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Olecki dukat

Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski przebywa³ w Mennicy Pañstwowej, gdzie prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce wydania
monety lokalnej, nazywanej potocznie dukatem lokalnym. Burmistrzowi towarzyszy³a rzecznik prasowy UM Alicja Mieszuk.
Jej relacja z tego pobytu na s. 4.

Przedstawiciele
Zwi¹zku Treuburczyków...

Panie Ingeborga Kling i Sigrid Offermann przebywaj¹ce
w ubieg³ym tygodniu z oficjaln¹ wizyt¹ w Olecku zaproponowa³y m³odzie¿y opiekuj¹cej siê cmentarzem ewangelickim z ZSLiZ
bezp³atne praktyki zawodowe w Niemczech. Taki pobyt dotyczy³by 6-8 uczniów i trwa³by oko³o tygodnia. Program przewidywa³by zwiedzanie odpowiednich szkó³ lub zak³adów pracy
zgodnych z kierunkiem kszta³cenia oleckich uczniów.
Obie panie bardzo wysoko oceni³y zaanga¿owanie m³odzie¿y w nale¿yte utrzymanie cmentarza.

WARTO

Cena 1,40 z³

Nowy tomik
Gra¿yny Dobreñko

Mi³o jest nam zakomunikowaæ, ¿e zosta³ wydany kolejny
tomik wierszy poetki i t³umaczki Gra¿yny Dobreñko (urodzonej w Olecku) w serii: BIBLIOTECZKA TEATRU STYGMATOR. Pierwsze czytanie fragmentów ksi¹¿ki odbêdzie siê 25
padziernika br. podczas programu Violetty Zygmunt z cyklu
POEZJA I MUZYKA W OGRODZIE w Teatrze Stygmator Ogród Botaniczny UJ, ul. Kopernika 27 w Krakowie.

Informacja Turystyczna

Gmina Olecko bêdzie partnerem projektu maj¹cego na celu
modernizacje i budowê regionalnego systemu informacji turystycznej. Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego przygotowuje siê do z³o¿enia wniosku na modernizacjê
dwudziestu piêciu punktów informacyjnych.
C.d. na s. 4.

PRZECZYTAÆ

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
SZABLONY DO MALOWANIA
5z³ ZA DOBÊ
POSIADAMY W SPRZEDA¯Y TAPETY
DU¯Y WYBÓR  NISKIE CENY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V63102)

WYPO¯YCZAMY

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, ul. 1 Maja
tel.(087) 520 36 92

SKLEP SPORTOWY PROPONUJE:
- buty i ubrania sportowe
- sprzêt sportowo-rehabilitacyjny
- torby,walizki.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

(V58704)

* Akcja Bezpieczna prêdkoæ  s. 3.
* Now sprzêt ju¿ w szpitalu  s. 5.
* O projekcie Otwarci na wszystko
 s. 6.
* Komentarze i refleksje  s. 7.
* Tragiczne losy (cz. 5)  s. 8.
* Pierwsze eksponaty do Muzeum Ziemi Oleckiej przekazane  s. 9.
* Sukces ZST  kolejny grant zdobyty
przez szko³ê s. 10.
* VIII Dzieñ Papieski  s. 12.
* Dzieñ Edukacji w SP 1  s. 13.
* Rozmowy ostatnie (1)  s. 16.

 29 sierpnia o 17.46 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Kleszczewie.
 31 sierpnia o 0.39 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni na osiedlu Nad
Leg¹ wyciek oleju z przewróconego
Fiata 126p.
 31 sierpnia o 10.18 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jezdni alei Wojska Polskiego skutki wypadku drogowego.
 31 sierpnia o 14.48 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z szopy przy
ul. Kasprowicza.
 16 wrzenia o 11.06 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa
zagra¿aj¹cy budynkowi mieszkalnemu
przy ul. Spacerowej.
 16 wrzenia o 11.06 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Olszewie.
 17 wrzenia o 10.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu przy ul. Kociuszki.
 18 wrzenia o 10/25 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ drzewo powalone
na drogê w okolicach Pietrasz.
 18 wrzenia o 16.44 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Ludowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 20 wrzenia o 13.42 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³ w Kuczach skutki kolizji drogowej.
 20 wrzenia o 14.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Zatykach drzewo powalone na drogê.
 20 wrzenia o 17.45 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w wiêtajnie.
 20 wrzenia o 19.43 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z drogi Olecko  Lipkowo skutki kolizji drogowej.
 20 wrzenia o 21.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie w
budynku przy ul. Orzeszkowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski
 22 wrzenia o 13.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os ze strychu domu
przy placu Wolnoci.
 22 wrzenia o 17.20 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Kleszczewie.
 22 wrzenia o 20.07 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ uszkodzon¹ instalacjê elektryczn¹ przy ul. Kolejowej.
 23 wrzenia o 8.55 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Baka³arzewo usuwa³y skutki kolizji drogowej w Borawskich.
 23 wrzenia o 10.17 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Doliwach skutki kolizji drogowej.
 23 wrzenia o 11.35 dwa zastêpy JRG

PSP usuwa³y zadymienie z mieszkania
przy ul. rodkowej.
 25 wrzenia o 8.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
 25 wrzenia o 15.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
gospodarczego w Sedrankach.
 26 wrzenia o 17.55 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego w Jelitkach.
 26 wrzenia o 20.00 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 27 wrzenia o 12.24 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z gara¿u w Du³ach.
 27 wrzenia o 13.41 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca snaitarnego.
 28 wrzenia o 14.26 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przebieg meczu pi³karskiego.
Informacji udzieli³ starszy
aspirant Mariusz Domin

DY¯URY APTEK
 20-24.10.2008r., ul. Zielona 37
 25-26.10.2008r., pl. Wolnoci 7B
 7-31.10.2008r., ul. Zielona 35
(V55307)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

(V31508)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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!

(V49310)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Nieustaj¹cy konkurs

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:

 Anna Chêciñska
 Rober Kobielski
 Adam Majewski
 Micha³ Radosiewicz
 Jan Romins
 Jakub Zabielski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ 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
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga!

Prosimy Pani¹ Annê Laskowsk¹
oraz Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Z analizy zdarzeñ drogowych zaistnia³ych w miesi¹cu sierpniu
i na pocz¹tku wrzenia 2008 roku wynika, ¿e na terenie powiatu oleckiego dosz³o do znacznego pogorszenia stanu bezpieczeñstwa na drogach. W wyniku tych zdarzeñ 4 osoby ponios³y mieræ na miejscu, a 23 osoby zosta³y ranne. G³ówn¹ przyczyn¹ wypadków by³o przede wszystkim przekroczenie dopuszczalnej prêdkoci. W celu poprawy stanu bezpieczeñstwa
na drogach powiatu podjêto dzia³ania kontrolne przy udziale
si³ wsparcia z KWP w Olsztynie i jednostek ociennych.
W dniach 16-19 padziernika 2008r przeprowadzono wzmo¿one
dzia³ania kontrolne Bezpieczna Prêdkoæ prowadzone na terenie powiatu oleckiego. W dzia³aniach poza funkcjonariuszami ruchu drogowego z KPP Olecko uczestniczyli policjanci z
KWP w Olsztynie oraz KPP Gi¿ycko i KPP E³k. W trakcie realizacji zadañ wykorzystano sprzêt do pomiaru prêdkoci oraz
stanu trzewoci i zawartoci narkotyków oraz fotoradar. Policjanci podczas realizacji dzia³añ Prêdkoæ stosowali kaskadowy pomiar prêdkoci. Ogó³em podczas dzia³añ skontrolowano 88 pojazdów na³o¿ono 69 mandatów karnych, a fotoradar zarejestrowa³ 56 wykroczeñ.

Sprawca

kradzie¿y

zatrzymany

Oleccy policjanci zatrzymali sprawcê kradzie¿y pi³y spalinowej. Do kradzie¿y dosz³o w nocy 9 padziernika w Olecku w
rejonie dworca PKP. Grzegorz W., 22 letni mieszkaniec Olecka,
podszed³ do siedz¹cego na ³awce Zdzis³awa Z., kóry wraca³ z
pracy i usiad³, aby chwilê odpocz¹æ. Sprawca ukrad³ mu pi³ê o
wartoci 1000 z³otych i uciek³. Poicjanci odnalezli skradzion¹
pilarkê, kóra wróci³a do w³aciciela. Grzegorz W. przyzna³ siê
do kradzie¿y. By³ ju¿ wczeniej notowany za podobne czyny.
Grozi mu kara pozbawienia wolnoci nawet do 5 lat.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

ABC ALKOHOLI
Siejnik I blok 8
Otwarte ca³y tydzieñ!

Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

-

tel. (087) 520 20
(087) 520 22 55
tel. (087) 520 17
tel. (087) 520 14
tel. (087) 520 12

00
17
14
12

(V49510)

(V63801)

- jestemy ju¿ na Siejniku

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pogranicza w Sejnach
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
20 padziernika (poniedzia³ek)
* mija termin nadsy³ania prac w konkursie Pejza¿ polski
(szczegó³y w TO 31/551 z 5 sierpnia 2008)
23 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
24 padziernika (pi¹tek)
* Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Ma³py w kosmosie  film, kino Mazury
19.00  Nieznajomi  film, kino Mazury
25 padziernika (sobota)
* Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
10.00  Czarni  Olimpia Mi³ki, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy,
stadion MOSiR
14.00  Czarni  Wydminy, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, wyjazd
15.00  Czarni  Concordia, mecz pi³ki no¿nej III ligi, wyjazd
17.00  Ma³py w kosmosie  film, kino Mazury
19.00  Nieznajomi  film, kino Mazury
26 padziernika (niedziela)
* Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
14.00  Czarni  Miko³ajki, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, wyjazd
17.00  Ma³py w kosmosie  film, kino Mazury
19.00  Nieznajomi  film, kino Mazury
28 padziernik (wtorek)
10.00  przetarg na sprzeda¿ dwóch mieszkañ, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4
30 padziernika (czwartek)
* rozstrzygniêcie konkursu na opracowanie projektu graficznego loga obchodów 450. rocznicy za³o¿enia Olecka
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
31 padziernika (pi¹tek)
* mija termin zg³oszeñ w Konkursie Pieni Patriotycznej (szczegó³y
TO 41/561, s. 5)

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)
(L5417)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V31108)

Bezpieczna Prêdkoæ
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Rozmowa z Alicj¹ Mieszuk

Olecki dukat

W zwi¹zku z tym, ¿e Mennica Pañstwowa mo¿e biæ monety tylko Narodowego Banku Polskiego, wprowadzi³a ciekaw¹
propozycjê marketingow¹ m.in. dla samorz¹dów  powiedzia³a
w krótkim wywiadzie dla TO Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy Urzêdu Miejskiego  Dotyczy ona bicia tzw. dukata lokalnego. Wi¹¿e siê to z tradycja¹bicia pieniêdzy przez lokalnych w³adców. Dukat lokalny by³ ju¿ emitowany przez wiele
samorz¹dów. Spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem mieszkañców i
turystów. Dukat jest w obiegu przez cile okrelony okres
promocyjny. Dukatami mo¿na p³aciæ w punktach, które zgodz¹ siê wzi¹æ udzia³ w projekcie. Prawnie traktowany jest bon
towarowy, którym p³aci siê za us³ugi lub produkty. Po okresie
promocji dukata lokalnego nie bêdzie ju¿ mo¿na wymieniæ na
z³otówki i stanie siê automatycznie pami¹tk¹ lub walorem numizmatycznym.
TO:  Kiedy dukat lokalny zostanie wprowadzony?
A.M.  Chcemy aby wszed³ do obiegu w pierwszym dniu obchodów 450-lecia lokacji Olecka. Bêdzie to prawdopodobnie pod koniec lipca 2010 roku. Zaprosilimy ju¿ Mennicê
Pañstwow¹ ze stoiskiem, gdzie bêdzie mo¿na m.in. nabyæ
olecki dukat. Chcemy równie¿ aby MP zorganizowa³a wystawê.
TO:  Czego dotyczy³aby wystawa?
A.M.:  To, co podczas wizyty widzielimy w Mennicy, jest
piêkne i ciekawe i s¹dzê, ¿e mieszkañcy równie¿ zechc¹
podziwiaæ tê kolekcjê.
TO:  Przez jaki okres dukat bêdzie w obiegu?
A.M.:  Mo¿ê byæ u¿ywany maksymalnie przez okres trzech
miesiêcy od wejcia do obiegu w lipcu 2010 roku, ale s¹dzê, ¿ê skrócimy ten okres.
TO:  Czy Mennica wyda³a du¿o takich dukatów?
A.M.:  Doæ du¿o. Widzielimy ró¿ne dukaty. Dowiedzielimy siê od specjalistów na czym polega uroda dukata.
Taka uroda nie dotyczy tylko piêkna awersu i rewersu, ale
równie¿ nazwy pieni¹dza.
TO:  Czy s¹ ju¿ pomys³y projektu nazwy oleckiego dukata?
A.M.:  Mamy pewne pomys³y dotycz¹ce obydwu tych zagadnieñ. Ju¿ wiemy, ¿e wykonanie projektu powinno byæ
zlecone dowiadczonemu medalierowi. Widzielimy przyk³ady dukatów ³adnych i... mniej ³adnych. Jest to zale¿ne
od tego, kto jest projektantem. Chcemy aby mieszkañcy
Olecka byli dumni z monety. Jest to te¿ bardzo cenny rodek promocyjny.
TO:  Czy jest ju¿ okrelona wartoæ nominalna w z³otówkach?
A.M.: - Ka¿dy dukat bêdzie posiada³ moc nabywcz¹ równ¹

czterem z³otym. Czyli za jednego dukata lokalnego bêdzie
mo¿na kupiæ towary i us³ugi warte cztery z³ote.
TO:  Czyli dukat bêdzie doæ tani?
A.M.:  Tak i bêdzie wybity w nak³adzie 20 tysiêcy egzemplarzy. Wielkoæ mosiê¿nego dukata to 23 milimetry. Bêdzie
te¿ wybity dukat srebrny, ale ten nie bêdzie wprowadzony
do oficjalnego obiegu. Bêdzie mo¿na go nabyæ w cenie,
jaka zostanie jeszcze ustalona. Dukat ten bêdzie mia³ zapewne doæ du¿¹ wartoæ kolekcjonersk¹, gdy¿ nak³ad jej
nie przekroczy 500 egzemplarzy.
TO:  Oficjalnie jego wartoæ bêdzie taka sama jak mosiê¿nego?
A.M.:  Tak. Z dowiadczeñ Mennicy wynika, ¿e monety srebrne ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem kolekcjonerów.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.

Przyk³adowe dukaty bite w Mennicy Pañstwowej
Dokoñczenie ze s. 1.

Informacja Turystyczna

Olecko chce byæ jednym z modernizowanych punktów.
W ubieg³ym tygodniu gmina wys³a³a niezbêdne dokumenty.
Realizacja programu roz³o¿ona jest na dwa lata i w takim terminie nale¿y oczekiwaæ efektów dzia³ania tego projektu.
Plan zak³ada przeniesienie obecnego punktu informacji
turystycznej do budynku aktualnie remontowanego starego
Ratusza w parku w centrum. Przewidziane jest powiêkszenie
pomieszczenia, w którym punkt bêdzie siê mieci³ oraz zakup
lepszego wyposa¿enia. £atwiej bêd¹ mog³y korzystaæ z us³ug
PIT osoby niepe³nosprawne, gdy¿ remont budynku przewiduje monta¿ wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

 du¿y wybór owietlenia
(V64101)

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

(V31208)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

#
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Nowy sprzêt ju¿ w szpitalu

10 padziernika 2008 r. Halina Kasicka  inspektor ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepe³nosprawnych ze Starostwa Powiatowego wraz z El¿biet¹ Dudek
 naczeln¹ pielêgniark¹ Olmedica
Sp. z o. o. w Olecku odebra³y z
Caritas Diecezji E³ckiej sprzêt
medyczny, tj. jeden detektor têtna
p³odu KTG, kardiotokograf z
sond¹ oraz dwa detektory têtna p³odu UDT  20D. Pozyskalimy sprzêt o wartoci ogó³em
9.133,00z³. Zakupiono go ze rodków zebranych w ramach zbiórki pieniê¿nej przeprowadzonej w dniach 8-9 czerwca 2008 r.
na terenie naszego powiatu  8.728,77z³, a
tak¿e ze rodków Caritas  404,23z³.

Najlepsi specjalici gastroenterologi, ortopedii, neurologii i medycyny naturalnej

Dzisiejsza medycyna to szereg dziedzin i specjalizacji lekarskich, których mamy tak du¿o, ¿e przeciêtni ludzie nawet
nie potrafi¹ ich wymieniæ z pamiêci. Jednak bardzo czêsto
potrzebne jest nam spotkanie z konkretnym lekarzem.
Wiele osób ma bardzo powa¿ne problemy zwi¹zane na
przyk³ad z bólami krêgos³upa, czy innymi bólami towarzysz¹cymi w ¿yciu cz³owieka. Specjalizacj¹ w medycynie, która zajmuje siê tymi dolegliwociami jest neurologia. W Klinice Zdrowia
i Urody Goliat w Olecku przyjmuje wysokiej klasy specjalista w zakresie neurologii lekarz medycyny dr Marek Chojnowski. Pracuje na co dzieñ jako lekarz Oddzia³u Neurologii
SPZOZ w E³ku i ma specjalizacjê II stopnia w tej dziedzinie.
W Olecku jest raz w tygodniu i przyjmuje w czwartki w
godzinach od 1700 do 2000. Co najwa¿niejsze, to przyjmowanie
pacjentów odbywa siê bez kolejek, a wizyty s¹ ustalone na
konkretne godziny. Koszt takiej porady czy pomocy lekarskiej to tylko 70 z³.
Bólowi mo¿na zapobiegaæ i leczyæ bardzo skutecznie. Dlatego wizyta u neurologa wydaje siê w takiej sytuacji niezbêdna. U neurologa mo¿na te¿ leczyæ wszelkie skutki udarów mózgu
czy mia¿d¿ycy. Odpowiednia kuracja i rehabilitacja mo¿e doprowadziæ do minimalizacji problemów zwi¹zanych z tymi chorobami. Mia¿d¿yca, która dzi jest doæ powszechn¹ chorob¹, dla wielu ludzi wi¹¿e siê z problemami i utrudnieniami w

Urz¹dzenia bêd¹ wykorzystywane na
oddziale ginekologiczno  po³o¿niczym
do pomiaru i monitorowania têtna p³odu.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

¿yciu. Wcale tak nie musi byæ, a odpowiednie leczenie i rehabilitacja mog¹ u³atwiæ ¿ycie oraz przyczyniæ siê, ¿e dolegliwoci z tym zwi¹zane nie bêd¹ utrudnia³y codziennych zajêæ.
Pan doktor Marek Chojnowski zajmuje siê te¿ leczeniem objawów zwi¹zanych z padaczk¹ i wszelkiego rodzajami nerwic, z
którymi czêsto borykamy siê sami. £atwiej i lepiej jest zapoznaæ siê z diagnoz¹ specjalisty i podj¹æ w tym kierunku odpowiednie, skuteczne leczenie, a nie wierzyæ dziesi¹tkom reklam og³aszaj¹cych, ¿e ma³a tabletka mo¿e pozbyæ siê wszystkich
rodzajów bólu. Dzi nawet problemy z zaburzeniami snu nie
musz¹ byæ uci¹¿liwe i przeszkadzaæ nam w ¿yciu.
Wizyta u neurologa w czwartkowe popo³udnie w gabinecie Kliniki Zdrowia i Urody Goliat mo¿e zmieniæ nasze ¿ycie.
Pacjenci s¹ traktowani indywidualnie i z wielk¹ trosk¹. Czêsto
nawet nie ogranicza siê do wizyt w samym gabinecie, ale równie¿ do kuracji czy leczenia poza wyznaczonym czasem i miejscem, np. w szpitalu. Na miejscu, w Goliacie, jest mo¿liwoæ
rehabilitacji w doskonale wyposa¿onych gabinetach, wiêc nie
trzeba po wskazaniach lekarza poszukiwaæ takich mo¿liwoci
poza klinik¹. Jak stwierdza wiele osób, dr Marek Chojnowski
nie przyjmuje tylko leczy! Wiêc jeli wyda siê wam, a nawet
jestecie ju¿ o tym przekonani, ¿e wizyta w gabinecie neurologicznym mo¿e rozwi¹zaæ wiele waszych problemów zwi¹zanych z bólem czy innymi obawami neurologicznymi, to naprawdê warto tu zajæ i spotkaæ siê ze specjalist¹. Na pewno
zostaniecie przyjêci i potraktowani z wielk¹ trosk¹ i zaanga¿owaniem.
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Szanowni

Pañstwo!

Ka¿dy z nas boryka siê z wieloma problemami dnia codziennego. Dotycz¹ one spraw zawodowych oraz osobistych i wymagaj¹ ogromnego zaanga¿owania w ich przezwyciê¿aniu. ¯yj¹c w ci¹g³ym popiechu czêsto nie zauwa¿amy,
i¿ wród nas s¹ osoby, które tych problemów maj¹ o wiele
wiêcej. S¹ one spowodowane niepe³nosprawnoci¹. W walce
z codziennymi problemami osobom niepe³nosprawnym nie
zawsze starcza energii na poznanie w³asnych mo¿liwoci
oraz praw. Dostrzegaj¹c problem, Zarz¹d Powiatu Oleckiego postanowi³ zwiêkszyæ zakres dzia³añ zwi¹zanych z prowadzeniem rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych. Powinny byæ to jednak dzia³ania zgodne
z oczekiwaniami osób zainteresowanych, dlatego powsta³
projekt Otwarci na wszystko, który wspó³finansowany
jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Projekt realizowany jest od wrzenia br. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
we wspó³pracy w Powiatowym Urzêdem Pracy w Olecku.
Skierowany jest on do osób niepe³nosprawnych i cz³onków ich rodzin zamieszka³ych na terenie powiatu oleckiego
jak równie¿ do ogó³u spo³eczeñstwa powiatu oleckiego.
G³ównym celem projektu jest poprawa dostêpu do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych naszego powiatu. Dzia³ania
realizowane w projekcie s³u¿yæ bêd¹ promowaniu postaw
aktywnych osób niepe³nosprawnych, okreleniu zakresu i
form aktywizacji zawodowej tych osób oraz wsparciu ich
integracji spo³ecznej i zawodowej.
W ramach przedsiêwziêcia zrealizowane zostan¹:
 diagnoza potrzeb osób niepe³nosprawnych, rol¹ której bêdzie rozpoznanie rodowiska, wskazanie oczekiwanych przez
niepe³nosprawnych kierunków aktywizacji i wsparcia. Do
200 wy³onionych osób niepe³nosprawnych i cz³onków ich
rodzin dotr¹ przedstawiciele wyspecjalizowanej firmy, którzy przeprowadz¹ z nimi w formie ankietowej badanie potrzeb, okrel¹ wystêpuj¹ce trudnoci i bariery w zakresie
integracji spo³ecznej i aktywizacji zawodowej. Sporz¹dzony
raport bêdzie podstaw¹ pozyskiwania rodków na dzia³ania
finansowane w ramach innych róde³ zewnêtrznych;
 kampania informacyjna skierowana do mieszkañców powiatu oleckiego, której celem bêdzie promowanie aktywizacji
zawodowej i postaw aktywnych osób niepe³nosprawnych.
Upowszechnimy informacjê o mo¿liwociach dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych. Kampania realizowana bêdzie za
pomoc¹ og³oszeñ w prasie i lokalnej telewizji kablowej, spotów
reklamowych w telewizji regionalnej, strony internetowej projektu, audycji radiowych. Uwieñczeniem dzia³añ bêdzie wydanie poradnika zawieraj¹cego informacje dla osób niepe³nosprawnych, pracodawców i NGO w zakresie wspierania
aktywizacji osób niepe³nosprawnych;
 poradnictwo psychologiczne i zawodowe, celem którego bêdzie
wsparcie 50 osób niepe³nosprawnych i 50 cz³onków ich rodzin
w zakresie prze³amywania barier w podjêciu aktywizacji zawodowej i spo³ecznej oraz ustalenie cie¿ek i mo¿liwoci
aktywizacji zawodowej. Przewiduje siê realizacjê warszta-

tów z psychologiem i doradc¹ zawodowym w formie spotkañ grupowych i indywidualnych. Doradca zawodowy przeprowadzi indywidualne badania kompetencji zawodowych
dla 50 osób niepe³nosprawnych oraz ustali Indywidualne
Plany Dzia³ania dla 25 osób niepe³nosprawnych. Zorganizujemy te¿ wizytê w zak³adzie wiadcz¹cym us³ugi na rzecz
osób niepe³nosprawnych.
Jeli wiêc jeste osob¹ niepe³nosprawn¹ lub cz³onkiem
rodziny osoby niepe³nosprawnej, potrzebujesz pomocy i
chcesz:
- skorzystaæ z bezp³atnych porad psychologa i doradcy zawodowego,
- okreliæ cie¿kê i mo¿liwoci aktywizacji zawodowej,
- uzyskaæ wiedzê z zakresu form pomocy dostêpnych osobom niepe³nosprawnym,
- poznaæ rodowisko osób niepe³nosprawnych,
- zapoznaæ siê z funkcjonowaniem orodków wsparcia niepe³nosprawnych (wycieczka),
zg³o swój udzia³ w projekcie!!!

Wsparcie oferowane w ramach
projektu jest bezp³atne!!!
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ poprzez dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, za porednictwem poczty, osobicie lub z pomoc¹ innych osób, wype³nionego formularza zg³oszeniowego. Druk formularza dostêpny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzêdzie Pracy, Urzêdzie Miejskim, Starostwie
Powiatowym, Orodkach Pomocy Spo³ecznej, urzêdach gmin
oraz w innych instytucjach dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. Dostêp do formularza uzyskaæ mo¿na równie¿ za pomoc¹ stron internetowych Projektodawcy:
www.pcpr.powiat.plecko.pl i Partnera Projektu: www.pup.olecko.pl (zak³adka efs). Jeli masz problem z uzyskaniem
formularza  zadzwoñ. Zg³oszenia bêdzie mo¿na równie¿
dokonaæ z pomoc¹ pracowników socjalnych, którzy byæ
mo¿e odwiedz¹ Ciê w najbli¿szych dniach. Przeprowadz¹
oni wywiad rodowiskowy maj¹cy na celu szczegó³owe okrelenie mo¿liwoci Twego udzia³u w projekcie.
Zg³oszenia przyjmujemy do koñca grudnia 2008 roku.
Bli¿szych informacji na temat projektu uzyskaæ mo¿na w:
* Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23, tel. 087 520 34 30
* Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej
30, tel. 087 520 30 78

Projekt Otwarci na wszystko wspó³finansowany jest przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej
z Województwem Warmiñsko-Mazurskim z siedzib¹ w Olsztynie, reprezentowanym przez Zarz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
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Komentarze i refleksje
Bez polityki

Dobrze by³oby chocia¿ raz odpocz¹æ od polityki (i od PACa).
Najwy¿ej kilka ma³ych dygresji.
- Przed wojn¹ kto m¹dry powiedzia³, ¿e od polityki to ma
Pi³sudskiego. Dzisiaj, niestety, Pi³sudskich czynnych w polityce
nie widaæ. Dwaj bracia K. próbuj¹ naladowaæ Pi³sudskiego, ale
kudy im do Marsza³ka.
- Nawet najwiêksi politycy pope³niali b³êdy, robi³ je i Pi³sudski i kochany przez jednych a nienawidzony przez drugich Lech
Wa³êsa. To tylko ludzie, nie anio³y  trzeba tylko uczciwie zauwa¿yæ, czego by³o wiêcej  dobra czy z³a. W przypadku Wa³êsy nie mam w¹tpliwoci.
- Os¹dzanie dzisiaj gen. Jaruzelskiego za stan wojenny, a
zw³aszcza stawianie absurdalnego zarzutu udzia³u a grupie przestêpczej jest i niesmaczne i pozbawione sensu. Ca³a PRL (tak
zwana Polska Ludowa) by³a rezultatem Ja³ty, a jej w³adze dzia³a³y
legalnie i by³y uznane przez inne kraje. Poza tym gen Jaruzelski
niebawem mo¿e stan¹æ przed S¹dem Bo¿ym, bo to ju¿ bardzo
stary cz³owiek.
Dosyæ polityki, wracamy na oleckie podwórko.
- Kilka tygodni temu zawioz³em makulaturê do skupu surowców wtórnych. By³y to stare gazety, zapisany lub zadrukowany
papier  razem oko³o 180 kg. Kierownik tego¿ interesu kaza³ powrzucaæ makulaturê do du¿ego worka, po czym wyp³aci³ sumê
18 z³ (10 gr za kilogram). To i tak lepiej ni¿ 4 lata wczeniej, kiedy
za 300 kg (powi¹zanych w paczki) gazet otrzyma³em 7 gr za 1 kg.
Czy to jest normalne? Ja pó³ dnia sk³ada³em i wi¹za³em paczki
gazet, a tu 7 gr za kilogram. Nie dziwota, ¿e wiêkszoæ ludzi
wrzuca papier do ogniska, a niektórzy do lasu... I jak tu uczyæ
szkoln¹ m³odzie¿ Szanuj las, zbieraj makulaturê?
- Opowiada³ mi znajomy, który kilkanacie lat pracowa³ w
Australii, jak tamtejsi rolnicy  po ichniemu farmerzy  sprzedaj¹
owoce, warzywa itp. Otó¿ raniutko wywo¿¹ skrzynki jab³ek, pomidorów, ogórków itp. do szlaków drogowych, np. autostrad,
ustawiaj¹ je, pisz¹ cenê za 1 kg, ustawiaj¹ wagê i kasê po czym
wracaj¹ na farmê. Wieczorem zabieraj¹ kasê za sprzedane owoce
(ich klienci sami siê obs³u¿yli), sortuj¹, przygotowuj¹ towar na
nastêpny dzieñ. Proste, prawda? Ale u nas  nie do pomylenia.
No, mo¿e za kilkadziesi¹t lat, mo¿e dopiero dzieci naszych dzieci,
a mo¿e ich wnuki, wszak demokracji d³ugo trzeba siê uczyæ. Tylko Marek Kondrat mówi, ¿e doganiamy ju¿ Zachód, mamy takie
same telewizory i tostery, a nasza kie³basa jest lepsza ni¿ ich

Spotkanie w sprawie
ustalenia harmonogramu
pracy aptek na 2009r.
10 padziernika 2008r. w Starostwie
Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie z w³acicielami oraz kierownikami
aptek dzia³aj¹cych na terenie Olecka.
Spotkanie poprowadzi³a Wicestarosta
Olecki  Maria Wanda Dzienisiewicz.
Przybyli na spotkanie wspólnie pracowali nad rozk³adem pracy aptek na 2009
rok. Opracowano harmonogram, który
bêdzie dostosowany do potrzeb ludnoci, zapewni dostêpnoæ wiadczeñ w
porze nocnej, w niedziele i wiêta oraz
inne dni wolne od pracy.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

kie³basa!
- Zacz¹³em remont mieszkania (kuchnia), a w zasadzie koñczê
to, co zacz¹³em 8 lat temu (termoizolacja, ³azienka, okna, instalacja). Te osiem lat to w budownictwie kosmos  tak zmieniaj¹ siê
rodzaje, jakoæ i ceny materia³ów i wyposa¿eñ, urz¹dzeñ elektrycznych itd. W Kramie mo¿na dostaæ oczopl¹su  tyle ró¿nych cudnych rzeczy. A ja pamiêtam jeszcze siermiê¿ny PRL,
kiedy za g³upie kilka metrów brzydkiej glazury trzeba by³o daæ
³apówkê.
Dzisiaj dzieciaki bawi¹ siê telefonami (komórkowymi), aparatami cyfrowymi, ró¿nymi gad¿etami elektronicznymi. Kiedy 
nie do pomylenia.
Niedawno zauwa¿y³em, ¿e mój siostrzeniec-ma³olat jako dziwnie
podskakuje i kiwa siê, jakby tañczy³ disco-polo  s³uchawki na
uszach, aparacik w kieszeni. Daj pos³uchaæ  mówiê, i wiecie co
us³ysza³em? Jakie chrapliwe krzyki rapu, s³owa powszechnie
uznane za nieprzyzwoite, jednym s³owem ³ubu-dubu, a ma³olat
mówi: Wujek, ty siê nie znasz, ta muza jest cool!.
Ze szwagrem zaszlimy do Pubu Piwnica na ma³e piwko.
Sami m³odzi ludzie siedz¹ w oparach dymu, wiêc mówiê: Szwagier, sp³ywamy, bo wygl¹damy tu jak dwa dinozaury..
Z rozrzewnieniem wspominam star¹, rosyjsk¹ restauracyjkê
w Olsztynie, z cerkiewn¹ muzyk¹ i zawodzeniem popa-batiuszki.
Krasiwyje diewuszki (piêkne dziewczyny po polsku) podawa³y
bliny, kawior lub pierogi  wszystko bardzo smaczne, naturalne
i zdrowe, ¿adne dzisiejsze hod-dogi, pizze czy hamburgery.
- Je¿eli kto jeszcze pamiêta List do szwagra z poprzedniego numeru TO,. to komunikujê, ¿e szwagier by³ w Olecku,
podziwia³ Mazury, zrobi³ rozeznanie w oleckich hotelach, bo chce
tu przywieæ swoich znajomych ze Stolicy. Mówi, ¿e to co pisa³em w Licie... wszystko by³o. bo by³y: ryby, grzyby, p³ywanie i bieganie, dzicza kie³basa i okowita tradycyjnie wa¿ona, kartacze w Koali i piwo w Chacie Mazurskiej, w niedzielê za
s³owo Bo¿e w starym kociele.
- Szwagier po powrocie z Olecka czêstowa³ swoich znajomych ró¿nymi specja³ami z Mazur  a to s³ój marynowanych
rydzy, drugi sta³ w zalewie octowej, trzeci  miodu z lipy, dalej
kie³basa z dzika  bardzo smaczna oraz okowita  tradycyjnie
wa¿ona, krzepka, bo szeædziesi¹tka, po prostu ogieñ w gêbie!
Z relacji szwagra wynika, ¿e jedli, pili i chwalili. Tak ¿e niebawem do Olecka mo¿e zjechaæ chmara warszawskich opioi.
Grzegorz Kudrzycki
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Tragiczne rodzinne losy

(cz. 5)

Kontynuujemy historiê polskiej rodziny, w której losy wplot³a siê wojna.
Oto wspomnienia jednej z mieszkanek Olecka  Pani Zdzis³awy Ko³towskiej.

Zes³anie

W dniu 13 kwietnia o wicie obudzi³
nas gwa³towny ³omot do drzwi. Przera¿ona ciocia Frania zerwa³a siê pospiesznie, naci¹gnê³a spódnicê i pobieg³a je
otworzyæ. Wsta³a te¿ mama. Ja przestraszona spojrza³am w okno. Na podwórku
sta³ konny zaprzêg, a przy nim charakterystyczna postaæ so³data. Na sobie mia³
d³ugi wojskowy p³aszcz i czapkê z uszami zakoñczon¹ czubkiem u góry. Na plecach wisia³ karabin z bagnetem. Drugi
ruski so³dat otworzy³ ju¿ drzwi i ze skierowanym bagnetem podszed³ do mego
³ó¿ka. Zd¹¿y³am krzykn¹æ: mamo. S¹dzi³ na pewno, ¿e w ³ó¿ku ukrywa siê
mê¿czyzna. Spokojnie opuci³ karabin i
ujrza³ dwie kobiety takiego samego wzrostu i w tym samym wieku. Wyj¹³ z kieszeni pismo i zapyta³: Kotoraja eto Lechman Franciszka. Obie kobiety posiada³y takie same imiona i nazwiska. Siostra
ojca nazywa³a siê Franciszka Lechman i
moja mama, ¿ona brata  te¿ Franciszka
Lechman. Ciocia Frania dr¿a³a na ca³ym
ciele, nie mog³a wyksztusiæ s³owa, a mama
oprzytomnia³a i oznajmi³a: To ja jestem
¿on¹ policjanta. Na tej licie figurowa³
jeszcze ch³opiec Zdzis³aw, a z ³ó¿ka wsta³a
i ubiera³a siê dziewczynka. Wobec tego
rzek³: To tolko ty, ¿ienszczino uje¿d¿ajesz, sobirajsia (to tylko ty kobieto
pojedziesz, zbieraj siê).
Na wieæ o decyzji so³data zaczê³am
p³akaæ i krzyczeæ.
- Zabralicie mi ojca i jeszcze chcecie
zabraæ mi matkê!
So³dat poprawi³ moje imiê na licie i
powiedzia³ sobierajsia.
mama ju¿ zupe³nie opanowana poprosi³a drugiego so³data, aby pomóg³ jej
zabraæ nasze pakunki ze strychu. Le¿a³y
one tam nie naruszone od wrzenia 1939
r. Odebra³ je od mamy i zaniós³ na furmankê. Nastêpnie mama wróci³a do kuchni
i zabra³a inne rzeczy, które póniej okaza³y siê bardzo przydatne w Kazachstanie. By³a to siekiera, nó¿, wiadro, du¿a
miska do mycia, dwa metalowe garnki,
metalowe miseczki, garnuszki i sztuæce.
Poprosi³a ciociê aby ta zapakowa³a nam
trochê kaszy, m¹ki i boczku. Ciocia zape³ni³a nasze uszyte wczeniej woreczki
kasz¹ gryczan¹, jêczmienn¹ i m¹k¹.
Wszystkiego jakie 12 kg. Wziêlimy te¿
1 kg cukru, soli, trochê herbaty i kawy
zbo¿owej, 2 butelki mleka, gor¹cej kawy
oraz pó³ blachy chleba, bo tyle tylko by³o.
Potem mama zabra³a nasze codzienne

rzeczy i obuwie. Ca³a zbiórka trwa³a oko³o
godziny.
Wyje¿d¿a³am i nawet nie zap³aka³am.
By³am szczêliwa, ¿e nie rozdzielono mnie
z mam¹, i liczy³am, ¿e gdzie po drodze
spotkamy ojca. Nie zdawa³am sobie wtedy
sprawy, ¿e Rosja jest olbrzymim krajem,
a ojciec przebywa w ³agrze i nigdy go
nie zobaczê.
Na stacji kolejowej w H³uboczku sta³
d³ugi towarowy poci¹g  oko³o 15 wagonów. Przyjechalimy stosunkowo
wczenie na stacjê i zajê³ymy w wagonie miejsce na pryczy u góry, obok ma³ego okienka. W wagonie by³y tylko dwa
takie okienka. By³y te¿ po obu stronach
prycze. Ludzie lokowali siê na nich i pod
nimi oraz na rodku wagonu. Sama na
tê pryczê nie mog³am wejæ, mama musia³a mi pomagaæ. Mama wyjê³a z paczki
pierzynê, poduszkê, koc i torbê z jedzeniem, a pozosta³e rzeczy wepcha³a pod
pryczê.
Wkrótce do³¹czy³y do nas jeszcze dwie
rodziny z P³otyczy  Pani Maria Leniowska z synem Kazikiem (lat 14) i Jankiem
(lat 10) oraz Franciszka Kubaj z córk¹
Danut¹ (lat 9). W wagonie tym jecha³y
te¿ trzy rodziny ukraiñskie zatrudnieni
przed wojn¹ w polskich urzêdach, np.
na poczcie czy w gminie. Nie pamiêtam
ju¿ ich nazwisk. Prawdopodobnie zapisali ich na listê miejscowi pomocnicy
nowej administracji, komunici ukraiñscy lub ¯ydzi.
Oko³o godziny ósmej przysz³a do
naszego wagonu stryjenka Stefania ze
swym synem Marianem. Marian by³ ode
mnie starszy o dwa lata i chodzi³ do szko³y
w P³otyczy. Przynieli nam bochenek
chleba i 2 butelki mleka. Przez okienko
poda³ te rzecz nam m³ody so³dat. By³ to
bardzo cenny podarunek przy tak dalekiej podró¿y. Przecie¿ nie moglimy spo¿ywaæ surowej kaszy czy te¿ m¹ki. Marian prosi³ mnie, abym wysz³a z wagonu, a on zaopiekuje siê mn¹ w P³otyczy.
By³o to ju¿ niemo¿liwe, gdy¿ nie mog³am
opuciæ wagonu. Ju¿ nigdy wiêcej go
nie zobaczy³am. Zgin¹³ w 1944 w ostatnim dniu przed wkroczeniem wojsk sowieckich do P³otyczy. Zosta³ rozstrzelany w obecnoci swojej matki przez bandê UPA (Ukraiñska Nacjonalistyczna
Organizacja Bojowa). Banda ta przyby³a
znienacka, kiedy nikt siê jej nie spodziewa³. Czêæ mieszkañców ukry³a siê w du¿ej
jaskini przed pociskami artyleryjskimi

padaj¹cymi przy zdobywaniu Tarnopola. W jaskini chronili siê mê¿czyni, kobiety i dzieci. Nikt z nich nie posiada³
broni palnej, natomiast omiu bandziorów przyby³o z automatami i rozkazali
opuciæ jaskiniê. Potem oddzielili mê¿czyzn od kobiet i dzieci. Ocala³o tylko
trzech mê¿czyzn, którzy zorientowali siê
w porê i szybko przebrali siê w spódnice, zapaski i chusty. Pozostali mê¿czyni  44 osoby  zginêli na oczach swych
bliskich. Marian Lechman mia³ wówczas
tylko 16 lat.
W tym samym dniu zgin¹³ te¿ drugi
syn stryjenki Stefanii Lechman. Banda
ta zauwa¿y³a go na podwórku cioci Frani. On czêsto przychodzi³ jej pomagaæ w
gospodarce. Micha³ Lechman zobaczy³
bandê i ucieka³ do ogrodu. Jeden z bandytów zauwa¿y³ go i puci³ seriê z automatu. Lekko ranny upad³ na ziemiê, lecz
znów podniós³ siê do ucieczki. Po drugiej serii zgin¹³. By³ ju¿ wtedy ¿onaty, a
jego ¿ona spodziewa³a siê dziecka.
Nikt wiêcej z naszej rodziny nie przyszed³ do wagonu. Mo¿e nie wiedzieli o
wywózce lub obawiali siê ujêcia. Ca³y
sk³ad poci¹gu by³ otoczony sowieckim
wojskiem, a drzwi wagonu zaryglowano
od zewn¹trz. Stopniowo, prawie do wieczora, zape³ni³y siê pozosta³e wagony
sk³adu poci¹gu.
Zbli¿a³ siê wiosenny zmierzch. Poci¹g
ruszy³ w nieznane. Podró¿ trwa³a ponad
trzy tygodnie. Poci¹g pêdzi³ dzieñ i noc
i straci³am ju¿ poczucie up³ywaj¹cego
czasu. Wci¹¿ na mijanych stacjach wypatrywa³am bez skutku swego ojca, a
szczególnie podczas postojów.
Przy drzwiach kto wyr¹ba³ otwór na
ubikacjê. Mama ka¿dego dnia dzieli³a zapas
chleba i mleka. Jechalimy tras¹ syberyjsk¹, wci¹¿ w kierunku wschodnim. W
wagonie trudno by³o nawet dyskutowaæ
ze wzglêdu na odg³os lokomotywy i wagonów oraz górnej czêci wagonu  skrzypi¹cej i chwiej¹cej siê. Przez ca³y czas
nie otwierano wagonu i nie dostalimy
nawet wody. Dopiero za Uralem poci¹g
zatrzyma³ siê d³u¿ej na stacji i otwarto
nasz wagon. Wówczas wesz³o trochê
wie¿ego wiosennego powietrza. By³ przecie¿ ju¿ maj. W Omsku nasz transport
skierowano w innym kierunku  jechalimy na po³udnie, jak siê póniej okaza³o, do Kazachstanu.
W Paw³odarze opucilimy nasz wagon i zanielimy nasze rzeczy na przystañ rzeczn¹ nad Irtyszem. W koñcu
wyprostowalimy nasze nogi i koci. W
porcie sta³ statek towarowy. Do niego
zanielimy nasze rzeczy, umiecilimy
je pod pok³adem i tam spalimy w dalszej czêci podró¿y.
C.d.n.

'
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Pierwsze eksponaty do Muzeum
Ziemi Oleckiej przekazane

16 padziernika br. Burmistrz Olecka, Wac³aw Olszewski
spotka³ siê z przedstawicielkami Stowarzyszenia Treuburczyków z Niemiec.
Gród nad Leg¹ odwiedzi³a m.in. Irmgard Klink  obecny
prezes stowarzyszenia. To nie by³a tylko kurtuazyjna wizyta.
Jedna z cz³onkiñ stowarzyszenia, Sigrid Offermann z domu
Salitter odpowiedzia³a na apel Burmistrza i przekaza³a do tworzonego muzeum w Olecku kilka rodzinnych pami¹tek zwi¹zanych z histori¹ miasta.

(V62502)

(V47509)

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU

Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do
wziêcia udzia³u w popo³udniowych warsztatach: stolarskich,
krawieckich, ceramicznych, gastronomicznych, informatycznych,
tkackich.
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z poradnictwa prawno-administracyjnego (wtorek, czwartek 15:30-17:30), rehabilitacji ruchowej. Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 1.08.2008r.
do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(087) 520 49 45, 0-665-587-611.

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V49010)

GRÜNLAND

(V54608)

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

(087) 520 40 29

(V63403)

Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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Kocham. Nie bijê
Od pocz¹tku wrzenia trwa kampania Kocham. Nie bijê.
Celem przedsiêwziêcia jest przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków poprzez zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿owania w dzia³ania ukierunkowane na profilaktykê tego zjawiska. Realizacji tak sformu³owanych celów
ma sprzyjaæ podnoszenie spo³ecznej wra¿liwoci na wszelkie
przejawy przemocy pojawiaj¹ce siê w najbli¿szym otoczeniu,
a tak¿e promowanie wartoci rodzinnych i obrazu wspó³czesnej
rodziny wolnej od przemocy.
W inicjatywê, oprócz instytucji administracji publicznej,
organizacji pozarz¹dowej i mediów, w³¹cz¹ siê równie¿ przedstawiciele wiata kultury. Kampaniê wspieraæ bêd¹ osoby znane,
przede wszystkim z telewizyjnych ekranów: Beata Cmielewska-Olech, Anna Dereszowska, Tomasz Karolak, Maciej Kurzajewski, Maria Seweryn,Rafa³ Królikowski, Magdalena Ró¿czka.
Jednym z planowanych elementów przedsiêwziêcia bêdzie
uruchomienie infolinii dla ofiar przemocy o numerze
0-801-109-801, która bêdzie obs³ugiwana przez pracowników
Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.
Wiêcej informacji na temat kampanie mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej: http://kochamniebije.pl/
Analiza statystyk prowadzona w ramach prób okrelenia
rozmiaru zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwowaæ,
i¿ na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo siê nasila. Dane przedstawiaj¹ce liczbê interwencji zwi¹zanych bezporednio z zaistnieniem przemocy domowej podjêtych przez policjantów pokazuj¹ bowiem, ¿e liczba ta z roku na rok wzrasta.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

Sukces ZST  kolejny grant zdobyty przez szko³ê

Poznajmy nasz¹ kulturê
- wymiany szkolne na terenie Polski
Do programu Poznajmy nasz¹ kulturê  wymiany szkolne
na terenie Polski, realizowanego przez Fundacjê Roberta Schumana,
zg³osi³o swoje projekty 60 szkó³ z terenu ca³ej Polski. 20 szkó³
zosta³o zakwalifikowanych, w tym Zespó³ Szkó³ Technicznych
 jako jedyna w naszym województwie.
Z ka¿dej szko³y w wymianie bezporednio wemie udzia³
przeciêtnie 30 osób, w tym opiekunowie. Wizyta w szkole
partnerskiej bêdzie trwaæ 3 dni (bez podró¿y). Szko³¹ partnersk¹, która bêdzie gociæ w Olecku w dniach 21-23 padziernika, jest Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Jana Paw³a II w Gorlicach (woj. ma³opolskie). Natomiast taka sama grupa osób z
ZST pojedzie do Gorlic 27 padziernika. Bêd¹ to wybrani uczniowie
wyró¿niaj¹cy siê najwiêkszym zaanga¿owaniem w organizacjê
wymiany oraz prac¹ na rzecz szko³y.
Podczas wymiany bêdzie realizowany program spo³ecznokulturalny, który pozwoli w efektywny i interesuj¹cy sposób
poznaæ gociom region, jego lokaln¹ kulturê, walory, jak i
problemy. Uczestnicy wymiany oraz ca³a spo³ecznoæ szkolna zostanie aktywnie w³¹czona w proces przygotowania i organizacji wymiany. Osobami koordynuj¹cymi ten projekt s¹
Ma³gorzata Koz³owska i Grzegorz Miszczak oraz szerokie grono nauczycieli wspieraj¹cych: Alina Podolska, Katarzyna Kaczor,
Agnieszka Sowul, Beata Najechalska, Jan Najechalski, Dariusz Nalewajko, Jolanta Góryñska, Jaros³aw Wierzbiñski, Izabela Gorlo, Marta Gogacz.
Projekt jest wspó³finansowany ze rodków Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej, w ramach Rz¹dowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i odbywa siê pod patronatem Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego, bêd¹cego inicjatyw¹ Unii Europejskiej.
Ma³gorzata Koz³owska

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Przyjd i zapisz siê w³anie teraz!!! na:

 Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych
- ECDL
 Komputerowe wspomaganie prac biurowych
 Technolog robót budowlanych  wykoñczeniowych
 Magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych
 Organizacja przyjêæ i us³ug gastronomicznych
***********************************
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A tel. (087) 520 26 35
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
20
czynny
padziernika
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
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Listy do redakcji
Grzegorz Kudrzycki
- dzier¿awca lokalu u¿ytkowego
przy ul. 1 Maja 12 w Olecku
Olecko, 15.10.2008 r.

Pan Burmistrz Olecka

Zwracam siê do Pana jako w³aciciela nieruchomoci (budynek mieszkalny + us³ugowy  sklep) przy ul. 1 Maja 12 w
Olecku.
Od kilku dni trwa remont  docieplanie cian styropianem
+ nowa elewacja. Niewielki lokal u¿ytkowy, który dzier¿awiê
od 1992 roku, zosta³ w 1997 r. odnowiony i na cianie frontowej po³o¿ono p³ytkê klinkierow¹. Koszty remontu poniós³ dzier¿awca, a zgodê na remont podpisa³ ówczesny prezes PGKiM
mieszcz¹cego siê wówczas przy ul. Parkowej.
Obecnie prowadz¹cy prace dociepleniowe majster powiedzia³, ¿e otrzyma³ rozkaz ob³o¿enia ca³ej ciany frontowej, w
tym klinkieru, styropianem.
Poniewa¿ nie uda³o mi siê dociec, kto wyda³ ów kuriozalny rozkaz (majster raz wskazywa³ na wspólnotê mieszkaniow¹, a raz na przedstawiciela Urzêdu Miasta), piszê do Pana
jako w³aciciela budynku i gospodarza miasta.
Ja co prawda jestem tylko dzier¿awc¹ lokalu u¿ytkowego,
ale rozum mam w³asny, nie dzier¿awiony. A ten¿e mówi mi
jasno, ¿e zamierza siê pope³niæ albo z³oliwoæ, albo g³upotê.
Majster zdradzi³, ¿e zamierza ob³o¿yæ cianê frontow¹ cienkim
styropianem i chodzi raczej o wyrównanie powierzchni do elewacji
ni¿ docieplenie. Pozwoli to na pozostawienie efektownych,

bia³ych gzymsów przy oknach.
Majster proponowa³ te¿ wspólnocie mieszkaniowej dokoñczenie ciany frontowej klinkierem. Z moich obliczeñ wynika,
¿e to rozwi¹zanie by³oby efektywniejsze (du¿e okna, ma³o ciany,
odpada pracoch³onna obróbka okien). Poza tym elewacja klinkierowa jest trwa³a, a kto wemie odpowiedzialnoæ za uszkodzenia
elewacji miêkkiej  ze styropianiu? Chodzi przecie¿ o sklep z
alkoholem i zachowania klientów. Kto zarêczy, ¿e jaki m³ody
gniewny lub niedopity i wkurzony nocny klient nie zechce
æwiczyæ karate lub boxingu na miêkkiej elewacji?
Tuszê, ¿e wszystko to dzieje siê bez udzia³u i wiedzy Pana
Burmistrza i odpowiednia interwencja zapobiegnie budowlanej pomy³ce.
Z powa¿aniem Grzegorz Kudrzycki
Ad. Do wiadomoci: Redakcja Tygodnika Oleckiego

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50909)

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

W dniu 10 padziernika 2008 roku w Zespole Szkó³ w Olecku odby³ siê uroczysty apel
powiêcony Janowi Paw³owi II. Tegoroczne
has³o brzmia³o: Jan Pawe³ II  wychowawca
m³odych.

Fot. Archiwum szko³y.
Uczennice klasy II a gimnazjum wraz
z zespo³em wokalnym Akolada dzia³aj¹cym pod kierunkiem pani El¿biety Smokowskiej  Grzanki uwietnili obchody
wystêpami na czeæ Wielkiego Polaka.
Scenariusz apelu przygotowali pan Micha³ Janiszewski i pani Emilia Mas³owska. W apelu zosta³a równie¿ pokazana
prezentacja multimedialna o ¿yciu Papie¿a.
Uczniowie przedstawili najwa¿niejsze
momenty z ¿ycia Jana Paw³a II. Us³yszelimy tak¿e piêkne utwory: Abba Ojcze
i Barkê
Apel poruszy³ wszystkich i sk³oni³
do zadumy. Przypomnielimy jak wielki
i wspania³y by³ Karol Wojty³a  cz³owiek, który kocha³ i przebacza³ wszystkim ludziom bez wzglêdu na rasê i wyznawan¹ religie.

!
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Obchody Dnia Edukacji
Narodowej w SP nr 1
13 padziernika 2008r. ju¿ od rana sympatyczni
uczniowie z kl. VIa oraz przedstawiciele Samorz¹dów Uczniowskich klas I-III i IV-VI z wyranym przejêciem obdarowywali swoich nauczycieli, a tak¿e
pracowników administracji i obs³ugi serdecznymi ¿yczeniami zamieszczonymi w wymownych laurkach,
skrzêtnie staraj¹c siê nikogo nie pomin¹æ.
W sali gimnastycznej odby³ siê jeden z zaplanowanych na ten rok szkolny apeli okolicznociowych.
Mia³ on wyj¹tkowy charakter, wszak powiêcony
by³ w³anie nauczycielom.
Uczniowie kl. IIIb i IIId w zabawnych scenkach
sk³onili szkolnych kolegów do refleksji nad swoim
zachowaniem i samoocen¹, jednoczenie ukazuj¹c
trud pracy nauczyciela. W wierszach i piosenkach
okazali szacunek dla pracy wszystkich pracowników szko³y. A gdy pad³y piêkne s³owa:

Za to wszystko, co dla nas tajemnic¹,
przed nami jeszcze sporo szkolnych lat
Za to sk³adamy Wam wiele ¿yczeñ,
z nimi jesienny, najpiêkniejszy kwiat
nauczycielki otrzyma³y z r¹k uczniów rzeczywicie jesienne
kwiaty  ró¿e wykonane w³asnorêcznie z zasuszonych lici.
Ciep³e s³owa w kierunku nauczycieli i uczniów przygotowuj¹cych apel skierowa³a pani dyr. Eligia Bañkowska.
Nad organizacj¹ i przebiegiem apelu czuwa³y: p. Maria
Ewko i p. Beata Suliñska.
Przyjemnociom by³o jeszcze nie doæ, poniewa¿ tu¿ po
apelu równie sympatyczni jak uczniowie przedstawiciele Rady
Rodziców  p. Marzanna Maksimowicz i p. Jaros³aw Kalicki
z³o¿yli ¿yczenia cierpliwoci i wytrwa³oci w dalszej pracy
zawodowej, sk³adaj¹c na rêce ka¿dego pracownika szko³y piêkn¹
czerwon¹ ró¿ê i zapraszaj¹c do sto³u zastawionego pysznym
ciastem. Z serca dziêkujemy za ten gest.
Nie oby³o siê równie¿ bez szczególnych ¿yczeñ i symbolicznego kwiatka od wychowanków dla wychowawców w klasach. Dziêkujemy Wam uczniowie za Wasz¹ wdziêcznoæ i
pamiêæ o nas w tym szczególnym dla nas dniu.
Zespó³ ds. promocji szko³y

"
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V58605

(V62003)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V61903)

PUB PIWNICA

 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

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54628
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58125

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia okolicznociowe, bankiety, kolacje okazjonalne, obiady abonamentowe, pizza - wyrób w³asny. Realizujemy zamówienia
telefoniczne. Tel. (087) 520-49-30; kom. 0-601-811-114
www.zaczek.olecko.pl
(V62203)

US£UGI

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V49110)

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

K32305
L10703

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

(V59004)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264

(V50109)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19609

AUTO-MAX

(V58804)

V2141

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9409
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63203
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10006
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47112
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31807
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1741
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49910
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56806
CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

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

V56706

(V55607)

(V49710)

RA
TY
!

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl

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

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53308

ADLER

autostart

us³ugi samochodowe:
 os³ony silnika, skrzyni
 dywaniki, pokrowce
 foteliki dla dzieci
 nadkola, zderzaki
 akcesoria

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50809
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50709
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V62303
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V56406
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L10902
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58905
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31408
V56506

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51209
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9708
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55907)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

.07

(V60003)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64501
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520V54618
40-29
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58105
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58115
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

(V49610)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI

#
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(V21103)

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315608
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
*motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V55407
V64301
V49320
V55207

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64201

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55807)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V58724

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4440)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59304
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57505
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10109
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5233
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K941
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1041
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27213
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1541
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10305
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58205
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V21003

(V49410)

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

(V49210)

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)

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

(V60903)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57605

WYWÓZ MIECI

V62013
V49340

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V62023
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19309
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3323
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19110
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10503
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62033
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V63303
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49520
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja, tel.
0-513-012-024
V49620
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58814
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19709
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50119
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V64311
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56816
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V58714
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V63313
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V63323
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59404
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30608
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9407
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V64111
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V64121
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V63333
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V63343
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55407
* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V57905)

V55707

(K21203)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V493230
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49420
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49430
* Opel Vectra, 1,6B, 1998, stan bdb, tanio. Tel. 0-601-210-819 K21701
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31308

C.d. SPRZEDAM na s. 16
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SPRZEDAM
* siano, tel. 0-721-587-468
K21601
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A19210
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V63353
WYNAJEM
* do wynajêcia pokój z ³azienk¹, Kukowo ko³o Olecka, tel.
0-721-587-468
K21401
* halê do wynajecia na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub magazynow¹, Kukowo ko³o Olecka, tel. 0-721-587-468
K21501
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19010
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-514-831-293, 0-500-708-095,
0-87-523-44-93 po 20.00
K20804
* piêtro domu do wynajêcia na mieszkanie lub biuro, tel.
0-508-446-777
V63501
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57515
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
A20004
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49920

Rozmowy ostatnie (1)
Zbli¿a siê pocz¹tek listopada, a wraz z nim jedne z najwa¿niejszych wi¹t w naszej kulturze: Dzieñ Wszystkich wiêtych
i Dzieñ Zaduszny. Ju¿ tak jest, ¿e praktycznie od po³owy padziernika dok³adnie planujemy sobie to co bêdzie w pierwszym
i drugim dniu listopada. To bardzo osobiste wiêta zadumy i
pamiêci o naszych bliskich, których ju¿ nie ma poród nas.
Do napisania tego tekstu, a raczej paru tekstów, przed
tymi dniami sk³oni³a mnie rozmowa z Januszem ¯ero  przedsiêbiorc¹ pogrzebowym z naszego miasta. Dyskutowalimy o
kremacji. Choæ tak szczerze pisz¹c, to w wiêkszoci ja s³ucha³em.
Wszyscy wiemy jak wygl¹daj¹ pogrzeby. Przecie¿ nie ma
wród nas nikogo, kto z tym nie mia³ do czynienia. Przynajmniej raz w roku odwiedzamy swoich zmar³ych na cmentarzach w ca³ej Polsce lub nawet za granic¹. Wiemy jakie to
prze¿ycie i co siê z tym wi¹¿e. Zale¿y nam, by nasi zmarli
bliscy mieli jak najlepsz¹ oprawê ceremonii pochówku. Czyni
to nasz ból odrobinkê mniejszym. Musi byæ dostojnie, godnie i piêknie. Tak nakazuje nam tradycja i nasza wewnêtrzna
potrzeba okazania jak najwiêkszego szacunku dla zmar³ego.
Jednak w dzisiejszych czasach coraz wiêcej ludzi decyduje
siê na inny rodzaj pochówku: kremacjê i z³o¿enie prochów w
K21302

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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
urnie. W naszej powojennej kulturze polskiej bardzo trudno
przejæ obojêtnie przy s³owie krematorium, a kremacja zw³ok
jest przez spor¹ czêæ ludzi odbierana bardzo negatywnie. Gdy
chodzimy po dzisiejszych cmentarzach, mijamy setki grobów,
mogi³, a tereny zajmuj¹ce miejsce ostatecznego pochówku zajmuj¹
coraz wiêksze obszary. Wtedy kremacja stanie siê wrêcz koniecznoci¹. Nas to na razie nie dotyczy, ale w du¿ych miastach za kilkadziesi¹t lat zabraknie miejsca na pochówki. W
takim miecie jak Olecko problem braku miejsca na cmentarzach wydaje siê byæ odleg³y. Wbrew doæ powszechnemu
przekonaniu kremacja nie jest negowania przez Koció³, a ksiê¿a
nie robi¹ ró¿nicy miêdzy formami pochówku. Coraz wiêcej ludzi jest zainteresowanych form¹ pochówku, jakim jest kremacja i z³o¿enia prochów w urnie. W powszechnej wiedzy kremacja jest przeznaczona tylko dla bogaczy. Jednak jest odwrotnie. Jeli wemie siê koszty pochówku tradycyjnego i porówna
z kosztami spopielenia i pochówkiem w kolumbarium, to ró¿nica bêdzie znaczna i korzystniejsza od formy tradycyjnej.
Wspomnia³em o kolumbarium. S¹ to tak zwane groby przystosowane do pochówku urn z prochami zmar³ego. Najczêciej s¹ to ciany z szeregiem pó³ek. Iloæ pó³ek to najczêciej
3, a rzadziej 4 w kolumnie. Iloæ w poziomie zale¿y od d³ugoci samego kolumbarium. W Polsce jest coraz wiêcej takich
kolumbariów. Kolumbarium jest tak samo dobrym i godnym
miejscem na czczenie pamiêci po zmar³ym, jak mogi³a czy grobowiec. Takie kolumbarium na oleckim cmentarzu by³oby godnym
miejscem pochówku i okazywania szacunku dla naszych zmar³ych,
którzy przed mierci¹ zdecydowali siê na kremacjê lub o niej
zadecydowa³yby rodziny. W ceremonii pogrzebowej najwa¿niejsza jest godnoæ i dostojnoæ samego pochówku. Z³o¿enie prochów w urnie, a samej urny w kolumbarium jest tak
samo dostojne, jak z³o¿enie cia³a w ziemi.
Ludzie potrzebuj¹ wyboru rodzaju pochówku swoich drogich zmar³ych. Kremacja, o ile tak mo¿na to okreliæ, staje siê
coraz czêciej wybieran¹ form¹ ostatniej drogi. Nawet w Olecku jest coraz wiêcej zainteresowanych. Nie mam jakiego mocno
ugruntowanego zdania na ten temat, ale wydaje mi siê, ¿e
za³o¿enie kolumbarium by³oby doæ dobrym pomys³em w stronê
przysz³oci i to nie tylko dla ¿yj¹cych, ale te¿ dla pamiêci o
tych co odeszli.
Marek Pacyñski
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K a l e n d a rAlojzego,
z iAntoniego,
m iBaleczeta,
o n Filipa,
21 padziernika
Brygidy, Celi, Celiny, El¿biety, halszki,
Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromi³a, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 padziernika
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, Ingi,
Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody,
Przybychny, Przybys³awy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybys³awa, Sewera
23 padziernika
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety,
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta,
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna, Sylwestra, Teofila, Teodora, W³acis³awa,
¯egoty
24 padziernika
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, Marty

Marcina, Rafaela, Rafa³a
25 padziernika (Dzieñ Pracownika £¹cznoci)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury,
Wilhelminy
Bonifacego, dariusza, Hilarego, Inga,
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teodozego, Teodozjusza, Wojmira
26 padziernika
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmi³y,
Ludomi³y, Lutos³awy, £ucji
Albina, Bonawentury, Damiana, Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana, Lucjana, Lutos³awa, £ucjana, Rustyka
27 padziernika
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy,
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, Stoigniewa, Wincentego

Nasz przepis

Gotowanie kukurydzy

Grzyby z ziemniakami

Pó³ kilograma wie¿ych grzybów,
3/4 kg m³odych ziemniaków, 3-4 cebule, 2-3 pomidory, odrobina m¹ki,
natka pietruszki, oliwa, sól, pieprz
Grzyby myjemy, a nastêpnie kroimy na du¿e kawa³ki. Dusimy w mocno nagrzanym t³uszczu razem z pokrojon¹
cebul¹. Ziemniaki gotujemy w lekko
posolonej wodzie. Po ugotowaniu
ods¹czamy i posypane m¹k¹ podrumieniamy na t³uszczu. Do ziemniaków
dodajemy grzyby i dusimy razem co
najmniej 10 minut.
Pomidory po odarciu ze skórki chwilê
dusimy, przecieramy przez sito i dodajemy do potrawy. Przyprawiamy do
smaku. Danie podajemy gor¹ce, zaraz
po przygotowaniu, posypane posiekan¹ pietruszk¹.


F kupiê

Kukurydza w kolbach w wodzie z
sol¹ twardnieje. Dlatego nale¿y j¹ gotowaæ z dodatkiem mleka i cukru. Mleko i cukier nadaj¹ kukurydzy przyjemny aromat.

Dieta bardziej naturalna

Zmiana diety na bardziej prost¹, naturaln¹ pomaga i powstrzymuje czêsto
znacznie lepiej chorobê ni¿ bardzo drogie leki farmaceutyczne. Zmiana diety
jest bardzo wskazana, bo obecnie uprzemys³owione, nadmiernie intensywne
rolnictwo przyczyni³o siê do tego, ¿e w
produktach mineralnych sk³adników, m.in.
wapnia, jest mniej ni¿ kiedy, na dodatek jest on w z³ych proporcjach z innymi pierwiastkami co niekorzystnie wp³ywa
na jego przyswajalnoæ. W pokarmach
mo¿e byæ wiêc nawet wapñ w du¿ej iloci, ale organizm go nie potrafi zatrzymaæ.

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: .................................................................................................................

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

¯eñ siê: jeli masz kobietê, która nadaje siê na
dobr¹ ¿onê, bêdziesz szczêliwy. Jeli le wybierzesz,
zostaniesz filozofem.
Sokrates
PRZYS£OWIA
 w. Urszula (21 padziernika) per³y
rozsy³a, ksiê¿yc wiedzia³, nie powiedzia³, s³oñce wsta³o, pozbiera³o.
 Urszula (21 padziernika) i Kordula
(22 padziernika) dzieci do pieca
przytula.
 Od Marcina (24 padziernika) s³ota
siê zaczyna.
 Wiedza daj¹ pokorê wielkiemu, dziwi przeciêtnego, nadyma ma³ego.
 W³asne cierpienia ucz¹, ¿e nikomu
nie mo¿na robiæ przykroci.
 Wszystko co nieznane, uchodzi za
wielkie.
 Wszystko mo¿na, co nie mo¿na, byle
z wolna i z ostro¿na.

Padziernik

Nazwa miesi¹ca (dawniej przedzierzec, padzierzeñ) pochodzi od s³owa
padzierze oznaczaj¹cego odpadki od
lnu lub konopi.

Sma¿enie

Gdy do miêsa mielonego dodamy
startego ziemniaka, kotlety mielone wch³on¹
mniej t³uszczu.
24 padziernika
 22 listopada
Znak ten magnetyzuje i wywo³uje
fascynacjê przede
wszystkim uczuciow¹ i erotyczn¹. Dla
Skorpionów mi³oæ
to wojna, ³ó¿ko to pole bitwy. Nie prowadz¹ flirtu i gry mi³osnej, tylko strategiê. Czêsto te¿ u¿ywaj¹ seksu w celu
uwiedzenia upatrzonej osoby i uzale¿nienia jej od siebie. Same Skorpiony te¿
zreszt¹ fascynuje seks. Do tego w mi³oci lubi¹ byæ nieprzewidywalne i tajemnicze. S¹ te¿ podejrzliwe, ale przy³apane
na niewiernoci potrafi¹ przybraæ oblicze skrzywdzonej sierotki! Jednak, gdy
naprawdê siê zakochaj¹, potrafi¹ byæ
wierne i lojalne do grobowej deski.
Najlepsze znaki w uczuciach, to Byk,
Kozioro¿ec i Ryby.
Najgorsze: Baran, Bliniêta i Waga.
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Co drgnê³o...

4 padziernika Klub
Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ po raz drugi mistrzostwa
w drgaj¹cej szczytówce. Co
drgnê³o, poniewa¿ tym razem
wystartowa³o 7 uczestników,
a w ubieg³ym roku by³o 6...
£owiskiem, podobnie jak poprzednio, by³o jezioro Sumowo ko³o Baka³arzewo. Woda
ta s³ynie z piêknych leszczy,
grubanych kr¹pi, ¿ar³ocznych
okoni, spasionych p³oci i wszêdobylskiej uklei. Aby wykluczyæ nadmierne ³owienie w³anie srebrnej rybki, wprowadzilimy minimalny wymiar ³owionych ryb 14 cm. Tradycyjnie ju¿ ryby by³y mierzone. Czwórka zawodników,
nieposiadaj¹cych woderów
ustawi³a siê na piaszczystym
cyplu, natomiast trójka, zaopatrzona w d³ugane gumiaki, za pasem trzcin. Ju¿ po kilkunastu minutach ³owienia sta³o
siê jasne, ¿e cypelek, z racji czêstych odwiedzin wêdkarskich, daje lepsze wyniki. Z tego powodu na ostanie 1,5 godziny ³owienia wszyscy stanêlimy, dos³ownie ramiê w ramiê,
na kilkunastu metrach cypelka. By³o trochê ciasno, ale nikt
nie narzeka³. A ryby? Có¿, nie podda³y siê zbytnio naszym

namowom. Przepiêkna pogoda zrekompensowa³a nam jednak
niedostatki rybostanu. Du¿ymi umiejêtnociami w ³owieniu
gruntowym b³ysn¹³ nasz przyjaciel Dariusz £uzdowski. Szczêliwie
ustawiaj¹c siê na skraju cypla co chwilê holowa³ rybê. Tym
sposobem zdeklasowa³ pozosta³ych uczestników! Brawo Darek, a reszta, no có¿ do roboty!

A tak przedstawia³y siê wyniki:
1. Dariusz £uzdowski
2. Arnold Hoci³³o
3. Krzysztof Gryniewicz
4. Józef Makowski
5. Barbara Niewiadomska
6. Mieczys³aw Gojlik
7. Krzysztof Krajewski

- 307 cm
- 138 cm
- 101 cm
- 99 cm
- 70 cm
- 65 cm
- 34 cm

Bardzo towarzyskie i bardzo serdeczne zawody przebiega³y w rodzinnej atmosferze. W czasie og³oszonej podczas ³owienia przerwy co chwilkê z dymi¹cego grilla zeskakiwa³y kawa³ki
pysznych wêdkarskich przysmaków. Nasza Rodzynka Basia
Niewiadomska dodatkowo ugoci³a nas w³asnorêcznie przygotowanymi s³oikowymi ¿eberkami i przepyszn¹ nalewk¹ z
pigwy! Palce lizaæ!
Zawody zakoñczylimy prawie o zmroku postanowieniem,
¿e w przysz³ym roku co najmniej dwukrotnie ustawimy nasze
drgaj¹ce szczytówki na podpórkach! Kto nie by³ niech ¿a³uje!
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o

'
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Pi³ka no¿na
Wyniki spotkañ z dnia 19.10.2008.
 Czarni Justyna - Cresovia 1-0
 Czarni II Wieliczki - Start Koz³owo 3-3
 Junior Czarni - Granica Kêtrzyn 2-8
 M³odszy Junior Czarni - Olimpia Mi³ki 2-2
 Trampkarz Rona 03 E³k - Czarni 3-2
Czarni Justyna Olecko
- Cresovia Siemiatycze 1:0
W rozegranym meczu Czarni Justyna Olecko pokonali Cresoviê 1:0. Bramkê zdoby³ Jarmo³owicz. Mecz wydawa³
siê jednym z ³atwiejszych i zapewne wielu
liczy³o na 3 punkty. Tak w efekcie siê
sta³o, jednak nasi pi³karze mogli ten mecz
wygraæ ju¿ w pierwszej po³owie. Niestety, z kilku sytuacji zdawa³o siê stuprocentowych, nie wykorzystali ¿adnej. W
drugiej po³owie znowu przewa¿ali i zno-

wu nie wykorzystywali stwarzanych sytuacji. Dopiero strza³ S³awka, po którym
pi³ka po drodze do bramki odbi³a siê od
obroncy, zakoñczy³ siê golem. Jak siê
okaza³o, by³ to jedyny gol w tym spotkaniu. Licz¹ siê zdobyte trzy punkty,
które na pewno poprawi¹ morale pi³karzy po ostatnich pora¿kach. Te 3 punkty, przy nieoczekiwanej raczej pora¿ce
Mr¹govii z Pogoni¹ £apy, pozwoli³y
Czarnym na przesuniêcie siê na 6. miejsce w tabeli.
Czarni wyst¹pili w nastêpuj¹cym sk³adzie: Krupiñski, Kolik, Ryszkiewicz,
Koz³owski, Wasilewski Micha³, Wyszyñski, Bieræ, Paszkowski, Szarnecki, Strychalski, Jarmo³owicz. Na zmiany weszli:
Witanowski, Tusznio B³a¿ej, Ska³ka. W
meczu nie wyst¹pi³ Onufryjuk, który
pauzowa³ za 4 ¿ó³t¹ kartkê.
Ciesz¹ 3 punkty i cieszy te¿ stwarzanie sytuacji podbramkowych, niepokoi

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
MICHA£ GÓRSKI
JEDZIE NA DRU¯YNOWE
MISTRZOSTWA EUROPY
Przebywaj¹cy na zgrupowaniu Kadry Polski w Taekwondo
Olimpijskim olecczanin Micha³ Górski w pi¹tek otrzyma³ nominacjê do Kadry Narodowej na odbywaj¹ce siê na prze³omie
padziernika i listopada w Turcji Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy w Taekwondo Olimpijskim. Micha³ bêdzie broni³ naszych
barw w kategorii do 58 kg.
To ju¿ trzeci wychowanek Doroty i Tomasza Miszczak,
który bêdzie walczy³ na tej rangi zawodach. Wczeniej na Mi-

za brak skutecznoci. Miejmy nadziejê,
¿e w nastêpnych meczach skutecznoæ
zostanie poprawiona.
III liga  Tabela
1. Olimpia E. .................... 32
2. Huragan ...................... 29
3. Start............................. 24
4. Mielnik ........................ 22
5. Concordia.................... 22
6. Czarni .......................... 19
7. Mr¹gowia .................... 17
8. Olimpia ........................ 14
9. Warmia ........................ 14
10. Sokó³ ......................... 13
11. Orze³ .......................... 12
12. Cresovia .................... 11
13. Supralanka ............... 10
14. Vêgoria ........................ 9
15. Pogoñ .......................... 9
16. Sparta .......................... 7
http://www.stars.nazwa.pl

strzostwach wiata Juniorów by³y Anna £owczyñska i Monika Ga³czyk oraz Monika na Mistrzostwach Europy.
 To wielkie wyró¿nienie i nagrodzenie pracy, jak¹ razem
wykonalimy, kiedy Micha³ trenowa³ pod naszym okiem. Jest
to dla niego wielka szansa. Je¿eli j¹ w
pe³ni wykorzysta, to mo¿e zobaczymy Micha³a na Igrzyskach Olimpijskich,
czego Mu serdecznie ¯yczymy  powiedzieli trenerzy.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy HIDORI przy Szkole
Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Olecku, 19-400 Olecko, Os. Siejnik I 14,
tel. 606 65 72 67 lub 604 64 99 62
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Ewidentne ³amanie Konstytucji RP jest tak ³agodnie traktowane? Gdyby chodzi³o o Prezydenta czy poprzedni rz¹d to
chyba by siê zapluli przez wiele tygodni wa³kuj¹c podobn¹
kwestiê.
Jeszcze jeden kwiatek: reforma s³u¿by zdrowia. Co siê ostatnio
okaza³o? Zabawne, ale partia rz¹dowa zaczê³a rezygnowaæ ze
swoich pomys³ów ustêpuj¹c w wielu punktach swoim koalicjantom i opozycji reprezentowanej przez lewicê, a program
zmian coraz bardziej zaczyna przypominaæ to co sta³o siê podmiotem nienawici rz¹dz¹cych: reform Religii. Szpitale bêd¹ mog³y
przechodziæ pod zarz¹dzanie i finansowanie przez powiaty i
nie bêdzie mo¿na ich prywatyzowaæ... mieszne! Nawet bardzo mieszne, bo akurat tak¹ mo¿liwoæ to mamy od prawie 10

lat. Kolejny wielki sukces rz¹du poprzez wciskanie tego
co ju¿ mamy? Niech jeszcze og³osz¹, ¿e w Polsce jest demokracja, pluralizm, wolnoæ sumienia itd. Jak komu dobrze
jest ¿yæ w tanie b³ogiego spokoju i piêkna, bo to ma byæ
wartoci¹ sam¹ w sobie... proszê bardzo. Ze swojej strony
jednak przypominam, ¿e wszelkie zmiany na lepsze nastêpuj¹ tylko w momencie zwrotów o 180 stopni, a nie zbli¿onych
do pe³nego obrotu. Matematyka jest w tym wypadku bezlitosna: pe³en obrót to tylko mi³y gest i powrót do punktu
wyjcia. Niby co siê zrobi³o, ale to tylko teatr i pokaz dla
maluczkich.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC
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Znowu tydzieñ za nami. Ale¿ ten czas
leci... M¹drzy ludzie jednak nie patrz¹
na up³ywaj¹cy czas, a czekaj¹ co bêdzie
jutro. Wiêkszoæ ludzi chce byæ w tej
m¹drej grupie.
Co tam Panie w polityce? Chiñczyki
trzymaj¹ siê mocno? Podobno kryzys finansowy jaki dotkn¹³ wiat mia³ w cudowny sposób obejæ nasz kraj. Mia³ byæ
to chyba jeden z zapowiadanych ponad
rok temu cudów. Gromy siê posypa³y na
g³owê Prezydenta, ¿e chcia³ i chce zwo³aæ Radê Gabinetow¹. Taki pose³, przewodnicz¹cy klubu poselskiego od cudów
tak siê szarogêsi³ w mediach opowiadaj¹c jak to Prezydent nie ma do tego prawa i nie powinien siê tym zajmowaæ, ¿e
zapl¹ta³ siê we w³asne bajdurzenie: jaki
to cudowny ten nasz kraj i odporny na
kryzysy wiatowe, a paniki nie trzeba siaæ.
Owszem, nasz system bankowy dzia³a doæ
specyficznie jak na warunki wiatowe,
ale nie oznacza to, ¿e nie mo¿e go obchodziæ to co dzieje siê za granic¹. Tak
siê ograniczono w tych opowieciach o
kredytach, bankach i pieni¹dzach, ¿e zapomniano ilu z ludzi w Polsce ¿yje z tego
co wyprodukuje, a najwa¿niejszym odbiorc¹ jest w³anie klient z krajów, gdzie
ten kryzys jest. I okaza³o siê, ¿e ten kryzys dotyczy równie¿ i nas, bo ¿yjemy w
wiecie naczyñ po³¹czonych, gdzie problemy innych maj¹ wp³yw i na nasze ¿ycie.
Mo¿e i kredyty bankowe bêd¹ teraz mniej
dostêpne, ale nie na tym polega problem.

Problem polega na tym, ¿e na przyk³ad
mieszkania ju¿ istniej¹, ale ludzie nie maj¹
pieniêdzy by je kupiæ. Deweloperzy maj¹
problem, bo nie mog¹ odzyskaæ tego,
co w³o¿yli, ceny spadaj¹. Z jednego punktu
widzenia jest dobrze, bo ceny mieszañ
spadaj¹, ale co z tego, skoro mo¿na ten
spadek tylko ogl¹daæ, bo nie ma pieniêdzy na ich kupno. Opowiadaj¹cych
o cudach, ¿e w Polsce kryzys nas obszed³ du¿ym ko³em, chcia³bym wys³aæ
w kilka miejsc gdzie mogliby opowiadaæ o swoich przygodach i fantazjach.
Bo jeli zwalnianie z pracy w firmach
gdzie du¿a czêæ eksportu sz³a na rynki
wiatowe nie jest wynikiem problemów,
czyli kryzysu, to co wg specjalistów
jest kryzysem?
Powinnimy jeszcze wróciæ do ubieg³otygodniowej wycieczki Premier-Prezydent w Brukseli. Có¿ siê takiego sta³o, ¿e Prezydent pojecha³ i mia³ to samo
zdanie co rz¹d? Dla ludzi z PR rz¹dowego  to le siê sta³o, bo sukces rozbi³
siê na dwa obozy i przy umiechniêtym
Prezydencie zasêpiony Premier straci³.
Zauwa¿ali to nawet ci niechêtni dla Prezydenta. Dla mnie dziwne jest milczenie
mediów w sprawie zablokowania dla
Prezydenta i jego ludzi wejciówek w
biurze unijnym szczytu. Dokona³ tego
masz kochany Minister Spraw Zagranicznych. Na konferencji prasowej nazwa³ czarnym pijarem i fantazj¹ wypowiedzi urzêdników Prezydenta, ale kilku
wcibskich dziennikarzy dotar³o do informacji, ¿e taka interwencja ze strony

MSZ by³a i urzêdnicy biura UE mieli przez
moment problem. Nasze media milczeniem,
prócz kilku zdañ dwóch niezale¿nych
dziennikarzy, skwitowa³y ten fakt jako
ma³o istotny, a wiêkszym problemem sta³y
siê wypowiedzi szefa kancelarii biura
Prezydenta, które wg ¿urnalistów nie
pokrywa³y siê z cytatami z Prezydenta.
Swoista wojna medialna trawa. Najbardziej podoba mi siê zarzucanie stronie
prezydenckiej rozpoczêtej kampanii wyborczej. Struganie g³upa  bo tak mo¿na
okreliæ dzia³ania ludzi, którzy ci¹gle opowiadaj¹ jak to Prezydent robi³ sobie kampaniê wyborcz¹. Zmowa milczenia nad
dzia³aniami Premiera pokazuj¹cego siê i
wypowiadaj¹cego tylko wtedy, kiedy jest
mo¿liwoæ zyskania paru punktów procentowych i stale od padziernika ukazuj¹ce siê sonda¿e prezydenckie, w których na czo³owym miejscu pojawiaj¹ siê
okrelone twarze. To nie jest kampania
wyborcza? Specjalici od PR pracuj¹
doskonale na rzecz Premiera. Udawanie,
¿e Premier nie prowadzi intensywnej kampanii prezydenckiej na rzecz w³asnego
wyboru jest udawaniem lub gr¹ w nie
mówimy o s³oniu. G³ód sukcesu, jakiego brakuje temu rz¹dowi powoduje, ¿e
wojna medialna i PR staje siê coraz brutalniejsza. Na przyk³ad wydanie przez
Kancelariê Premiera o uchwa³y o tym,
¿e Prezydent nie mo¿e byæ obecny w
Brukseli  to ju¿ by³o przegiêcie. Dziwi
mnie, ¿e tak lekko jest to traktowane
przez wiele osób.
Dokoñczenie na s. 19.

PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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