060
L9102
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49322
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49412
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49422
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37010
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42217
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19202
* VW Golf II, 1,6TD, 1991, wspomaganie, tel. 0-604-571-902 V49712
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V51081
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V51091
WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe, nieumeblowane, II
piêtro, centrum, od wrzenia, tel. 0-664-964-250
K30101
* Hotel Olecko wydzier¿awi pomieszczenie na dzia³alnoæ fryzjersk¹, tel. 0-509-909-772
V52011
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19002
C.d. WYNEJEM na s. 16
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(V51902)

PROWADZIMY NABÓR DO SZKÓ£ ZAOCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:

WYNAJEM
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18107
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49912

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych

(3-letnie na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej)

Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych
(2-letnie na podbudowie szko³y zawodowej)
Szko³y Policealnej dla Doros³ych
kszta³c¹cej w zawodach:
technik rachunkowoci,
technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
technik informatyk, technik administracji,
technik us³ug kosmetycznych
Nasze atuty to:
 wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu doros³ych
 wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
 w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp
baza dydaktyczna
 przyjazna atmosfera sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
 wsparcie doradcy zawodowego

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 520 26 35, 087-520 00 90; 605 545 324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl; www.zdz.bialystok.pl

(A17609)

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

15

wrzenia

tel. 520-23-36

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(V49002)

GRÜNLAND

Olecko, Aleje Lipowe 3

(V37010)

oferuje brykiet opa³owy

Jerzy Miliszewski

L

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

(087) 520 40 29
K28004

%
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Kalendarz imion

23 sierpnia
 22 wrzenia
Co przyniesie rok?
Wiele interesuj¹cych propozycji, mo¿liwoci, korzystnych
znajomoci. Niech Ciê
nie martwi¹ drobne niepowodzenia w
pracy i ¿yciu towarzyskim: obróc¹ siê
na twoj¹ korzyæ.
Twoje samopoczucie?
Jeli zasiedzisz siê przed telewizorem,
zap³acisz za to przypad³ociami uk³adu
trawiennego i bardzo utyjesz. Dlatego
pamiêtaj o ruchu i czynnym wypoczynku. Latem wybierz siê nad morze.
Mi³oæ i uczucie?
Zapragniesz czuæ siê potrzebny komu i kochany. W perspektywie interesuj¹ca, odnowiona po latach znajomoæ.
Mo¿e warto zwróciæ siê do niej na d³u¿ej? Rozwa¿ sprawê.

29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Ma³gorzaty, Michaliny, Rebeki, Ró¿y, Tekli
Benona, Czêstowoja, Feliksa, Micha³a,
Mirona, Szczês³awa, Szczêsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda, wiêtos³awa
1 wrzenia
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronis³awy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronis³awa, Bronisza, Dzier¿ys³awa,
Egona, Idziego, Wiktora, Wiktoriana

Nasz przepis
Oleckie ciasto owocowe

6 ³y¿ek m¹ki, 6 ³y¿ek cukru, 3 jajka, 1/2 kostki margaryny, 2 p³askie
³y¿eczki proszku do pieczenia, 20 dag
wie¿ych owoców (wypestkowanych
liwek, wydrylowanych wini, agrestu), t³uszcz, tarta bu³ka, cukier puder, pó³ ³y¿eczki cynamonu.
Margarynê rozpuszczamy, a po
ostudzeniu dodajemy cukier, m¹kê
zmieszan¹ z proszkiem do pieczenia,
jajka i szczyptê soli. Wszystkie sk³adniki mieszamy i do masy dodajemy
owoce poprzednio posypane i wymieszane z cynamonem. Ciasto wlewamy
do wysmarowanej t³uszczem i wysypanej tart¹ bu³k¹ formy. Pieczemy w
rednio nagrzanym piekarniku. Gotowe ciasto posypujemy cukrem pudrem.



26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza,
Konstantego, Konstantyna, Maksyma,
Wierzchos³awa, Wiktora, W³astymira,
Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gos³awy, Ma³gorzaty, Moniki,
Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gos³awa,
Józefa, Kakasantego, Przedzis³awa, Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia (wiêto lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Sobies³awa, Stronis³awa,
Wyszomira

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie
o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce
pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym
miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia
i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je
w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej
strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w
ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w
najbli¿szym wydaniu pisma.

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Ka¿dy lekarz ma swoj¹ ulubion¹ chorobê.
Henry Fielding

PRZYS£OWIA

 Kot nie³owny, ch³op niemowny czêsto g³odny.
 Boæki odlecia³y - podwieczorki zabra³y.
 Od g³odowych cierpieñ najlepsze lekarstwo  sierpieñ.
 Na w. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze siê poczyna.
 Mg³a opada, bêdzie pogoda, mg³a w
górê idzie, bêdzie deszcz.
 Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki ca³y
wrzesieñ zleci.
 Jaki czas oko³o w. Idziego (1 wrzenia), takie powietrze trwaæ bêdzie cztery
tygodnie.
 Jaki pierwszy wrzesieñ, taka bêdzie
jesieñ.
 w. Idzi (1 wrzenia) nic ju¿ w polu
nie widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia) k³osa w polu nie
widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia), siaæ wyjdzij.
 Wielka dla zbó¿ i siewu wygoda, gdy
z w. Idziego (1 wrzenia) pogoda.
 w. Idzi (1 wrzenia), podwieczorka
nie widzi.
 Chmiel zbieraæ oko³o w. Idziego (1
wrzenia) i chowaæ porz¹dnie do
zwietrzenia.

Marchewka
usuwa robaki

2-3 razy dziennie dajemy dziecku porcjê
utartej marchewki. Zawarte w marchwi
zwi¹zki zniszcz¹ paso¿yty i dzia³aj¹ bakteriobójczo.

Papier

¯adnej kartki papieru nie mo¿na z³o¿yæ wiêcej ni¿ siedmiokrotnie.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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K¹cik szachowy (56)
W dniu 6 sierpnia
o godz. 9.00 w Miejskim Orodku Sportu
i Rekreacji odby³ siê turniej szachowy o
Puchar Burmistrza Olecka. Pomimo, i¿
termin by³ doæ nietypowy jak na rozgrywanie zawodów (roda), to i tak wziê³o
w nich udzia³ wielu utalentowanych szachistów z Olecka. Nale¿y wspomnieæ

nut dla ka¿dego zawodnika na rozegranie ca³ej partii) oraz sklasyfikowany zosta³ w dwóch kategoriach: OPEN i juniorów do lat 12. Doskonale zagra³ Micha³ Brynda, który wygra³ wszystkie partie,
nie daj¹c ¿adnych szans przeciwnikom.
Z kompletem punktów zapewni³ sobie
zwyciêstwo w klasyfikacji generalnej ju¿
po szeciu rundach! Znacznie wiêcej emocji

Na zdj. od lewej(góra): Micha³ Brodowski, Joanna Grzyb, Andrzej Grzyb,
Piotr Cichanowicz, Micha³ Brynda, Wojciech Jegliñski, (dó³): Patryk Sitkowski, Szymon Kowalewski, Konrad Konewko i Gabriela Jegliñska.
równie¿, ¿e pogoda nie zachêca³a do wychodzenia z domu z powodu nieprzyjemnego wiatru i intensywnie padaj¹cego
deszczu, co oczywicie te¿ mia³o wp³yw
na frekwencjê. Jednak te drobne mankamenty nie os³abi³y ducha sportowej rywalizacji. Turniej rozegrany zosta³ systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund tempem P15 (piêtnacie mi-

dostarczy³a nam walka o kolejne miejsca medalowe, a zw³aszcza pojedynek pomiêdzy Micha³em Brodowskim a Andrzejem Grzybem. Obaj zawodnicy spotkali
siê ju¿ w drugiej rundzie i mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to najbardziej emocjonuj¹cy, a zarazem dramatyczny pojedynek w
ca³ym turnieju. Po doæ wyrównanej walce
w debiucie i grze rodkowej Micha³ po-

W dniach 29-30 .07.2008r. w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odby³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich P-30.
Mistrzostwa zosta³y rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
w kategoriach wiekowych do lat
8,10,12,14,16 i 18  odrêbnie w konkurencjach dziewcz¹t i ch³opców.
Tempo gry: 30 minut dla zawodnika
na rozegranie ca³ej partii. W zawodach
udzia³ wziê³o prawie 700 zawodników reprezentuj¹cych kluby sportowe z ca³ego kraju.
Szachy jako gra królewska ciesz¹
siê najwiêkszym uznaniem wród ch³opców, którzy w tegorocznych mistrzostwach stanowili wiêkszoæ zawodników:

pe³ni³ fatalny b³¹d, po którym Andrzej
zdoby³ wie¿ê. Pomimo tak du¿ej przewagi
wynik partii nie by³ jeszcze przes¹dzony ze wzglêdu na ma³¹ iloæ czasu, jak¹
posiada³ Andrzej. Oko³o kilkudziesiêciu
sekund na to, aby zakoñczyæ partiê matem!
Przypomnê, ¿e zawodnik, który przekroczy czas (z pewnymi wyj¹tkami) przegrywa partiê. W tym momencie partia
nabra³a b³yskawicznego tempa. Na szachownicy by³o jeszcze sporo figur, a
Micha³ broni³ siê bardzo dobrze. Pomimo, i¿ z posuniêcia na posuniêcie przewaga Andrzeja by³a coraz wiêksza, to
po ka¿dym posuniêciu traci³ on cenne
sekundy, co z kolei przybli¿a³o do zwyciêstwa Micha³a. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e takim w³anie wynikiem zakoñczy siê ta partia. Jednak tempo rozgrywania tej partii nie pozwala³o na dok³adn¹ grê. Micha³ pope³ni³ kolejny fatalny b³¹d, po którym dosta³ mata. Jako
ciekawostkê mo¿na dodaæ, ¿e tu¿ po
zwyciêstwie Andrzej sprawdzi³ ile czasu
pozosta³oby mu do koñca partii gdyby
Micha³ zagra³ prawid³owo by³o to oko³o
trzech, czterech sekund! Po tym zwyciêstwie Andrzej wskoczy³ na drugie
miejsce i utrzyma³ je do koñca turnieju.
Natomiast Micha³ po pora¿ce szybko siê
pozbiera³, odniós³ kilka ³adnych zwyciêstw i ostatecznie zaj¹³ trzeci¹ pozycjê. Czwarte miejsce wywalczy³ Piotr Cichanowicz, pi¹te Joanna Grzyb, a szóste Wojciech Jegliñski.
Wród juniorów do lat 12 pierwsze
miejsce zaj¹³ Patryk Sitkowski. Prowadzenie uzyska³ od pierwszej rundy i nie
odda³ go ju¿ do samego koñca. Drugie
miejsce zaj¹³ Szymon Kowalewski, trzeci¹ pozycjê wywalczy³ Konrad Konewko, a na czwartym miejscu znalaz³a siê
najm³odsza uczestniczka turnieju Gabriela
Jegliñska.
ch³opcy  472 , dziewczêta  226.
Tradycyjnie, jak co roku, w zawodach uczestniczyli zawodnicy MLKS
Czarni Olecko  rodzeñstwo Kamil i
Marta Gryglas. W kategorii dziewcz¹t
do lat 16 Marta uzyska³a 4 pkt zajmuj¹c
30. miejsce w kraju. Natomiast Kamil w
kategorii ch³opców do lat 10 z dorobkiem 4,5 pkt uplasowa³ siê w rodku tabeli , zajmuj¹c 47. miejsce na 101 zawodników.

'
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Siatkówka
17.08.08r. odby³ siê turniej siatkówki
pla¿owej. Wziê³y w nim udzia³ 4 pary. 1.
miejsce zajê³a para z Olecka Daniel Waszkiewicz-Maciej Kondrad, 2. miejsce para
Damian Lewandowski-Kacper Wasilewski z E³ku, 3. miejsce para Roman
Dobreñko-Rafa³ Kamierczak z Olecka.

Tenis ziemny

L.p.

1
2
2
3
4
5
6
7

W Turnieju Tenisa Ziemnego o puchar dyrektora MOSiR w Olecku 1. Miejsce
zaj¹³ Dariusz Karniej, który pokona³
Tomasza Sitko z E³ku po zaciêtym meczu 9:7, 3. miejsce zaj¹³ Marcin Pokrzywnicki z Warszawy. W turnieju startowa³o 16 osób.

10

Pi³ka no¿na

14

8
9

11
12
13

15

Sokó³ Sokó³ka - Czarni Justyna
Olecko 0:1
Uda³ siê Czarnym Justyna Olecko wyjazd do Sokó³ki na mecz z tamtejszym
Soko³em. Czarni wygrali go po bramce
samobóczej zawodnika Soko³a w pierwszej po³owie 1-0. Gratulacje dla Trenera
i pi³karzy.
Czarni rozpoczêli mecz w nastêpuj¹cym sk³adzie: G¹siorowski, Wasilewski
Micha³, Ryszkiewicz, Koz³owski £ukasz,
Witanowski,Paszkowaski,Wyszyñski,
Onofryjuk, Bieræ, Strychalski, Szarnecki. Na zmiany weszli Jarmo³owicz, Kolik, Cwaliñski.
Nasza dru¿yna od pocz¹tku spotkania nastawi³a siê na kontrataki. To gospodarze atakowali, ale ich ataki by³y
rozbijane jeszcze przed polem karnym
G¹siorka. Nasi kontratakowali i stwarzali grone sytuacje. W 41 minucie przed
polem karnym Soko³a zosta³ sfaulowany Bieræ. Rzut wolny wykonywa³ Strychalski. Do górnej pi³ki wyskoczyli obroñca
gospodarzy i Ciapek. Pierwszy pi³kê dopad³
obroñca i tak niefortunnie j¹ wybija³, ¿e
strzeli³ sobie samobója. Po przerwie obraz gry za wiele siê nie zmieni³. Sokó³ka
nadal atakowa³a, ale nieskutecznie. Natomiast Czarni mieli co najmniej dwie
dogodne sytuacje do podwy¿szenia
wyniku. Nasz napastnik w jednej z nich
przegra³ pojedynek sam na sam z bramkarzem, a w drugiej strzeli³ w poprzeczkê.
Najgroniejszym strza³em Sokó³ popisa³ siê z rzutu wolnego, kiedy to pi³ka
o centymetry minê³a nasz¹ bramkê. Po

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

Termin

III liga

Klasa A SENIOR
(wszystkie mecze na
stadionie w
Wieliczkach)

10.08
VÊGORIA
X
NIEDZIELA
D-15.00
13.08
D-17.00 - ZNICZ
X
RODA
B.PISKA -PP
16.08
WARMIA
X
SOB.
W-17.00
17.08
ROMINTA
X
NIEDZIELA
D-15.00
20.08
SOKÓ£
X
RODA
W- 17.00
23.08
X
X
SOBOTA
24.08
ORZE£
HETMAN
NIEDZIE..
D-15.00
D-15.00
30.08
ZAM BRÓW
X
SOBOTA
W-16.00
31.08
PROSTKI
X
NIEDZIE.
W-14.00
6.09
X
X
SOBOTA
OLIMPIA ELBL¥G
POGOÑ RYN
7.09
D-15.00
D-15.00
NIEDZIELA
13.09
X
X
SOBOTA
14.09
POGOÑ £APY JURAND BARCIANY
NIEDZIELA
W-13.00
W-14.00
20.09
X
X
SOBOTA
21.09
MR¥GOVIA
WILCZEKD-15.00
NIEDZIE.
D-15.00
27.09
MIELNIK
X
SOBOTA
W-15.00
START KRUKLANKI
28.09
X
W-14.00
NIEDZIE.
4.10
SOBOTA
5.10
NIEDZIELA
11.10
SOBOTA
12.10
NIEDZIELA
18.10
SOBOTA
19.10
NIEDZIELA
25.10.
SOBOTA
26.10
NIEDZIELA
2.11
NIEDZIELA
9.11
NIEDZIEL.

JUNIOR

JUNIOR
M£ODSZY

TRAMPKARZE

X

X

X

X

X

X

X

MAMRY
D-12.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RONA 03 II E£K
W – 10.30

BIA£A PISKA
W – 14.00

BIA£A PISKA
W – 12.00

X

X

ROMINTA
D– 10.00

X
X

X

X

MAZUR PISZ
D-14.00

HURAGAN PISZ
D-12.00

START
W-12.00

X

X

X

X

X

PROSTKI
D-10.00

MR¥GOVIA
W-14.00
NIARDWY
D-14.00

MR¥GOVIA
W-12.00
NIARDWY
D-12.00

X

X

X

SALÊT BO¯E
W-12.00

MIKO£AJKI
W-14.00

MAZUR E£K
D-10.00

X
X

X

X

X

JURAND
BARCIANY
D-12.00

VÊGORIA
W-11.00

X

X

POGOÑ BANIE
D-14.00

START
D-15.00
HURAGAN
W-16.00

SALÊT BO¯E
D-15.00

X

X

X

X

X

X

MAMRY
D-10.00

WYDMINY
W-15.00

WYGRYNY
W-14.00
GRANICA
KÊTRZYN
D- 14.00

WYGRYNY
W-12.00

X

OLIMPIA MI£KI
D-12.00

RONA 03 E£K
W-10.30

X
X

X

CRESOVIA
D-15.00
CONCORDIA
W-15.00

START KOZ£OWO
D-14.00

X
SPARTA
D-14.00
SUPRALANKA
W-13.00

X

X

X

X

X

WYDMINY
W-14.00

OLIMPIA MI£KI
D-10.00

MIKO£AJKI
W-14.00

X

X

X

X
X

tym meczu Czarni maj¹ 6 pkt i zajmuj¹ 5.
miejsce w tabeli. Prowadzi Olimpia Elbl¹g, która zdaje siê pewnym krokiem
d¹¿yæ do awansu. W rozegranych dotychczas spotkaniach zgromadzi³a komplet punktów, strzelaj¹c 14 bramek i ¿adnej
nie trac¹c.Drugie miejsce zajmuje Mielnik, maj¹c równie¿ 9 punktów, ale stosunek bramek znacznie gorszy bo 7-1.
Trzecie i czwarte miejsce zajmuj¹ dru¿yny z dorobkiem 7 pkt.
Sk³ady Sokó³: £ukash  Gre, Biernacki, Chary³o, Gie³da (46 Tochwin), Toczyd³owski, £omako, Wojtkielewicz (72
Dzienisowicz), Doroszczyk, Sokó³, Gejdel (60 Sipko); Czarni: G¹siorowski 
Wyszyñski (60 Jarmo³owicz), Wasilewski, Ryszkiewicz, Koz³owski, Witanowski (78 Kolik), Onofryjuk (72 Cwaliñski), Bieræ, Paszkowski, Strychalski, Szarnecki.
Bramki: Gie³da (41  samobójcza). ¯ó³te

X

X

X

X

X

X

kartki: Chary³o, £omako, Doroszczyk (Sokó³), Witanowski, Onofryjuk, Szarnecki
(Czarni). Mecz sêdziowa³ Konrad Lewoñczuk.
III liga  tabela
1. Olimpia E. ........................................ 9
2. Mielnik ............................................ 9
3. Orze³ ................................................ 7
4. Warmia ............................................ 7
5. Czarni .............................................. 6
6. Olimpia Z. ....................................... 5
7. Huragan .......................................... 4
8. Start ................................................ 4
9. Concordia ....................................... 4
10. Mr¹gowia ...................................... 4
11. Cresovia ........................................ 3
12. Sparta ............................................ 1
13. Supralanka ................................... 1
14. Sokó³ ............................................. 0
15. Pogoñ............................................ 0
16. Vêgoria .......................................... 0
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu
rozstania. Nie by³o wcale tak d³ugo. Siedem dni minê³o tak szybko, ¿e niewielu
spostrzeg³o siê. Czas mija nieb³agalnie.
Trzeba podsumowaæ kilka ostatnich dni.
Jest z czego wybieraæ, bo wydarzy³o siê
naprawdê du¿o. Prawdopodobnie skoñczy³a
siê wojna rosyjsko-gruziñska. Piszê prawdopodobnie, bo w³adze rosyjskie coraz
bardziej pl¹cz¹ siê w tym, co same stwierdzaj¹ publicznie. Og³osili ca³emu wiatu,
¿e wycofali siê z Gruzji... Ale zostawili parê
posterunków wojskowych by kontrolowaæ
to, co robi Gruzja we w³asnym porcie nad
Morzem Czarnym. Dos³ownie robi¹ sobie
jaja. Obce wojsko kontroluje co robi suwerenny kraj! Do tej pory dziwiê siê politykom, ¿e niby tacy m¹drzy, a nie potrafi¹
oceniæ sytuacji i ci¹gle jakby stali przed
tabliczk¹: Nie dra¿niæ niedwiedzia. Jest
to trochê zabawne, bo w wykonaniu strony rz¹dowej to wygl¹da ¿a³onie. Po prostu przez pryzmat krytykowania swoich poprzedników i krytykê Prezydenta naszego
pañstwa zatracaj¹ zdrowy rozs¹dek. Byle
byæ tylko stale anty to s¹ gotowi rozgrzeszyæ Rosjê z tego, co robi. Nawet politycy z Zachodu szybko spostrzegli, ¿e w³adza by³ego Kraju Rad opiera siê na pokrzykiwaniu: czym to oni nie s¹. Przypomina to s³ynn¹ anegdotê z PRLu, kiedy
cz³owiek chc¹cy komu zaimponowaæ pozycj¹ mówi: Jestem kierownikiem sklepu
miêsnego. Rosyjscy genera³owie i politycy potrz¹saj¹c szabelkami przed tak¹ POTÊG¥ MILITARN¥ jak Gruzja staraj¹ siê
na wiecie zrobiæ wra¿enie olbrzyma. Krzyk
na ca³y wiat, ¿e to ma³a Gruzja napad³a
na pokojowo nastawiony kraj, zamieni³ siê
w dziwny pisk ch³opczyka po mutacji. Jako tym razem nie da³o siê nabraæ opinii
wiata, ¿e Bestie z Gruzji zaatakowa³y bez
ostrze¿enia. Putin i obecnie zastêpuj¹cy
go na tronie prezydenta Rosji Miedwiediew zapomnieli, ¿e czasy Bre¿niewa, Sta-

lina czy Lenina minê³y ju¿ bezpowrotnie.
Dzi ludzie maj¹ telewizjê, radio, internet.
Wysz³o na jaw, ¿e Rosja ju¿ od paru miesiêcy przygotowywa³a agresjê, ¿e ju¿ przygotowane by³y nowe demokratyczne w³adze, które mia³y zgodnie z wol¹ ludu Gruzji
zostaæ wybrane po zajêciu Tbilisi przez
si³y wyzwoleñcze. Mia³ nim zostaæ niejaki Igor Giorgadze, by³y agent KGB. ¯eby
by³o mieszniej, to goæ ju¿ w pierwszym
dniu agresji Rosji na Gruzjê rozpocz¹³ kampaniê wyborcz¹. Stale ten sam schemat
dzia³ania: prowokacja graniczna i w kilka
chwil WIELKA ARMIA przekracza granicê. Na szczêcie Gruzini znaj¹ ten mechanizm. Woleli uprzedziæ dzia³ania i wkroczyli do Osetii pierwsi. Oczywicie Rosja
oskar¿y³a wojska gruziñskie o wielotysiêczne
ludobójstwo. Jako nie w smak jak wysz³o, ¿e straty ludnoci cywilnej w Osetii
to dzie³o rosyjskich artylerzystów i lotników, którzy zaczêli ostrzeliwaæ Gruzinów,
którzy aby zminimalizowaæ straty w ludnoci cywilnej wycofali siê bardzo szybko. Nie przeszkadza³o to Rosji podkreliæ
brutalnoci wojsk Gruzji. Tylko te wielotysiêczne straty jako nie mog¹ siê znaleæ, a komentarze z Moskwy, ¿e tak by³o
s¹ ma³o wiarygodne. Rosja liczy³a ca³y
czas na nieanga¿owanie siê wiata, dla
którego mieli ju¿ gotowe rozwi¹zania i fakty
dokonane. W wiat za to poszy³y filmy
jak rosyjscy ¿o³nierze pl¹druj¹ i kradn¹.
Ca³y wiat widzia³ na w³asne oczy filmik
jak rosyjscy so³daci okradaj¹ bank w Gori.
Specjalne komisje rosyjskie maj¹ce wykazaæ gruziñskie zbrodnie jako nie maj¹
nic do roboty, bo co krok to trafiaj¹ na
bohatersk¹ dzia³alnoæ w³asnych ¿o³nierzy
i bojówkarzy z Osetii i Abchazji. Tysi¹ce
ofiar zbrodniarzy z Gruzji zamienia³o siê
doæ szybko w dziesi¹tki przypadkowych
ofiar lotnictwa rosyjskiego, które ostrzeliwa³o i obrzuca³o bombami wojska gruziñskie. Gruziñskie prowokacje okazywa³y siê dzie³em ¿o³nierzy, gdzie kad³uby
wozów bojowych ozdobione s¹ czerwon¹ gwiazd¹. Rosja nadal dba o swój wi-

zerunek poszkodowanego kraju. miesznie to wygl¹da jak najwiêkszy kraj na wiecie
przez swoich polityków uskar¿a siê, ¿e jest
bity przez innych.
Jedno co mi siê podoba to reakcja
wiata. Dzi nawet Niemcy i Francja popieraj¹ jak najszybsze wejcie Gruzji do
NATO. To jedyny sposób by zmusiæ Rosjê,
by w tym regionie wiata przesta³a prowokowaæ konflikty... bo w swoim mniemaniu musi kontrolowaæ w ten sposób
gospodarkê rop¹ i gazem ziemnym. To
ju¿ jest zbyt dobrze widoczne, ¿e Rosja
jest gotowa³ podtrzymywaæ w tym regionie wszystkie konflikty.
A u nas co? Tylko dyskusja czy Pan
Prezydent przebije za pomoc¹ pijaru dzia³ania PR Pana Premiera. To s¹ dopiero jaja.
No có¿... szkoda czasu na komentarze, bo
i tak mamy do czynienia z sytuacj¹ gdy
wielu mówi, ¿e mamy doskona³y rz¹d, który jeszcze nie zrobi³ nic z³ego. Trudno pope³niaæ b³êdy nie robi¹c nic, bo sta³e zwalanie na poprzedników i szukanie na nich
haków to trochê za ma³o na prawie rok
dzia³ania. Dowiedzielimy siê te¿ jeszcze
jednego: Prezydent bêd¹cy najwy¿szym
zwierzchnikiem wojska nie ma nic do gadania w sprawach wojska. No có¿... mo¿na Prezydenta nie lubiæ, ale Konstytucja
jest w tym miejscu jednoznaczna: to Prezydent jest najwy¿szym zwierzchnikiem wojska i polecenie wydane wojskowemu powinno byæ wykonywane bezapelacyjnie.
Od kilku dni komentuje siê czy pilot mia³
czy nie mia³ racji odmawiaj¹c l¹dowania
na lotnisku w Tbilisi. Jaki LAIK z koalicji
rz¹dz¹cej wypowiedzia³ siê, ¿e na samolocie decyzje podejmuje kapitan samolotu...
Niestety, ale regulaminy s¹ tu jednoznaczne:
jeli na pok³adzie znajduje siê zwierzchnik
to on podejmuje ostateczn¹ decyzjê lub
wydaje polecenie podejmowania takich decyzji obecnemu dowódcy. Nawet przy du¿ej
niechêci do Pana Prezydenta najwiêksze
mato³y powinny przyj¹æ do swoich g³ówek, ¿e choæby zwierzchnikiem by³ goryl
 to wykonuje siê decyzje goryla. PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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