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SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V26205)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(V26401)

19-400 Olecko

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

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

NOWA KOLEKCJA KARNISZY
DZIECIÊCYCH DISNEY

ZPHU IMPULS

Dzia³ ZABAWEK
zaprasza do udzia³u w konkursie
z okazji DNIA DZIECKA
Atrakcyjne nagrody!
ZAPRASZAMY

(V22304)

(K7304)

szybko, tanio, bezpiecznie
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Wywiad z dr Józefem Krajewskim

do stawania siê cz³owiekiem wartociowym, szlachetnym. Wolnoæ po³¹czona
z zasad¹ koniecznoci  tak trzeba 
to mo¿e byæ dobre rozwi¹zanie w procesie dochodzenia do standardów Europy Zachodniej.

BMB:  No tak, ale przecie¿ o to
walczylimy, o mo¿liwoæ wyboru, o pluralizm....

BMB:  Wolnoæ to wybór, to wolnoæ wyboru. Czy w³anie dlatego pozostaje taki zgie³k ideowy?

JK:  To, o co walczylimy, pluralizm i wolnoæ s¹ dzi g³ównymi producentami zgie³ku i chaosu wartoci. Zjawisko wartoci kreowanych i pozornych,
z relatywizmem na czele, coraz bardziej
potêguje zgie³k kulturowy. wiat sta³ siê
polem bitwy ró¿nych mo¿liwoci, negacja tradycji, tymczasowoæ, zjawisko
zmiany dla zmiany, brak poczucia bezpieczeñstwa, p³ynnoæ to¿samoci, zgie³k
spo³eczny, rozpad tradycyjnych zwi¹zków spo³ecznych, uchylenie dotychczasowych hierarchii i autorytetów, niechêæ
do podporz¹dkowania siê, zabrania siê
zabraniaæ.
BMB:  Czy wolnoæ jednostki nie
jest standardem demokracji?

JK:  Dawne i obecne przestrzenie
zgie³ku to przede wszystkim: bachanalia, karnawa³, agora, targ, magiel, ale ju¿
dzi to czat, forum internetowe, portale
informacyjne, ekran komputera, przepe³nione pulpity, witryny, dyktat gad¿etów
 plastikowa, sztuczna, wirtualna i wykreowana rzeczywistoæ.
Wspó³czesne obszary zgie³ku, np.
dyskusje ideologiczne i wiatopogl¹dowe, media tabloidalne, komunikaty reklamowe traktuj¹ nas bardziej jako konsumentów, ni¿ jak ludzi o wyrobionym,
wiadomym stylu ¿ycia godnego i udanego. Zgie³k jako zabawa  karnawalizacja i krzykliwoæ kultury. Poci¹ga to
za sob¹ biologiczne, psychologiczne,
spo³eczne i kulturowe konsekwencje.

 Rektorem Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, kandydatem
do Europarlamentu przeprowadzi³ dnia 15 maja Bogus³aw
Marek Borawski.
BMB:  Jako jedyny olecczanin startuje Pan w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Z pañskiego ¿yciorysu
wynika, ¿e by³ Pan i jest przede wszystkim
nauczycielem. Dok³adniej nauczycielem
nauczycieli. Czy wiêc kandydowanie
wi¹¿e siê z pañsk¹ pasj¹ ¿yciow¹  wychowywaniem?
JK:  Jak wychowywaæ? To mój
osobisty g³ówny cel programu wyborczego.
Jak przygotowaæ dzieci i m³odzie¿ do
udzia³u w ¿yciu ludzi doros³ych?
Jak tego dokonaæ w czasach przemiany kulturowej, której cech¹ charakterystyczn¹ jest zgie³k chaos, krzyk? To
moje g³ówne zadanie ¿yciowe  jako
nauczyciela  nauczycieli.
Czasy, w których ¿yjemy, to kultura
perskiego bazaru, cywilizacji k³ótni. Zjawisko zgie³ku, które mo¿emy rozumieæ
jako lêk przed cisz¹, nieustanny ha³as,
nadmiar, natarczywoæ audiowizualna,
s³owotok, kakofonia informacyjna  to
czyni, ¿e cz³owiek ¿yje w stresie, ma poczucie dysharmonii i niepokoju, czuje siê
zagro¿ony, jego podstawowe trzy potrzeby: bezpieczeñstwa, uznania i mi³oci s¹ zagro¿one.
Nam, nauczycielom i wychowawcom,
jest w takiej atmosferze bardzo trudno
wychowywaæ, czujemy siê zagubieni.
Ideologia konsumeryzmu, turbokonsumeryzmu sprawia ¿e m³ode, dorastaj¹ce
pokolenia upatruj¹ szczêcia w sklepach
z dopalaczami. Dla nich szczêcie to natychmiastowa gratyfikacja, kult cia³a, kult
sukcesu, globalny nastolatek, generacja X, generacja Y, amerykanizacja, kultura
upozorowania, poczucie mocy i rekonstrukcja wolnoci, koniec idea³ów  triumf
codziennoci, kultura konsumpcyjna,
kultura instant, prymat zmiany i szybkiego ¿ycia.

DY¯URY APTEK

 18-24.05.2009r., ul. Sk³adowa 6
 25-31.05.2009r., pl. Wolnoci 7B

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: roda, czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700

JK:  Uwa¿am, ¿e celem wolnoci nie
jest wolnoæ sama w sobie. Wolnoæ dzi
chyba nale¿a³oby traktowaæ jako rodek

MARKET
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KRAM
Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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PROMOCJA!
KLEJE DO
DOCIEPLEÑ FIRMY

MAPEI

do styropianu  16,50 z³
do siatki
 21,00 z³
(V18407)

C.d. na s. 5.

NASZ 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:

 Teresa Fiedorowicz
 Anna Leszczyñska
 Anatoli Madej
 Jerzy Makal
 Ryszard Marciniak
 Marcin Ziomkiewicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, 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.

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

!

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 20 (592)

Utrudnienia w ruchu

Prace naprawcze wiaduktu

Od 14 maja przez miesi¹c Polskie Koleje Pañstwowe bêd¹
prowadzi³y prace naprawcze wiaduktu zlokalizowanego nad
drog¹ do E³ku. Zmotoryzowani olecczanie musz¹ uzbroiæ siê
w cierpliwoæ  zakres prac spowoduje okresowe utrudnienie
w ruchu drogowym.
Prace s¹ konieczne poniewa¿ konstrukcja wiaduktu zosta³a
uszkodzona w wyniku brawurowego pokonywania tego odcinka drogi przez zbyt wysokie pojazdy.
www.olecko.pl

Badania mammograficzne

W dniach 22-28 maja 2009r. bêd¹ wykonywane bezp³atne
badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Badania te finansowane s¹ przez Warmiñsko-Mazurski Oddzia³
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Mammobus ustawiony bêdzie przy szpitalu OLMEDICA, ul. Go³dapska 1.
Rejestracja telefoniczna: 0 801 080 007; 0 58 511 34 56; 0 58
511 34 58; 0 58 511 34 62.
Pozosta³e panie  od 35 r.¿., nie objête w/w programem
profilaktycznych badañ, mog¹ równie¿ takie badanie wykonaæ, ale odp³atnie. Koszt badania 70z³.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w otwartym festynie

BEZPIECZNY POWIAT
Serdecznie zapraszamy m³odszych i starszych mieszkañców powiatu oleckiego na Festyn Rodzinny BEZPIECZNY
POWIAT. Odbêdzie siê on 24 maja 2009 r. (niedziela) na
stadionie miejskim w Olecku. Stra¿ po¿arna i policja promowaæ bêd¹ bezpieczeñstwo w powiecie oleckim. Uczestników
czekaj¹ pokazy i niespodzianki. Program:
11:00  rozpoczêcie imprezy
11:00-13:30  zabawy edukacyjne
13:30  14:00  losowanie nagród, pokaz z ratownictwa
drogowego.
Zapraszamy, czekaj¹ atrakcyjne nagrody, dobra zabawa i
rodzinna atmosfera!
(V15310)

19-400 Olecko, Kopernika 10, tel. 0-665-095-424

MEBLE STYLOWE HOLENDERSKIE
KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
18 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
19 maja (wtorek)
20.00  Czes³aw piewa  koncert, sala kina Mazur
20 maja (roda)
* eliminacje powiatowe do turnieju Z podwórka na stadion,
stadion MOSiR
22 maja (pi¹tek)
* Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
16.00  Genera³ Nil  film, kino Mazur
19.00  Genera³ Nil  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
23 maja (sobota)
* Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
16.00  Genera³ Nil  film, kino Mazur
19.00  Genera³ Nil  film, kino Mazur
24 maja (niedziela)
* Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
11.00  14.00  Bezpieczny powiat, festyn, stadion MOSiR
15.00  Czarni  Concordia Elbl¹g, mecz pi³karski III ligi, stadion MOSiR
16.00  Genera³ Nil  film, kino Mazur
19.00  Genera³ Nil  film, kino Mazur
25 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
Olecko Cup, korty MOSiR
26 maja (wtorek)
10.00  IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
Olecko Cup, korty MOSiR
19.00 wspólny koncert Johvi Music School Big Band z Estonii
oraz Orkiestry Kameralnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej w
Olecku.pt.: W tanecznych rytmach - sala kina Mazur
27 maja (roda)
10.00  IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
Olecko Cup, korty MOSiR
* Turniej Pi³karski o Puchar Prezesa UKS SP3, stadion MOSiR
28 maja (czwartek)
10.00  IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
Olecko Cup, korty MOSiR

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15110)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14910)

"
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Konferencja
regionalna

8 maja 2009r. we WszechnicyMazurskiej odby³a siê Konferencja Regionalna KOBIETY DLA POLSKI - POLSKA DLA
KOBIET - 20 LAT TRANSFORMACJI z udzia³em: Pani Prezydentowej Jolanty Kwaniewskiej  Prezesa Fundacji Porozumienie bez barier, Pani Magdaleny rody  profesora
Uniwersytetu Warszawskiego, etyka, filozofa, publicystki,
kandydatki do Europarlamentu.

Wspólny koncert

Medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie
13 maja br. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku odby³a siê uroczystoæ Z³otych Godów. Dostojni
jubilaci stawili siê na obchody wraz z rodzinami i przyjació³mi.
Gospodarzami obchodów byli Burmistrz Olecka  Wac³aw
Olszewski i Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego  Halina Urbanowicz, którzy zadbali o oprawê uroczystoci.
Witaj¹c goci burmistrz powiedzia³: W dowód spo³ecznego uznania dla trwa³oci ma³¿eñstwa i rodziny wyst¹pi³em do
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o wyró¿nienie medalami
dziewiêciu ma³¿eñstw z piêædziesiêcioletnim sta¿em.
Na obchody jubileuszu przyby³o szeæ par. Podczas uroczystoci medalami udekorowani zostali:
 Bronis³awa i Antoni Bartosiewicz
 Janina i Boles³aw Gojlik

Fot. Józef Kunicki.

Wiêcej o konferencji czytaj na s. 8.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V16230)

26 maja o godz.19.00 w sali widowiskowej ROK Mazury
Garbate odbêdzie siê wspólny koncert pt.: W tanecznych
rytmach, który zagraj¹: Johvi Music School Big Band z Estonii oraz Orkiestra Kameralna Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Olecku.
W repertuarze znajd¹ siê m.in. takie standardy jak np.
Summertime Georga Gershwina czy Joe Zawinuela Birdland
Serdecznie zapraszamy!

 Irena i Marian Kulikowscy
 Genowefa i Józef Mikielscy
 Jadwiga i Boles³aw Romanowscy
 Jadwiga i Zenon Szut
Chór Oleckie Echo uwietni³ obchody jubileuszu wykonaniem kilku piosenek.

#
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WSZECHNICA
MAZURSKA
W OLECKU
V22604

_
_
_
_

Plac Zamkowy 3,
19-400 Olecko
tel./fax (87) 5203133
www.wm.olecko.pl

zaprasza na 2  semestralne
STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY
OCHRONA RODOWISKA
ORGANIZACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
I PRACY SOCJALNEJ
_ ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE
_ ZARZ¥DZANIE OWIAT¥
_ ZARZ¥DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bli¿szych informacji udzieli
koordynator ds. studiów podyplomowych
 tel. kom. 662165493
Zg³oszenia na formularzu
dostêpnym na stronie www.wm.olecko.pl
(V25602)

Dokoñczenie ze s. 2.
Wywiad
z dr Józefem Krajewskim
Zgie³k napêdza zgie³k. Przemoc akustyczna i wizualna, ha³as
w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym i akustycznym
sprawia, ¿e czujemy siê coraz bardziej zmêczeni i zagubieni.
Szukamy ciszy, spokoju i wytchnienia.
Wytworzylimy nowe zjawiska zwi¹zane ze zgie³kiem, np.:
przeci¹¿enie informacyjne, syndrom zmêczenia informacj¹, smog
informacyjny, zgie³k opinii, zgie³k jako tworzywo muzyczne,
poetyckie, teatralne, filmowe. To wszystko sprawia, ¿e odpowied na pytanie  jak wychowywaæ? staje siê coraz bardziej trudna.
BMB:  Wiêc wracamy do problemu jak wychowywaæ?
JK:  W programie polityki prorodzinnej pañstwa wród
wielu celów wychowania jest jeden g³ówny, a mianowicie 
tworzenie kultury pozytywnych wzorów. W wy¿ej zarysowanej atmosferze cel ten jest niemo¿liwy do zrealizowania.
Od czasów Konfucjusza do dzi w poszukiwaniu odpowiedzi bra³o udzia³ wielu, naprawdê wielu mylicieli wychowania. UNSCO opublikowa³o czterotomowe dzie³o, w którym
opisane s¹ pogl¹dy ponad stu wybitnych pedagogów, wród
tych stu z piêciu kontynentów, czterech znalaz³o siê z Polski:
Janusz Korczak, Bogdan Suchodorski, Jan W³adys³aw Dawid
i Maria Grzegorzewska. Ci wybitni uczeni starali siê udzieliæ
odpowiedzi na pytania: Jak wychowywaæ? Jak tworzyæ warunki do wychowania? Ich m¹dre rady dzi to za ma³o, czasy
s¹ inne  prawie wszystko siê zmieni³o.
BMK  Co wiêc bêdzie dalej?
JK:  Jan Pawe³ II powiedzia³: Celem wychowania jest samowychowanie. Wymagaj od siebie choæby inni od ciebie nie
wymagali. Jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu.
Uwa¿am, ¿e w poszukiwaniu odpowiedzi jak wychowywaæ? ca³a nadzieja jest w rodzinie. To matka przez jej instynkt macierzyñski i mi³oæ jest g³ówn¹ wychowawczyni¹,
która przy wsparciu mê¿a i ojca oraz przy okrelonych warunkach spo³ecznych jest w stanie wychowywaæ ludzi, dla których prawda, dobro, piêkno maj¹ najwiêksze znaczenie.
George Ritzer powiedzia³: Cz³owiek, który rozumie, w jakim wiecie ¿yje, nie musi siê go obawiaæ. Mo¿e siê nim cieszyæ i z niego korzystaæ. Ale trzeba to robiæ wiadomie i umiejêtnie. Nic wiêcej. I a¿ tyle.
wiat z popkultur¹, zgie³kiem i relatywizmem zamazuje wiadomoæ. Unia Europejska to jedyny w historii ludzkoci przypadek. Braæ czynny udzia³ w rozwoju wspólnoty pañstw to
g³ówne zadanie dla wychowawców i nauczycieli, to zaszczytna praca na rzecz budowy pokoju na wiecie.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
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. WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN
DZIEÑ ROBOCZY. NOWOÆ: PUNKT INFORMACJI KRS

- WYPISY AKTUALNE I PE£NE.

(K26701)

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

$
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Dwa dni trwa³o sprz¹tanie brzegów i toni jeziora
Czarnego. Wspóln¹ akcjê zorganizowa³y Stowarzyszenie Monety i Klub P³etwonurków Amfiprion.

Majowe porz¹dki
nad jeziorem Czarnym
Akcjê rozpoczê³y 8 maja w pi¹tek dzieci ze wietlicy Socjoterapeutycznej w Judzikach. Wraz z opiekunk¹ Pani¹ Danut¹ Cielukowsk¹ pojecha³y rowerami nad jezioro. Tam wysprz¹ta³y jego brzegi i zebra³y... a¿ 10 worków mieci. Po pracy rozpalono ognisko by upiec na nim kie³baski. Nie oby³o
siê bez gier i zabaw.

Wspomniano równie¿ o tym, ¿e poprzednie nurkowanie w
toni jeziora Czarnego by³o prowadzone wtedy, gdy poszukiwano osoby zaginionej.

Nastêpnego dnia, 9 maja, mieszkañcy Monet spotkali siê
na pla¿y jeziora Czarnego z p³etwonurkami z Klubu Amfiprion. Wspólnie zaczêto oczyszczaæ toñ jeziora. Znaleziono
m.in. stary garnek i oponê, która kiedy s³u¿y³a za odbijacz
przy pomocie. Przy okazji wspomniano czasy, kiedy to pla¿a
by³a k¹pieliskiem gminnym. Dzia³o siê to w latach 70. i 80.
ubieg³ego wieku. By³a tam nawet wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego.

Trzech m³odych ochotników z Monet odwa¿y³o siê pod
okiem dowiadczonego instruktora Janusza Romañczuka po
raz pierwszy w ¿yciu zanurkowaæ. By³o to niesamowite prze¿ycie.
Impreza zosta³a uwieczniona przez dokumentalistê ze Stowarzyszenia Archiwici Pó³nocy £ukasza Milewskiego i
zapewne z tego materia³u zostanie zmontowany film. Obejrzymy go na najbli¿szym wiêcie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Monety.
W akcji porednio wzi¹³ udzia³ Urz¹d Gminy w Kowalach
Oleckich, który zobowi¹za³ siê nieodp³atnie wywieæ zebrane
mieci na wysypisko.
(Fa)

Dofinansowanie

dla

osób

niepe³nosprawnych

Homer 2003

 program pomocy w zakupie sprzêtu elektronicznego oraz oprogramowania umo¿liwiaj¹cego
rehabilitacjê osób niewidomych i niedowidz¹cych

Pomoc finansowa ze rodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych udzielana w ramach
programu Homer 2003 osobom z dysfunkcj¹ narz¹du wzroku
ma umo¿liwiæ im:
1. Zatrudnienie i samodzieln¹ pracê w ró¿nych dziedzinach
lub kontynuowanie dotychczasowej pracy zawodowej.
2. Podjêcie lub kontynuowanie nauki oraz pog³êbianie wiedzy.
3. Zdobycie umiejêtnoci pozwalaj¹cych na usamodzielnienie siê.
Adresatami programu s¹:
1. Pe³noletnie osoby w wieku aktywnoci zawodowej, niepe³nosprawne z powodu dysfunkcji narz¹du wzroku posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci albo orzeczenie równowa¿ne.
2. Dzieci i m³odzie¿ w wieku do lat 18 niepe³nosprawne z powodu dysfunkcji narz¹du wzroku, posiadaj¹ce aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci lub aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoci.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie
przez osobê niepe³nosprawn¹ pracy zarobkowej lub rejestracja w urzêdzie pracy w przypadku osób bezrobotnych b¹d
poszukuj¹cych pracy, co najmniej od 6 miesiêcy przed dat¹
z³o¿enia wniosku lub uczenie siê albo studiowanie.
W ramach programu udzielane bêdzie dofinansowanie do
zakupu:
1. Podstawowego sprzêtu komputerowego i oprogramowania.
2. Specjalistycznego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania.
3. Specjalistycznych elektronicznych urz¹dzeñ brajlowskich.
4. Urz¹dzeñ lektorskich.
Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zale¿na
bêdzie od wysokoci dochodów brutto przypadaj¹cych na
jednego cz³onka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i bêdzie wyznaczana dla ka¿dego wnioskodawcy

PITAGORAS 2007
program pomocy osobom
z uszkodzeniem s³uchu

Celem programu jest zapewnienie osobom nies³ysz¹cym i
niedos³ysz¹cym, w tym g³uchoniewidomym i g³uchoniedowidz¹cym studentom, uczniom szkó³ policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkó³
wy¿szych, w zale¿noci od potrzeb, pomocy t³umaczy migowych lub mo¿liwoci wykorzystywania w trakcie zajêæ oraz
egzaminów urz¹dzeñ wspomagaj¹cych s³yszenie oraz innych
urz¹dzeñ, w tym dostosowanych do mo¿liwoci i potrzeb wynikaj¹cych z dysfunkcji s³uchu lub s³uchu i wzroku.
W ramach realizowanego programu uczelnie oraz szko³y
policealne mog¹ wnioskowaæ o przyznanie pomocy finansowej z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na:
1. Finansowanie us³ug t³umacza jêzyka migowego.
2. Dofinansowanie zakupu i monta¿u urz¹dzeñ wspomagaj¹cych s³yszenie.
3. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzêtu kompute-

%
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zgodnie z algorytmem, zawartym w procedurze realizacji programu.
Do uzyskania w/w dofinansowania niezbêdny jest udzia³
w³asny, który wynosi w przypadku:
1. Podstawowego sprzêtu komputerowego i oprogramowania
nie mniej ni¿ 10% ceny jego zakupu.
2. Specjalistycznego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania nie mniej ni¿ 2% ceny jego zakupu.
3. Specjalistycznych elektronicznych urz¹dzeñ brajlowskich,
nie mniej ni¿ 2% ceny ich zakupu.
4. Urz¹dzeñ lektorskich, nie mniej ni¿ 7% ceny ich zakupu.
Wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu nale¿y sk³adaæ w terminie do 5 czerwca 2009r.
Szczegó³owe informacje na temat programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ na stronie www.pfron.org.pl oraz w
Warmiñsko  Mazurskim Oddziale PFRON ul. Mickiewicza 21/
23, 10-508 Olsztyn tel. 089 5349151.
Druki wniosków dostêpne s¹ te¿ w Starostwie Powiatowym w Olecku ( ul. Kolejowa 32 pok. nr 3 ) .

Pegaz 2003

Osoby niepe³nosprawne w ramach realizowanego przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych programu Pegaz 2003 mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie do:
- zakupu/monta¿u oprzyrz¹dowania samochodu (obszar A),
- zakupu sprzêtu komputerowego (obszar B),
- zakupu wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym (obszar C),
- kosztów utrzymania sprawnoci technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym w trybie ci¹g³ym (obszar D),
- kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E).
Szczegó³owe informacje na temat programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ na stronie www.pfron.org.pl oraz w
Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON, ul. Mickiewicza 21/
23, 10-508 Olsztyn, tel. 089 5349151.
Druki wniosków dostêpne s¹ te¿ w Starostwie Powiatowym w Olecku (ul. Kolejowa 32 pok. nr 3).
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

rowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów s³u¿¹cych jego uzasadnionej rozbudowie.
4. Dofinansowanie zakupu specjalistycznych elektronicznych
urz¹dzeñ brajlowskich oraz poszczególnych elementów s³u¿¹cych ich uzasadnionej rozbudowie.
5. Dofinansowanie zakupu urz¹dzeñ lektorskich.
6. Dofinansowanie zakupu kserokopiarki.
7. Dofinansowanie zakupu faxu.
Warunkiem uzyskania dofinansowania (dot. pkt 2,3,4,5,6.7)
jest wniesienie wk³adu w³asnego w wysokoci 2% ceny brutto zakupu urz¹dzeñ.
Wnioski o dofinansowanie nale¿y sk³adaæ w Warmiñsko
 Mazurskim Oddziale PFRON, ul. Mickiewicza 21/23, 10508 Olsztyn (tel. 089 5349151) do:
- kosztów us³ug t³umacza migowego w terminie do 31 padziernika 2009 roku,
- zakupu i monta¿u urz¹dzeñ wspomagaj¹cych s³yszenie lub
zakupu innych urz¹dzeñ w terminie do 30 czerwca 2009
roku.
Szczegó³owe informacje na temat w/w programu dostêpne
s¹ na stronie internetowej www.pfron.org.pl (w zak³adce programy i zadania PFRON).

&
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Kongres Kobiet Polskich

Dlaczego zdecydowa³a siê Pani mówiæ o problemie bezrobocia kobiet na Konferencji Regionalnej Kongresu Kobiet Polskich w Olecku?
 Pomys³odawc¹ i inspiratorem zorganizowania konferencji w Olecku by³a Pani Wójt Helena ¯ukowska. W jej organizacjê w³¹czyli siê jednak bardzo czynnie starosta i wicestarosta olecki oraz rektor Wszechnicy Mazurskiej. Bez ich zaanga¿owania nie by³aby ona mo¿liwa. W tej sytuacji jako przedstawiciel jednostki powiatowej uwa¿a³am, i¿ w kwestii tak istotnej
powinnam zabraæ g³os. Konferencja w Olecku skupia³a bardzo
ró¿ne rodowiska. O problemie bezrobocia nale¿y mówiæ wszêdzie,
gdzie jest to mo¿liwe i szukaæ rozwi¹zañ. Obecnie oczekujemy
na rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki spo³ecznej w sprawie programów specjalnych, w których mo¿liwe bêdzie wprowadzanie niestandardowych rozwi¹zañ dostosowanych do
lokalnych rynków pracy. Mam nadziejê, ¿e moje refleksje wywo³an¹ dyskusjê i bêd¹ generowa³y pomys³y na temat, w jaki
sposób z problemem bezrobocia, w tym bezrobocia kobiet walczyæ
w Powiecie oleckim

Bezrobocie kobiet w okresie
20 lat transformacji

Obraz bezrobocia w Polsce w pocz¹tku lat 90- tych i obecnie, to nie tylko ró¿nica w liczbach, ale i ró¿ne rzeczywistoci.
Poziom bezrobocia w naszym powiecie wynosi³ wówczas prawie 40%, a obecnie ok. 20%.
Wtedy by³o to zjawisko zupe³nie nowe, które pojawi³o siê
nagle, z którym w³aciwie nikt nie potrafi³ sobie poradziæ. Wiele
osób bezporednio nim dotkniêtych nie bardzo wierzy³o, ¿e
jest to problem, który bêdzie trwa³y.
Szanowni Pañstwo
Mówi¹c dzisiaj o bezrobociu kobiet, nie bêdê cytowa³a
statystyk ani wyników wielu ró¿nych badañ w tym zakresie.
Mo¿na je znaleæ w licznych publikacjach. Pozwólcie Pañstwo,
¿e raczej przypomnê, a mo¿e zwrócê uwagê na rolê kobiet, w
okresie 20 lat transformacji. Mylê, ¿e to w³anie kobiety przyjê³y
i nadal przyjmuj¹ na siebie pierwsze impulsy zwi¹zane z utrat¹
pracy nie tylko w³asnej, ale tak¿e cz³onków rodziny.
Powiat olecki jest obszarem, w którym jedn¹ z przyczyn
bezrobocia by³a likwidacja Pañstwowych Gospodarstw Rolnych i wielu instytucji je obs³uguj¹cych. Bezrobocie dotknê³o
wiêc kobiety w sposób bezporedni, bo to one straci³y pracê,
ale tak¿e w sposób poredni, poniewa¿ pracê stracili ich mê¿owie, doros³e dzieci, najbli¿si s¹siedzi. W sposób drastyczny pogorszy³a siê sytuacja ekonomiczna tych rodzin.
Z moich dowiadczeñ wynika, ¿e to kobiety szybciej otrz¹snê³y
siê z szoku i rozpoczê³y poszukiwanie rozwi¹zañ. Nawet te,
które dotychczas nie pracowa³y zawodowo zaczê³y szukaæ pracy,
namawia³y mê¿ów do wyjazdów zarobkowych, przejmuj¹c na
siebie wszystkie obowi¹zki domowe. Zaczê³y inaczej planowaæ bud¿ety domowe, w pierwszej kolejnoci rezygnuj¹c
z wydatków na swoje w³asne potrzeby.
Druga du¿a fala zwolnieñ w naszym powiecie, to likwidacja w
koñcu lat 90-tych zak³adów krawieckich produkuj¹cych na rynek
wschodni, ograniczenie liczby przedszkoli, sto³ówek szkolnych,
placówek s³u¿by zdrowia, gastronomii, przekszta³cenia w handlu.
To z kolei dotknê³o w wiêkszym stopniu mieszkanki Olecka.
I znowu znajdujemy wiele przyk³adów bardzo buduj¹cych
tego, jak poradzi³y sobie kobiety. Wiele z nich podjê³o trud
przekwalifikowania  zmieni³y zawód w sposób radykalny, np.
panie szyj¹ce zabawki zatrudni³y siê w zak³adzie obróbki drewna,
pracuj¹ce dotychczas w biurach, przedszkolach sta³y siê sprzedawczyniami. Najwa¿niejsze by³o zapewnienie podstawowe-

go bytu rodzinie. W³asne
potrzeby i ambicje schodzi³y
na dalszy plan.
Kobiety dotkniête bezrobociem nigdy nie zapomnia³y, jak wa¿ne jest kszta³cenie dzieci. Zawsze wiedzia³y, ¿e w ten sposób
mog¹ zapewniæ im lepsz¹ KONGRES KOBIET POLSKICH
przysz³oæ.
Nigdy nie zapomnê kobiety, która zada³a mi pytanie 
Co mam robiæ? Ja nie pracujê od kilku lat, m¹¿ w³anie straci³ pracê. Mam dwie córki na studiach, staæ nas bêdzie co
najwy¿ej na pomoc jednej. Której mam powiedzieæ, ¿eby zrezygnowa³a? Jak wybraæ? Proszê pomóc znaleæ pracê mojemu mê¿owi, on zupe³nie siê za³ama³.
Opowiadam o tym dlatego, by podkreliæ olbrzymi¹ si³ê i
determinacjê kobiet dotkniêtych bezrobociem  one nie poddaj¹ siê, walcz¹.
W okresie ostatnich kilku lat uda³o siê w Polsce wprowadziæ parê rozwi¹zañ, które odrobinê u³atwi³y ¿ycie kobiet.
Wyd³u¿ono urlopy macierzyñskie, wprowadzono alternatywne formy pracy, wspierane jest podejmowanie w³asnej dzia³alnoci, finansowane s¹ ró¿ne formy szkoleñ. To wci¹¿ jednak za ma³o. Ze specyfiki rynku pracy naszego powiatu wynika, i¿ ofert pracy dla kobiet jest zdecydowanie mniej ni¿ dla
mê¿czyzn. I nie chodzi tu o umiejêtnoci, lecz po prostu o
warunki fizyczne. Praca przy obróbce drewna, produkcji jachtów
czy w budownictwie, wymaga po prostu wiêkszej si³y fizycznej. Wci¹¿ wiele kobiet, zw³aszcza w rodowisku wiejskim,
bezskutecznie poszukuje pracy. One nie powinny pozostawaæ bez pomocy.
Niestety nie potrafiê podaæ konkretnej recepty i gotowych rozwi¹zañ. Problem jest tak z³o¿ony, ¿e zapewne wymaga zmian systemowych w wielu dziedzinach. Jedn¹ z szans
widzê, podobnie jak moje poprzedniczki, w zwiêkszeniu roli
kobiet w kierowaniu samorz¹dami, w pracy w rz¹dzie, w Sejmie, gdzie stanowimy zdecydowan¹ mniejszoæ. Nie jest to
¿aden feminizm, bo tak naprawdê nikt nas nie eliminuje. My,
jako kobiety, same nie chcemy podejmowaæ aktywnoci, przedk³adaj¹c utrwalone od dawna role ponad zasadê Nic o nas
bez nas. Przecie¿ widzimy wokó³ przyk³ady, ¿e kobiety, które pe³ni¹ funkcje kierownicze, radz¹ sobie doskonale. Uwierzmy
w to, ¿e decyduj¹c o pryncypiach, bêdziemy mia³y wp³yw na
codzienne ¿ycie nasze i naszych rodzin.
Szanowni Pañstwo
Z racji przypisanej mi dzisiaj roli, mia³am mówiæ o bezrobociu kobiet. Nie mogê jednak siê powstrzymaæ, by nie wspomnieæ o pracy kobiet w organizacjach pozarz¹dowych. W
ostatnich latach ruch takich organizacji prze¿ywa renesans.
Kobiety dostrzegaj¹ wiele problemów w swoim rodowisku
lokalnym i staraj¹ siê je rozwi¹zywaæ. Organizuj¹ imprezy
kulturalne, walcz¹ o odbudowê wietlic, boisk, o zorganizowanie wypoczynku dla dzieci. Wykorzystuj¹ wszelkie dostêpne
rodki, by wyrównaæ szanse edukacyjne swoje i swoich dzieci.
Oczywicie robi¹ to wszystko wspólnie z mê¿czyznami, przy
ich wydatnej pomocy i wsparciu. Chcê jednak podkreliæ, ¿e
kobiety, mimo pe³nienia wielu ró¿nych ról, bardzo chc¹ robiæ
co wiêcej. Te pola aktywnoci s¹ dostêpne dla pañ bezrobotnych, pracuj¹cych zawodowo, prowadz¹cych gospodarstwa rolne i domowe. Nie ma tu ró¿nic wynikaj¹cych z wieku,
wykszta³cenia, miejsca zamieszkania.
Gratulujê wszystkim Paniom. ¯yczê powodzenia i przede
wszystkim wiary w siebie i w³asne mo¿liwoci.
Celina Górska, Olecko, dn. 8 maja 2009 r.

'
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KOMUNIKAT

(K8701)

Na podstawie Uchwa³y Nr XXVIII/262/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30.04.2009 r.
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku
og³asza, ¿e w okresie od 01.06.2009r. do 31.05.2010r. obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce ceny
i stawki op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków dla odbiorców
rozliczanych wed³ug wskazañ wodomierza g³ównego.

TARYFA

Wysokoæ cen i stawek op³at za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki
dla odbiorców Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o. o. w Olecku
I. Wysokoæ cen za dostarczon¹ wodê i odprowadzanie cieków.
Taryfowa grupa odL.p.
Wyszczególnienie
biorców
0
1
2
Woda - miasto i gmina,
1
Cena za dostarczan¹ wodê
wszyscy odbiorcy
cieki - miasto i gmina,
2
Cena za odebrane cieki
wszyscy dostawcy

Cena
netto
z VAT
3
4

Jednostka
miary
5

2,49

2,66

z³/m3

3,54

3,79

z³/m3

II. Wysokoæ stawek op³aty abonamentowej.
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

0

1

1

Wszyscy
odbiorcy wody

2

Wszyscy
odbiorcy wody

3

Wszyscy
odbiorcy wody

Cena

Wyszczególnienie
2
Op³ata abonamentowawodomierze o r.15-20 mm,
przepùyw wodomierza 1,5- 2,5 m³/h
Op³ata abonamentowawodomierze o r. 25-50 mm, przep³yw wodomierza 3,5- 15 m³/h
Op³ata abonamentowa-wodomierze o r.65-100
mm, przepùyw wodomierza 25-60 m³/h

Jednostka
miary

netto
3

z VAT
4

1,98

2,12

z³/wodomierz/
miesi¹c

7,40

7,92

z³/wodomierz/
miesi¹c

50,00

53,50

z³/wodomierz/
miesi¹c

5

III. Stawka op³aty za przy³¹czenie urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
Lp.
Rodzaj stawki
Wysokoæ stawki netto w z³
Za odbiór koñcowy przy³¹cza wodoci¹gowego
1.
100,00
lub kanalizacyjnego.
Taryfa obowi¹zuje od dnia 01.06.2009r. do 31.05.2010 r. Do cen i stawek op³at dolicza siê podatek od towarów i us³ug,
zgodnie z art. 1, pkt.9) do 12) rozporz¹dzenia. Stawka podatku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

(K8601)

Dnia 4 maja 2009 r. w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w
Olecku podpisano umowê oraz przekazano plac budowy
na realizacjê przebudowy drogi powiatowej nr 1940 N dr.
kraj. nr 65  Zatyki  Kijewo o d³ugoci 6,586 km. Wykonawc¹ robót zosta³o Oleckie Przedsiêbiorstwo DrogowoMostowe Sp. z o.o. w Olecku. Wartoæ inwestycji wyniesie 6 209 591,12 z³.

Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2009-2011.
Inwestorem zadania jest Powiat Olecki. Inwestycja zostanie zrealizowana z udzia³em rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z osi priorytetowej 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Poddzia³anie 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca
rozwój regionalny.
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Open Your Eyes News
Mija ju¿ pó³ roku od kiedy Powiat Olecki rozpocz¹³ w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego realizacjê projektu edukacyjnego pod nazw¹ Open Your Eyes
and See  Debating Film Club. Projekt jest wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Narodowa Strategia Spójnoci, Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach; Dzia³ania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci us³ug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty; Poddzia³ania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych

Do tej pory w ramach projektu uda³o nam siê zrealizowaæ
wiele zadañ. Co tydzieñ uczniowie uczêszczaj¹ na zajêcia wyrównawcze z jêzyka angielskiego prowadzone przez p. Micha³a Kamiñskiego. Dziêki nim rozwijaj¹ swoje kompetencje jêzykowe w wielu dziedzinach. Uczestnicy poznaj¹ miêdzy innymi nowe s³ownictwo, zg³êbiaj¹ tajniki gramatyki angielskiej,
a tak¿e ucz¹ siê poprawnej wymowy. W ten sposób przygotowuj¹ siê do zdawania egzaminu maturalnego z jêzyka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Ponadto co miesi¹c wszyscy uczniowie liceum uczestnicz¹ w projekcjach filmów w jêzyku angielskim. Projekcje odbywaj¹ siê w sali kinowej Regionalnego Orodka Kultury Mazury
Garbate, który jest partnerem naszego projektu. Od ferii zimowych uczniowie obejrzeli nastêpuj¹ce filmy: Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê Ziemia, Zmierzch, Juno. Wybrane filmy
spotka³y siê z bardzo ciep³ym przyjêciem, a niektóre zosta³y

odebrane wrêcz entuzjastycznie. Dziêki tym filmom m³odzie¿
ma mo¿liwoæ us³yszenia na ¿ywo ró¿nych odmian jêzyka
angielskiego i towarzysz¹cych im licznych akcentów. Umiejêtnoæ rozumienia tak ró¿norodnej mowy jest niezwykle przydatna
podczas rozwi¹zywania zadañ maturalnych, a zw³aszcza w ¿yciu
codziennym podczas kontaktów z rodzimymi u¿ytkownikami
jêzyka angielskiego.
Po ka¿dym filmie odbywaj¹ siê zajêcia dyskusyjne, na których
uczniowie mog¹, oczywicie w jêzyku angielskim, porozmawiaæ na temat obejrzanych filmów, wymieniaæ siê spostrze¿eniami, analizowaæ poszczególne sceny, oceniaæ grê aktorsk¹
itp. Zajêcia prowadzone przez p. Liliê Tokarz s¹ w ocenie
uczniów bardzo ciekawe i rozwijaj¹ce. Jedna z uczestniczek,
Katarzyna Cho³odowska, mówi: Dziêki tym zajêciom rozwijam swoje umiejêtnoci w zakresie mowy i poszerzam s³ownictwo. Pomagaj¹ mi one budowaæ ³adne zdania i p³ynnie
mówiæ w jêzyku angielskim. Wysoki poziom merytoryczny
zajêæ zapewniaj¹ wy¿ej wspomniana p. Tokarz, a tak¿e p. Zofia Szczube³ek, która dokonuje wyboru filmów na projekcje,
jak i wyszukuje informacje ród³owe na temat poszczególnych ekranizacji.
Z kolei uczestnicy zajêæ warsztatowych wci¹¿ pracuj¹ nad
filmami w³asnej produkcji. Mimo oczywistych trudnoci i przeszkód uda³o ju¿ siê nakrêciæ dwa filmy. Pierwszy z nich, Dies
Irae, zosta³ stworzony przez grupê w sk³adzie: Pawe³ Milewski  scenariusz i re¿yseria, Kajetan Koz³owski  monta¿,
Roksana ¯uber  operator kamery, Magda Radzaj  rekwizyty, Dastin Kowalewski, Pawe³ Maksimik. Wszyscy oni te¿
zagrali we w³asnej produkcji. Opowiada on o poczuciu winy
za mieræ kolegi. Film mo¿na obejrzeæ pod adresem http://
www.youtube.com/watch?v=Pcp0fSadwQs.

Drugi z filmów to Alter Ego stworzony przez grupê w
sk³adzie: Adrian Mieloch, Izabela Suliñska, Paulina Jachimska,
Karol Malinowski i Mateusz Pojawa. Film obecnie jest w
fazie monta¿u i z niecierpliwoci¹ czekamy na koñcowy efekt
pracy m³odzie¿y.
Dziêki mo¿liwoci nakrêcenia filmów wed³ug w³asnych
pomys³ów uczniowie mieli mo¿liwoæ zaprezentowania swych
umiejêtnoci zarówno jeli chodzi o warstwê produkcyjn¹,
jak te¿ i kreacyjn¹. Dziêki tym filmom odkrywamy talenty aktorskie, re¿yserskie, charakteryzatorskie.
Trwaj¹ prace nad kolejnymi produkcjami, poród których
znajd¹ siê dramat, film sensacyjny, musical i filmy dokumentalne. Te najnowsze dzie³a m³odych twórców bêd¹ ju¿ nagrane w jêzyku angielskim, co stanowi dla uczniów nowe wy-
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aby mówi³y o wspó³czesnym cz³owieku i jego problemach. TOFIFEST pamiêta te¿ o tym, ¿e film nie ma racji bytu bez widza,
dlatego 7. edycja festiwalu odbêdzie siê pod has³em Filmy
s¹ dla ludzi. Podczas tej imprezy uczestnicy bêd¹ mieli mo¿-

zwanie, ale te¿ i motywacjê do bardziej wytê¿onej pracy. Jednoczenie trwaj¹ prace koncepcyjne nad filmem pe³nometra¿owym, który zamierzamy nakrêciæ w przysz³ym roku szkolnym. Sprawne dzia³anie grupy warsztatowej zawdziêczamy wielkiemu zaanga¿owaniu i powiêceniu p. Zbigniewa Stefanowskiego, który moderuje forum projektu i chêtnie dzieli siê z
uczniami swym niema³ym dowiadczeniem w dziedzinie sztuki
filmowej.
Uczniowie najbardziej zaanga¿owani w projekt zostan¹
nagrodzeni wyjazdem na Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy
TOFIFEST w Toruniu. Festiwal prezentuje obrazy, które organizatorzy nazywaj¹ kinem niepokornym.
Twórcy TOFIFEST chc¹ bowiem, by filmy wywietlane na
festiwalu zajmowa³y stanowisko w dyskusji o dzisiejszym wiecie,

liwoæ obejrzenia najciekawszych dzie³ wybitnych re¿yserów
z ca³ego wiata. Ponadto bêdzie to doskona³a okazja do spotkania i poznania wielu gwiazd kina polskiego i wiatowego,
a jednoczenie wykorzystania nabytych podczas projektu umiejêtnoci jêzykowych w rozmowach z goæmi z zagranicy.
Wyjazd odbêdzie siê na prze³omie czerwca i lipca, a zatem
bêdzie stanowi³ bardzo wartociowy i ciekawy pocz¹tek wakacji dla wybranych uczniów, którzy po powrocie zdadz¹ relacjê ze swego pobytu w Toruniu.
Mariusz Piotr Bartnicki
Kierownik Projektu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Projekt OPEN YOUR EYES AND SEE - DEBATING FILM CLUB
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

I Miejsko-Gminna Olimpiada
Sportowa Szeciolatki na strat
14 maja br. w sali gimnastycznej w
G¹skach odby³a siê I Miejsko-Gminna
Olimpiada Sportowa p.t.: Szeciolatki na
start.
Organizatorzy: Szko³a Podstawowa z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w G¹skach oraz
Uczniowski Klub Sportowy w G¹skach
zadbali o to, by uczestnicy mieli wietn¹ zabawê.
Do udzia³u w konkursie zg³osi³y siê
dru¿yny z siedmiu placówek owiatowych. Rozegrane zosta³y trzy konkurencje:
sztafeta, rzut do celu i slalom. Szczególnych emocji dostarczy³a ostatnia konkurencja. Rodzice ci¹gn¹c kocyk z siedz¹cym na nim dzieckiem musieli bardzo
uwa¿aæ by nie zgubiæ swojej pociechy
wykonuj¹c slalom miêdzy pacho³kami.
W przerwach pomiêdzy rozgrywkami zespó³ m³odych sportowców w rytmie muzyki wykonywa³ uk³ady gimnastyczne. Dwaj klowni rozdawali cukierki, umiechy i ca³uski zachêcaj¹c wszystkich
do wspólnej zabawy.
Pierwsz¹ Miejsko-Gminn¹ Olimpiadê
Sportow¹ wygra³a druga dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Olecku. Kolejne miejsce zajêli sportowcy ze Szko³y Podsta-

wowej nr 3 w Olecku. Dru¿yna gospodarzy by³a trzecia.
Jak powiedzia³a Janina Rêkawek 
dyrektor SP w G¹skach  zwyciêzcami
byli wszyscy uczestnicy sportowych
zmagañ, wszak chodzi³o o zabawê i integracjê rodowiska.

Warto nadmieniæ, ¿e kibicami na olimpiadzie, poza rodzicami, opiekunami czy
nauczycielami, byli równie¿: Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Romuald Wojnowski, W³adys³aw Gawroñski  przewodnicz¹cy komisji owiaty, kultury, promocji gminy, sportu i rekreacji, Sabina
Musia³  wizytator Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku oraz dyrektorzy gminnych placówek owiatowych.
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III MIÊDZYSZKOLNY KONKURS
LOGICZNEGO MYLENIA G£ÓWKA
PRACUJE  JUDZIKI 2009
Zespó³ Szkó³ w Judzikach by³ organizatorem III Miêdzyszkolnego Konkursu Logicznego Mylenia G³ówka Pracuje, który odby³ siê 14 maja 2009 roku.
Celem konkursu by³o rozwijanie spostrzegawczoci, procesów kojarzenia,
uogólniania i porównywania oraz kszta³towanie umiejêtnoci logicznego mylenia. Jego uczestnikami byli uczniowie klas
V szkó³ podstawowych z naszego regionu
- 14 osób (G¹ski, Babki Oleckie, Filipów,
SP nr 1, 3 i 4 w Olecku, Judziki).
Konkurs sk³ada³ siê z czêci teoretycznej i praktycznej. Uczniowie rozwi¹zywali test, sk³adaj¹cy siê z 9 zadañ oraz
zmagali siê w uk³adaniu nazw wi¹t zgodnie z chronologi¹, wyszukiwaniu ró¿nic
na przyk³adzie galaretek, odnajdywaniu
zwierz¹t na zaszyfrowanych rysunkach.
Przyporz¹dkowywali charakterystyczne

Stra¿akiem
chcia³bym byæ...

12.05.2009r spo³ecznoæ Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Olecku goci³a w
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku.
Uczestnicy mieli okazjê obejrzeæ pokaz umiejêtnoci naszych stra¿aków.
Zademonstrowano najnowoczeniejszy
sprzêt, którym dysponuje jednostka .Spotkanie odby³o siê w ramach realizowanej rehabilitacji spo³ecznej.
Mariusz N.

przedmioty do czterech pañstw: Australii,
Japonii, USA i Wielkiej Brytanii, a tak¿e
sk³adali origami.
Zwyciêzcami III edycji konkursu, po
dogrywce, zostali:
I miejsce: Zuzanna Stankonowicz ze
Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku (Siejnik)  zdoby³a 19 p. na 25 mo¿liwych,
II miejsce: Olga Wojnowska ze Szko³y
Podstawowej nr 4 w Olecku (Siejnik)
 18 p.,
III miejsce: £ukasz Jarz¹bski ze Szko³y Podstawowej w G¹skach  17 p.
Dogrywka by³a konieczna, poniewa¿
Zuzanna, Olga i £ukasz uzyskali po 17
punktów, a regulamin okrela³ przyznanie jednego miejsca pierwszego, drugiego
i trzeciego. W dogrywce nale¿a³o dokonaæ skojarzeñ, bezb³êdnie powtórzyæ us³yszane zdanie oraz udzieliæ odpowiedzi na

Od prawej: Zuzanna Stankonowicz (I
miejsce) i Olga Wojnowska (II miejsce)
zagadkê.
Zwyciêzcy oraz wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe,
dyplomy i s³odycze. Dokonano te¿ losowania nagrody niespodzianki  sêkacza ufundowanego przez nauczycielkê ZS
w Judzikach Marzennê Grodzick¹. Szczêcie w losowaniu umiechnê³o siê do Paw³a
Makowskiego z SP nr 3 w Olecku.
- W czêci teoretycznej 100% uczestników poradzi³o sobie z ustaleniem brakuj¹cej figury w ci¹gu logicznym. Trudny dla uczniów okaza³ siê dobór wyrazów o podwójnym znaczeniu oraz ustalenie nazwy rzeki, której nazwa czytana
od koñca daje nazwê ryby. W czêci
praktycznej uczniowie doskonale poradzili sobie z okreleniem elementu nie
pasuj¹cego do pozosta³ych na przyk³adzie galaretek  podsumowuje przewodnicz¹ca komisji El¿bieta Domasik-Mrozowska, dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Olecku.
Konkurs zorganizowa³a i przeprowadzi³a nauczycielka ZS w Judzikach Ma³gorzata Skrocka.
Andrzej Malinowski

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(44)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj - Chiny, 11.08.2007 r. Obdarza szczêciem i bogactwem
Z hotelu wyszlimy po 11. Pojechalimy metrem na Peopels
Squer. Zaszlimy do kocio³a chrzecijañskiego z czerwonej
ceg³y. O godz. 12.30 mia³a byæ msza, ale Tomek nie chcia³ zostaæ. Poszed³em na chór. By³o tu sporo ludzi, dos³ownie jak na
dworcu. Zastanawia³em siê, w jaki sposób ludzie tu klêkaj¹, bo
nie ma miejsca. Kiedy zszed³em na dó³, przy Tomku sta³a Chinka i rozmawiali po angielsku. Ona do niego: - Bracie, sk¹d jeste? On: - Z Polski. Okaza³o siê, ¿e s¹ to zielonowi¹tkowcy.

Budynek opery szanghajskiej.

Chiñskie smoki.

Niebiañski smok Lung uwa¿any jest za najpotê¿niejszego
ze wszystkich smoków. Smok wodny Li nie ma rogów i ¿yje w
oceanie. Smok Chao z kolei pokryty jest ³usk¹ i zamieszkuje
bagna lub groty górskie. Ju¿ w staro¿ytnoci przedstawiano
go na cianach wi¹tyñ. By³a to forma daniny dla kap³ana podziemnego królestwa i jednoczenie zaklêcie przeciwko z³ym duchom.
W Chinach, nad dachami domów zawsze umieszczano wizerunek smoka.
Widzia³em budynek opery. Niedaleko znajduje siê Muzeum
Szanghajskie. Oczywicie bylimy w nim. Bilet kosztuje 20 juanów, dla studentów tylko 5. Konstrukcja muzeum wystylizowana jest na naczynie z pocz¹tków epoki Tang. Ekspozycje
opisane s¹ w jêzyku chiñskim i angielskim, s¹ podwietlone.
Mo¿na wzi¹æ za darmo foldery w ró¿nych jêzykach.
Na ka¿dym kroku mo¿na spotkaæ chiñskie smoki, jako dekoracjê, albo jako pos¹gi. Smok obdarza szczêciem, bogactwem, powodzeniem i pomylnoci¹. Na Wschodzie smoka uwa¿a
siê za geniusza si³y i szczêcia. Jest duchem transformacji i
przeistoczenia. Wewn¹trz siebie przechowuje kilka skarbów. Pokryty
b³yszcz¹c¹ ³usk¹, uosabia nieprawdopodobn¹ si³ê i niepodzieln¹ moc. Zamieszkuje odleg³e, niedostêpne dla ludzi jaskinie. I
to w³anie w takich mrocznych miejscach mityczni bohaterowie walcz¹ z nim na mieræ i ¿ycie, jako ¿e on nigdy nie wybacza³ temu, kto naruszy³ jego spokój. Stworzenie to zionê³o ogniem
i sprawia³o, ¿e ca³a ziemia dr¿a³a pod jego ciê¿kim krokiem. £¹czy w sobie wszystkie ¿ywio³y: ¿yj¹c pod ziemi¹, mo¿e znajdowaæ siê w powietrzu (posiada skrzyd³a). Bez trudu wytrzymuje
tak¿e warunki g³êbin wodnych.

Muzeum Szanghajskie.

Nowoczesne miasto.

W czasie Nowego Roku we wszystkich krajach Wschodu po ulicach noszone s¹ papierowe smoki, bêd¹ce uosobieniem minionego roku. Nastêpnie spala siê je, aby jak ptak feniks, mog³y odrodziæ siê z popio³u. Przez ca³e wieki ludzie patrzyli na smoka z szacunkiem i strachem, poniewa¿ jest on odbiciem ich wiata wewnêtrznego i tajemnic¹ ludzkiej duszy. Czêsto
przedstawiany jest z du¿¹ iloci¹ g³ów, podkrelaj¹cych ró¿norodnoæ namiêtnoci, mieszcz¹cych siê w ludzkiej psychice.
Tomek poszed³ robiæ zakupy, a ja wybra³em siê nad rzekê.
Niebo coraz bardziej zasnuwa³o siê chmurami, takimi stalowymi. W pewnym momencie lunê³o. Spad³ taki deszcz, ¿e nic nie
by³o przez niego widaæ. Ludzie uciekali i chowali siê gdzie siê
tylko da³o. Przez krótki czas sta³em pod niewielkim zadaszeniem jakiego sklepu. Nie mog³em tam tkwiæ w nieskoñczonoæ, musia³em dojæ do stacji metra. Szed³em w deszczu. By³em ca³y mokry. Na szczêcie deszcz by³ ciep³y.
Kupilimy, przez nasz hostel, bilety kolejowe do Pekinu na
20 sierpnia. Poci¹g Z, czyli ekspres. Cena jednego biletu  499
juanów.

C.d.n.

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

V20806

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25702)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

Krupin 14A

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V19507)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
K7204
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17118
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20816
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23813
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych,
tel. 886-304-221
V14840

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17018
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13910a

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K8801

Club CoolTura

www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648

V16908

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V21705
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

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

(V25802)

(V24103)

PIZZA NA TELEFON

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26701
* zespó³ Super Band, tel. 0-666-706-100

US£UGI

K8302

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19807

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

tel. (087) 520-01-89

(V15910)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V22404)

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

V1720

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3401
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23803
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5508
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2903
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2519
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K3610

D@RKOMP

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.

V20406

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16608
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V17218
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V23903
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20506
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3701
* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23703
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K1118

* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23013
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20606
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16708
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L3202
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V19607

(V19707)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17108

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21405
* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7404
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V17008
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15120

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

* posprz¹tam biuro, mieszkanie, tel. 0-602-850-670

(V21805)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7104

L2803

(V15210)

AUTO-MOTO

K8002

US£UGI

#
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15010)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V22314

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K718)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22504
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21505
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L3301
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7314
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4211
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1609

(V14810)

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)

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

(V24003)

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

(K7703)

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73 L2703
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L3201
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

SPRZEDAM
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17128
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V25113
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V22324
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V23913
* dzia³kê 0,5 ha, uzbrojona, Mo¿ne, tel. 0-604-218-519 K8502
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19717
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7016
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21515
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4610
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25123
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V25133
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. (087) 520 05 15.
(V17208)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m.kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 100
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K8402
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L3801
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25143
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V19727
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L3003
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-078-949
V14860
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14860
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17028
* mieszkanie, poddasze, powierzchnia u¿ytkowa 35 m.kw.,
gara¿ 18 m.kw., tel. 0-502-701-303
K8901
* mieszkanie w szeregówce 64 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, 65.000
z³otych, 94 m.kw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 125.000 z³otych,
Kowale Oleckie, ul. Kociuszki 6, tel. 0-87-523-81-80
K6405
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15130
* pianino, 2000 z³otych, tel. 0-664-966-469
K6206x
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15320
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V15020
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V21605)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26501

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K818
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V25614
WYNAJEM

V15140

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V24113

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15920
* studentka pedagogiki zaopiekuje siê dzieckiem, tel. 0-505243-695
K90001
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L3501
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24123

* gara¿ blaszak przy ul. Lipowej, tel. 0-508-446-777
V26911
* lokale do wynajêcia: 80 i 30 m.kw., ul. Kociuszki 3, tel.
0-609-738-148
V27001
* lokal w centrum, tel. 0-885-441-703
K7503
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K8102
* mieszkanie dwupokojowe w Bia³ymstoku od lipca, tel.
0-508-446-777
V2690
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21525
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L3102

$
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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

(V16009)

(V25902)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K7902)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

18

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
maja
00
codziennie
godz. 16
00
00
w godz. 8 -16
tel. 520-23-36

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Masa¿ dwiêkiem mis tybetañskich
Na ciele pacjenta uk³ada siê puste naczynia,
które pod wp³ywem uderzeñ wydaj¹ wibruj¹cy
dwiêk. Wibracja ma uwalniaæ od stresów, umierzaæ
dolegliwoci bólowe. W zale¿noci od si³y uderzenia misy wydaje ona zró¿nicowane dwiêki o ró¿nych
walorach terapeutycznych.
Jak piæ?
W temperaturze nie przekraczaj¹cej 20 stopni potrzebujemy oko³o 1,5 litra p³ynów dziennie. Najlepiej piæ ma³ymi porcjami (po jednej szklance), ale czêsto. Wypijanie
szklanki wody mineralnej tu¿ po przebudzeniu i przed
zaniêciem oczyszcza cia³o z toksyn, nawil¿a skórê, poprawia trawienie i reguluje procesy metaboliczne. Do nieograniczonego spo¿ywania nadaj¹ siê wody mineralizowane nisko i rednio, w których stê¿enie minera³ów nie
przekracza 1500 mg/l. Wody wysoko mineralizowane najbezpieczniej piæ w iloci nie przekraczaj¹cej 1-2 szklanek
dziennie. Ale o regularne spo¿ywanie p³ynów nale¿y za-

dbaæ szczególnie podczas upa³ów, by nie doprowadziæ do
odwodnienia organizmu.
Jak ustrzec siê przed zawa³em?
Medycyna nie zna dot¹d rodka chroni¹cego w sposób
pewny przed zawa³em miênia sercowego, zna natomiast
czynniki zwiêkszaj¹ce niebezpieczeñstwo zachorowania na
zawa³. Zawa³owi sprzyja brak ruchu, unikanie wysi³ków fizycznych przy równoczesnym sta³ym napiêciu nerwowym i
stresach. Ludzie otyli s¹ bardziej nara¿eni ni¿ szczupli. Mê¿czyni, zw³aszcza po czterdziestce, bardziej ni¿ kobiety. Zawa³ nale¿y do tzw. chorób cywilizacyjnych, gdy¿ szczególnie wysoka zapadalnoæ nañ wystêpuje w krajach wysoko
rozwiniêtych, w spo³eczeñstwach dobrze od¿ywionych, wród
ludnoci miejskiej, zw³aszcza wród ludzi pracuj¹cych umys³owo. Aby zmniejszyæ niebezpieczeñstwo zachorowania, nale¿y
prowadziæ higieniczny tryb ¿ycia. W po¿ywieniu ograniczyæ t³uszcze pochodzenia zwierzêcego i nadmiar cukru, gdy¿
sprzyjaj¹ one mia¿d¿ycy naczyñ, która szczególnie usposabia do zawa³u. Nie nale¿y stroniæ od wysi³ku fizycznego na
wie¿ym powietrzu.

%
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Kalendarz imion

19 maja
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa,
Iwona, Krzesomira, Lwa, Miko³aja, Milana, Pêkos³awa, Piotra, Urbana
20 maja
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny,
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, Przec³awy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna,
Kryspina, Nepomucena, Przec³awa, Przes³awa, Tymoteusza, Walentego, Wiktora, Wszemira
22 maja
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, Ryty,

Wies³awy, Wis³awy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesis³awa, Krzemis³awa, Romana, Wies³awa
23 maja
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny, Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina, Leoncjusza, Micha³a, Wilhelma
24 maja (Dzieñ dzia³acza Kultury)
Cieszys³awy, Dagmary, Dagny, Estery,
Joanny, Marii, Milany, Mileny, Tomiry,
Zofii, Zuli, Zuzanny
Cieszys³awa, Jana, Wincentego, Zdenka
25 maja
Borys³awy, Imis³awy, Inis³awy, Magdy,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Pauliny,
Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borys³awa, Epifana,
Grzegorza, Imis³awa, Leona, Urbana

Herbata

Sennik

Czêsto nie wiemy, co oznaczaj¹ litery lub nazwy umieszczone na torebkach
herbaty. Oto ich krótka lista:
Tips (T)  najwy¿szy gatunek, herbata z p¹czków.
Flowery Orange Pekoe (F.O.P.)  herbata najdelikatniejsza  z p¹czków i
pierwszych listków.
Orange Pekoe (O.P.)  drugi gatunek herbaty, wieksze licie.
Pekoe (P)  najtañsza herbata z trzecich listków.
Pekoe-Souchong i Souchong  to nastêpne du¿e licie, maj¹ce charakterystyczny smak, uzywane do tworzenia mieszanek.
F lub S  najlepsze gatunki herbaty.
G  herbaty daj¹ce z³otawy napar.


F kupiê

K¹paæ siê  czeka ciê kuracja.

Szafran

W XIV-wiecznych Niemczech handlarzy fa³szowanego szafranu palono
¿ywcem wraz z ich towarem.

Przedszkolaki

... musz¹ spaæ 8 do 12 godzin na dobê,
uczniowie 10-12 godzin.

Miêta

Miêtê suszon¹ stosujemy do miês duszonych i pieczonych. wie¿a miêta nadaje siê do surówek i napojów orzewiaj¹cych.

Ma³e dzieci

... nie powinny lataæ samolotami na
d³ugich trasach.

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 ten tydzieñ

Rz¹dziæ to znaczy móc na
wszystko powiedzieæ nie.
Charles de Gaulle
PRZYS£OWIA

 Kto siê w maju urodzi, dobrze siê mu
powodzi.
 Na w. Urbana (19 maja) wszystka
rola zasiana.
 Jak przy zachodzie s³oñca niebo czyste, nazajutrz s³oñce bêdzie bystre.
 Kobiety to s¹ uje¿d¿acze i pogromcy
mêskiego rodu.
 Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na du¿e
plony rolnik ma nadziejê.
 Gdy Zuzanna (24 maja) stu³¹ zwi¹¿e,
bêdzie zgoda i pieni¹dze.
 Gdy w Zuzannê burze (24 maja), jesieni¹ pe³ne podwórze.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz na
Wita (15 czerwca), to dobrze na ¿yta.
 Kiedy w dzieñ w. Urbana s³oñce wieci,
tedy tego roku wiele wina siê zrodzi.
 Na w. Urbana (25 maja) wszystka
rola zasiana.
 Na Urbana chwile jakie mówi¹, ¿e i
lato takie.

Szczury

25% po¿arów na wiecie, których przyczyny s¹ nieznane, powoduj¹ szczury.

Prawo

... stanu Oklahoma zabrania upijania ryb
alkoholem.

Naczynia

... ze szk³a ¿aroodpornego bardzo dobrze
myje siê grub¹ sol¹ kuchenn¹ rozdrobnion¹ z niewielk¹ iloci¹ octu.

Nasz przepis

Ziemniaki z pieczarkami

1 kg ziemniaków, 0,5 kg pieczarek,
du¿a cebula, t³uszcz lub olej, sól,
pieprz, majeranek
Pieczarki kroimy drobno i wraz z
cebul¹ lekko zasma¿amy do chwili, gdy
cebula siê zeszkli.
Obranie ziemniaki, pokrojone w
talarki, wk³adamy do garnka i zalewamy je wczeniej rozgrzanym t³uszczem
i wraz z pieczarkami i cebulk¹. Gotujemy podlewaj¹c od czasu do czasu
wod¹ a¿ do czasu, gdy zmiêkn¹. Pod
koniec gotowania dodajemy majeranku i odrobinê pieprzu do smaku.
Jest to bardzo smaczna i wydajna
potrawa.

&
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Dominika Olszewska

Justyna Miszczak zajê³a 1. miejsce
Maurycy Miszczak zaj¹³ 3. miejsce

na Miêdzynarodowych Mistrzostwach
Berlina w Taekwondo Olimpijskim

5. miejsce German Open
5. miejsce Belgium Open
3. miejsce Austrian Open
Zawodniczka HIDORI Olecko zosta³a powo³ana do reprezentowania Polski na turniejach Taekwondo A klasy. W
zawodach udzia³ bra³o ka¿dorazowo ponad 1000 zawodników z
ca³ego wiata z Mistrzami Olimpijskimi na czele. W zawodach
rywalizowano w kyorugi, czyli walce sportowej. Bior¹c pod
uwagê obsadê tych imprez, wyniki Dominiki nale¿y uznaæ za
doskona³e i rokuj¹ce na przysz³oæ.

W zawodach udzia³ bra³o ponad 500 zawodników z 12
pañstw Europy. Dwaj zawodnicy z Klubu HIDORI zostali
powo³ani do reprezentacji województwa na tê wielk¹ imprezê
z udzia³em medalistów Mistrzostw Europy. Wyjazd w wiêkszoci zosta³ sfinansowany przez Warmiñsko-Mazurski Zwi¹zek Taekwondo Olimpijskiego.
Zawody odbywa³y siê w konkurencji kyorugi  walki
sportowej w formule pe³nokontaktowej. Jednym z trenerów
na tych zawodach by³ Tomasz Miszczak.

Dominika Olszewska - z lewej.
Fot. Archiwum LUKS HIDORI Olecko

TENIS ZIEMNY
Od 21 do 31 maja trwaæ bêdzien IX edycja Miêdzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet WTA PKO Bank Polski 
Olecko Cup 2009, na który zapraszamy codziennie od godz.
10. Gry fina³owe odbêd¹ siê w dniach 30 i 31 maja.
Zapraszamy na korty MOSiR.

'
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BIEGI
Zwyciêstwa oleckich biegaczek
w Ogólnopolskich Biegach Wilka

Rekordowa frekwencja  ponad 1000 startuj¹cych, wspania³a pogoda do biegania oraz dwa zwyciêstwa oleckich biegaczek
 to dominuj¹ce atuty wynikaj¹ce z XI Ogólnopolskich Biegów
Wilka, które w dniu 9 maja odby³y siê w Grajewie.
Pierwsze zwyciêstwo dla naszych barw odnotowa³a w kategorii gimnazjalistek na dystansie 1000 m Aleksandra Olszewska
(Gimnazjum nr 2). W biegu tym, rozgrywanym o puchar redakcji
Gazety Wspó³czesnej wystartowa³o a¿ 96 dziewcz¹t reprezentuj¹cych kluby i szko³y z trzech ociennych województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego. Na trzeciej pozycji
uplasowa³a siê Anna Szpunar (Gimnajum w Kijewie). Jest to
du¿y sukces tej bardzo pracowitej biegaczki, która na co dzieñ
trenuje pod opiek¹ trenera Klubu MLKS Czarni Romualda
Wojnowskiego.
Na takich samych pozycjach uplasowa³y siê ich kole¿anki w
starszej kategorii wiekowej  szkó³ ponadgimnazjalnych, które
dla odmiany biega³y na dystansie 1600 m (wystartowa³o 89 zawodniczek.
Du¿¹ niespodziankê w tym biegu sprawi³a Karolina Domañska (LO Olecko), która niespodziewanie, ale zas³u¿enie wygra³a, pozostawiaj¹c za sob¹ zawodniczkê z Bia³egostoku oraz swoj¹
klubow¹ kole¿ankê Ma³gorzatê Szpunar (ZSLiZ w Olecku). Uspra-

wiedliwieniem dla Ma³gorzaty jest rekonwalescencja po chorobie (zapalenie krtani). Zwyciê¿czynie tych biegów oprócz
medali i pucharów otrzyma³y przesympatyczne du¿e maskotki wilków.
O pechu mo¿e mówiæ Patryk Szczodruch  czwarty w
biegu juniorów na dystansie 2000 m. Na tym dystansie
rywalizowa³o 112 zawodników, a do zajêcia na podium zabrak³o reprezentantowi ZST w Olecku oko³o 3 metrów. Ale
108 rywali by³o jednak za nim  to zjawisko naprawdê satysfakcjonuj¹ce.
Ze starszymi rywalami biega³ Radek Olszewski. Walczy³
doprawdy bardzo dzielnie, ale ró¿nice wiekowe by³y bardzo zauwa¿alne. Niewiele straci³, przybieg³ w czo³ówce, zajmuj¹c na dystansie 700 m pi¹te miejsce (92 startuj¹cych z
klas VI i starszych).
Gratulujemy!

TAEKWONDO
Zawodniczka LUKS HIDORI Olecko Dominika Olszewska zosta³a powo³ana do Kadry
Narodowej Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. Podopieczna Doroty Miszczak  2 dan i
Tomasza Miszczaka  4 dan bra³a udzia³ w zawodach Miêdzynarodowych German Open, Belgium Open, w których zajmowa³a miejsca 5. w
swojej kategorii wagowej. W ubieg³¹ niedzielê
startowa³a w Austrian Open w Insbruku. W zawodach tych udzia³
wziê³o ponad 1000 zawodników z 66 reprezentacji z ca³ego wiata.
Dominika w kategorii wagowej + 68 kg zajê³a 3. miejsce. W pó³finale uleg³a reprezentantce Tajwanu. W chwili obecnej Dominika
przygotowuje siê do Mistrzostw Europy Juniorów, które odbêd¹
siê w Szwecji
Tomasz Miszczak, trener LUKS HIDORI

SZACHY
Nabór do sekcji szachowej
Klub MLKS Czarni Olecko og³asza nabór wszystkich chêtnych, a w szczególnoci
dzieci w wieku 6-10 lat, do sekcji szachowej.
Uczestnicy naucz¹ siê graæ w szachy, bêd¹ uczestniczyæ w treningach oraz turniejach szachowych. Spotkanie organizacyjne
odbêdzie siê w dniu 19.05.2009r. (wtorek) o godzinie 17.30
w budynku MOSIR w Olecku, ul. Park 1.
Gra w szachy kszta³tuje wyobraniê, uczy logicznego myle-

nia i koncentracji, ponoszenia odpowiedzialnoci za podjête decyzje. Gra w szachy nie jest tylko zabaw¹, jest dyscyplin¹ sportu, która kszta³tuje silny charakter, potrzebny w
szkole i w przysz³ej pracy. M³ody szachista nie bêdzie mia³
problemów z matematyk¹ i innymi naukami cis³ymi. Sekcja
szachowa MLKS Czarni Olecko ma du¿e osi¹gniêcia w
kategorii juniorów  zawodnicy zdobywali tytu³y mistrzów
Polski i województwa, w ostatnim roku troje m³odych szachistów otrzyma³o stypendia Burmistrza Wac³awa Olszewskiego za osi¹gniêcia w sporcie szachowym. Czy warto wiêc
nauczyæ swoje dziecko graæ w szachy? Odpowied jest tylko jedna  zdecydowanie tak!

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
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one mi³o odbierane. Maj¹ takie przekonanie, ¿e: ten cz³owiek tak wiele zdzia³a³. Naprawdê mi³o. Brawa dla piarowców, bo s³upki poparcia pójd¹ w górê.
To prawdziwa sztuka. Wolê poczekaæ na
gratulacje i sukcesy, gdy wynik ubieg³otygodniowych rozmów trójstronnych
zamieni siê w konkretny projekt ustawy
poddany pod g³osowanie w Sejmie. Za³o¿ê siê, ¿e trzy czwarte uzgodnieñ z po³owy
maja zostanie zmienionych lub po prostu zostanie okrelonych jako z³ych i niepotrzebnych. Ju¿ bêdzie po wyborach
do parlamentu europejskiego. Bêdzie to
niemal tak pewne, jak przewidywania naszego ministra finansów m¹drzejszego od

wiêkszoci ekonomistów w Polsce i Europie. W zesz³ym roku mia³ do naszej
wyspy szczêliwoci nie dop³yn¹æ kryzys, a w tym roku jesieni¹ maj¹ nie spe³niæ siê przewidywania specjalistów od
finansów europejskich, ¿e trafi w nas fala
problemów finansowych.
Tak a propos wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Namawiam Pañstwa na
udzia³ w nich. Mo¿ecie nawet nie wierzyæ w to, ¿e co to zmieni, ale warto
wyjæ w niedzielê na spacer z rodzin¹ i
sobie zajæ do komisji wyborczej. Nie zajmie
to du¿o czasu.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa po kolejnych siedmiu dniach tego roku. Czas mija i jest
tak ju¿ od dawna, wiêc nie bêdziemy dyskutowaæ o tym.
Co tam Panie w polityce? Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno?... Nie wiem jak
Pañstwo, ale ja bawiê siê dobrze przygl¹daj¹c siê politykom i polityce. Jest
obecnie po prostu zabawnie. Lubiê ten
czas kampanii wyborczych w ka¿dym
okresie. Politycy staj¹ siê wtedy tacy,
¿e do rany przy³ó¿. Mili, dobrzy, uczynni, otwarci na ludzi... B³e... Nawet z innymi rozmawiaj¹ i przyjmuj¹ ich argumenty oraz rozumiej¹ potrzeby spo³eczeñstwa. Normalnie... sielanka! Premier po
dwóch latach zacz¹³ rozmawiaæ ludzkim
g³osem ze zwi¹zkowcami i pracodawcami. Dwa lata udawania, ¿e siê dyskutuje
i rozmawia, a tu nagle a¿ mi³o popatrzeæ.
Pan Premier zaczyna rozumieæ i przychyla
siê do pomys³ów zarówno zwi¹zkowców,
jak i pracodawców. Jaka wielka odmiana po czasie udawania. Kampania wyborcza ma swoje prawa i przyjemnoci.
W poniedzia³ek mia³ rozmawiaæ z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych. Jeszcze nie ogl¹da³em tego, jeszcze i nie przetrawi³em spotkania, ale na pewno podsumujê ten czas mi³oci i dobroci. Muszê byæ szczery, ale ja nie wierzê w ten
zwrot o 180 stopni. To jest kolejne dzie³o specjalistów od wizerunku w stylu:
jak zrobiæ wra¿enie, ¿e co siê robi, nic
nie robi¹c. Ludzie lubi¹ takie gesty i s¹

