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Ko³yszesz dziecko, ciê¿arna,
w ko³ysce bioder,
nim je wyrzucisz na wicher istnienia,
bezwolny liæ,
pisklê nie opierzone, m³ode.
pi ko³ysane twoimi krokami,
nie p³acze,
porusza siê twoim chodem,
uczy siê rytmu twoich kroków.
Gdy siê urodzi z twojego cierpienia
bêdzie inaczej.
Wtedy wybierze siê w podró¿ za nami
i zacznie samo iæ
krok po kroku.
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Cena 1,40 z³

Do Olecka nie przyjad¹ ju¿
poci¹gi pasa¿erskie!

Od 1 lipca Polskie Koleje Pañstwowe zawieszaj¹ po³¹czenia osobowe
6.55 i 15.27. Przez Olecko bêdzie jedzi³ jedynie poci¹g miêdzywojewódzki
9.47 do Wroc³awia. Jeli chodzi o te ostatnie po³¹czenie kolejowe naszego miasta ze wiatem, to jest ono równie¿ tymczasowe.
Z tego co redakcja ustali³a, marsza³ek województwa wyrazi³ ju¿ zgodê
na likwidacjê linii. Wynika te¿, ¿e nie ma finansowego uzasadnienia dla
takiej decyzji kolei. A gdyby nawet tak by³o, to fakt brania dotacji finansowych z pañstwowej kiesy uprawnia nas jako podatników do egzekwowania od PKP powinnoci wobec nas.
Prawdziwym problemem staje siê jednak ten fakt dla mieszkañców przystanków po³o¿onych przy trasie E³k Olecko, dla których by³o to jedyne
po³¹czenie w dojazdach do szkó³ i zak³adów pracy.
(M)
Sekcja ¿eglarska przy szkolnym klubie sportowym w oleckiej Trójce przesta³a dzia³aæ. O tym problemie Bogus³aw M. Borawski rozmawia³
20 maja z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim.

Czy Optymisty
znikn¹ z oleckiego jeziora?

Wywiad zamieszczamy na s. 12.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V26206)

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

(V26402)

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

Dzieñ Dziecka w Impulsie
5% rabatu
 du¿y wybór  dobre ceny
Dzia³ Zabawek Zaprasza!

(V22305)

(K7305)

szybko, tanio, bezpiecznie
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

PREZYDENT RP
KRONIKA
W OLECKU
PO¯ARNICZA
 3 kwietnia o 9.05 zastêp OSP Cichy
gasi³ po¿ar suchej trawy w Baranach.
 3 kwietnia o 13.05 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w Bia³ej Oleckiej.
 3 kwietnia o 14.45 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ulicy
Zamostowej.
 3 kwietnia o 15.20 zastêp OSP Borawskie gasi³ po¿ar suchej trawy w Borawskich.
 3 kwietnia o 16.25 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y na osiedlu Lesk po¿ar suchej trawy oraz altanki ogrodowej.
 3 kwietnia o 16.30 zastêp JRG PSP gasi³ w okolicach alei Zwyciêstwa po¿ar
suchej trawy.
 3 kwietnia o 17.20 zastêp JRG PSP gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar
suchej trawy.
 3 kwietnia o 17.50 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ulicy
Zamostowej.
 3 kwietnia o 18.25 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ulicy
Warmiñskiej.
 3 kwietnia o 18.43 zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach szosy
wiêtajno.
 3 kwietnia o 18.50 zastêp JRG PSP usuwa³
w Kukowie skutki kolizji drogowej.
 3 kwietnia o 19.40 zastêp JRG PSP usuwa³
zadymienie z gara¿u przy ulicy 11 Listopada.
 3 kwietnia o 20.01 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ w Kowalach Oleckich po¿ar
suchej trawy na nasypie kolejowym.
 3 kwietnia o 20.42 zastêp JRG PSP gasi³ w Imionkach po¿ar suchej trawy.
 3 kwietnia o 22.14 zastêp JRG PSP gasi³ w Mo¿nych po¿ar suchej trawy.
 3 kwietnia o 22.25 zastêp JRG PSP gasi³
na osiedlu Siejnik po¿ar suchej trawy.
 3 kwietnia o 23.33 zastêp JRG PSP gasi³
przy ul. 11 Listopada po¿ar suchej trawy.
 4 kwietnia o 3.06 zastêp JRG PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej. Pozostawiony bez
opieki na kuchence garnek.
 4 kwietnia o 10.29 zastêp OSP Wieliczki gasi³ w Wieliczkach po¿ar suchej
trawy.
 4 kwietnia o 12.12 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ w Kuczach po¿ar suchej
trawy.
 4 kwietnia o 13.23 zastêp OSP Kowale
gasi³ po¿ar suchej trawy na posesji
szko³y w Kowalach Oleckich.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

25 maja (poniedzia³ek) br. urzêduj¹cy
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwiedzi
Olecko. O godz. 13.00 odbêdzie siê spotkanie ze studentami Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, gdzie Lech Kaczyñski przeprowadzi wyk³ad pt. Prawo w cz³owieku
 cz³owiek w wietle prawa.
Mieszkañców Olecka zapraszamy na
godz. 14.00 na centralny plac w miecie
na spotkanie z Prezydentem RP. Na zakoñczenie spotkania Lech Kaczyñski z³o¿y
kwiaty pod pomnikiem miejskim wzniesionym w ho³dzie ( ) tym wszystkim,
dziêki którym ¿yjemy w pokoju i wolnej
Ojczynie ( ).
Oko³o godziny 15.00 w gospodarstwie
agroturystycznym Maj¹tek Gi¿e odbêdzie siê spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Powiatów Miast i Gmin EGO.

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

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

PROMOCJA!
KLEJE DO
DOCIEPLEÑ FIRMY

MAPEI

do styropianu  16,50 z³
do siatki
 21,00 z³
(V18408)

PIJANI KIEROWCY

 16.05.2009. W Olecku o godz. 21.50 przy
ul. Mickiewicza zatrzymano kieruj¹cego, który uderzy³ pojazdem w s³up ogrodzeniowy przy prywatnej posesji. Kieruj¹cy, 24-letni Wojciech K. mieszkaniec gminy Wieliczki, mia³ ponad 2,5
promila alkoholu w organizmie. Sprawcê
wskazali wiadkowie tego zdarzenia. Zatrzymano mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny.
 17.05.2009. W Olecku o godz. 16.50 przy
ul. Moniuszki patrol policji zatrzyma³
47-letniego Grzegorza N. Olecczanin
prowadzi³ pojazd maj¹c blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
 15.05.2009. W wiêtajnie o godzinie 23.55
policjanci zatrzymali nietrzewego rowerzystê, 50-letniego Tadeusza G. Po
zbadaniu alkomat wykaza³ u pechowego cyklisty ponad 1 promil alkoholu w
organizmie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski,

DY¯URY APTEK
 25-31.05.2009r., pl. Wolnoci 7B
 1.06.2009r., pl. Wolnoci 25
 2.06.2009r., pl. Wolnoci 7
 3.06.2009r., ul. Zielona 35

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:

 Leon Bartnicki
 Adam Borowy
 Krystyna Chajêcka
 Józefina D¹bek
 Wojciech Karbowski
 Daniel Zawony
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

Panie Alicjê Jaszczanin i Rados³awê Barszczewsk¹ prosimy o osobiste odebranie upominków.

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

!
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Oleccy policjanci zatrzymali mê¿czyznê, który spowodowa³ wypadek i uciek³ z miejsca zdarzenia.

Uciek³, bo myla³, ¿e zabi³

Do zdarzenia dosz³o we wtorek 12 maja br. oko³o godziny
21.30 w Olecku na ulicy Go³dapskiej. Kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Audi najpierw na ul. Armii Krajowej spowodowa³ kolizjê, a nastêpnie na ul. Go³dapskiej potr¹ci³ kobietê,
która jecha³a motorowerem. Poszkodowana z ciê¿kimi obra¿eniami cia³a zosta³a przewieziona do szpitala w E³ku.
Bezporednio po wypadku policjanci zabezpieczyli lady,
ustalali ewentualnych wiadków zdarzenia, wyjaniali jego okolicznoci i przebieg. W ustaleniu kim by³ sprawca wypadku
policjantom pomog³o nagranie z monitoringu jednego z pobliskich lokali. Funkcjonariusze po obejrzeniu zapisu video
szybko odnaleli rozbite auto, a nastêpnie jego w³aciciela.
28-letni mieszkaniec gminy Kowale Oleckie przyzna³ siê do
spowodowania kolizji i wypadku. Policjanci ustalili tak¿e, ¿e
podejrzany wczeniej by³ karany za podobne przestêpstwo.
Jan K. w swoich wyjanieniach mia³ t³umaczyæ, ¿e uciek³ z
miejsca wypadku, poniewa¿ myla³, ¿e zabi³ kobietê która jecha³a motorowerem.
Teraz Jan K. za spowodowanie wypadku i ucieczkê z miejsca zdarzenia odpowie przed s¹dem. Grozi mu kara nawet do
4,5 roku pozbawienia wolnoci oraz do¿ywotnia utrata prawa
jazdy.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Sedranki

Wkrótce rozpocznie siê budowa drogi w Sedrankach. Wy³oniono ju¿ wykonawcê i ustalono nadzór inwestorski. Termin wykonania inwestycji to 31 marca 2010 roku.
(m)

Ulica Lena

Gmina z³o¿y³a wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  Mazury 2007  2013 na modernizacjê ulicy
Lenej. Wniosek opracowano równie¿ na wykonanie infrastruktury technicznej. Wniosek czeka na ocenê formaln¹. (m)

Zatyki

Wy³oniono wykonawcê oczyszczalni w Zatykach. Inwestycja zostanie ukoñczona do koñca maja.
(m)
(V28301)

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
25 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko Cup, korty MOSiR
26 maja (wtorek)
* Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko Cup, korty MOSiR
19:00  koncert W tanecznych rytmach zagraj¹ Johvi Music School Big Band z Estonii oraz orkiestra Kameralna Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w
Olecku. Wstêp wolny.
27 maja (roda)
* Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko Cup, korty MOSiR
* Turniej Pi³karski o Puchar Prezesa UKS SP3, stadion MOSiR
28 maja (czwartek)
* IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko
Cup, korty MOSiR
* 17.00  program kabaretowy Andrzeja Grabowskiego, sala
kina Mazur
29 maja (pi¹tek)
* Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko Cup, korty MOSiR
12.00  Sesja rady Miejskiej, Ratusz
17.00  Hannah Montana  film, kino Mazur
19.00  Vicky Cristina Barcelona  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
19.00  Osiem kobiet, spektakl teatralny, sala AGT, ul. Partyzantów
30 maja (sobota)
* Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko Cup, korty MOSiR
* II Igrzyska Milusiñskich, stadion MOSiR
* Turniej szachowy juniorów z okazji Dnia Dziecka, wietlica
MOSiR
17.00  Hannah Montana  film, kino Mazur
19.00  Vicky Cristina Barcelona  film, kino Mazur
31 maja (niedziela)
* Turniej Tenisowy Kobiet WTA Olecko Cup, korty MOSiR
* Mija termin zg³oszeñ w konkursie Mieszkajmy piêkniej
(szczegó³y w TO 18/590 s. 4)
17.00  Hannah Montana  film, kino Mazur
19.00  Vicky Cristina Barcelona  film, kino Mazur
1 czerwca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* Turniej tenisa ziemnego dla dzieci, korty MOSiR
* Wycigi rowerowe dla dzieci, park MOSiR
17.00  Hannah Montana  film, kino Mazur
4 czerwca (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
9.00  przegl¹d teatrów Zielona Gê sala kina Mazur
10.00  konferencja Rehabilitacja i integracja osób niepe³nosprawnych, Dworek Mazurski

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

(V27901)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28001)

"
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Transgraniczna przyjañ

Fot. Archiwum Urzêdu Miejskiego w Olecku.

Inwestycja w czystoæ

Wniosek, który Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji z³o¿y³o do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej zosta³ pozytywnie rozpatrzony. Wniosek pt. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Olecku
opiewa na blisko 12 milionów z³otych. Dotacja z programu
operacyjnego Infrastruktura i rodowisko wyniesie ponad
6 milionów 660 tysiêcy z³otych.
Inwestycja zostanie ukoñczona w 2012 roku. W zakres prac
wejdzie praktycznie przebudowa ca³ej starej czêci kanalizacji
miejskiej, zainstalowanie sieci monitoringowej, dostawienie jeszcze
jednego filtru w stacji uzdatniania wody, przebudowa oczyszczalni cieków.
W chwili obecnej PWiK prowadzi równie¿ wielka inwestycjê. Po ukoñczeniu prac oczyszczalnia cieków bêdzie jedn¹ z
najnowoczeniejszych w naszym regionie.
(m)
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

KONFERENCJA
Rehabilitacja i integracja osób niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim
Starosta Olecki zaprasza na konferencjê Rehabilitacja i
integracja osób niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim, która
odbêdzie siê 4 czerwca 2009r. o godz. 10.00 w Dworku Mazurskim k/Olecka.
Program konferencji:
10.00-10.30 - rejestracja uczestników
10.30-10.40 - powitanie goci  wyst¹pienie Starosty Oleckiego
10.40-10.50 - prezentacja dzia³añ Powiatowej Spo³ecznej Rady
ds. Osób Niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim
10.50-11.05 - informacja o instytucjonalnej rehabilitacji i integracji osób niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim
11.05-12.05 - prezentacja dobrych praktyk
12.05-12.30 - przerwa kawowa
12.30-12.45 - wyst¹pienia zaproszonych goci
12.45-13.45 - dyskusja panelowa Integracja osób niepe³nosprawnych we wszystkich formach ¿ycia spo³ecznego
13.45-14.05 - czêæ artystyczna
14.05-14.15 - podsumowanie i zakoñczenie konferencji
Podczas konferencji odbêdzie siê kiermasz prac oraz degustacja potraw przygotowanych przez osoby niepe³nosprawne.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28101)

19 maja br. odby³o siê spotkanie robocze w Koz³owej Rudzie na Litwie zorganizowane w ramach przygotowañ do
wspólnego aplikowania do programów
transgranicznych. Cz³onkowie siedmioosobowej delegacji z Olecka omówili
szczegó³y merytoryczne dotycz¹ce poszczególnych projektów. Strona litewska
by³a otwarta na nasze pomys³y i stosunkowo szybko partnerzy doszli do
consensusu. Ustalono, ¿e z³o¿ymy kilka wniosków wykorzystuj¹c mo¿liwoci
jakie daj¹ nam rodki unijne. Kilka dni
temu rozpocz¹³ siê nabór do Funduszu
Ma³ych Projektów zarz¹dzanych w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Mo¿na
pozyskaæ do 100 000 Euro na realizacjê
wspólnych zadañ. Bêdziemy staraæ siê
pozyskaæ rodki na dzia³ania promocyjne oraz przedsiêwziêcia sportowe i ekologiczne.

#
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LOKAL BEZ PAPIEROSA
to akcja zainicjowana
przez studenckie stowarzyszenie MANKO powsta³e w 2005r.
Projekt Lokal bez papierosa promuje
lokale, w których nie wolno paliæ lub te,
w których jest pomieszczenie dla niepal¹cych. Projekt u³atwia niepal¹cym wybór lokalu, promuje asertywnoæ i szacunek do w³asnego zdrowia. Lokal bez
papierosa to wyrany komunikat dla niepal¹cych klientów, którzy stanowi¹ 70%
naszego spo³eczeñstwa, gdzie mo¿na zjeæ
posi³ek w niezadymionej atmosferze,
umówiæ siê na randkê, czy zabraæ ca³¹
rodzinê bez obaw, ¿e zaraz przesi¹knie
siê nieprzyjemnym dymem. Ca³a kampania opiera siê na zasadzie wolnego wyboru. Podkrela pozytywne aspekty lokali bez papierosa, nie atakuj¹c przy tym
ani osób pal¹cych, ani w³acicieli lokali,
w których mo¿na paliæ. Nie namawia do
rzucania palenia, ale zachêca do aser(V25603)

tywnoci niepal¹cych oraz palaczy do
wiêkszej wra¿liwoci i kultury. W kampanii uczestniczy ju¿ 770 lokali z ca³ej
Polski.
Chcielibymy zachêciæ w³acicieli lokali
powiatu oleckiego (restauracji, pubów,
kawiarni) do przyst¹pienia do sieci miejsc,
w których mo¿na mi³o spêdziæ czas bez
nara¿enia zdrowia swojego i bliskich na
dym tytoniowy. Aby przyst¹piæ do akcji wystarczy zapoznaæ siê z wiadomociami ze strony internetowej www.lokalbezpapierosa.pl, wype³niæ stosowny formularz i tym samym znaleæ
siê na mapie lokali bez papierosa.
LOKAL BEZ PAPIEROSA
 to wszystkim siê op³aca.
Zachêcamy do przyst¹pienia
do projektu.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Ulica Cisowa

Zosta³a ukoñczona budowa ulicy
Cisowej. Inwestycja zosta³a rozliczona i
odebrana przez s³u¿by miejskie.
W ramach prac wykonany zosta³
chodnik ³¹cz¹cy ulicê z cmentarzem przy
kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a. Uporz¹dkowane zosta³o równie¿ miejsce przy
punkcie widokowym oraz zbudowano
schody  zejcie z wysokiej skarpy do
Wiewiórczej cie¿ki. S¹ to teraz schody
z bardzo wygodn¹ barierk¹.
(m)

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych
dawców krwi

Kolejny pobór krwi odbêdzie siê dnia
4 czerwca 2009r. (czwartek) od godz. 8.15
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23 (wejcie
od ulicy).
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl.

XXIX Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXIX Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 29 maja 2009 r. (pi¹tek) o
godzinie 12.00 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. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania spó³ek gminnych
pod wzglêdem pozyskiwania rodków zewnêtrznych i wydatków inwestycyjnych.
6. Utrzymanie i sposób finansowania dróg.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zmieniaj¹cej uchwa³ê nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powo³ania
Oleckiej Rady M³odzie¿owej;
b) wk³adu pieniê¿nego na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego dla Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w
Olecku;
c) nadania nazw ulic w miecie Olecko;
d) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
e) uchwalenia zmiany czêci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RÓDMIECIE I w Olecku;
f) zaci¹gniêcia w 2009 roku kredytu d³ugoterminowego;
g) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak
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To ju¿ 5 lat!
Co siê zmieni³o?
Uczennice Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku  El¿bieta Paradowska (kl. III C) i Justyna Dominika P³awska
(kl. III A) zajê³y odpowiednio II i III miejsce w wojewódzkim
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej To ju¿ 5 lat! Co siê
zmieni³o? dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmiñsko-mazurskiego zorganizowanym przez Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury w Olecku.
Konkurs polega³ na pisemnym wyra¿eniu w dowolnej formie (esej, reporta¿, wywiad) wp³ywu 5 lat cz³onkostwa Polski
w UE na ¿ycie m³odzie¿y, rodzin i otoczenia. Wyró¿nione prace zosta³y przygotowane pod moim kierunkiem.
Wojtek Jegliñski

Laureatki w towarzystwie pana Dawida Bondarenko,
kierownika EUROPE DIRECT Olecko.

Sybiracy

Dziêki zaproszeniu p. Jolanty Wojtkowskiej i p. Jaros³awa Bagieñskiego
w dniu 21 maja 2009 roku klasa I a z
Gimnazjum nr 1 w Olecku goci³a na lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie Sybiraków:
Pani¹ Janinê Maciukiewicz i Pana Mieczys³awa Legusa.
Podczas powitania goci p. Jadwiga
Zdan pozwoli³a sobie na chwilê prywatnoci, mówi¹c, ¿e Pani Janina by³a jej
nauczycielk¹ w szkole podstawowej.
Pani Janina rozpoczê³a niezwyk³¹ lekcjê.
Z dok³adnymi szczegó³ami opowiedzia³a
uczniom o bardzo nostalgicznych prze¿yciach, jakimi s¹ zes³ania na Sybir, strata
bliskich oraz zmuszanie do ciê¿kiej pracy. Uczniowie byli bardzo zafascynowani

Fot. Jaros³aw Bagieñski

t¹ przygod¹, poniewa¿ nie codziennie maj¹
mo¿liwoæ spotkania siê z ludmi, którzy buduj¹ historiê Polski.
Pomimo szeædziesiêciu trzech lat, które
minê³y od tamtych wydarzeñ, nasz goæ
potrafi³ dok³adnie odtworzyæ wiêkszoæ
zdarzeñ.
Jak na nauczycielkê przysta³o, Pani
Janina zajê³a prawie ca³¹ lekcjê, zapominaj¹c o Panu Mieczys³awie, który niestety opowiada³ nam swoje prze¿ycia przez
zaledwie 10 minut. Pan Mieczys³aw opowiada³ o zes³aniu w ¿artobliwy, ale nale¿yty sposób.
Na koniec gocie otrzymali kwiaty od
klasowej delegacji  Katarzyny Kiejdo
i Mateusza Bagieñskiego.
Rafa³ Jurewicz, uczeñ klasy Ia

%
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Z Ziemi¹ Oleck¹ za pan brat
14 maja 2009 roku Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Olecku goci³o uczestników V Powiatowego Turnieju Wiedzy o Europie Z Europ¹ za pan
brat pod honorowym patronatem Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
W tegorocznym konkursie wziê³y udzia³
trzyosobowe zespo³y reprezentuj¹ce:
1. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich (uczniowie: Agata G³owacka,
Dominika Olszewska, Dawid Krupiñski; opiekunowie p. Agnieszka Wszeborowska i p. Andrzej Szczeniak);
2. Gimnazjum w Judzikach (uczniowie:
Urszula Korotko, Iga Zaniewska,
Kamila Gliniecka; opiekun p. Andrzej
Malinowski);
3. Gimnazjum nr 1 w Olecku (uczniowie:
Dominika Stankiewicz, Dominika
Rzepliñska, Cezary Topczy³ko; opiekun p. Agnieszka Wszeborowska);
4. Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Koperni-

ka w Olecku (uczennice: Kamila Domalewska, Izabela nie¿yñska, Judyta
Barszczewska; opiekun p. Jolanta Jeleniewicz).
Bie¿¹ca edycja turnieju mia³a za zadanie rozbudziæ wiadomoæ historyczn¹ m³odego pokolenia w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 450-t¹ rocznic¹ za³o¿enia Olecka,
promowaæ walory przyrodniczo-geograficzne Ziemi Oleckiej, a tak¿e aktywizowaæ i integrowaæ rodowisko lokalne.
Zmagania gimnazjalistów uwietnione zosta³y koncertem m³odych akordeonistów Pañstwowej Szko³y Muzycznej
z Suwa³k pod kierunkiem p. Zbigniewa
Grzanki.
W dalszej czêci p. dyrektor Anna
Dorota Siemiatycka przywita³a wszystkich uczestników wraz z opiekunami oraz
zaproszonych goci: Jego Magnificencjê dr Józefa Krajewskiego  Rektora
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, p. Mariê
Leonarczyk-Kumkowsk¹  dyrektor

administracyjn¹ WM, p. Katarzynê Janczewsk¹  przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców, p. Iwonê Wiszniewsk¹-Ropel 
redaktor naczeln¹ G³osu Olecka, p.
Katarzynê D¹browsk¹  przedstawicielkê
Urzêdu Miejskiego w Olecku, p. Halinê
Bogdañsk¹  przedstawicielkê Starostwa

Powiatowego w Olecku oraz p. Dawida
Bondarenko  kierownika biura Europe
Direct w Olecku.
Nastêpnie Jego
Magnificencja dr Józef Krajewski Rektor
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku zachêca³ m³odych gimnazjalistów do odrzucenia regu³ konsumeryzmu na rzecz twórczego poznawania i odkrywania wiata, bo
jak przyzna³, tylko
cz³owiek, który umie i wie, nie boi siê

spotykaæ drugiego cz³owieka, ma odwagê iæ twórczo i m¹drze przez ¿ycie. Przestrzeg³ równie¿ przed dokonywaniem
niew³aciwych wyborów zwi¹zanych z
szukaniem chwilowego szczêcia i pokonywania trudnoci poprzez stosowanie rodków stymuluj¹cych, które przynosz¹ pozorne rozwi¹zania, a w gruncie
rzeczy komplikuj¹ bardziej ¿ycie.

Rywalizacja dru¿yn by³a bardzo zaciêta i emocjonuj¹ca. Uczniowie zmagali
siê z nastêpuj¹cymi tematami: inwestycje europejskie na Ziemi Oleckiej, przesz³oæ i teraniejszoæ Ziemi Oleckiej oraz
jej rodowisko przyrodniczo-geograficzne.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a dru¿yna z Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku (261 pkt). II miejsce
przypad³o Publicznemu Gimnazjum w
Kowalach Oleckich (215 pkt). III miejsce zdoby³a ekipa Gimnazjum w Judzikach (203 pkt). IV miejsce przypad³o Gimnazjum nr 1 w Olecku (196 pkt).
Laureatom, uczestnikom oraz opiekunom sk³adamy serdeczne gratulacje!
Wojciech Jegliñski

&
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Maj szczupakiem stoi (cz. 1.)
1 maja 2009

Kiedy to by³y wiêta majowe! Nawet obowi¹zkowe pochody nie by³y w
stanie zniszczyæ cudnych smaków lodów
bambino, w które trzeba by³o dmuchn¹æ,
aby zdj¹æ papierek. No i ta mandarynka..., nie, nie owoc, o takim owocu niewielu wiedzia³o, ¿e istniej¹, ale ta mandarynka z butelki. Wy¿sza sfera, dro¿sza od oran¿ady. Wspominamy te czasy z rozrzewnieniem, dlaczego? Proste,
m³odzi bylimy...bardzo m³odzi...
Dzisiaj 1 maja to.... wielkie narodowe lenistwo. Pochody urz¹dzaj¹ jedynie socjalistyczne skamieliny chocia¿
to przecie¿ wiêto ludzi pracy. W wiecach, spotkaniach, festynach niewielu ma
ochotê uczestniczyæ. Obecnie 1 maja to
najczêciej dzia³ka, ogródek, grill, kie³baska,
browarek, ekstremalnie, spacerek, przeja¿d¿ka rowerowa. Ale jest co, co przetrwa³o próbê czasu! Otwarcie sezonu
spinningowego! Kiedy wêdkarze ruszali
na jeziora po pochodzie, o ile by³y jeszcze ku temu si³y. Dzisiaj mamy du¿o lepiej . Od witu mo¿na wyruszaæ na szczupacze ³owy. I tak te¿ robimy. Ko³o Okoñ
od wielu lat inicjuje sezon spinningowy
na rzece Biebrza. Nie wiem co jest takiego w tej rzece, bo przecie¿ nie ryby, o
które coraz trudniej, ¿e kusi, nêci, przyci¹ga. Ale tak w³anie jest z Biebrz¹. Ma
jaki tajemny dar, magiczne przyci¹ganie. Mo¿e dlatego, ¿e w okolicy innych
rzek nie mamy? A mo¿e opowieci o
dawnych sumach i ogromnych szczupakach, zamieszkuj¹cych dawniej rzekê?
Owszem, obecnie równie¿ trafiaj¹ siê
pokane szczupaki i licznie ubarwione
okonie, ale jak to zwykle bywa, albo
pogoda marna, albo poziom rzeki drastycznie opad³, albo faza ksiê¿yca przy-

jazna raczej wampirom ni¿ wêdkarzom.
Zawsze jakie wyt³umaczenie kiepskich
po³owów siê znajdzie. W tym roku, a jak¿e,
silny, porywisty wiatr, mocno obni¿ony
poziom wody , no i ksiê¿yc w³anie wszed³
w gorsz¹ faz¹. Szczupakom jednak, przynajmniej tym trzem, które z³owilimy oraz
dwudziestu okoniom, to nie przeszkadza³o.
Wielkich zêbaczy nie by³o, takie trochê
ponad kilogram. Zawody wygra³ Grze
Makowski, który swojego szczupaka podpar³ na wadze 4 okoniami. By³o jednak
fajnie. S³oneczko, oczywicie grill i kie³baski równie¿. Za rok pewnie znowu siê
na Biebrzê wybierzemy  magia dzia³a.
***

3 maja 2009

W niedzielê ryby nie bior¹. ¯art, ale
czêsto siê sprawdza. Zaprzyjanione Ko³o
w Suwa³kach zaprasza nad przeliczne
jezioro Selment. Oj, tam to bêdê szczupaki! Plany snulimy ju¿ podczas Biebrzñskiej wyprawy. W zesz³ym roku na
takich w³anie wiosennych zawodach na
jeziorze Selment pad³o kilkanacie zêbaczy, a najwiêksze mia³y dobrze ponad 4
kilo!!! Pojechalimy wiêc. Pi¹tka z Olecka i ca³a rzesza wêdkarzy suwalskich Razem
35 osób. Woda przywita³a nas zupe³n¹
cisz¹. Wiatr szalej¹cy jeszcze wczoraj ucich³
prawie zupe³nie. Ja p³ywa³em z Jurkiem.
wietny wêdkarz, fajny facet i wybitny
specjalista w po³owie szczupaka. O sukcesie by³em wiêc przekonany. Rozpoczêlimy od po³udniowej, p³ytkiej zatoki. Tak,
pewnie tam woda siê nieco ogrza³a i
wyleguj¹ siê na s³oñcu szczupacze cielska. Rzeczywicie. Zatoka malownicza,
cudowna. Tylko szczupaki nas zawiod³y. Ale by³ przeliczny rebak na ³¹ce.
I tyle z tej zatoki. W przeciwleg³ym koñ-

Cudze chwalicie, swego nie znacie
22 maja w Sali Zespo³u Szkó³ Technicznych odby³a siê prezentacja ekotrasy pod nazw¹ cie¿ka aktywnych, któr¹
przygotowali nauczyciele i uczniowie tej
szko³y. Jej koordynatorem jest nauczyciel Ryszard Truchan. On to w³anie przywita³ goci tej imprezy  Burmistrza Olecka
Wac³awa Olszewskiego, Sekretarza Powiatu Oleckiego Edwarda Adamczyka i
zastêpcê delegatury KO w E³ku Annê
Cieluk.
Uczniowie, bior¹cy udzia³ w tym projekcie w czasie pokazu multimedialnego
cie¿ki przedstawili jej najwa¿niejsze punkty
i walory.

Wiedzie ona od zamku, czyli siedziby ZST, poprzez jezioro Oleckie Wielkie, Chatê Mazursk¹, stadion, kamienn¹
pó³rotundê, restauracjê-hotel, cmentarz
ewangelicki, wie¿ê cinieñ, park miejski,
zabytkowy budynek na rogu pl. Wolnoci i ul. Grunwaldzkiej, m³yn, miejsce
widokowe przy ul. Cisowej, staw na
Osiedlu XXX-lecia po oczyszczalniê cieków.
Prezentacja tej ekotrasy tak bardzo
spodoba³a siê gociom i uczniom szko³y, ¿e nie brakowa³o chêtnych do skomentowania tej pracy. Jako pierwszy zabra³
g³os Wac³aw Olszewski, który zwróci³ uwa-

cu jeziora jest takie wyp³ycenie, górka.
Tam w³anie 90 % wêdkarzy poszukuje
ryb. I tam w³anie je ³owi¹. Dop³yniêcie
zajê³o nam prawie dwie godziny. Oczywicie po drodze zatrzymywalimy siê
kilka razy. Jedynym sukcesem by³a obserwacja kolegi , który w³anie z³owi³
szczupaka. A jednak bior¹, przebieg³o przez
g³owê. Podwójnie zmotywowani zmieniamy
przynêty i wykonujemy kolejny i kolejny i tysi¹c kolejny rzut. Efektów nie widaæ. Pogoda jest przeliczna. Nasze blade cia³a wystawiamy na dzia³anie majowego s³oneczka. Z daleka obserwujemy,
¿e jednak na bankowym miejscu pad³y
jakie szczupaki. A my nadal bez brania. I tak pozosta³o. Okaza³o siê, ¿e zajêlimy... 5. miejsce, bo z ryb¹ wróci³o zaledwie tylko 4 wêdkarzy. Za wczenie
zgodnym chórem orzekli podczas konsumpcji kartaczy wszyscy wêdkarze. Tak.
Lód tego roku bardzo d³ugo skuwa³ jezioro i wiosna przysz³a nieco póniej. Ryby
nie patrz¹ w kalendarz. Reaguj¹ na temperaturê wody, a ta by³a jeszcze bardzo
zimna.- Ale za to ¿arcie tutaj jest bardzo
dobre  stwierdzi³ jeden z kolegów.
- I ja Tutaj znowu przyjadê. My pewnie
te¿, chocia¿....
Po niepowodzeniach pozosta³ spory
niedosyt. Owszem, pogoda, towarzystwo,
¿arcie wszystko by³o ok., ale jednak...
Ca³y wieczór opowiada³em ¯onie jak by³o
i dlaczego ryby s³abo ¿erowa³y.  Skoro mówisz, ¿e w du¿ych jeziorach szczupaki jeszcze nie ¿eruj¹, to pojed na ma³e
i p³ytkie jeziorko!  z ciep³ym umiechem na ustach stwierdzi³a Ma³¿onka.
M¹drego to przyjemnie pos³uchaæ, jak
mawia³ Kazimierz Pawlak... (C.d.n.)
Jah
gê na niezaprzeczalne walory przyrodniczo-architektoniczne naszego miasta.
Sekretarz Adamczyk z kolei przyzna³ szczerze, ¿e wyniós³ bardzo wiele z tego pokazu.
Na zakoñczenie spotkania gocie
obejrzeli nowe tablice informacyjne obok
zamku z histori¹ tego obiektu oraz tras¹
cie¿ki edukacyjnej. Nastêpnie chêtnie
odwiedzili muzeum prowadzone przez
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek.
Warto dodaæ, ¿e jednym z owoców
tego projektu jest bardzo udanie wydany folder z dok³adn¹ informacj¹, wzbogacon¹ o fotografie.
Darek Josiewicz
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
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Festyn Rodzinny BEZPIECZNY POWIAT

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

W ramach obchodów 10-lecia samorz¹dowego powiatu oleckiego w niedzielê 24 maja 2009 r. na stadionie miejskim w
Olecku odby³ siê Festyn Rodzinny BEZPIECZNY POWIAT.
Organizatorami imprezy by³a: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komenda Powiatowa Policji, Olmedica
Sp. z o. o., Starostwo Powiatowe w Olecku oraz Fundacja
Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Tego dnia pogoda dopisa³a, a organizatorzy zaproponowali ró¿norodny program i wiele atrakcji. Ka¿dy móg³ znaleæ
dla siebie co interesuj¹cego. Mo¿na by³o udzieliæ pierwszej
pomocy poszkodowanym, ugasiæ p³on¹cy domek, zgasiæ po¿ar w zarodku, zawi¹zaæ wêze³, rozwi¹zaæ policyjn¹ krzy¿ówkê
czy zrobiæ sobie zdjêcie. Uczestnicy festynu mogli równie¿
dok³adnie obejrzeæ policyjny radiowóz. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³ pokaz ratownictwa drogowego.
Oprócz mi³ej, rodzinnej atmosfery i dobrej zabawy na uczestników czeka³y atrakcyjne nagrody, takie jak: rower górski, piwory,
hulajnogi, aparat
cyfrowy, drukarka,
pi³ki czy gry. Losowanie nagród
ufundowanych
przez Starostwo
Powiatowe w Olecku zakoñczy³o imprezê.
Festyn by³ udany i cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. Dziêkujemy
Organizatorom,

a w szczególnoci Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej za zaanga¿owanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festynu Rodzinnego. Mamy nadziejê, ¿e za rok odbêdzie
siê kolejny. Czekamy z niecierpliwoci¹!
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Nie traæmy czasu i szans

7 czerwca 2009 roku to kolejna szansa na zdanie egzaminu z tej grupy celów wychowania, które wyznaczaj¹ nasz
stosunek do spo³eczeñstwa, jako podstawowej grupy ludzkiej, do której nale¿ymy. W pedagogice okrelamy te cele,
jako postawy spo³eczne. Wród nich znajduj¹ siê:
Postawa patriotyzmu, która polega
na emocjonalnej wiêzi z narodem, jego
ziemi¹, jêzykiem, kultur¹, tradycjami, a
tak¿e d¹¿eniami i aspiracjami oraz na g³êbokim zaanga¿owaniu w sprawy ¿ycia
spo³eczeñstwa w jego teraniejszoci i
przysz³oci. Je¿eli kto ma ukszta³towan¹ postawê patriotyzmu, to raczej pójdzie zag³osowaæ, nie zdominuje go lenistwo, ambiwalencja i obojêtnoæ, bo tu
siê decyduj¹ losy przysz³ych pokoleñ.
Postawa spo³ecznego zaanga¿owania, polega na czynnym, intencjonalnym
i rzeczywistym udziale jednostki w ¿yciu publicznym, w zbiorowych dzia³aniach
oraz w trosce o dobro spo³eczne.
Postawa spo³ecznej u¿ytecznoci,

polega na sta³ej gotowoci do czynnego pomna¿ania dóbr duchowych i materialnych na u¿ytek ogó³u;
Postawa spo³ecznej gospodarnoci,
polega na akceptacji przez jednostkê
przestrzegania norm nakazuj¹cych: poszanowanie dóbr spo³ecznych, racjonalne
ich u¿ytkowanie, chronienie przed zniszczeniem, udostêpnianie innym;
Postawa spo³ecznego zdyscyplinowania, polega na wiadomym przestrzeganiu ustalonych przepisów i regu³ ¿ycia zbiorowego ze wzglêdu na harmoniê
i ³ad spo³eczny, oraz podporz¹dkowaniu
w³asnych potrzeb i interesów spo³ecznym regu³om wspó³¿ycia;
Postawa spo³ecznej odpowiedzialnoci, polega na identyfikowaniu siê z w³asnym spo³eczeñstwem, poczuciu wspó³autorstwa jego osi¹gniêæ, niepowodzeñ
czy trudnoci;
Postawa spo³ecznej otwartoci, wyra¿a siê w gotowoci do ¿yczliwego traktowania przedstawicieli innych grup
spo³ecznych, pozytywnym stosunku do

harmonijnego dzia³ania w zespole do
lojalnoci i solidarnoci wobec zespo³u.
Wybory s¹ egzaminem, sprawdzianem. Udzia³ w wyborach poka¿e nam
poziom, standard wychowania uprawnionych do g³osowania w tym zakresie.
Wybory poka¿¹ w jakim stopniu postawy spo³eczne s¹ wyznacznikiem naszej
aktywnoci.
Wielu z nas swoje ¿ycie traktuje jako
s³u¿bê, spe³niamy siê w ¿yciu, bo mamy
poczucie szerszego sensu w³asnego istnienia. U¿ytecznoæ dla innych stanowi
wartoæ nadrzêdn¹ dla wielu z nas.
Bardzo trudno jest nam, nauczycielom, osi¹gn¹æ i zrealizowaæ cele dydaktyczne i wychowawcze lekcji, gdy uczniowie s¹ obojêtni, niezainteresowani tematem
zajêæ dydaktycznych. Takie 45 minut mo¿na
uznaæ za stracone  zmarnowany czas.
Jak zamieniæ smutek, trwogê i zw¹tpienie ludzi wspó³czesnych w radoæ i
nadziejê? Nie wolno byæ obojêtnym.
Trzeba byæ aktywnym, odwa¿nym, zatem zachêcam Pañstwa do udzia³u w
wyborach, nie traæmy czasu i szans.
Dr Józef Krajewski  Rektor
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

Bogus³aw Marek Borawski

poniedzia³ek, 25 maja.
Nie cichn¹ komentarze po tym jak nasz
ukochany plac Wolnoci zosta³ wreszcie ucywilizowany. Bo to jest cywilizacja! Jeli nie umiemy jedziæ? Jeli nie
umiemy parkowaæ tak, by i inni z parkingu korzystali, to potrzeba radykalnych
rozwi¹zañ. O Skandynawach powszechnie wiadomo, ¿e nie kradn¹, ¿e zgubione rzeczy trafiaj¹ do ich w³acicieli. A
przecie¿ tylko oni i ich przodkowie wiedz¹ ile r¹k za kradzie¿e uciêto. Przecie¿
w redniowieczu by³ to kraj Wikingów:
rabusiów, zbójów i barbarzyñców.
Tak te¿ i teraz jest z nami. Je¿eli nie
umiemy jedziæ tak, by nie przeszkadzaæ

innym, kto nas poprawnego je¿d¿enia
musi nauczyæ. W chwili obecnej ucywilizowaniem nas zaj¹³ siê Powiatowy Zarz¹d Dróg  i bardzo dobrze! Na naukê
nigdy nie jest za póno.
Bogus³aw M. Borawski
P.S. Do decydentów  trzeba jeszcze bia³ymi liniami namalowaæ linie ograniczaj¹ce na istniej¹cych wczeniej przy
placu Wolnoci parkingach. Czerwone
linie nie s¹ znakami drogowymi i dalej
kierowcy bêd¹ bezkarnie parkowaæ na
dwóch, a czasami trzech miejscach. S¹
to parkingi w ci¹gu od Ratusza do skrzy¿owania z Cich¹, oraz po przeciwnej stronie
przy pomniku Papie¿a.

Zau³ki kultury
Trochê cywilizacji
i siê gubimy

Szczytem wszystkiego co mo¿na nazwaæ chamstwem na drodze jest zdarzenie, które widzia³em ostatnio. W pi¹tek
samochód osobowy jad¹cy na czele
kolumny pojazdów poszukuj¹cych miejsca na parkowanie zatrzyma³ siê przed
takim miejscem, blokuj¹c jad¹ce z ty³u
samochody. Z samochodu wysiad³a kobieta, która pobieg³a szybko do sklepu
warzywnego, a potem mê¿czyzna zjecha³
samochodem na parking. I jak to inaczej
nazwaæ?!? Po prostu CHAM!
I jeszcze jedno zdarzenie: plac Wolnoci, skrzy¿owanie z ulic¹ Cich¹, parking mieszcz¹cy dwa samochody. Przez
trzy dni na jego rodku jest parkowane
auto na suwalskich rejestracjach. Taksówkarze z bêd¹cego naprzeciw postoju mówi¹, ¿e to jaka blondynka. Potem
jeden z nich pisze karteczkê i wk³ada j¹
za wycieraczki samochodu: Nie jest Pani
sama na wiecie. Inni te¿ chc¹ zaparkowaæ. Czy poskutkowa³o? Zobaczymy w

Pasy, paski, paseczki. Fot. Boles³aw S³omkowski.
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Sekcja ¿eglarska przy szkolnym klubie sportowym w oleckiej Trójce przesta³a dzia³aæ. O tym problemie Bogus³aw M. Borawski rozmawia³ 20 maja z
Burmistrzem Wac³awem Olszewskim.

Czy Optymisty znikn¹
z oleckiego jeziora?

Bogus³aw M. Borawski: - Panie Burmistrzu, najm³odsi sportowcy z ¿eglarskiego klubu przy Szkole Podstawowej
nr 3 zaprzestali treningów. Prawdopodobnie nie obêd¹ siê regaty Optymistów o Puchar Marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego. Jak Pan
skomentowa³by te fakty?

Jest to tylko kwestia czasu. Z mojej strony
¿eglarze bêd¹ mieli du¿¹ pomoc finansow¹. Ale jeszcze raz chcê podkreliæ,
¿e do dzia³añ organizacji pozarz¹dowej
nie chcê siê wtr¹caæ.
Uprawianie sportu przez dzieci i m³odzie¿ jest bardzo wa¿ne. Zarzuca mi siê
na przyk³ad, ¿e nie finansujemy dzia³al-

Wac³aw Olszewski:  Patrz¹c na to
obiektywnie, to jest to sprawa organizacji pozarz¹dowej. Nie chcia³bym mieszaæ siê w jej sprawy. Maj¹ przecie¿ swoje
w³adze i swój statut. Organizacja jest
samorz¹dna i samodzielna i ja nawet takiego prawa nie mam, by interweniowaæ.
Osobicie jednak szkoda mi, ¿e nie ma
siê komu zaj¹æ tymi m³odymi ¿eglarzami.
I gdy dalej tak bêdzie, to ¿eglarstwo jako
sekcja mo¿e ca³kowicie upaæ. By³oby
szkoda, gdyby ¿adnego ¿agla nie by³o
na naszym jeziorze.
BMB:  Sytuacja jest trudna...
WO:  Je¿eli sytuacja jest trudna i
nie ma komu prowadziæ treningów, to
chcia³bym powiedzieæ, ¿e w chwili obecnej
napisalimy doæ du¿y wniosek do programów unijnych na zajêcia pozalekcyjne. Mylê, ¿e nied³ugo dostaniemy odpowied, czy dostaniemy te pieni¹dze.
Gdyby tak siê sta³o, to mo¿na zatrudniæ
instruktora, któremu mo¿na by³oby z tego
funduszu p³aciæ. Wtedy tych m³odych
ludzi móg³by szkoliæ i opiekowaæ siê sekcj¹.

noci Czarnych, a okazuje siê, ¿e to
wy³¹cznie miasto pomaga klubowi! Oprócz
tego, ¿e z bud¿etu przeznaczylimy klubowi 180 tysiêcy z³otych, to jeszcze osobicie za³atwi³em w tym roku 18 tysiêcy
z³otych od sponsora. Prowadzê teraz
rozmowy z dalszymi sponsorami. Klub
Czarni oprócz tych pieniêdzy nie pozyska³ ani z³otówki... czyli, ¿e w chwili,
gdy dajê pieni¹dze z bud¿etu gminy i
dodatkowo szukam sponsorów, to jestem
pos¹dzany o to, ¿e siê nie pomagam klubowi!?! To jest komplety absurd! Z tego
wynika, ¿e najlepiej nic nie robiæ!
BMB:  Mo¿e trzeba o takich dzia³aniach wiêcej mówiæ?
WO:  W tym roku dotacja dla klubu jest wiêksza. A mówi siê, ¿e jest za
ma³a. S¹ przecie¿ te¿ inne sekcje i potrzeby, a pieni¹dze, ¿eby wydawaæ, trzeba mieæ!
BMB:  Ale wróæmy do problemów
m³odych sportowców p³ywaj¹cych na
Optymistach.
WO:  Na pewno im pomogê. Z chwi-

l¹, gdy pieni¹dze, o których mówi³em
wczeniej, wp³yn¹ do bud¿etu, pomoc
ta stanie siê konkretna.
BMB:  Kiedy mo¿na spodziewaæ siê
przyznania dotacji?
WO:  Jeli chodzi o rodki finansowe, to mylê, ¿e do koñca czerwca sprawa siê wyjani.
BMB:  Ale co zrobiæ z Regatami o
Puchar Marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego?
WO:  Je¿eli kto siê do mnie zwróci
o jak¹kolwiek pomoc (a na razie nikt siê
do mnie nie zwróci³), to mogê uruchomiæ jakie pieni¹dze z rezerwy bud¿etowej. Nie bêd¹ to du¿e pieni¹dze, ale na
pewno takie, które pomog¹ zorganizowaæ regaty. Tylko kto musi mi daæ na
to szansê i powiedzieæ jakiej pomocy ode
mnie oczekuje. Do chwili obecnej ¿adna
osoba z zarz¹du ani ¿aden cz³onek klubu do mnie siê nie zg³osi³.
BMB:  Panie Burmistrzu, jeszcze jedno pytanie: co z budynkami LOK, które coraz bardziej niszczej¹?
WO: - Bêdê rozmawiaæ z LOK o stanie budynków, które tam s¹ i byæ mo¿e
uda mi siê co pozytywnego ustaliæ.
Pierwsze spotkanie przeprowadzi³em w
Olecku, gdy zawitali tutaj szefowie LOK
z Olsztyna. Rozmawialimy na temat roszad jeli chodzi o dzia³ki. W wyniku tych
dzia³añ jest mo¿liwoæ, ¿e gmina otrzyma jeden z budynków. Wtedy moglibymy w taki obiekt zainwestowaæ lub go
wydzier¿awiæ na taki czas (15 czy 20 lat)
aby dzier¿awcy op³aca³o siê równie¿ w
ten obiekt inwestowaæ. Mylê, ¿e teraz
LOK przed³o¿y mi propozycjê i mo¿e wtedy
zobaczymy co dalej...
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.

Konkurs poetycki

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy i Ma³gorzata Budzyñska og³aszaj¹ II Ogólnopolski Konkurs
Poetycki pt. Randka z Al¹ Makot¹ dla
dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-18 lat.
Konkurs ma charakter otwarty, mog¹
w nim braæ udzia³ twórcy w wieku 10-18
lat (za zgod¹ rodziców) zamieszkali w
Polsce. Uczestnicy proszeni s¹ o nades³anie JEDNEGO wiersza. Zostanie przyznanych 5 nagród po 100 z³ oraz nagrody ksi¹¿kowe.
Na stronie www.bpwola.waw.pl znajduje siê regulamin konkursu oraz formularz
zg³oszeniowy. Termin nadsy³ania prac
up³ywa 30 wrzenia 2009 r. Rozstrzygniêcie
konkursu nast¹pi 23 padziernika 2009r.
Wyniki zostan¹ og³oszone po 26 padziernika 2009 r. na stronach: Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy www.bpwola.waw.pl oraz na stronie Ma³gorzaty Budzyñskiej www.makota.com.pl.

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(45)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj - Chiny, 12.08.2007 r.
Kult trwa tak d³ugo, jak d³ugo ¿yje starszy syn
Mam ju¿ opanowan¹ jazdê szanghajskim metrem, z przesiadkami. To naprawdê nic trudnego. Tak samo jak i kupowanie biletów w kiosku czy w automacie.
Bylimy z Tomkiem na Cmentarzu Mêczenników. To w
zasadzie taki propagandowy cmentarz i jednoczenie park, bo
za wstêp trzeba zap³aciæ 1 juana. Miejsce to upamiêtnia poleg³ych w walce o komunistyczne Chiny, przede wszystkim dzia³aczy, robotników i studentów zamordowanych w Szanghaju
z rozkazu Czang Kajszeka w latach 20. XX wieku. Znajduje
siê tu tak¿e sala wystawowa w kszta³cie piramidy. Przy wejciu na Cmentarz wznosi siê 40. metrowa pagoda. Ma 1700
lat. Niestety, by³a zamkniêta. Moglimy podziwiaæ j¹ tylko z
zewn¹trz.

obok kopca powstaje jaka stella, lecz nie tam Chiñczyk odprawia egzekwie. Czyni to w domu w przeznaczonej na to
komnacie lub k¹ciku, jeli dom jest skromny.
Oznak¹ wspó³czucia ze strony bliskich i znajomych nie s¹
kondolencje, lecz g³êboki potrójny pok³on przed wizerunkiem
zmar³ego i tak jak u nas na weselach: koperty z pieniêdzmi.
Chiñczycy wykonuj¹ symboliczny nagrobek w postaci drewnianej tabliczki na podstawce i wielokroæ w ka¿dej sprawie
podchodz¹ do pomniczka, zapalaj¹ pa³eczkê kadzid³a, stawiaj¹ miseczkê ry¿u i modl¹ siê do przodków. Ró¿nica: nie
za przodków a do przodków. Beatyfikacja dokonuje siê automatycznie w momencie mierci i kult trwa tak d³ugo, jak
Katedra katolicka.

Wieczny ogieñ.
A tak w ogóle to ¿a³oba wyra¿ana jest tu ca³kiem inaczej i
nawet kolory ¿a³obne s¹ drastycznie ró¿ne od europejskich.
W konduktach pogrzebowych ludzie id¹ w szarobia³ych cha³atach pokutników. Takie same szarawary i czepce lub kaptury na g³owach. Po drodze sypie siê bia³e lub ¿ó³te papierowe
kó³eczka z otworem w rodku, które d³ugo wiruj¹ w powietrzu. Grób bywa nieg³êboki, za to wysoki kopiec, z czasem

Cmentarz Mêczenników.

d³ugo ¿yje starszy syn, odpowiedzialny za nabo¿eñstwa rocznicowe, na które spraszana jest rodzina i krewni.
Dzisiaj by³em w katedrze katolickiej Xujiahui. Na zewn¹trz
by³ remont, wiêc to wszystko nie wygl¹da³o najlepiej, w dodatku w kociele skromnie. W rodku nie wolno robiæ zdjêæ.
Nie ma ¿adnej aktualnej informacji o godzinach mszy. To lekcewa¿enie wiernych i turystów. W tym samym czasie co my,
by³y tu dwie turystki z Japonii. S¹dzi³y, ¿e w³anie teraz jest
tu msza, bo tak by³o w internecie.
wi¹tyniê zbudowano z czerwonej ceg³y w 1846 roku na
grobie Paula Xu Guangqi, pierwszego nawróconego przez jezuitów Chiñczyka (by³ matematykiem). W dobie Rewolucji
Kulturalnej zosta³a ona zamkniêta na 10 lat i otwarta ponownie w 1979 roku. Jest tu kaplica z portretem Jana Paw³a II. A
jeszcze kilka lat temu po Szanghaju rozwieszano afisze z podobizn¹ papie¿a i napisem: Wróg komunizmu. W ostatnich
dniach przed mierci¹ Jana Paw³a II w chiñskich kocio³ach
katolicy, podobnie jak na ca³ym wiecie, czuwali na modlitwie, lecz wród nich nie by³o ksiêdza z oficjalnego Kocio³a
kontrolowanego przez w³adze komunistyczne.
Szanghaj liczy 12-15 mln mieszkañców (nie ma na ten temat dok³adnych informacji), a liczba katolików w Szanghaju
wynosi oko³o 160 tysiêcy.
Wród Chiñczyków tylko niewielu wierzy g³êboko w tzw.
oficjalne religie, lecz wiara w duchy, przeznaczenie, istnienie
po mierci, czy u¿ytecznoæ wró¿b itd., wchodz¹ce w sk³ad
wierzeñ ludowych  s¹ bardzo popularne.

C.d.n.

"
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7105
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17109
V20807

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25703)

Krupin 14A

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7205
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17119
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20817
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23814
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28421

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17019
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27102
K8802

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

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

V16909

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* zespó³ Super Band, tel. 0-666-706-100
K8303
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V21706

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

(V25803)

(V24104)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

PUB PIWNICA

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26702

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19808

tel. (087) 520-01-89

(V28501)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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

V1721

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3402
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23804
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5509
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L3401

D@RKOMP

V2520

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.

V20407

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16609
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V17219
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V23904
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20507
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3902
* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23704
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K1119

* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23014
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20607
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16709
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3203
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.
V19608
(V19708)

(V19508)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

Club CoolTura

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21406
* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7405
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V17009

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
* posprz¹tam biuro, mieszkanie, tel. 0-602-850-670

(V21806)

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

L3301
(V22405)

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

(V28201)

AUTO-MOTO

V27911
K8003

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26502

US£UGI

#
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(V27801)

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)

* renowacja mebli, tel. 0-665-095-424
V28321
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V22315

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K719)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22505
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21506
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L3302
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7315
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4212
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L4001

(V28401)

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

(V24004)

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

(K7704)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L3202
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V27931
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V24114
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28511
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L3502
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24124
* zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy, tel. 0-608-335960
K9301
* zatrudniê sprzedawcê, który posiada znajomoæ produktów ekologicznych, sklep SAM, tel. 0-664-003-765 K9001
SPRZEDAM
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17129

SPRZEDAM
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V25114
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V22325
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V23914
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19718
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7017
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21516
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25124
* dzia³ki budowlane z widokiem na jezioro Przytulskie w G¹skach, tel. 0-502-383-541
K9201
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V25134
* Ford 1,1B, 1995, tel. 0-791-897-150.
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.
(V17209)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m.kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 100
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K8403
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L3802
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25144
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V19728
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L3501
* mieszkanie 60 m.kw., parter, Olecko, Nocznickiego, tel.
0-503-182-024
K9501
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28411
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17029
* mieszkanie o powierzchni 56,6 m.kw. po kapitalnym remoncie, gara¿, tel. 0-669-949-709, 0-87-520-01-41
K9101
* Mieszkanie po kapitalnym remoncie o powierzchni 56,6
m.kw., gara¿, tel. 0-669-949-709, 0-87-520-01-41
K9602
* mieszkanie, poddasze, powierzchnia u¿ytkowa 35 m.kw.,
gara¿ 18 m.kw., tel. 0-502-701-303
K8902
* 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
K6406
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27921
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28311
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V27811
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V21606)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K819
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V25611
WYNAJEM
* gara¿ blaszak przy ul. Lipowej, tel. 0-508-446-777
V26912
* lokale do wynajêcia: 80 i 30 m.kw., ul. Kociuszki 3, tel.
0-609-738-148
V27002
* lokal w centrum, tel. 0-885-441-703
K7504
* mieszkanie dwupokojowe w Bia³ymstoku od lipca, tel.
0-508-446-777
V26902
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28111
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21526
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L3103

$
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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

(V16010)

(V25903)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K7903)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

8

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

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
PIETRUSZKA na przeziêbienia
... korzeñ pietruszki oczyæ, zetrzeæ na drobnej tarce i 2 ³y¿ki zalaæ szklank¹ gor¹cego mleka.
Wypiæ przed snem, s³odz¹c miodem.
PIETRUSZKA na przewlekle schorzenia prostaty
... korzeñ pietruszki (80 g) obraæ, dok³adnie wyp³ukaæ,
zemleæ w maszynce, wycisn¹æ sok w gazie. Za¿ywaæ 3 razy
dziennie mieszaj¹c z ³y¿k¹ zmielonych nasion dyni.

PIETRUSZKA na mecz¹ce wzdêcia i gazy
... 30 g nasion pietruszki zalaæ szklank¹ letniej
wody i gotowaæ na wolny ogniu 15 minut. Przecedziæ. Piæ po kilka ³yków 3-4 razy dziennie.
CERA SUCHA
Sucha cera jest cienka, jasnoró¿owa i na ogó³ le znosi
wodê i myd³o. £atwo siê ³uszczy i jest wra¿liwa na zmien-

ne warunki atmosferyczne. Dlatego nale¿y zim¹ chroniæ j¹
przed mrozem, a latem przed promieniami s³oñca. Cera sucha
wymaga starannej pielêgnacji.
Wieczorem zmywamy twarz mietank¹ kosmetyczn¹ lub
kremem zmywaj¹cym, a nastêpnie myjemy myd³em przet³uszczonym. Mo¿na myæ twarz myd³em dla dzieci. Sp³ukujemy
zawsze przegotowana wod¹.
Jeli skóra jest uczulona na myd³o, mo¿na po oczyszczeniu zmywaczem myæ j¹ wywarem z kwiatu lipowego (jedna
³y¿eczka na szklankê wody) lub bawark¹ (cztery ³y¿ki s³odkiego mleka na szklankê wody).
Gdy skóra lekko siê ³uszczy mo¿na j¹ myæ ciep³ym odwarem z siemienia lnianego (jedn¹ ³y¿eczkê siemienia zalaæ
szklanka zimnej wody, zagotowaæ i odstawiæ).
Na noc nale¿y stosowaæ kremy od¿ywcze i witaminowe.
Je¿eli s¹ zmarszczki, wtedy stosujemy kremy regeneracyjne
na zmianê z witaminowymi. Rano nale¿y odwie¿yæ twarz
mietank¹ kosmetyczn¹, a oczy przemywamy lekk¹ esencja
herbacian¹.

%
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Kalendarz imion

26 maja (Dzieñ Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta,
Paulina, Paw³a, Wiêcemi³a, Wilhelma
27 maja (Dzieñ Samorz¹dowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny,
Rady, Teodory
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana,
Juliusza, Justa, Lucjana, Rados³awa, Radowita, Rus³awa, wiêtobora
28 maja
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, Ingi,
Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa,
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, Priama,
Wiktora, Wilhelma
29 maja
Benity, Bogumi³y, Bogus³awy, Marii,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodozji, Urszuli

Sennik

Mszyce

Wszystkie mszyce posiadaj¹ tu³ów
w kszta³cie kropelki o d³ugoci oko³o 1
do 6 mm. Najczêciej wystêpuj¹ mszyce
zielone i czarne. Najpopularniejsza i zarazem najgroniejsza to mszyca czereniowa, lni¹ca i czarnobrunatna, chêtnie odwiedzana przez mrówki, mszyca burakowa, mszyca grochowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuciana, zielona i osiedlaj¹ca siê w czasie suszy
na dolnej stronie lici. Mszyca jab³oniowa,
zielona, wylega siê przed otwarciem paków, mszyca ró¿ana, zielona jak licie,
czerwona albo cytrynowo-¿ó³ta.

* Gdy ni siê wanna  oznacza to dobrobyt.
* Gdy nimy, ¿e robimy mas³o  oznacza to wewnêtrzny niepokój.

Modna ¿ona

Jeden z najwiêkszych nowojorskich
domów mody og³osi³ ankietê dla mê¿czyzn. Zawiera³a ona tylko jedno pytanie: Jak siê ma ubraæ moja ¿ona na wieczorne przyjêcie? Pierwsz¹ nagrodê
przyznano panu, który odpowiedzia³ krótko i zwiêle: Szybko!.

Przedszkolaki

Ludzie na wiecie

... wydaj¹ wiêcej na po¿ywienie dla psów
ni¿ na jedzenie dla ma³ych dzieci.


F kupiê

Aleksandra, Bogus³awa, Maksyma, Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii,
¯anety
Brodzis³awa, Felicjana, Feliksa, Ferdynanda, Jana, Joana, Karola, Mirogniewa, Sulimierza, Sulimira, Zdzis³awa, Zyndrama
31 maja (wiatowy Dzieñ bez Tytoniu)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, Petronii
Bo¿ys³awa, Ernesta, Feliksa, Ksawerego, Leona
1 czerwca (Dzieñ Dziecka)
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki, Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona,
Szymona, wiêtope³ka

... i dzieci w wieku szkolnym powinny
przebywaæ na dworze 2-3 godziny dziennie,
niezale¿nie od pogody.

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
W ramach pomocy krajom s³abo rozwiniêtym pieni¹dze biednych ludzi z
bogatych krajów trafiaj¹ do kieszeni
bogatych ludzi w biednych krajach.
Alfred Mozer

Rozmna¿anie krzewów

Czas do rozmna¿ania przez odk³ady
najw³aciwszy jest na wiosnê, zanim rozwin¹ siê licie. Drugi termin to czerwiec,
okres przed powtórnym ruszeniem soków.
Z krzewu ró¿y, porzeczki, agrestu itp. nale¿y
wybraæ ga³êzie zdrowe, silne. Z do³u usun¹æ
wszystkie odrosty, a¿ do miejsca, w którym ma byæ robiony odk³ad. Teraz nad
kolankiem przeznaczonym do wyprowadzenia korzeni, woskowan¹ nici¹, cienkim szpagatem, przewi¹zaæ ga³¹zkê tak silnie,
by nitka trochê wpi³a siê w korê. Je¿eli dany gatunek krzewu nie³atwo siê ukorzenia mo¿na te¿ na kolanku zrobiæ ma³e
naciêcia z jednej strony ga³¹zki.
Tak przygotowane ga³êzie przycisn¹æ
do ziemi w uprzednio wygrzebane do³ki
i umocniæ drewnianymi rosochatymi patykami, kruczkami. Koñce ga³¹zek winny
sterczeæ nad ziemi¹ prosto w górê. Wystaj¹c¹ ga³¹ nale¿y przywi¹zaæ do kó³eczka. Jeli krzew ronie w miejscu nas³onecznionym, suchym mo¿na ziemiê nad
odk³adam nakryæ mchem. Po zakoñczeniu prac odk³ady, dawniej nazywane te¿
ablegry, polewa siê obficie. O tej
czynnoci trzeba póniej ca³y czas pamiêtaæ, szczególnie w okresach posuchy.

Papryka

Sproszkowana papryka s³odka jak i
ostra stosowana jest do pikantnych miês,
gulaszów, zupy rybnej wêgierskiej, past
z twarogu, jaj grzybów i do pikantnych
farszów.

Nasz przepis
Kulki miêsno-ry¿owe znad Legi
40 dag resztek jakiegokolwiek miêsa (kurczak, wieprzowina, cielêcina
itp.), 30 dag ry¿u, 2 jajka, 40 dag
gêstej mietany, sól, pieprz, curry, sa³ata
lub ma³a w³oska kapusta.
Miêso mielimy drobno, w wypadku gotowanego kurczaka drobno siekamy. Tak przygotowane mieszamy z
dobrze umytym i os¹czonym ry¿em i
jajkami, doprawiamy sol¹, pieprzem i
curry. Z tak przygotowanej masy formujemy ma³e kulki. Licie sa³aty lub
w³oskiej kapusty sparzamy i usuwamy grube nerwy i zawijamy w nie kulki. Uk³adamy je w ¿aroodpornym naczyniu, zalewamy mietan¹ i zapiekamy w gor¹cym piekarniku oko³o 45 minut.

&
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LEKKA ATLETYKA
Mistrzostwa Powiatu Olecko w
CZWÓRBOJU LA Szkó³ Podstawowych

Stadion MOSiR w Olecku - 19.05.2009r.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, OTSS,
POSS . Sêdzia g³ówny zawodów: Dariusz
Karniej. W zawodach wziê³y udzia³ reprezentacje szkó³: SP Judziki, SP G¹ski,
SP 4 Olecko, SP 3 Olecko, SP 1 Olecko.
WYNIKI DZIEWCZ¥T
1. SP 3 Olecko
- 1208 pkt
2. SP 1 Olecko
- 814 pkt
3. SP 4 Olecko
- 785 pkt
4. SP G¹ski
- 637 pkt
5. SP Judziki
- 626 pkt

LEKKA ATLETYKA
Mistrzostwa Powiatu Olecko w
TRÓJBOJU LA Szkó³ Podstawowych
Stadion MOSiR w Olecku - 19.05.2009r.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, OTSS,
POSS. Sêdzia g³ówny zawodów  Dariusz Karniej. W zawodach wziê³y udzia³
reprezentacje szkó³: SP Sokó³ki, SP Judziki, SP G¹ski, SP 4 Olecko, SP 3 Olecko, SP 1 Olecko.
WYNIKI DZIEWCZ¥T
1. SP 3 Olecko
- 574 pkt
2. SP 4 Olecko
- 437 pkt
3. SP 1 Olecko
- 422 pkt
4. SP Judziki
- 421 pkt
5. SP G¹ski
- 392 pkt
6. SP Sokó³ki
- 361 pkt
Indywidualnie dziewczêta:
1. Klaudia Klepacka (SP 3 Olecko) - 174 pkt
2. Karolina Kowalewska SP 3 Olecko) - 173
3. Paulina Pol (SP Judziki) - 156
WYNIKI CH£OPCÓW
1. SP Judziki
- 479 pkt
2. SP 3 Olecko
- 466 pkt
3. SP Sokó³ki
- 422 pkt

Indywidualnie dziewczêta:
1. Adriana Szarnecka (SP 3 Olecko) - 271 pkt
2.Adriana Retel (SP 3 Olecko) - 250 pkt
3.Gabrysia Mielech (SP 3 Olecko) - 248 pkt
WYNIKI CH£OPCÓW
1. SP 3 Olecko
- 995 pkt
2. SP1 Olecko
- 786 pkt
3. SP G¹ski
- 716 pkt
4. SP 4 Olecko
- 632 pkt
5. SP Judziki
- 542 pkt
Indywidualnie ch³opcy:
1. Bartosz Kijak (SP 3 Olecko) - 261 pkt
2. Damian Olszewski (SP 3 Olecko) - 218 pkt
3.Robert Buraczewski (SP G¹ski ) - 197 pkt
Pierwsze trzy zespo³y dziewcz¹t i
ch³opców oraz trzy najlepsze osoby in-

dywidualnie otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a najlepsze zespo³y równie¿ puchary.
Ogó³em w zawodach startowa³o 59
osób, w tym 29 dziewcz¹t. Opiekunem
dziewcz¹t z SP 3 Olecko na zawodach
by³ Dariusz Dwilewski, a szko³ê reprezentowa³y dziewczêta: Adriana Szarnecka,
Iga Sowulewska, Gabrysia Mielech, Magda
Falkiewicz, Marta Malinowska i Adriana Retel. Opiekunem ch³opców z SP 3
Olecko by³ Artur Szarnecki, a szko³ê reprezentowali uczniowie: Bartosz Kijak,
Damian Olszewski, Jakub Kopiczko, Micha³ Jakubiak, Hubert Zaniewski i Mateusz Janicki.

4. SP 1 Olecko
- 370 pkt
5. SP G¹ski
- 350 pkt
6. SP 4 Olecko
- 314 pkt
Indywidualnie ch³opcy:
1.Dawid Szmyga (SP Sokó³ki) - 150 pkt
2.Kamil Dreszliñski (SP 3 Olecko) - 145
3.Robert Szymanowski (SP Judziki) - 139
Pierwsze trzy zespo³y dziewcz¹t i
ch³opców oraz trzy najlepsze indywidualnie otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a
najlepsze zespo³y równie¿ puchary. Ogó-

³em w zawodach startowa³o 57 osób, w
tym 28 dziewcz¹t.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny dziewcz¹t
(SP 3 Olecko - opiekun Dariusz Dwilewski): Karolina Kowalewska, Klaudia
Klepacka, Aleksandra Wasilewska, El¿bieta Markowska, Aleksandra Kopiczko. Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny ch³opców
(SP Judziki - opiekun Roman Leniewski): Micha³ Korotko, Ariel Girtler, Jakub Czubak, Robert Szymanowski, Mateusz Rutkowski.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 357

Dokoñczenie ze s. 20.

Powoli koñcz¹ siê czasy, gdy opowiedzenie dowcipu o Kaczorach, okazanie pogardy dla prezydenta czy dla
PiS-u, okazanie entuzjazmu dla Tuska
ma byæ równoznaczne z otrzymaniem
swego rodzaju certyfikatu towarzyskiego
 jestem postêpowy, cool, a nawet
niekonformistyczny i odwa¿ny (w domyle: bo siepacze prezydenta mog¹
mnie w ka¿dej chwili zamkn¹æ w wiêzieniu na minimum 3 lata). Wielu jeszcze
tak ma i t³umaczy to sobie, ¿e dziêki
temu nale¿y do grona wiat³ej inteli-

gencji. No có¿... gratulujê zast¹pienia w³asnego mylenia i wniosków
gotowymi receptami wyczytanymi w
poczytnych gazetach czy us³yszanych
w prawilnych radiach i telewizjach.
Jak za komuny, propagandzici decyduj¹, a najwa¿niejszy jest Front Jednoci Narodu: jeden naród, jedna partia, jedna idea. I to siê sypie, bo nawet Guru i Bo¿yszcze postêpowej inteligencji zrobi³o tak¹ woltê, ¿e ju¿ nie
wiadomo jak t³umaczyæ, a za¿enowanie zmusza do opuszczenia wzroku. Ju¿

niewielu wierzy, ¿e maj¹ do czynienia
z koniem trojañskim. Co to za koñ, jeli przy osobie, któr¹ chce oszwabiæ
o tym mówi otwarcie. Có¿... Jeszcze
poogl¹damy jak rz¹d pracuje metodami Kaszpirowskiego i bêdzie hipnotyzowa³ swoich zwolenników: jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze... u innych jest gorzej. W czasach PRL te¿
stosowano z powodzeniem tê metodê,
¿e U innych jest gorzej... To ma nas
pocieszaæ. Mnie g... obchodz¹ inni...
Do poczytania za tydzieñ...
PAC

'
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LEKKA ATLETYKA
KOMUNIKAT Z ZAWODÓW LA
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Szkó³ Gimnazjalnych
Stadion MOSiR w Olecku 14.05.2009r.
Organizator: MOSiR Olecko, OTSS, POSS
Sêdzia g³ówny zawodów: Andrzej Kamiñski.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³ gimnazjalnych:
Gimnazjum wiêtajno, Sokó³ki, Babki
Oleckie, nr 2 Olecko, nr 1 Olecko oraz
OSW Olecko. Oto wyniki:
100 m dziewcz¹t :
1. Kaja Gierszewska (Gim. 2 Olecko) - 13,95
2. Beata Supronowicz (PG Sokó³ki) - 13,97
3. Monika Jegliñska (Gim. 1 Olecko) - 14,33
100 m ch³opców:
1. £ukasz Sock (OSW Olecko) - 12,60
2. Mateusz Królczyk (Gim. Babki Ol.) - 12,65
3. Dawid Ciszewski (Gim. Babki Ol.) - 12,70
300 m dziewcz¹t:
1. Anita Kukowska (PG Sokó³ki) - 50,62
2. Monika Jegliñska (Gim. 1 Olecko) - 50,77

3. Karolina Godlewska (Gim. wiêtajno) - 51,10
300 m ch³opców:
1. Krzysztof Marczuk (Gim. 2 Olecko) - 39,88
2. Kamil Barszczewski (Gim. 2 Olecko) - 42,28
3. Ernest Laszkowski (Gim.Babki Ol.) - 43,10
600 m dziewcz¹t:
1. Aleksandra Olszewska (Gim. 2 Olecko) - 1:51,40
2. Adrianna Ulikowska (Gim. 2 Olecko) 1:59,00
3. Urszula Rogacka (PG Sokó³ki) - 2:02,40
1000 m ch³opców:
1. £ukasz Wir¿yñski (Gim. 2 Olecko) 3:03,90
2. Sylwester Sak (Gim.wiêtajno) - 3:08,10
3. Daniel Ciszewski (Gim.Babki Ol. - 3:09,20
Skok w dal dziewcz¹t:
1. Natalia Rozmys³owska (PG Sokó³ki) - 4,19
2. Eliza Niewiarowska (Gim. 2 Olecko) - 4,00
3. Beata Supronowicz (PG Sokó³ki) - 3,97
Skok w dal ch³opców:
1. Dariusz Gr¹dzki (Gim. wiêtajno) - 5,17
2. Micha³ Trzcianowski (Gim. 2 Olecko) - 4,94
3. Kamil Czajewski (Gim. 1 Olecko) - 4,88
Pchniêcie kul¹ dziewcz¹t:
1. Sara Sawicka (PG Sokó³ki) - 8,80

SZACHY
W dniach 15-17.05.2009 roku w Gi¿ycku
zosta³ rozegrany X Miêdzynarodowy Turniej
Szachowy Juniorów o Puchar Burmistrza Miasta
Gi¿ycka. Olecko reprezentowali gracze MLKS Czarni: Marta Gryglas
(by³a mistrzyni juniorek i dwukrotna wicemistrzyni województwa warmiñsko-mazurskiego), Kamil Gryglas (dwukrotny mistrz
i dwukrotny wicemistrz województwa warmiñsko-mazurskiego

TENIS ZIEMNY
W nocy z 16 na 17 maja 2009 r. na kortach MOSIR, przy
lekkiej m¿awce, odby³ siê kolejny turniej tenisa ziemnego w
grze podwójnej. Do rywalizacji stanê³o piêæ par z Olecka, Suwa³k i £om¿y. Gry rozpoczê³y siê o godz. 19. a skoñczy³y
oko³o godz. 24. Po piêciu godzinach zmagañ zwyciêzcami zostali Adam Sty³a (£om¿a) i Robert Usarek (Suwa³ki) pokonuj¹c w finale parê z Olecka Andrzej i Kamil Bomber 6:2 ; 6:1.
Trzecie miejsce, po prawie 2 godzinach gry, wywalczyli Krzysztof
Pietranis i Patryk Aleksandrow - obaj z Suw³k.
Turniej zakoñczy³ wspólny grill.

2. Oxana Stadnicka (Gim. 1 Olecko) - 8,78
3. Daria Zarêbska (Gim.wiêtajno) - 8,14
Pchniêcie kul¹ ch³opców:
1. Damian Trzeciak (Gim.wiêtajno) - 11,19
2. Maciej Rakowski (Gim. 1 Olecko) - 10,14
3. Maciej Nowik (Gim. wiêtajno) - 9,72
Rzut oszczepem dziewcz¹t:
1. Joanna Kwiatkowska (Gim. 1 Olecko) 20,32
2. Sara Sawicka (PG Sokó³ki) - 8,70
Rzut oszczepem ch³opców:
1. Arek Myszczyñski (OSW Olecko) 32,00
2. Robert Wojciechowski (PG Sokó³ki) - 31,53
3. Jacek Ko³odziejski (Gim. 1 Olecko) - 31,04
Sztafeta 4 x 100 m dziewcz¹t:
1. PG Sokó³ki - 59,37
2. Gim. 2 Olecko - 59,77
3. Gim. 1 Olecko - 1:01,37
Sztafeta 4 x 100 m ch³opców:
1. Gim. 2 Olecko - 50,46
2. Gim. wiêtajno - 52,15
3. PG Sokó³ki - 52,98
Wymienione osoby otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o 114 zawodników (w tym 46 dziewcz¹t).

juniorów) oraz Konrad Konewko. W mocno obsadzonym
turnieju najlepiej zaprezentowa³a siê Marta Gryglas, zajmuj¹c 1. miejsce w kategorii dziewcz¹t do lat 18 i 3. miejsce w
rankingu ogólnym dziewcz¹t. Kamil Gryglas wywalczy³ 4.
miejsce w kategorii ch³opców do lat 12 i 15. miejsce w rankingu ogólnym ch³opców. Konrad Konewko  po raz pierwszy
startuj¹cy w turnieju klasyfikacyjnym  zdoby³ IV kategoriê szachow¹ i uplasowa³ siê na pozycji 9. w kategorii ch³opców
do lat 10 i 33. miejscu w rankingu ogólnym ch³opców.
Krzysztof Konewko  kierownik sekcji szachowej

TENIS ZIEMNY
W dniu 17.05.2009 r. na boiskach MOSiR odby³ siê Turniej Siatkówki Pla¿owej. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz Karniej. Do zawodów przyst¹pi³y cztery dru¿yny, które
rozegra³y mecze systemem ,,ka¿dy z ka¿dym.
Koñcowa kolejnoæ
1. Szymon Gutkowski - Pavel Ulasevich (Olsztyn ) - 6 pkt, 6:1
2. Wiktor Wo³odko - Maciej Obrêbski (Olsztyn ) - 5 pkt, 4:3
3. £ukasz Wrona - Marek Kraszewski (E³k) - 4 pkt, 4:5
4. Jakub Æwiklewski - Pawe³ Malinowski (E³k) - 3 pkt, 1:6
Zwyciêska para otrzyma³a puchar, a wszystkie dru¿yny
pami¹tkowe dyplomy . Ogó³em w turnieju startowa³o 8 osób.

W najbli¿sz¹ sobotê 30.05.2009 r. na stadionie MOSir w Olecku o godz. 15.00 odbêdzie siê II Olimpiada Milusiñskich. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy, a szczególnie najm³odszych!
W dniach 25-31.05.2009 r. na oleckich kortach trwaæ bêdzie IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisa Kobiet WTA Olecko CUP 2009.
To w Olecku swoje kariery zaczyna³y takie zawodniczki, jak: Marta Domachowska, Magdalena Kiszczyñska,
Agnieszka Radwañska i wiele innych. Przyjd, zobacz na ¿ywo jak graj¹ zawodniczki z czo³owych miejsc wiatowego rankingu!
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
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Premier przej¹³by rolê WSPANIA£EGO ROZJEMCY. A co to daje? Punkty
procentowe poparcia! Patrzcie, jak
zwi¹zkowcy tylko siê k³óc¹ i walcz¹, a
panu Premierowi chodzi o ich dobro...
Piêknie. Nie wysz³o. Wci¹gniêcie w tê
grê siê nie uda³o. Tak siê sk³ada, ¿e
socjologia i sposoby panowania nad
t³umem nie s¹ tylko dziedzin¹ studiowan¹ przez ludzi od wizerunku Rz¹du.
Propagowanie przez ludzi rz¹du opinii,
¿e zwi¹zkowcy to tylko wykonuj¹ polecenia PiS, okaza³o siê idiotyczne. Od

s³owa do s³owa dowiedzielimy siê, ¿e
stron¹ konfliktu, a raczej sporu, s¹ tak¿e
ludzie z OPZZ i bardzo trudno jest stwierdziæ, ¿e jest to z inspiracji czy za zgod¹ i poparciem PiS. Nawet us³u¿ni ideologi inteligencji dziennikarze, zaczynaj¹ mruczeæ pod nosem, ¿e coraz wiêcej
w obecnych rz¹dach jest propagandy,
efektów specjalnych, a nie wyników.
Ludzie po prostu zaczynaj¹ coraz wiêcej rozumieæ, ¿e dali siê ponieæ fali,
która zanios³a ich na bezdro¿a.
Dokoñczenie na s. 18.

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa po tygodniu. Nie
trwa³o to d³u¿ej ni¿ siedem dni. Ma³o
brakowa³o, abym nie pêk³ z ¿alu, ¿e
Tygodnik Olecki nie jest, na przyk³ad,
wydawany co dwa dni.
Z wielk¹ ciekawoci¹ czeka³em na
poniedzia³kow¹ debatê Premier  Zwi¹zkowcy. Wiedzia³em, ¿e ludzie z rz¹du
dbaj¹cy o wizerunek rz¹dz¹cych i samego premiera co wymyl¹, by zrobiæ co, co da przewagê ich liderowi.
Ju¿ w sobotê mog³em z czystym sumieniem za³o¿yæ siê, ¿e do tego spotkania nie dojdzie, gdy rz¹dowcy przedstawili pomys³, by oprócz Solidarnoci i OPZZ w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele jeszcze dwóch zwi¹zków zawodowych ze stoczni w Gdañsku. wietny manewr socjotechniczny!
Jak siê nie jest pewnym dobrej oceny
w³asnych wypowiedzi i postawy, to
nale¿y wprowadziæ element zamieszania lub  jak kto woli  rozproszenia
g³osów adwersarzy. Wprowadzenie do
dyskusji jeszcze dwóch przeciwników,
o których wiadomo, ¿e zrobi¹ wszystko by tylko zaistnieæ w t³umie, jest
doskona³ym posuniêciem w takiej rozgrywce. Po prostu jest to genialny przepis, który mia³ sprawiæ, by zwi¹zkowcy zaczêli dyskutowaæ sami ze sob¹, a

