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wiat nie zosta³ stworzony raz, ale
tyle razy, ile razy zjawi³ siê oryginalny artysta.
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A kiedy mnie ju¿ nie bêdzie
To znaczy
¯e zgas³o wiat³o
Zgas³ p³omieñ wiecy
I to co dobre czy z³e by³o
Jednym siê stanie
Bo tu
Wszystko przemija
Jak dzieñ i noc
Gasn¹
Ale potem znowu siê staj¹
Jak pór roku zmiana bywa

Na zdjêciu krzy¿ przy opuszczonej
mogile w miejscowoci Szeszki.

Umieram
I ¿yjê na nowo
To znaczy
¯e zgas³o wiat³o
Które zapalasz
Andrzej Malinowski,
Judziki 2008

O wrêczeniu wyró¿nienia Andrzejowi Kamiñskiemu czytaj na s. 6.
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MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

(V63103)

PROMOCJA  EMULSJA DULUX
KOLORY WIATA WYBRANE KOLORY
2,5L  42,90z³
5L  71,90z³
!!WYPO¯YCZALNIA SZABLONÓW DO MALOWANIA!!
5z³ ZA DOBÊ.
WYPO¯YCZ, POMALUJ, ODDAJ

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

(V58705)

* Powiat na 2. miejscu w Polsce  s. 3.
* Sukces naszego projektu w Programie Litwa-Polska  s. 4.
* Szkolenie przedsiêbiorców  s. 4.
* Sesja Rady Miejskiej  s. 5.
* Walka z ubóstwem  s. 5.
* Konferencje: owiatowa i EGO  s. 6.
* Dzieñ Otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  s. 7.
* Tragiczne rodzinne losy (cz. 6)  s. 8.
* Akcja sprz¹tania jeziora  s. 10.
* Wichry przesz³oci wyró¿nione 
s. 13.
* Mistrzostwa Województwa Stra¿aków
w Halowej Pi³ce No¿nej  s. 13.
* O Puchar Komandora LOK  s. 18.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 7 padziernika o 11.40 jeden zastêp JRG
PSP otwiera³ zatrzaniête drzwi mieszkania w Dorszach.
 7 padziernika o 19.15 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ we Wronkach po¿ar
sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 10 padziernika o 16.06 jeden zastêp
OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Wojnasach.
 10 padziernika o 20.08 jeden zastêp
OSP wiêtajno i jeden OSP Mazury
gasi³y po¿ar suchej ció³ki oraz mieci przy drodze w okolicach Dybowa.
 12 padziernika o 10.45 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 13 padziernika o 16.21 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ z jezdni ul. E³ckiej
zgubione przez przeje¿d¿aj¹cy samochód elementy metalowe.
 14 padziernika o 15.05 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sto¿nem.
 15 padziernika o 6.42 trzy zastêpy JRG
PSP oraz jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³y w Kowalach Oleckich skutki kolizji drogowej.
 15 padziernika o 14.06 jeden zastêp
JRG PSP zabezpiecza³ gniazdo bocianie niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym w Du³ach.
 17 padziernika o 11.58 jeden zastêp
OSP Kowale Oleckie usuwa³ plamê oleju
z jezdni w Kowalach Oleckich.
 17 padziernika o 16.14 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ w G¹skach skutki kolizji
drogowej.
 17 padziernika o 20.39 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ w Olecku Ma³ym skutki
kolizji drogowej.
 18 padziernika o 1.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 18 padziernika o 21.49 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ przy ul. Go³dapskiej
zadymienie z mieszkania (pozostawiony
bez opieki garnek na kuchni).
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

MORENA

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

(V31509)

KOPALNIA KRUSZYWA

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

Nie zatrzyma³ siê do kontroli

W sobotê 26 padziernika ok. godz.
2.55 na ul. Kociuszki patrol RD chcia³
zatrzymaæ do kontroli drogowej jad¹cy
w stronê Olecka samochód osobowy. Kieruj¹cy Nissanem 20-letni mieszkaniec
Olecka Krzysztof T. nie zatrzyma³ siê. Policjanci nie podjêli pocigu, gdy¿ pojazd
jecha³ z bardzo du¿¹ prêdkoci¹. Nastêpnie
funkcjonariusze us³yszeli g³ony huk.
Okaza³o siê ¿e kieruj¹cy po przejechaniu

DY¯URY APTEK
 28-31.10.2008r., ul. Zielona 35
 1-02.11.2008r., pl. Wolnoci 7B
 3-07.11.2008r., ul. Sk³adowa 6
(V55308)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POSEZONOWA
WYPRZEDA¯
ki
w
ñcó cji
o
 k olek ich
k stk
w
zy
w s waró
to

ok. 400 metrów nie
opanowa³ pojazdu, zjecha³ na chodnik i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W wyniku wypadku kieruj¹cy z ciê¿kimi obra¿eniami cia³a
zosta³ przewieziony do
szpitala. Od kieruj¹cego pobrano krew do
badañ na zawartoæ alkoholu i narkotyków.
Policjanci wyjaniaj¹
okolicznoci wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V65101)
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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:

 Robert Andrychowski
 Józefina D¹bek
 Anna Hryniewicka
 teresa £ukaszewicz
 Rados³aw Olszewski
 Norbert Rydzewski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ 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
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Teresê

£ukaszewicz o odebranie wylosowanych upominków konkursowych.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Oleccy policjanci w poniedzia³ek zatrzymali 26-letniego mieszkañca gminy Kowale Oleckie. Mê¿czyzna ju¿ od d³u¿szego
czasu podejrzewany by³ o zatargi z prawem. Przemys³awowi J.
przedstawiono dwa zarzuty kradzie¿y i kradzie¿y z w³amaniem.
Z ustaleñ policjantów, którzy pracowali nad spraw¹ od sierpnia br. wynika, ¿e Przemys³aw J. w sierpniu 2008 dokona³ jednej kradzie¿y i w³amania do samochodów, z których ukrad³
dwa radioodtwarzacze, p³yty CD, akumulator i tubê g³onikow¹. £¹czna suma strat wynosi 1300z³. Czêæ skradzionego sprzêtu
uda³o siê policjantom odzyskaæ, m.in. tubê g³onikow¹.
Przemys³aw J. przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów.
Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

Powiat na 2. miejscu w Polsce

Wielkoæ pozyskanych przez powiat olecki zagranicznych
rodków na inwestycje pozwoli³y zaj¹æ mu wród tzw. powiatów ziemskich drugie miejsce w kraju.
Jest to dla nas ogromne wyró¿nienie potwierdzaj¹ce wspania³¹
pracê wykonywan¹ przez zespó³ Starostwa Powiatowego oraz
podleg³ych jednostek. To wielkie wiêto dla nas, zw³aszcza,
¿e wyniki tego rankingu og³oszono w chwili, kiedy obchodzimy dziesiêciolecie utworzenia samorz¹du powiatowego. Drugie miejsce w kraju jest wspania³ym podsumowaniem dziesiêciolecia istnienia Starostwa  powiedzia³a wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz.
Ranking zosta³ przeprowadzony przez tygodnik samorz¹dowy Wspólnota oraz naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Zespó³ ten analizowa³ wszystkie dostêpne dokumenty
dotycz¹ce pozyskiwania na inwestycje powiatowe rodków z
zagranicy. Wyniki rankingu uka¿¹ siê 8 listopada i wtedy
zostan¹ równie¿ opublikowane na ³amach TO.

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

(V65301)

(V63802)

- 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
28 padziernika (wtorek)
10.00  przetarg na sprzeda¿ dwóch mieszkañ, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4
29 padziernika (roda)
10.30  Prezentacje artystyczne Widziad³o pod has³em Nie
wierz swym oczom - sercem patrz  sala widowiskowa
ROK MG
30 padziernika (czwartek)
 rozstrzygniêcie konkursu na opracowanie projektu graficznego loga obchodów 450. rocznicy za³o¿enia Olecka
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
31 padziernika (pi¹tek)
 mija termin zg³oszeñ w Konkursie Pieni Patriotycznej (szczegó³y
TO 41/561, s. 5)
2 listopada (niedziela)
14.00  Czarni  Sparta, mecz pi³ki no¿nej III ligi, stadion
MOSiR
5 listopada (roda)
9.00  Konkurs Pieni Patriotycznej  sala widowiskowa ROK
6 listopada (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub "Pod ABC, wejcie od
Cichej
7 listopada (pi¹tek)
Nadanie imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Szkole Podstawowej w G¹skach.
9 listopada (niedziela)
13.00  Czarni  Supralanka, mecz pi³ki no¿nej III ligi, wyjazd
13 listopada (czwartek)
16.00  projekcja filmu ¯urek, sala Klubu Cooltura (obok
AGT)
18.00  spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim - aktorem
filmowym i teatralnym, sala Klubu Cooltura (obok AGT)
19.00  turniej darta 501DO  pub "Pod ABC, wejcie od
Cichej
Serdecznie dziêkuj¹c

Panu Ordynatorowi i ca³emu Personelowi
Oddzia³u Wewnêtrznego Szpitala w Olecku
za trud leczenia Heleny Krasowskiej i walki o Jej ¿ycie,
pragniemy wyraziæ nasze uznanie za niezwyk³¹ troskê o
pacjenta, za dobr¹ organizacjê pracy na Oddziale oraz za
¿yczliwoæ w kontaktach z chorymi i ich rodzinami
(V65801)
 Jêkotowie i Krasowscy

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V31109)

W³amywacz zatrzymany

!
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Sukces naszego projektu w Programie Litwa-Polska
Do programu Litwa-Polska z³o¿ono 47 projektów o dofinansowanie, z czego osiem przesz³o weryfikacjê formaln¹. Dzi
poznalimy listê projektów, które pozytywnie przesz³y wszystkie
szczeble oceny. 23 padziernika br. na stronie programu Europejska Wspólnota Terytorialna, Program Liwa Polska zosta³a
zamieszczona lista projektów, które s¹ rekomendowane przez
komitet Steruj¹cy do dofinansowania. Nasz projekt znalaz³ siê
w tej grupie.
Gmina Olecko aplikowa³a wspólnie z partnerami z Orzysza,
Vilkaviskis i Alytusa. Wartoæ projektu wynosi 3 528 996 euro,
z czego Oleckie inwestycje zamykaj¹ siê w kwocie 1 674 225
euro. Dofinansowanie za przewidziane jest na kwotê 142 3091,25
euro.
W ramach realizacji projektu, do 2010 roku w Olecku wy-

konane zostan¹ prace zarówno na stadionie g³ównym, jak i
na boisku. Stadion wzbogaci siê o now¹ bie¿niê, wykonana
zostanie instalacja nawadniaj¹ca p³ytê stadionu, budynek magazynowy, budynek spikera, parking, droga dojazdowa, ma³a
architektura wraz z ogrodzeniem obiektu. Boisko treningowe
zostanie pokryte sztuczn¹ muraw¹. W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia p³yty boiska.
¯eby podkreliæ charakter transgraniczny projektu na obiektach organizowane bêd¹ zawody sportowe o miêdzynarodowym charakterze. Gociæ bêdziemy m³odzie¿ z Orzysza, Alytusa, Vilkaviskis. Wszystko wskazuje na to, ¿e zmodernizowane obiekty sportowe têtniæ bêd¹ ¿yciem.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku
cy szkolenie zwrócili uwagê jak wa¿na jest zdecydowana postawa odmowna sprzedawców,
udzielali porad jak rozmawiaæ z nieletnim lub
agresywnym klientem.
Jak powiedzia³a Wies³awa Sura¿yñska, pe³nomocnik burmistrza ds. przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, szkolenie jest realizowane w ramach
Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
Celem spotkania by³o m.in. udzielenie porad sprzedawcom jak odmawiaæ sprzeda¿y
napojów alkoholowych osobom nieletnim i
nietrzewym. Chodzi³o równie¿ o zwrócenie uwagi
na konsekwencje prawne wynikaj¹ce z nieprzestrzegania ustawowych zasad zwi¹zanych
ze sprzeda¿¹ alkoholu.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku

Szkolenie przedsiêbiorców

Fot. Archiwum UM w Olecku
22 padziernika br. trzydziestu przedsiêbiorców z terenu
gminy Olecko, posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych, wziê³o udzia³ w szkoleniu powiêconemu
obowi¹zkom wynikaj¹cym z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Zwrócono szczególn¹ uwagê na konsekwencje wynikaj¹ce ze sprzeda¿y napojów
alkoholowych osobom nieletnim, w tym na psychiczne i spo³eczne skutki spo¿ywania alkoholu przez m³odzie¿. Przedstawione zosta³y szokuj¹ce dane z badañ dotycz¹cych skali problemu spo¿ywania alkoholu przez dzieci i m³odzie¿. W ci¹gu
ostatnich czterech lat a¿ o 20% wzros³o spo¿ycie alkoholu
wród gimnazjalistów. Wielu z nich uwa¿a, ¿e alkohol ³atwo
kupiæ w placówkach handlowych i gastronomicznych, bez
koniecznoci okazywania dokumentu to¿samoci. Prowadz¹-

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

(V50910)

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
(V64102)

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

PROMOCJA

(V31209)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

#
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXIII Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 30 padziernika 2008
roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie podstawowej opieki
zdrowotnej.
6. Funkcjonowanie mechanizmów rozdzia³u
rodków pomocy w Miejskim Orodku Pomocy Spo³ecznej.
7. Analiza owiadczeñ maj¹tkowych.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski radnych i Komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Prze-

wodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) uchylenia uchwa³y nr XLII/329/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia
2006r. w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielanie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Olecko oraz uchwa³y nr XLIII/333/06 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 2 marca 2006r. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielanie
bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Olecko;
b) przyjêcia rocznego programu wspó³pracy na 2009 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego;
c) upowa¿nienia Kierownika Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Olec-

Pomó¿my kasztanowcom

1 padziernika odby³o siê spotkanie przedstawicieli Starostwa i Urzêdu Miejskiego z uczestnikami akcji Pomó¿my kasztanowcom. Podczas spotkania powo³ano zespó³
roboczy, który m.in. opracowa³ ulotkê. Ukaza³a siê ona w
ubieg³ym tygodniu.
Pod koniec listopada zostanie opublikowany raport
podsumowuj¹cy akcjê prowadzon¹ na terenie powiatu oleckiego. Na opracowanie ulotki i sporz¹dzenie raportu powiatowy zespó³ nadzoruj¹cy akcje pozyska³ ponad 3400
z³otych. Pieni¹dze pochodz¹ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Kasztany s¹ po pierwszym roku akcji w du¿o lepszej
kondycji  powiedzia³a zajmuj¹ca siê w Starostwie akcj¹
Halina Bogdañska  Na ulicy 11 Listopada przeprowadzono mikroiniekcjê. Ze rodków WFOiGW zakupiono
prawie 49 szczepionek i tyle¿ kasztanowców poddano zabiegowi szczepienia preparatem TREX 200.
Na stronie internetowej powiatu pozosta³a umieszczona zak³adka zatytu³owana Pomó¿my kasztanowcom. Tam
s¹ wszelkiego rodzaju informacje. Dotycz¹ one spotkañ
zespo³u, mikroiniekcji, dokumentacji zdjêciowej. W najbli¿szym
czasie zostanie zamieszczona prezentacja multimedialna.
Wkrótce te¿ zostanie opublikowany raport. Chcemy aby
by³ on bardzo obszerny i dok³adny.
W akcjê poza pracownikami Starostwa i Urzêdu Miejskiego w³¹czy³a siê m³odzie¿ oraz nauczyciele ze wszystkich oleckich szkó³  od podstawowych do ponadgimnazjalnych. Bardzo nas to cieszy. Podczas akcji powsta³o w
szko³ach kilka klubów ekologicznych.
Dziêki akcji w du¿ym stopniu poprawi³a siê wiedza spo³eczeñstwa na temat problemu jaki stwarza motyl szrotówek kasztanowcowiaczek. Do niedawna nie mia³ naturalnych wrogów.

ku do za³atwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej;
d) zmiany uchwa³y nr XIII/110/07 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 padziernika 20078 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizacjê zadania finansowanie dzia³alnoci Warsztatu Terapii
Zajêciowej 2008 r.;
e) ustalenia wysokoci ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onków ochotniczych
stra¿y po¿arnych;
f) przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Olecko na
rok 2009;
g) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Olecko;
h) udzielenia dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu;
i) podatku od nieruchomoci;
j) podatku od rodków transportowych;
k) inkasa podatków rolnego, lenego i
od nieruchomoci;
l) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
13. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Walka z ubóstwem

W ramach wiatowych obchodów 21. Miêdzynarodowego Dnia
Walki z Ubóstwem zorganizowano 7 padziernika w budynku Starostwa powiatowe spotkanie instytucji i osób zajmuj¹cych siê t¹
problematyk¹. Podczas obrad przedstawiciele wszystkich gmin powiatu
przedstawi³y swoje dokonania. Ubóstwo i tzw. wykluczenie jest
wielkim problemem spo³ecznym. W chwili wybuchu kryzysu finansowego na wiecie problem ten nasili³ siê jeszcze bardziej.
Województwo warmiñsko-mazurskie jest jednym z najbardziej
dotkniêtym bied¹. Jak wykaza³y badania w naszym województwie
jest najwiêcej dzieci g³odnych i niedo¿ywionych. Wszystkie gminy z terenu powiatu wyst¹pi³y o rodki na do¿ywianie dzieci i w
chwili obecnej nie ma w terenie palcówki, w której dzieci nie zosta³yby objête do¿ywianiem. Dyrektorzy szkó³ w porozumieniu z Pomoc¹ Spo³eczn¹ zrobili wszystko, by jak najszersza grupa dzieci
zosta³a objêta tego typu dzia³aniami. Nied³ugo w Kowalach Oleckich zostanie otwarta jad³odajnia oraz dom wsparcia dla osób starszych, dodatkowe przedszkole oraz klub integracji spo³ecznej.
Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy podjêli deklaracjê, ¿e
w przeci¹gu najbli¿szego roku szczególn¹ uwagê powiêc¹ potrzebom ma³ych dzieci. Badania socjologiczne wykaza³y bowiem niezwykle wyrazicie, ¿e bieda generuje biedê, a patologia patologiê,
przemoc - przemoc. S¹ to czêsto powa¿ne problemy osobowociowe. ¯ycie w biedzie czêsto jest zwi¹zane z niemo¿liwoci¹ widzenia szansy na zmianê. Du¿a czeæ spo³eczeñstwa w sytuacji
niedostatku czêsto nie ma ju¿ si³y na podjêcie starañ o zmianê
swej sytuacji ¿yciowej. Czêsto wtedy ¿yj¹ na przetrwanie. Takie
wychowanie powoduje to, ¿e dziecko równie¿ nabywa takich cech
i takiego postêpowania siê uczy. Ma kodowane, ¿e najwa¿niejsze
jest, aby tylko przetrwaæ.
Jeli ma³emu, najmniejszemu dziecku pomo¿e siê wczesn¹ interwencj¹, wtedy istnieje szansa, ¿e zostanie zmienione jego nastawienie do ¿ycia, a tym samym wzronie jego szansa na sukces
wyjcia z tego zaklêtego krêgu biedy. Ma³e dziecko ma szansê
kszta³towanie swego losu a przez to na zmianê swego ¿ycia.
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Pasjonat Przypisanych Pó³nocy
Andrzej Kamiñski odebra³ tytu³ Pasjonata Roku 2008.

Otrzyma³ j¹ za:
- styl tworzenia wydarzeñ sportowych, które w mistrzowski
sposób, ³¹cz¹ wizje i ludzi wokó³ zasady fair play,
- za talent godzenia ognia z wod¹, dziêki czemu powstawa³y
obiekty sportowe i ros³y drzewa,
- za nie pod¹¿aj¹c¹ za g³on¹ chwa³¹ wieloletni¹ pracê, która
otworzy³a oleckie korty, boiska i sale amatorom i zawodowcom ró¿nych dyscyplin sportowych.
Uroczystoæ zorganizowana przez Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy odby³a siê wieczorem 24 padziernika w Hotelu Olecko. Prezentacji laureata dokona³a Maria Wanda
Dzienisiewicz  Prezes Stowarzyszenia. Andrzej Kamiñski otrzy-

ma³ jako insygnia Tytu³u: kapelusz, szalik i laskê. Laska otwiera
siê i posiada ostrze. Na klindze zosta³a wygrawerowana formu³a i intencja przyznania nagrody. Przyznanie tytu³u Pasjonata wi¹za³o siê zawsze z innego typu upominkiem, za ka¿dym razem podkrelaj¹cym charakter lub dzia³alnoæ uhonorowanego. Nie ma wiêc dwóch takich samych symbolicznych
wyró¿nieñ.
Podczas laudacji g³os zabra³ jeszcze Wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel. Pogratulowa³ Pasjonatowi oraz opowiedzia³ o dramatycznych prze¿yciach w jakich uczestniczyli
wspólnie z laureatem wczesnym rankiem tego dnia. Byli wiadkami
i prawie uczestnikami wypadku drogowego. Prawdopodobnie
jednak skoñczy³ siê on nader szczêliwie.

Uroczystoæ uwietni³ koncert pt. Pó³nocny Spleen wykonany przez Marka Ga³¹zkê oraz muzyków Mariusza Kawalca i Krzysztofa Stachurê.
B&M

Konferencja Owiatowa

16 padziernika odby³a siê Konferencja Owiatowa dotycz¹ca wyników tegorocznych egzaminów maturalnych. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej z £om¿y. Konferencja
odbywa³a siê w tym samym czasie w dwóch miejscach w Olecku.
W Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych z przedstawicielami Komisji, jej dyrektorem oraz przedstawicielami poszczególnych wydzia³ów
spotkali siê dyrektorzy oleckich szkó³, radni powiatowi, nauczyciele metodycy oraz przedstawiciele wydzia³u edukacji Starostwa Powiatowego.
Spotkanie trwa³o kilka godzin.
Debata rozpoczê³a siê od prezentacji wyników maturalnych na tle wyników
wojewódzkich oraz kraju. Potem szukano mo¿liwoci poprawy i kierunki
dzia³añ jakie nale¿y podj¹æ.
Problemem jest to, ¿e uczniowie zdaj¹cy jêzyki obce bardzo niechêtnie
podejmuj¹ wyznanie jakim jest przyst¹pienie do rozszerzonego egzaminu
z jêzyka. W naszym powiecie tylko 11% uczniów przystêpuje do tego
typu egzaminu.
Egzamin maturalny jest w tej chwili najwa¿niejszym egzaminem otwieraj¹cym mo¿liwoæ dostania siê na studia wy¿sze. Wynik matury jest tym
samym kluczem do wybrania kierunku studiów.
Zauwa¿ono te¿ problem w tym, ¿e uczniowie nie podejmuj¹ egzaminu
z dodatkowego przedmiotu. Bior¹cy udzia³ w spotkaniu wyrazili pogl¹d,
¿e oba te problemy nale¿y jak najszybciej rozwi¹zaæ.
Drugie spotkanie odbywa³o siê w Zespole Szkó³ Technicznych. By³o
one skierowane do uczniów i nauczycieli przedmiotów maturalnych. Prowadzili je eksperci Komisji Egzaminacyjnej. Najpierw odby³o siê spotkanie ogólne dotycz¹ce egzaminów z wszystkich przedmiotów, a nastêpnie
m³odzie¿ zapozna³a siê ju¿ w grupach zainteresowañ z poszczególnymi
przedmiotami zdawanymi na maturze.

Konferencja

24 i 25 padziernika mia³a miejsce konferencja pod has³em EGO Pó³nocy  panorama potencja³u spo³ecznego subregionu E³k 
Go³dap Olecko. Zorganizowa³o j¹ Stowarzyszenie Gmin EGO Kraina Bociana, Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy oraz
Centrum Wspierania Aktywnoci Lokalnej 
Instytutu Redliñskiej w Warszawie.
Podczas spotkania bardzo ciekawe prezentacjê dotycz¹c¹ tematu Aktywne spo³eczne
 wêz³y wspó³pracy wyg³osili Alicja Mieszuk z Urzêdu Miasta w Olecku, Maciej Juchniewicz z UM w E³ku oraz Zbigniew Mieruñski  prezes Funduszu Lokalnego z Go³dapi.
Dokumenty dotycz¹ce tych prezentacji postaramy siê opublikowaæ na ³amach TO w
najbli¿szym czasie.
Ciekawa by³a prezentacja pt. Wirtualne
muzea oraz Spo³ecznoæ na granicy  próba diagnozy zespo³ów obywatelskich wyg³oszony przez prof. dr hab. Wojciecha £ukowskiego z Wy¿szej Szko³y Psychologii Spo³ecznej w Warszawie. Ca³oc spotkania prowadzi³ dawniej olecczanin obecnie warszawianin
dr Bohdan Skrzypczak.
Spotkanie odby³o siê dziêki funduszom ProBonus oraz Stowarzyszenia CAL.
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Dzieñ Otwarty

Poradnictwa w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku

W dniu 10 padziernika 2008 r. odby³ siê Dzieñ Otwarty Poradnictwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Olecku. Ide¹ tej formy pracy jest to,
¿eby ka¿dy klient (uczeñ, rodzic, prawny opiekun, nauczyciel) móg³ uzyskaæ
pomoc, konsultacjê w sprawie, z któr¹
siê zg³asza. Nie musi to byæ równoznaczne
z dokonaniem diagnozy, badania. Dominuj¹ca tematyka to: ustalenie sposobów
pracy z dzieckiem w domu, zaopatrzenie
ucznia w æwiczenia do pracy samodzielnej, interpretacja wyników badañ lekarskich, psychologicznych i pedagogicznych w kontekcie rozwoju dziecka, sposoby niwelowania stresu przed matematyk¹...
Poniewa¿ Dzieñ Otwarty Poradnictwa
zosta³ zorganizowany w Europejskim
Tygodniu wiadomoci Dysleksji, zg³aszane sprawy dotyczy³y g³ównie uczniów

ze specyficznymi trudnociami w uczeniu siê.
Przypominamy, ¿e dy¿ur eksperta,
nauczyciela-terapeuty w sprawach dys-

Komentarze i refleksje
 Za³atwiaj¹c bardzo proste i bardzo
g³upie (niestety, wymagane przez biurokracjê) sprawy, narazi³em siê kilku urzêdnikom. Nie mam nic osobicie do tych
urzêdników, ale oni kompletnie nie rozumiej¹ prostej zasady, ¿e urz¹d jest dla
ludzi, a nie odwrotnie, ¿e wa¿niejszy jest
cz³owiek, a nie papierki, choæby w najlepszym porz¹dku.
Bardzo prosta sprawa zajê³a mi ca³¹
godzinê cennego czasu. W pewnym
momencie urzêdniczka wysz³a na konsultacjê (15 minut) a w nastêpnym urzêdzie-instytucji kolejna urzêdniczka (znaj¹ca ju¿ sprawê z konsultacji) pismo
zawieraj¹ce datê i jedno zdanie pisa³a
okr¹g³e 5 minut, po czym owiadczy³a,
¿e teraz musi podpisaæ prezes, a prezesa nie ma  bêdzie za pó³ godziny.
Kiedy zwróci³em uwagê, ¿e pismo tak
niskiej rangi, tak b³ahe, mo¿e podpisaæ
np. ksiêgowa, zosta³em obrugany, bo ona
wie lepiej. Na szczêcie prezes znalaz³
siê w 10 minut, byæ mo¿e by³ od pocz¹tku, a te pó³ godziny by³o jedynie urzêdnicz¹ uprzejmoci¹ i pokazaniem kto
tu rz¹dzi.
Jeszcze raz powtarzam, ¿e nie mam
¿adnych uprzedzeñ osobistych. Powa¿ne problemy staram siê rozwi¹zywaæ
spokojnie i na zimno  denerwuj¹ mnie
tylko (podobnie jak Palikota) g³upoty i
biurokratyczne absurdy. Nawet z PACem

leksji, dysortografii, dyskalkulii jest co
tydzieñ, w ka¿d¹ rodê, od godz. 13. do
15. w siedzibie Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Olecku.

 nie tylko polityczne

mogê pójæ na piwo, o ile bêdê mia³ jak¹ woln¹ gotówkê, a z tym bywa ró¿nie. Kiedy wykry³em dziurê w kieszeni
i myla³em, ¿e to jest powód braku pieniêdzy, potem zaszy³em dziurê dratw¹ a
pieniêdzy dalej czêsto brakuje.
Wracaj¹c do tej urzêdniczej biurokracji,
to najgorsze jest chyba to, ¿e ci urzêdnicy kompletnie nie rozumiej¹ moich zarzutów i uwa¿aj¹, ¿ê to ja przeszkadzam
im w pracy, burzê spokój i tzw. ciepe³ko
urzêdowania  ustalone wczeniej zasady. Có¿, ja nie jestem powi¹zany uk³adami ani s³u¿bowo, ani towarzysko (od
swoich przyjació³ wymagam zwykle jeszcze
wiêcej) i nie obchodzi mnie ich urzêdnicza wygoda i ciepe³ko, a porz¹dne za³atwienie sprawy, bez stawiania trudnoci formalnych.
Jednak nie mam z³udzeñ, z biurokracj¹ chyba jeszcze nikt nie wygra³, choæ
próbowa³o wielu (polityków te¿). Nawet
jak zlikwiduje siê jedno biurko, to za jaki czas powstaj¹ w to miejsce 2-3 nowe
biurka, a urzêdniczej pracy ci¹gle przybywa. I na nic ich t³umaczenie, ¿e tylko
wykonuj¹ przepisy. To nie petent ma
zwracaæ uwagê na absurdalnoæ niektórych przepisów, to oni sami powinni d¹¿yæ
do ich wycofania, ograniczenia, zmiany.
Przecie¿ takie przepisy nie powstaj¹ w
pró¿ni  parlament je uchwala w³anie
po konsultacji z urzêdnikami.

Grzegorz Kudrzycki

Dozorcy Auschwitz te¿ t³umaczyli siê,
¿e tylko wykonywali rozkazy, co przecie¿ nie zwalnia³o ich od samodzielnego
mylenia i odpowiedzialnoci.
 wiat zachodni zaczyna ogarniaæ
kryzys. W Ameryce Busha mówi siê
nawet o kryzysie porównywalnym z rokiem 1929. Mo¿e mia³ racjê tow. W.I. Lenin
kiedy mówi³, ¿e kapitalizm to cykliczne
kryzysy. I po co rozwalilimy poprzedni
wietny ustrój, gdzie ka¿demu mia³o byæ
wed³ug potrzeb  ja akurat potrzeby mam
spore. Nerwowoæ na rynku pieniê¿nym
podsyca jeszcze pan Prezydent i PiS, ¿¹daj¹c zwo³ania Rady Gabinetowej. Mniej
odporni psychicznie akcjonariusze i klienci
banków mog¹ ulec panice, a to ju¿ by³aby prawdziwa katastrofa.
 Moim adwersarzom politycznym polecam artyku³ Roberta Krasowskiego w
EUROPIE (dodatek sobotni do Dziennika) pt. Wataha do¿yna siê sama.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e to pisze nie
Adam Michnik, a Robert Krasowski 
niedawny piewca PiS-u, sierota po POPiSie. Sam zreszt¹ na pocz¹tku mia³em
cieñ nadziei na tak¹ koalicjê, która maj¹c zdecydowan¹ przewagê w Sejmie
zajê³aby siê trudnymi sprawami Polski.
A tak  mamy wyniszczaj¹c¹ wojnê i
bardziej w niej chodzi o prywatê ni¿ pryncypia.
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Tragiczne rodzinne losy

(cz. 6)

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

Podró¿ trwa³a prawie tydzieñ, bo statek
p³yn¹³ w górê rzeki w kierunku Siempa³aciñska. W ci¹gu dnia wychodzilimy
na pok³ad obserwowaæ mijan¹ okolicê.
Z jednej i drugiej strony Irtyszu widaæ
by³o wielkie przestrzenie stepu. Rzadko
mo¿na by³o zobaczyæ jakie budynki
ko³chozu. Czasami kto jecha³ koniem lub
wielb³¹dem przy pas¹cych siê stadach
owiec lub krów.
Na statku te¿ nie dostalimy jakiejkolwiek ¿ywnoci, pod dostatkiem by³o
za to wody. Ostatecznie dojechalimy do
wyznaczonego celu podró¿y - do rejonu Majsk. Tu dokonano podzia³u zes³añców. ¯ony policjantów z P³otyczy, w tym
i moja mama, zapisa³y siê do ko³chozu.
Liczy³y na to, ¿e w ko³chozie ³atwiej bêdzie zdobyæ jak¹ ¿ywnoæ i nie umrzemy z g³odu.
Zawieziono nas, oko³o 20 rodzin, do
ko³chozu oddalonego od Majska jakie
18 kilometrów. Nie pamiêtam nazwy ko³chozu, bo przebywa³ymy tam niewiele
ponad dwa tygodnie. Osada po³o¿ona
by³a na wy¿szym brzegu Irtysza. W ko³chozie tym hodowano owce i znajdowa³y siê tu dwie du¿e obory dla owiec i
chlew dla innych zwierz¹t. Ka¿dy pracownik ko³chozu móg³ mieæ krowê i cielaka. W ko³chozie by³y te¿ 4 konie i 4
wo³y do dwóch zaprzêgów. Domy ich
by³y budowane z kierpicza  co w
rodzaju pustaków z gliny, wysuszonych
na s³oñcu. Na dach domu k³adziono kilka belek drewnianych, siatkê z drutu,
trzcinê oraz wilgotn¹ glinê. Dachy by³y
p³askie. Taki jeden dom dostali Polacy.
Wszyscy spali na glinianej pod³odze w
dwóch pomieszczeniach. Mama z dwóch
przecierade³ uszy³a siennik i wypcha³a
go such¹ traw¹ i trzcin¹.
W ko³chozie pracowali tylko mê¿czyni.
Kobiety kierchizkie pozostawa³y w domach. Mê¿czyni orali wo³ami pole, wysiewali proso, które potem zbierali, wypasali owce i byd³o oraz przygotowywali siano na zimê. W stepie mieszkali
w jurtach.
Wszystkich zes³añców z Polski przydzielono do pracy w oborach. W oborach nale¿a³o wybraæ nawóz po zwierzêtach przebywaj¹cych w nich zim¹. Nawóz w owczarniach le¿a³ mo¿e z dwa lata,
by³ zbity i twardy, o gruboci ponad 1
metra. W pracy tej pos³ugiwano siê ³omami, kirkami i szuflami. Potem nawóz
³adowano na wóz i wywo¿ono za oborê.
Pracowali ju¿ dwa dni i nikt nawet nie
wspomnia³ o przydziale ¿ywnoci. Wo-

bec tego wszyscy zastrajkowali i krzyczeli, ¿e g³odni pracowaæ nie bêd¹. Kierownik ko³chozu trochê rozumia³ po rosyjsku i po naradzie z brygadzist¹ przyzna³ ka¿demu po pó³ puda pszenicy (ok.
8 kg). Le¿a³a ona w magazynie, bo jej
nie zasiali. W stepie przewa¿a³y gleby
piaszczyste z domieszk¹ gliny i udawa³o
siê tylko proso. Wtedy by³o ju¿ wysiane. Kierchiskie kobiety pilnowa³y swoich dzieci, gotowa³y posi³ki i przygotowywa³y zapasy na zimê. By³y to wyroby z mleka od krów. Mleko zlewano do
beczek, gdzie sta³o przez kilka dni a¿ skis³o.
Potem je powoli gotowano, mieszaj¹c w
czugunnych du¿ych kot³ach, a¿ pozosta³ szary ser. Wynoszono go w wiadrze na p³aski dach i tam tworzono kurt.
Wyciskano ten ser w palcach i k³adziono na przygotowane maty z trzciny. Dla
dzieci sporz¹dzano rymszczyk ze s³odkiego mleka z domieszk¹ jelit cielêcych
i zaraz go gotowano. By³ on koloru ró¿owego i o s³odkim smaku.
Wszystkie potrawy z miêsa gotowano w czugunnych garnkach wmurowanych na sta³e w palenisko. Placki pieczono na podwójnych patelniach, przykrytych od spodu i od góry gor¹cym,
rozpalonym wysuszonym nawozem od
krów.
W lecie kobiety co drugi dzieñ przynosi³y nawóz od krów i zbiera³y te¿ podsuszony z pastwiska. Ko³o swego domu
miesza³y go na ziemi jak ciasto, lepi³y z
niego placki i uk³ada³y w rzêdach. Kiedy wysch³y z obu stron, uk³ada³y je w
du¿y kr¹g, ok. 2 metrów rednicy, a potem jeszcze wk³ada³y placki do rodka.
W ten sposób powstawa³ jakby wysoki
stóg siana. Z boku znajdowa³ siê otwór
do wybierania opa³u. Stóg przykrywano
jakim starym ³achem, aby nie przemók³
podczas deszczu.
Wiele nauczyli nas miejscowi ch³opcy. Chocia¿ nie rozumielimy ich, jako
dogadywalimy siê. Poznalimy ich nad
rzek¹, a póniej oni przyszli do nas. Przynieli nam kije na wêdki i podarowali dwa
haczyki do ³owienia ryb. Pokazali te¿
naszym ch³opcom, gdzie kopie siê robaki i jak nale¿y ³owiæ ryby. Dostali od
nas po dwa placuszki. Nie moglimy
ugotowaæ herbaty ani zupy. Nad rzek¹
szukalimy suchych ga³¹zek. Oni przynieli nam kilka wyschniêtych krowich
³ajn i wtedy moglimy ugotowaæ kaszê.
Miejscowi ch³opcy wiedzieli o przydziale pszenicy i zaprowadzili nas do jednego domu, gdzie by³y ¿arna. Wówczas

pierwszy raz zobaczy³am ¿arna i sposób
ich obs³ugi. Przynielimy z domu po 2
kg pszenicy i zemlelimy j¹ na ¿arnach.
Cieszy³y siê z tego nasze mamy.
W koñcu zosta³ usuniêty obornik z
obu owczarni i chlewu. W poniedzia³ek
rano przyjecha³y do ko³chozu dwie ciê¿arówki, tzw. gazogeneratory, poruszane gazem ze spalonych klocków drewna. Kto z przedstawicieli z Majska dyskutowa³ z kierownikiem i brygadzist¹, lecz
to nic nie da³o. Kazali nam zabraæ nasze
rzeczy, w³o¿yæ je do ciê¿arówek i jechaæ
z nimi. Nie wiedzielimy dok¹d nas zabieraj¹.
Jechalimy jakie 70 km wzd³u¿ Irtysza na pó³noc, a póniej skrêcilimy w
step i jechalimy jeszcze oko³o 90 km.
W stepie nie by³o ¿adnej drogi, tylko
lad udeptanej trawy. T¹ drog¹ ciê¿arówki wozi³y wêgiel do przystani na Irtyszu i powraca³y z prowiantem  m¹k¹ i
kasz¹  dla robotników.
O zmierzchu dojechalimy do osady
zwanej D¿amantuz. Nazwa ta oznacza³a
gorzk¹ sól. Faktycznie w pobli¿u znajdowa³o siê s³one jezioro. W okresie letnim wysycha³o i mo¿na by³o nagarn¹æ
du¿o soli. W osadzie tej zamieszkalimy
w obsze¿yciu  du¿ym baraku, gdzie
mieszka³o 40 rodzin, g³ównie zes³añców
Polaków, Rosjan i innych. W D¿amantuzie istnia³a odkrywkowa kopalnia wêgla. Rozpoczêto jej budowê wczeniej ni¿
nas przywieziono. Na doæ du¿ym obszarze zosta³a zdjêta 4-8 metrowa warstwa ziemi, piasku i gliny i widoczny by³
czarny wêgiel. Kopalnia znajdowa³a siê
oko³o 2 km od osady.
Nastêpnego dnia rano odby³a siê rejestracja przyby³ych. Zapisano w biurze
robotników, w tym te¿ kobiety, i wydano kartki ¿ywnociowe oraz strój szachciorski. Wszyscy otrzymali kombinezony, parciane trzewiki na gumie i brezentowe rêkawice. Wci¹¿ chodzi³am z mam¹
i poznawa³am osadê. W sklepie dostalimy 70 dag chleba dla mamy i 30 dag
dla mnie. Na ka¿dy miesi¹c moglimy
jeszcze dostaæ 1 kg kaszy i 1 kg m¹ki.
Na kartce widnia³y jeszcze inne produkty, lecz nigdy ich nie przywo¿ono.
Po po³udniu wybralimy siê do kopalni. Nikogo tam nie wpuszczono, wiêc
obejrzelimy j¹ z góry. Kopalnia podzielona by³a na kwatery, w których pracowa³o po 2 górników. Prymitywnymi narzêdziami  kilofem i ³omem od³upywali
kawa³ki wêgla i wrzucali go na chodnik.
Na chodniku zamontowane by³y szyny i
sta³ na nich wagonik na ok. 2 tony wêgla. Do wagonika ³adowano wêgiel i trzy
osoby pcha³y go po szynach na powierzchniê obok kopalni.
C.d.n.

'
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KLINIKA ZDROWIA I URODY
Gabinet Kosmetyczny w Goliacie

Od niedawna w Klinice Zdrowia i Urody Goliat w Olecku przy Alejach Lipowych l dzia³a gabinet makija¿u, manicure
i pedicure prowadzony przez pani¹ Joannê Czekaj. Pani Joanna jest absolwentk¹ policealnego studium kosmetycznego Edukator w Bia³ymstoku i ma ju¿ za sob¹ du¿e dowiadczenie
zawodowe gwarantuj¹ce najwy¿sz¹ jakoæ us³ug. Pracowa³a
miêdzy innymi w Centrum Konferencyjnym Zespo³u Pa³acowego Ossoliñskich w Sterdyniu. Wspó³pracowa³a z agencjami artystycznymi, reklamowymi i salonami SPA na terenie ca³ego kraju. Dzi z jej dowiadczenia w zakresie m.in. makija¿u,
upiêkszania paznokci mamy okazjê skorzystaæ w naszym miecie. Jako specjalistka w tej dziennie pracuje na najlepszych
kosmetykach najlepszych firm o wiatowej renomie: NSI, IBD,
NAIL TEK, GEHWOL, CHINNA GLAZE, OR£Y, O.P.L, KRYOALN, DIOR, CINECTTA MAKE-UP, PEGGY SAGE. Stosowanie tych kosmetyków gwarantuje najwy¿sz¹ jakoæ us³ug i
zadowolenie klientów. G³ówne us³ugi to: makija¿e dzienne,
wieczorowe, lubne, ró¿ne rodzaje manicure, pedicure (w tym
leczniczy polegaj¹cy na usuwaniu modzeli, pêkniêæ na skórze, zapobiegania pêkniêæ paznokci), malowanie oraz zdobnictwo paznokci. Polecane s¹ te¿ zabiegi specjalne, na przyk³ad
zawarte w ofercie wiosennej. W gabinecie kosmetycznym jest
przeprowadzanych szereg zabiegów wzmacniaj¹cych naczynka krwionone, kolagenowe, nawil¿aj¹ce itd.
Zabiegi s¹ przeprowadzane przy pomocy najwy¿szej jakoci kosmetyków i preparatów, które zapewniaj¹ najwiêkszy
komfort i gwarancjê jakoci. S¹ równie¿ wizyty u klienta
umo¿liwiaj¹ce bardzo wygodn¹ dla klientek metodê zabiegów
kosmetycznych w ich w³asnym domu, co jest bardzo wa¿ne
na przyk³ad przed lubem.
Wiêcej informacji mo¿na te¿ zasiêgn¹æ na stronie interentowej pani Joanny: www.szyfrpiekna.go.pl gdzie mo¿na na
przyk³ad zapoznaæ siê z galeri¹ piêknie ozdobionych paznokci, która zachêci na pewno niejedn¹ zachwycon¹ klientkê.

(V65602)

Aerobik i taniec
sportowy w Goliacie

W Centrum Odnowy Biologicznej Goliat w Olecku rozpoczê³y siê zajêcia z aerobiku. Czym
jest aerobik, nie trzeba du¿o pisaæ. Utrzymanie dobrej kondycji w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Dlatego od wielu
lat opracowuje siê systemy æwiczeñ, które umo¿liwiaj¹ nam
szybkie, bezstresowe i zarazem bardzo ³atwe dojcie do dobrej kondycji. Tak¹ form¹ jest aerobik. Cieszy siê on dobr¹
opini¹ u kobiet w ka¿dym wieku. Ale nie tylko kobiety æwicz¹
aerobik. Nie trzeba byæ mistrzem, by dobrze ruszaæ siê nawet
po kilku seansach æwiczeñ. Ka¿dy w aerobiku znajdzie co
dla ciebie, a przede wszystkim dobr¹ kondycjê i zdrowie. W
Goliacie zajêcia z aerobiku s¹ prowadzone we wtorki i czwartki
o godzinie 18. Godzina æwiczeñ przy muzyce na pewno poprawi samopoczucie. Dla chc¹cych spróbowaæ swoich si³ w
czym innym, a zarazem bardzo ciekawym, zaraz po aerobiku
odbywaj¹ siê zajêcia z tañca sportowego. Odbywaj¹ siê one
równie¿ we wtorki i czwartki o godzinie 19.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w naszym ¿yciu
jest zdrowie, a te zapewni nam tylko dobra kondycja fizyczna.
Do dyspozycji æwicz¹cych jest przeznaczony wysokiej klasy
sprzêt. Sala do æwiczeñ wyposa¿ona jest w cianê z lustrami
i specjaln¹ wyk³adzinê na pod³odze amortyzuj¹c¹ upadki. Podobne wyposa¿enie jest dostêpne tylko w wielkich orodkach sportowych czy fitness. Organizatorzy zajêæ z aerobiku
i tañca sportowego zapraszaj¹ wszystkich chêtnych.

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V64901)

GRÜNLAND

(V54609)

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

(087) 520 40 29

(V63404)

(V62504)
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Akcja sprz¹tania jeziora

W dniu 18.10.2008 r. odby³a siê kolejna, ju¿ II Akcja Sprz¹tania
Jeziora Oleckie Wielkie, zorganizowana przez Klub P³etwonurków Ligi Obrony Kraju Amfiprion z Olecka. Mimo z³ych
prognoz pogoda sprzyja³a wykonywaniu prac podwodnych.
W akcji udzia³ wziêli p³etwonurkowie z Warszawy, Klubu
P³etwonurków LOK Orka z Suwa³k, silna grupa p³etwonurków ze strony gospodarzy imprezy oraz cz³onkowie miejscowego Klubu ¯eglarskiego. Nie zabrak³o równie¿ du¿ej grupy
sympatyków nurkowania i ochrony rodowiska.
P³etwonurkowie sprz¹tali jezioro w okolicy LOK-u, drewnianego mostu oraz k¹pieliska miejskiego Skocznia. £¹cznie w obu akcjach uczestniczy³o 98 osób, w tym 47 p³etwonurków, którzy wydobyli z dna jeziora i jego brzegu ³¹cznie
ok. 1300 kg mieci w postaci rur, opon, koszy na mieci, sanek, puszek, butelek po piwie i innych dziwnych rzeczy, z

tego oko³o 800 kg w akcji tegorocznej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki okolicznociowe i
zostali uhonorowani dyplomami a tak¿e drobnymi upominkami ufundowanymi przez Studio Reklamy BIS Zbigniewa Burby, Urz¹d Miejski w Olecku oraz organizatorów akcji. Nie
oby³o siê bez poczêstunku w postaci przepysznego bigosu
ufundowanego przez PHU Arnold Pana Arnolda Hoci³³o i
równie wymienitej babki ziemniaczanej przygotowanej przez
Bar Koala Pañstwa Edyty i Artura Urbanowiczów (opinie
wszystkich uczestników). Napoje na czas trwania akcji zapewni³y: Karczma Margrabowa, Chata Mazurska i hurtownia GOS S³awomira Gorlo. Za wszystko, wszystkim, szczerze dziêkujemy. Serdeczne podziêkowania sk³adamy równie¿
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej w Olecku, Pani Janinie Suchockiej (Zak³ad Handlu Opa³em), Andrzejowi Chomiczowi (Agromasz), Józefowi Brodowskiemu (Serwis Ogumienia) oraz Krzysztofowi Szymczykowi (Centrum Ogrodnicze), bez zaanga¿owania których przeprowadzenie I, jak i II
akcji sprz¹tania Jeziora Oleckie Wielkie by³oby rzecz¹ niemo¿liw¹.
P³etwonurkowie twierdz¹, ¿e mieci na dnie jeziora jest
jeszcze du¿o, wiêc ju¿ teraz zapraszamy wszystkich do wziêcia udzia³u w kolejnej III akcji sprz¹tania naszego jeziora, która odbêdzie siê za rok.
Zarz¹d i cz³onkowie Klubu P³etwonurków
Ligi Obrony Kraju Amfiprion w Olecku

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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Szanowni Pañstwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Olsztynie na realizacjê
projektu Zawód marzeñ w zasiêgu rêki.
Bêdzie on wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki  Dzia³anie 8.1.1 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:
 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 projektu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej
przy ul. Plac Wolnoci 2 wype³nion¹ ankietê  zg³oszenie,
która dostêpna jest w siedzibie oraz na stronie internetowej
projektu Fundacji www.zawodmarzen.efs.olecko.pl.

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.
K30101

Projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

POZDROWIENIA OD PRZYJACIÓ£

Pozdrowienia dla Przyjació³ z gor¹cego Egiptu przesy³a
Z. Bereniewicz. Sherm El Sheikh, 9.10.2008 r.
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I miech niekiedy mo¿e byæ
nauk¹ , czyli Dzieñ Edukacji
Narodowej na weso³o
13.10.2008 r. w Zespole Szkó³ w Olecku odby³ siê apel z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele rodziców: Przewodnicz¹cy Rady Rodziców - Krzysztof
i edukuj¹ce. Wród tych pierwszych nie zabrak³o takich
Tez oraz cz³onkini Prezydium Rady Rodziców - El¿bieta £abaindywiduów, jak: Idiotikus totalis, Kujonus unicatis (dzi ganowska, dyrekcja szko³y, nauczyciele, pracownicy obs³ugi i
tunek nies³ychanie rzadko spotykany), Têpota flegmata, Blondica
administracji oraz uczniowie.
maxima, Gumata szczêkali (nazwa pochodzi od ci¹g³ego ¿ucia
gumy) czy - szczególnie têpiona przez nauczycieli z racji nazbyt krótkich i wydekoltowanych bluzeczek - Tkanina deficita. Wród gatunków edukuj¹cych zaprezentowali siê: Gestikulus notorikus (edukator charakteryzuj¹cy siê zami³owaniem
do wpajania wiedzy zgodnie z nauk¹ gierkowsk¹, aby wszystko robiæ w³asnymi rêkoma), Nienawidzus permanentus, Kajdankus slalomu (przeciwnik tradycyjnego, czyli biurkowo 
³awkowego modelu nauczania), Dyscyplinus uchalis i postrach wszystkich uczniów - Bazyliszkus moralus (daleki krewny
Bazyliszka).
Na zakoñczenie czêci artystycznej przygotowane przez
El¿bietê Smokowsk¹-Grzankê uczennice zapiewa³y piosenkê.
Nie zabrak³o te¿ ¿yczeñ i kwiatów.
Po czêci artystycznej ¿yczenia wszystkim pedagogom z³o¿y³
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców, który wrêczy³ te¿ nagrodê
przyznawan¹ co roku z inicjatywy Rady Rodziców nauczycielom okazuj¹cym najwiêcej serca. W tym roku uhonorowani
ni¹ zostali: Katarzyna Fieæko, Anna Domasik i Micha³ JaniUroczystoæ rozpoczê³o przedstawienie kabaretowe
szewski.
przygotowane przez gimnazjalistów pod kierunkiem Anny
Nagrody najlepszym nauczycielom wrêczy³ równie¿ DyKlimasary i Agnieszki Kopyckiej. Uczniowie z humorem i sworektor Zespo³u Szkó³ - Stanis³aw Kopycki.
bod¹ ods³aniali przywary uczniów i nauczycieli. Kolejne scenki
Agnieszka Kopycka
prezentowa³y charakterystyczne gatunki edukowane

Fot. Archiwum szko³y.

!
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Wichry
przesz³oci
wyró¿nione
Uczennica klasy III G Gimnazjum nr
2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku Izabela nie¿yñska otrzyma³a wyró¿nienie
II stopnia w konkursie fotograficznym
Ró¿ne kultury  jedna Europa dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmiñskomazurskiego zorganizowanym przez Cen-

trum Informacji Europe Direct Warmia i
Mazury w Olsztynie. Jego celem by³o
ukazanie przez uczestników wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i
Mazur. Izabela nie¿yñska zg³osi³a do
konkursu cykl zdjêæ pod tytu³em Wichry przesz³oci ukazuj¹cy poniemiecki cmentarz z XIX wieku w naszym miecie.
Konkurs zosta³ przygotowany w ramach og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹ roku 2008 Rokiem Dialogu Miêdzykulturowego.
Wojciech Jegliñski,
nauczyciel Gimnazjum nr 2

Mistrzostwa Województwa Stra¿aków w Halowej Pi³ce No¿nej
W dniu 22.10.2008r. w sali ZST rozegrano eliminacyjny turniej X Mistrzostw
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w
halowej pi³ce no¿nej stra¿aków.
W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z E³ku, Mr¹gowa, Go³dapi, Pisza i Olecka. Sk³ad dru¿yny KP PSP Olecko: S³awomir Jarmo³owicz
- kapitan, Piotr Talkowski, Marcin Sertel,
Adam Wiêcko, Adam £apucki, Waldemar
Jasiñski, Mariusz Dani³owicz, Jacek Ratuszny, Mariusz S³abiñski, Pawe³ Z³otnik.
Do pó³fina³u, który rozegrany zostanie w nastêpnym tygodniu, awansowa³y
dru¿yny z Olecka i E³ku.
A. £apucki
TABELA WYNIKÓW
Zespó³

1

OLECKO

2
3: 5

3

4

5

pkt

bramki miejsce

3: 0

2: 1

3: 2

9

11 : 8

I

3: 1

1: 1

2: 2

8

11 : 7

II

0: 2

4: 4

1

5 : 12

V

3: 3

5

7: 6

III

3

11 : 12

IV

E£K

5: 3

MR¥GOWO

0: 3

1: 3

GO£DAP

1: 2

1: 1

2: 0

PISZ

2: 3

2: 2

4: 4

3: 3

"
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TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54619
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58106
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58116
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

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

(V61904)

PUB PIWNICA

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54629
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87-

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia oko-

licznociowe, 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
(V62204)

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53309

Agencja Kredytowa KORZYCIK
(V65401)

ul. Kolejowa 31

chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32306
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L10704
(V59005)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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

.07

autostart

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

Przemys³aw Atkielski

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.

V56707

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50810
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50710
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73

V62304

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V56407
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L10903
* 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

K31409
V56507

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51210
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9709

(V50110)

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

D@RKOMP

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V58805)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19610

AUTO-MAX

Krupin 14A

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

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65501)

do 22

00

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

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

(V55908)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1742
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49911
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56807

(V62003)

PIZZA NA TELEFON

V58606

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31808

(V55608)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9410
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63204
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10007
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47113

(V60004)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64502

V2142

V55708

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57606
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65111
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V58725

US£UGI

MEBLE ZACHODNIE

(V65901)

Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,
du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

RATY, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978



KUPON RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat na meble, komplety skórzane.

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
*motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V55408
V64302
V55208

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55808)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64202

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4441)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59305
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57506
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10110
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5234
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K942
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1042
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27214
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1542
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10306
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58206
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V21004

(V65001)

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

(V65701)

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)

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

(V60904)

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315609

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

V62014
V65131

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V62024

* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19310
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3324
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65411
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10504
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62034
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65311
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58815
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19710
* budynek o powierzchni 150 m.kw. ul. Rzemielnicza, tel.
0-510-189-301
V65221
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50120
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V64312
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56817
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V65201
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V58715
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-25-12V65231
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V65241
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59405
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30609
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9408
* Ford Escort, 1,9B + gaz, 1994, tel. 0-87-520-15-51
K22001
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65521
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V64112
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V64122
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65021
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V65251
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V65261
* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V57906)

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

WYWÓZ MIECI
(K21204)

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V21104)

MEBLE

#
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* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55408
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65121
* Opel Astra II, 1998, tel. 0-695-963-616
L10901
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65011

C.d. SPRZEDAM na s. 16

$
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Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

SPRZEDAM
* Opel Vectra, 1,6B, 1998, stan bardzo dobry, tanio, tel.
0-601-210-819
K21702
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31309
* siano, tel. 0-721-587-468
K21602
* siedlisko, dom mieszkalny, budynek gospodarczy, 1,8 hektara,
blisko rzeka, las, jezioro, Or³owo, okolice Wydmin. Tel.
0-87-520-73-41
K22201
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V65211
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V65711
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65511

Rozmowy ostatnie (2)
W zesz³ym tygodniu pisa³em o kremacji jako formie pochówku, który coraz czêciej stosowany jest w naszym kraju.
Ludzie maj¹ du¿e zastrze¿enia do spopielania zw³ok zmar³ego.
W umys³ach góruj¹ negatywne odczucia lecz powoli siê to
zmienia. Wielu sobie t³umaczy swoj¹ negatywn¹ opiniê o kremacji stosunkiem Kocio³a do tej formy pochówku. Jednak
nie jest to prawd¹. Koció³ ju¿ dawno zgodzi³ siê na kremacjê
i nie widzi w tym nic z³ego, ¿e na pogrzebach pojawiaj¹ siê
zamiast tradycyjnych trumien urny. Istnieje te¿ inna forma
po¿egnania z prochami, czyli szcz¹tkami doczesnymi zmar³ego. Jest to rozsypanie ich w specjalnych Ogrodach Pamiêci,
w wydzielonych miejscach na cmentarzach ogrodzonych ¿ywop³otami, murkami czy specjalnymi ogrodzeniami, gdzie na
trawê rozsypuje siê proch zmar³ego. W Polsce jeszcze nie ma
tego typu miejsc. Nie pozwala na to prawo, ale wg wielu zainteresowanych mo¿e siê to wkrótce zmieniæ. Ogrody Pamiêci
s¹ obiektami znanymi z wielu nekropolii na ca³ym wiecie, a
rozsypywanie prochów jest zwyczajem doæ starym i opartym o wielowiekowe tradycje kulturowe i to nawet w naszym
kraju.
K21303

WYNAJEM
* do wynajêcia pokój z ³azienk¹, Kukowo ko³o Olecka, tel.
0-721-587-468
K21402
* halê do wynajecia na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub magazynow¹, Kukowo ko³o Olecka, tel. 0-721-587-468
K21502
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64911
* mieszkanie do wynajêcia, tel. (087) 520-00-20
* mieszkanie do wynajêcia, 30,5 m.kw., tel. 0-508-405-758 K22101
* piêtro domu do wynajêcia na mieszkanie lub biuro, tel.
0-508-446-777
V63502
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57516
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
V65141
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49921
* przyjmê niepal¹c¹ pani¹ na stancjê. Tel. 0-510-931-921.
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
Kremacje odbywaj¹ w sposób godny i bardzo uroczysty.
Rodziny maj¹ czas na pod¿eganie siê ze zmar³ym. Jest mo¿liwoæ odbycia odpowiednich ceremonii po¿egnalnych. Nie odbiega
to praktycznie od tego z czym siê potykamy w przypadku
pochówków tradycyjnych, z t¹ ró¿nic¹, ¿e po kremacji urna z
prochami przekazywana jest rodzinie i nastêpuje dalsza czêæ
pogrzebu ju¿ w tradycyjny sposób. Urny s¹ grzebane w sposób tradycyjny lub, jak ju¿ by³o wspominane, s¹ umieszczane
w niszach kolumbarium.
Dla nas, ludzi ¿egnaj¹cych swoich drogich zmar³ych, jest
wa¿na oprawa pochówku. Bardzo wa¿na jest pamiêæ o zmar³ych, mo¿liwoæ z³o¿enia kwiatów czy zapalenia zniczy. Dzi
mylenie o takim dniu dla wielu z nas przychodzi bardzo ciê¿ko. Wielu ludzi ju¿ za ¿ycia decyduje o formie w³asnego pochówku. Przestaje to byæ tematem tabu, wstydliwe czy pomijane w mylach czy rozmowach. Zamienia siê to w takie samo
mylenie o przysz³oci jak zak³adanie polisy na ¿ycie. Wiadomo co prze¿ywa rodzina w tych dniach i na pewno ostatnim
jej problemem jest mylenie o formie pochówku. Dzi decydowanie o tym za ¿ycia jest sporym odci¹¿eniem dla rodziny,
która znalaz³a siê w takiej sytuacji.
Za kilka dni pójdziemy na groby swoich bliskich. Bêdziemy ich wspominaæ, mówiæ i wróc¹ do nas te chwile, które
razem spêdzilimy za ich ¿ycia. Przyjdzie te¿ mylenie o naszej
doczesnoci i o tym jak zakoñczymy.
Jeli kto ma jakie negatywne odczucia dotycz¹ce samej
kremacji, a ma jednak chêæ zapoznania siê z tak¹ form¹ pochówku, powinien porozmawiaæ na ten temat z Januszem ¯ero,
w³acicielem zak³adu pogrzebowego w Olecku. Wiele osób
ju¿ zadawa³o mu pytania dotycz¹ce samej ceremonii. Pan Janusz ¯ero dzi ju¿ pomaga przy przygotowaniu do kremacji i
taka ceremonia jest mo¿liwa u nas.
Byæ mo¿e w niedalekiej przysz³oci na cmentarzu w Olecku powstanie kolumbarium, a przy przysz³ej zmianie prawa 
Ogród Pamiêci. Czczenie pamiêci naszych zmar³ych jest mo¿liwe w ró¿ny sposób, ale najwa¿niejsze by zawsze by³o godnie, uroczycie i w pe³nym szacunku dla majestatu mierci.
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Kalendarz imion

28 padziernika
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, Tadeusza, Wszeciecha
29 padziernika
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii,
Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalis³awa, Felicjana, Franciszka, Gintera, Jacka, Longina, Lubogosta,
Narcyza, Serafina, Teodora, Zdenka, Zenobiusza
30 padziernika
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena, Arseniusza, Edmunda, Edwarda, Klaudiusza, Marcelego, Przemys³awa, Sulimira
31 padziernika
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augustyny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augusty-

Nasz przepis
Sola marynowana

50 dkg wie¿ej soli, 4 ³y¿ki sosu
sojowego, 2 cebule, z¹bek czosnku,
³y¿eczka nasion sezamu, ³y¿eczka musztardy, ³y¿ka octu winnego, pó³ ³y¿ki
cukru, po szczypcie: zmielonego czarnego pieprzu, ostrej mielonej papryki, szczypta soli, pó³ pêczka natki pietruszki
Rybê sprawiamy, filetujemy, kroimy w cienkie plastry. Uk³adamy w
naczyniu do marynowania. Cebulê i
czosnek drobno siekamy. £¹czymy z
przyprawami, sosem sojowym i octem.
Zalewamy t¹ marynat¹ rybê. Tak przygotowane danie trzymamy w lodówce przynamniej przez 12 godzin. Przed
podaniem przybieramy naci¹ pietruszki.
Danie podajemy z pieczywem.


F kupiê

na, Godzimira, Krzysztofa, £ukasza, Narcyza, Saturnina, Symfroniusza, Urbana,
Wolfganga
1 listopada (Wszystkich wiêtych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny, Wracis³awy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcis³awa
2 listopada (Dzieñ Zaduszny)
Bohdany, Eudoksji, Ma³gorzaty, Wiktoryny
Ambro¿ego, Bogdana, Bohdana, Bo¿ydara, Henryka, Jerzego, Rados³awa, Radosta, Stoimerza, Tobiasza, Wiktora, Wiktoryna
3 listopada
Bogumi³y, Huberty, Ksawery, Mi³y, Sylwii
Bogumi³a, Cezarego, Chwalis³awa, Huberta, Ksawerego, Malachiasza, Marcina, Mariusza, Teofila, Wita

Przyczyny
osteoporozy

Kruchoæ koci, osteoporoza, rozmiêkczenie koci, ³amliwoæ koci, koci jak
sito, rzeszotowienie koci to coraz bardziej znane i powtarzane terminy.
Problemy z koæmi to jedna z nasilaj¹cych siê plag cywilizacji. Naturalici
uwa¿aj¹, ¿e jedn¹ z g³ównych przyczyn
osteoporozy  bêd¹cej czêsto konsekwencj¹ nieprawid³owej gospodarki organizmu ró¿nymi sk³adnikami mineralnymi
m.in. wapniem  bywa nieprawid³owa
dieta. Jadamy za du¿o pokarmów bardzo przetworzonych  ostatnio kupowanych przewa¿nie w marketach  ubogich w ³atwo przyswajane minera³y, a
za ma³o wie¿ych i naturalnych.
Przyczyn¹ tej choroby jest te¿ brak
ruchu, nadmierne od¿ywianie, zw³aszcza
pokarmami z du¿ym udzia³em cukru.

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

Wszystkie komputery PC
s¹ kompatybilne, ale niektóre s¹ bardziej kompatybilne od innych. Twój jest
zawsze mniej kompatybilny.
Prawo Murphyego
PRZYS£OWIA

 Jak anio³y w s³oñcu ciep³ym chadzaj¹ (30 wrzenia), to potem w zimie mrozy
siê trzymaj¹.
 Kajdany ma³¿eñskie s¹ tak ciê¿kie, ¿e
trzeba dwóch osób by je udwign¹æ.
 Ka¿dy strój ma swój krój.
 Kiedy ziemia bogata, to woda uboga,
a kiedy woda bogata to ziemia uboga.
 K³amstwo przeminie, prawda nie zaginie.
 Kto chce nieba, cierpieæ trzeba, a kto
chce chleba, pracowaæ trzeba.
 Kto ciê w ma³ej rzeczy skrzywdzi,
skrzywdzi ciê i w wielkiej.

Ruch i kalorie

Cz³owiek maszeruj¹cy po p³askim terenie spala w ci¹gu godziny 320 kalorii.
Godzina spêdzona na chodzeniu po schodach to ubytek 600 kalorii. Godzinna
wêdrówka po górach poch³ania 480 kalorii, czyli mniej wiêcej tyle samo, co jazda na nartach czy æwiczenia na si³owni.
Przejcie krokiem marszowym 4 kilometrów powoduje zu¿ycie energii jaka daje
nam kawa³ek tortu, kanapka z chud¹ kie³bas¹, garæ solonych orzeszków, 3 du¿e
gotowane ziemniaki, czubata ³y¿ka majonezu.
Jak twierdz¹ fachowcy, ka¿dy dbaj¹cy o figurê powinien powiêciæ æwiczeniom fizycznym co najmniej 90 minut dziennie.
Wybierz wiêc sobie tak¹ formê aktywnoci, która sprawia ci przyjemnoæ.

Gotowanie broku³ów
i kapusty

Broku³y, kapustê i brukselkê mo¿na
gotowaæ z dodatkiem kilku ³y¿ek mleka.
Mleko chroni witaminê C i poprawia smak.

Pierwsz¹ powieci¹

... napisan¹ na maszynie by³y Przygody Tomka Sawyera Marka Twaina.

W USA

... najczêciej rozwodz¹ siê pary, które zawar³y lub w styczniu, lutym i w marcu.

&
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O Puchar Komandora LOK
Wraz z opadaj¹cymi pierwszymi tej jesieni liæmi, oleccy
¿eglarze regatami w klasie omega oficjalnie zakoñczyli sezon
¿eglarski 2008r. w dn. 28 wrzenia.
Tym razem regaty odby³y siê na akwenie ko³o Dworku
Mazurskiego, gdzie s¹ lepsze warunki wiatrowe. Na starcie
stanê³o 5 najlepszych za³óg Oleckiego Klubu Wodnego.
Od rana nad jeziorem przemieszcza³y siê chmury i mg³a, z
tendencj¹ do niewielkich opadów. Temperatura powietrza niezbyt
wysoka, ok.15 stopni C, wiatr 2 stopnie B.

Fot. W.Ata³ap

Zwyciêska za³oga.

Po przeprowadzeniu 2 wycigów pogoda znacznie siê poprawi³a i zza chmur zaczê³o przebijaæ siê s³once, a wiatr wzrós³
do 3 stopni, przez co regaty nabra³y blasku i sta³y siê bardziej
wymagaj¹ce dla za³óg. Zaciêta rywalizacja trwa³a od startu do
pierwszej boi, po której jachty stopniowo rozp³ywa³y siê i
na metê wchodzi³y w pewnych odstêpach. Niektóre za³ogi
walczy³y pomiêdzy sob¹ do samej mety.

Szanowni Pañstwo

w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka.
Chcemy godnie uczciæ jubileusz. Zale¿y nam na
tym, aby oferta programowa spe³nia³a równie¿
Pañstwa oczekiwania.
Zwracamy siê wiêc z prob¹ o aktywne w³¹czenie
siê w obchody tej rocznicy.
Bardzo liczmy na Pañstwa pomys³y i pomoc. Czekamy na propozycje. Oczekujemy na pisemne oferty
do koñca listopada 2008r. Prosimy przesy³aæ je na
adres:
Zespó³ ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka
Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko
Mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañstwa pomocy obchody
450-rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym
wydarzeniem
Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

W poszczególnych biegach w czo³ówce przyp³ywa³y jachty faworytów. Puchar Komandora LOK zdoby³a za³oga:
Sternik  Boles³aw S³omkowski
Za³oga  Karol Chiliñski
Wojciech S³omkowski
II miejsce  Andrzej Knocinski z za³og¹
II

Cezary Pojawa z za³og¹
Trasê ustawi³ i regaty sêdziowa³ wicekomandor Leszek
Kaszuba.
Mimo oficjalnego zakoñczenia sezonu 2008 ¿eglarze nie
zamierzaj¹ jeszcze zwijaæ wszystkich ¿agli. Rejsy turystyczne
bêd¹ trwa³y do pó¿nej polskiej z³otej jesieni.
Ahoj ¯eglarze
BOS

'
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DART
W dniu 19.10.2008 r. w Pubie Pod ABC w Olecku zosta³
rozegrany turniej okrêgowy Darta. Oto wyniki:
MÊ¯CZYNI
Wasilewski Andrzej - Olecko
1. Piotrowski Maciej - E³k
13-16. Cimochowski Karol - Olecko
2. Dzienisiewicz Wies³aw - Olecko Niedziejko Miros³aw - Olecko
3. £otowski Damian - Olecko
Chilicki Jacek- E³k
4. Sura¿yniski Andrzej - Olecko
5-6. Zalewski Tomasz - E³k
KOBIETY
Naruszewicz Mariusz - Olecko
1. Smoliñska Monika - E³k
7-8. Smoliñski Adam - E³k
2. Naruszewicz Emilia - Olecko
Kopiczko Piotr - E³k
3. Wojciechowska Maria - Olecko
9-12. Winiewski Wojciech - E³k
4. Kowalewska El¿bieta - Olecko
Kowalewski Dariusz - Olecko
5-6. Dêbowska Monika - Olecko
Brakoniecki Jacek - E³k
www.pubpodabc.dbv.pl

Walne zebranie

20.10.2008 r. odby³a siê druga czêæ
zebrania walnego Czarnych Olecko. Druga
czêæ trwa³a stosunkowo krótko, bo wiêkszoæ spraw zosta³o za³atwionych na
pierwszej czêci. G³ównym punktem obrad by³ wybór nowego Zarz¹du. Ustalono, ¿e nowy Zarz¹d bêdzie liczy³ 10 osób.
W jego sk³ad wejd¹ ludzie zwi¹zani z
poszczególnymi sekcjami i inni, którzy
bêd¹ odpowiedzialni za sprawy organizacyjne. W wyniku g³osowania dokonano
wyboru cz³onków Zarz¹du w jego sk³ad
weszli: Jacek Bielecki, Jan Grzyb,
Maciej Juchniewicz, Andrzej Kamiñski,
Andrzej Karniej, Dariusz Koz³owski,
Mieczys³aw Kopiczko, Ireneusz Szymañski, Józef Wasilewski, Romuald Wojnowski.

SZACHY
W dniach 10-12 padziernika 2008 r. w
Chylicach k/Warszawy odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
w Szachach. Celem mistrzostw by³o wy³onienie najlepszych zawodników strefy z
województw warmiñsko-mazurskiego oraz
mazowieckiego w grupie wiekowej 9-10 lat.
W grupie ch³opców w zawodach uczestniczy³o 27 zawodników: 22 z województwa mazowieckiego i 4 z warmiñsko-mazurskiego reprezentuj¹cych kluby szachowe
z Olsztyna, Bartoszyc, Gi¿ycka i Olecka.
W koñcowej rywalizacji V miejsce, z tak¹
sam¹ iloci¹ 5 punktów jak zdobywca III i
IV miejsca, zaj¹³ zawodnik MLKS Czarni
Olecko Kamil Gryglas, który na siedem
rozegranych rund 4 wygra³, 2 zremisowa³ i
1 przegra³.
W tym przypadku przy równej iloci
punktów o kolejnoci miejsc w mistrzostwach rozegranych systemem szwajcarskim decydowa³ m.in. Buchholc skróco-

Cz³onkowie nowego Zarz¹du maj¹ 14
dni na ukonstytuowanie siê, tzn. na wybór
sporód siebie Prezesa, wiceprezesów,
sekretarza , skarbnika itd. Jak ukonstytuowa³ siê nowy Zarz¹d poznamy w przysz³ym tygodniu.
Na zebraniu obecny by³ Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski, który poinformowa³ obecnych, ¿e pewne jest, i¿ w
najbli¿szym czasie w Olecku na ma³ym
stadionie zostanie po³o¿ona sztuczna
murawa, za na stadionie g³ównym tartan, odwodnienie i nawodnienie p³yty
g³ównej, dokoñczenie trybun, zrobienie
stanowiska dla spikera i obserwatora itd.
Jest to informacja pewna i sprawdzona.
Bardzo cieszy ten fakt, tym bardziej, ¿e
termin realizacji jest krótki  w przysz³ym
roku na pewno wiele z tych rzeczy zostanie zrobionych.
ny, pe³ny, iloæ zwyciêstw, progress, wynik bezporedniej partii i wynik rankingowy. Pozostali m³odzicy z naszego województwa zajêli odpowiednio: 16., 19. i 20.
miejsce.
Natomiast w dniach 13-19.10.2008r. w
Sêkocinie Starym k/Warszawy odby³y siê
Pó³fina³y Mistrzostw Polski Juniorów w
Szachach, podczas których walczono o
awans do fina³u Mistrzostw Polski, które
odbêd¹ siê w 2009 roku.
Barwy naszego klubu reprezentowa³o
4 zawodników: Joanna Grzyb, Piotr Cichanowicz, Marta i Kamil Gryglas. W
tegorocznych pó³fina³ach nasi m³odzi szachici nie zakwalifikowali siê do fina³u MP.
W kategorii dziewcz¹t do lat 15 Joanna
zajê³a 8. miejsce, Marta 6. miejsce do lat
17, Kamil równie¿ zaj¹³ 6. miejsce w grupie
ch³opców do lat 11, a Piotr 10. miejsce do
lat 17 .
Przypomnijmy, ¿e w roku 2008 uczestnikami fina³ów Mistrzostw Polski by³o rodzeñstwo Kamil i Marta Gryglas.

Fot. Archiwum Pubu Pod ABC

Pi³ka no¿na
Wyniki XIII kolejki:
Huragan Mor¹g-Olimpia Zambrów 0-1
Sparta Augustów-Warmia Grajewo 0-3
Start Dzia³dowo-Olimpia Elbl¹g 2-2
Mr¹gowia Mr¹gowo-Sokó³ Sokó³ka 1-3
MKS Mielnik-Pogoñ £apy 3-2
Concordia Elbl¹g-Czarni Olecko 3-1
Supral Supralanka-Vêgoria Wêgorzewo 1-4
Orze³ Kolno-Cresovia Siemiatycze 0-0
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

Pi³ka rêczna
17 bm. w hali ZSLiZ rozegrano mistrzostwa powiatu gimnazjów w pi³ce
rêcznej ch³opców i dziewcz¹t. Zg³osily
siê tylko 2 szko³y : Gimnazjum nr 2 Olecko i Gimnazjum Wieliczki. W kategorii
dziewcz¹t Gim.2 (opiekun Alina Kalinowska) pokona³o Gim.Wieliczki 8:5 (opiekun Karol Warsewicz), natomiast u ch³opców Gim.Wieliczki wygra³o z Oleckiem
15:10. Mecze sêdziowali Edward Krysiuk
i Andrzej Kamiñski.Zwyciêskie dru¿yny
uzyska³y awans do rozgrywek rejonowych.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa tradycyjnie: minê³o
siedem dni, czyli tydzieñ. Przeszlimy szczêliwie zamianê czasu i przez jaki czas
mo¿emy spaæ o godzinê d³u¿ej. Oczywicie tylko do pewnego momentu, dopóki
organizm siê nie przestawi na nowe godziny. Potrwa to parê dni... Parê dni szczêcia.
Jak wiadomo, i ju¿ wiele razy wspomina³em, to polityka nas otacza. Ciê¿ko
siê od niej oderwaæ. Aby jej obecnoæ
by³a jednak do zniesienia, od paru lat
preferujê wersjê by podchodziæ do niej
niezupe³nie serio. Bo tak naprawdê to
polityka jest weso³a. Przecie¿ miêdzy okresami wiêta demokracji, czyli wyborów,
mamy na politykê bardzo ma³y wp³yw.
Dlatego powinnimy do niej podchodziæ
z dawk¹ du¿ego humoru i rezerwy. Nawet maj¹c doæ mocno osadzone w osobowoci pogl¹dy polityczne, wiatopogl¹d, nie nale¿y z tego robiæ elementu frustracji. Niemal ju¿ wszyscy wiedz¹, ¿e lubiê jedn¹ partiê. Po porostu ona odpowiada mojemu dotychczasowemu myleniu i postrzeganiu rzeczywistoci. Czy namawia³em Pañstwa, by myleæ tak jak ja i
by mieæ takie pogl¹dy jak ja? Raczej nie.
Jedyne do czego namawiam, to do mylenia, samodzielnego grzebania w tym
bagienku i... umiechu na twarzy gdy
mówimy o polityce i politykach. Oni s¹
wystarczaj¹co zabawni w tym co robi¹ i
mówi¹.
Ostatnio jednak elektryzuje Polaków
nie polityka, a pi³ka no¿na. Jednak chyba
przesadzi³em. W Polsce pi³ka no¿na to te¿

polityka. Przygl¹daj¹c siê sprawie w telewizji (obojêtne jakiej, bo tu obowi¹zuje solidarnoæ
ogólnonarodowa)
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e mamy do
czynienia z meczem
politycy  dzia³acze
PZPN. Zosta³o kilka dni do wyborów
prezesa od pi³ki no¿nej. Kto zostanie 
jeszcze nie wiadomo, bo i tak  jak napisa³ jeden z komentatorów  mamy do
czynienia miêdzy wyborem rodzajów biegunki. Sam nie interesujê i nie ekscytujê siê mocno pi³k¹ no¿n¹, ale rozgrywka
poza stadionami wydaje mi siê bardzo
fascynuj¹ca. Znany polski by³y bramkarz
Jan Tomaszewski ze zdziwieniem stwierdza, ¿e trzydziestu kilku dzia³aczy PZPN
gra na nosie czterdziestomilionowemu narodowi. Czasem ma siê wra¿enie, ¿e ta
grupa kilkudziesiêciu ludzi ¿yje w zupe³nym oderwaniu od wiata rzeczywistego. Sk¹d taki wniosek? Nie tak dawno
by³ program Doroty Gawryluk, do którego zaprosi³a miêdzy innymi dwóch dzia³aczy PZPN. Jeden obecnie startuje na
prezesa, a drugi a¿ otwiera³ oczy ze zdziwienia, ¿e w ogóle mówi siê o korupcji
w polskiej pi³ce no¿nej. Naprawdê w jego
oczach pojawi³y siê iskierki zdziwienia.
Gdy och³on¹³ po takiej informacji, zacz¹³
podawaæ dane z internetu jak to jest na
przyk³ad z korupcj¹ w policji. Po kilkunastu minutach demagogii z ust tego go-

cia mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e jak
jest korupcja w policji, czy w administracji, to mo¿e byæ te¿ i wród dzia³aczy PZPN,
sêdziów, trenerów i pi³karzy. Jakie 20 lat
temu na ekrany kin wszed³ film Janusza
Zaorskiego pod tytu³em Pi³karski poker.
Co, co wzbudza³o salwy miechu wtedy, dzi jest jak najbardziej aktualnym
tematem. W zasadzie uwa¿am, ¿e ka¿dy
mecz w telewizji powinien byæ poprzedzony
w³anie projekcj¹ tego filmu. Ju¿ wtedy
to by³ problem. O drukowaniu meczy,
przekupstwie wiedzieli wszyscy, ale jak
wiadomo, dzia³o siê to niemal jawnie i wobec
tego prawo jest bezradne. Bo najtrudniej
jest udowodniæ to, co widaæ go³ym wzrokiem.
Wszystko zgodnie z zasad¹: pod latarni¹
najciemniej. Naprawdê jedynym rozs¹dnym wnioskiem wydaje siê rozgonienie
tego ca³ego towarzystwa na cztery wiatry, zaoranie i posadzenie na tym trawy.
Ja czekam jak na cud, ¿e co siê wydarzy
i zmieni.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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