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3 czerwca do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o pismo od Marsza³ka Województwa,
w którym informuje on o przyznaniu 16 milionów 830 tysiêcy 975,80 z³otych na
zadanie Centrum sportowo  rekreacyjno  kulturalne  hala widowiskowosportowa z p³ywalni¹ w Olecku.

Hala i basen

Bêdziemy mieli jeden z najnowoczeniejszych kompleksów sportowych w kraju.
Inwestycja zostanie zrealizowana w przeci¹gu trzech lat. Szerzej o niej w wywiadzie
z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim na str. 10-11.

Rajd
motocyklowy

Adam Andryszczyk wraz z innymi
mi³onikami motocykli wyrusza w motocyklowy rajd dooko³a Polski, z którego
co tydzieñ bêdziemy zamieszczaæ w TO
relacje. Zainteresowanych bie¿¹c¹ obserwacj¹ tego wydarzenia odsy³amy do strony internetowej www.fiuu.eu (zak³adka
podró¿e/podró¿ 2). Inne informacje równie¿
na stronie www.chopper.info.pl, której
administratorem jest Adam Andryszczyk.
Trasa rajdu: Sokó³ka, Wi¿ajny, Kowale Oleckie, Lidzbark Warmiñski, S³upsk,
winoujcie, Mylibórz, Bogatynia, Polanica Zdrój, ¯ywiec, Wo³osate, Bia³owie¿a, Sokó³ka. £¹czna d³ugoæ to oko³o 3000 km.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI

Fot. www.fiuu.eu

(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

ZPHU IMPULS

Grupa podczas pierwszego rajdu d³ugoci 1200 km  Lidzbark W., Wydminy, Go³dap, Mariampole (Litwa), Bia³ystok, Supral, Sokó³ka, Kowale Ol., Lidzbark.
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

Sezonowa Promocja:

SUPER PROMOCJA
Kup elektronarzêdzie marki Vulcan lub Tryton
 drugie otrzymasz za 1z³

 10%

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

ROWERY

Zapraszamy

(V29802)

(K7307)

szybko, tanio, bezpiecznie

Tel. (87) 520 44 46

(V26404)

(V26208)

Najwy¿sze ceny

KRONIKA
PO¯ARNICZA

* 5 kwietnia o 20.17 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Siejnik.
* 5 kwietnia o 20.26 zastêp OSP Kowale Oleckie
gasi³ po¿ar suchej trawy w Sto¿nem.
* 5 kwietnia o 20.35 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w Mo¿nych.
* 5 kwietnia o 20.39 zastêp OSP Wieliczki
gasi³ po¿ar suchej trawy w Jelitkach.
* 5 kwietnia o 21.40 zastêp OSP G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w lepiu.
* 5 kwietnia o 23.01 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Siejnik.
* 6 kwietnia o 9.17 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy ulicy Kociuszki.
* 6 kwietnia o 10.02 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Lesk.
* 6 kwietnia o 11.04 zastêpy: JRG PSP, OSP
Wieliczki i OSP Borawskie gasi³y po¿ar
budynków Mo¿nych.
* 6 kwietnia o 12.19 zastêp OSP Wieliczki
gasi³ po¿ar suchej trawy w Wieliczkach.
* 6 kwietnia o 14.49 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy ulicy Go³dapskiej.
* 6 kwietnia o 16.10 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy w wiêtajnie.
* 6 kwietnia o 16.58 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy ulicy Tartacznej.
* 6 kwietnia o 18.31 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy w Dunajku.
* 6 kwietnia o 18.50 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Lesk.
* 6 kwietnia o 20.08 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Lesk.
* 6 kwietnia o 20.35 zastêp OSP G¹ski gasi³ w lepiu po¿ar suchej trawy.
* 6 kwietnia o 20.16 zastêp OSP Ciche gasi³ w Niemstach po¿ar suchej trawy.
* 7 kwietnia o 11.20 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy osiedlu Siejnik.
* 7 kwietnia o 12.35 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w Jakach.
* 7 kwietnia o 13.00 zastêp JRG PSP otwiera³ przy placu Wolnoci zatrzaniête drzwi
mieszkania.
* 7 kwietnia o 13.20 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy ulicy Wiejskiej.
* 7 kwietnia o 15.30 zastêp OSP Wieliczki
gasi³ po¿ar suchej trawy w Wieliczkach.
* 7 kwietnia o 18.15 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar suchej trawy oraz altany ogrodowej na ogródkach dzia³kowych Ruczaj.
* 7 kwietnia o 18.45 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy w Lenikach.
* 7 kwietnia o 20.19 zastêp JRG PSP gasi³
na osiedlu Lesk po¿ar suchej trawy.
* 7 kwietnia o 21.11 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy w wiêtajnie.
* 7 kwietnia o 21.14 zastêp OSP G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w lepiu.
* 8 kwietnia o 11.40 zastêp OSP Kowale Oleckie
gasi³ po¿ar suchej trawy w Sto¿nem.
* 8 kwietnia o 15.40 zastêp JRG PSP i OSP
Kowale Oleckie gasi³y po¿ar suchej trawy w £êgowie.
* 8 kwietnia o 16.52 zastêp JRG PSP gasi³
przy ulicy Kolejowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
* 8 kwietnia o 17.05 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy w £ê-

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
gowie.
* 8 kwietnia o 17.05 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy alei Wojska Polskiego.
* 8 kwietnia o 17.28 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy w Rosochackich.
* 8 kwietnia o 19.13 zastêp JRG PSP gasi³
po¿ar suchej trawy przy alei Zwyciêstwa.
* 8 kwietnia o 19.50 zastêp OSP G¹ski gasi³
po¿ar suchej trawy w Kukowie.
* 8 kwietnia o 20.10 zastêp OSP Szczecinki
gasi³ po¿ar suchej trawy w Imionkach.
* 8 kwietnia o 21.15 zastêp OSP Ciche gasi³
po¿ar suchej trawy w Cichym.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

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
(V18410)

Festyn
w Wieliczkach

W dniu 29 maja w Wieliczkach odby³ siê festyn w zwi¹zku z otwarciem tam
siedziby firmy Roztop, która oferuje
g³ównie maszyny rolnicze. Brali w tym
udzia³ samorz¹dowcy z pow. oleckiego,
m.in. wójt Wieliczek Jan Jakimowicz oraz
rolnicy, obecni i przyszli klienci firmy
Roztop. W ramach festynu rolnicy mogli
zapoznaæ siê z aktualn¹ ofert¹ handlow¹ firmy, wzi¹æ udzia³ w konkursach, posmakowaæ jad³a regionalnego firmy cateringowej z Raczek, uzyskaæ porady u
specjalistów z oleckiego oddzia³u WODR
Olsztyn i skorzystaæ z oferty kiermaszu
kwiatów, rolin ozdobnych i nasion. (jod)

DY¯URY APTEK

KOPALNIA KRUSZYWA
(V30002)
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 10.06.2009r., ul. Sk³adowa 6
 11.06.2009r., ul. Zielona 37
 12.06.2009r., ul. Kolejowa 15
 13.06.2009r., ul. 11 Listopada 9
 14.06.2009r., pl. Wolnoci 25
 15.06.2009r., ul. Zielona 35
 16.06.2009r., ul. Sk³adowa 6

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:

 Marta Bochenek
 Krystyna Che³miñska
 Józefina D¹bek
 Adam Gozdecki
 Adam Mieduñ
 Ewa M. ¯ukowska
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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Wielki maraton rowerowy

Ju¿ po raz kolejny Ziemia Olecka gociæ bêdzie mi³oników aktywnej formy wypoczynku, jak¹ jest turystyka rowerowa. W Kowalach Oleckich 14 czerwca br. odbêdzie siê trzeci
etap ogólnopolskiej imprezy Gwiazda Mazurska MTB Marathon. Organizatorami s¹ Stowarzyszenie Rowerowe Zielony
Szlak, Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, Powiat Olecki, Gmina
Kowale Oleckie i Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej.
Uczestnicy mog¹ sprawdziæ siê na dystansie Mega z Kowal Oleckich do E³ku b¹d dystansie Hobby, którego 18 kilometrowa trasa bêdzie mia³a swój start i metê w Kowalach Oleckich.
Chêtni do udzia³u w rowerowym wydarzeniu mog¹ bezp³atnie
dojechaæ wraz z rowerem z Olecka. Na dworcu PKS w Olecku
oko³o godziny 9.40 w niedzielê bêdzie czeka³ autokar dla tych,
którzy nie dysponuj¹ w³asnym rodkiem transportu. Organizatorzy zapraszaj¹ do wspólnej zabawy wszystkich mieszkañców oraz goci Ziemi Oleckiej. Ponadto Gmina Kowale Oleckie zaprasza w tym dniu na festyn z wieloma atrakcjami.
Katarzyna Sawicka

Sukces laureatek Gratki

W dniach 28-31 maja w E³ku odby³ siê przegl¹d piosenki
dzieciêcej i m³odzie¿owej XV Z³ota Nutka. Reprezentantki
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate,
laureatki oleckiej Gratki dla nastolatka, zdoby³y pierwsze
miejsca i Z³ote Nutki przegl¹du:
* Agnieszka £azarska  w kategorii klas IV-VI piosenk¹
Tabliczka muzyczka
* Anna Jarz¹bska  w kategorii klas gimnazjalnych piosenk¹
Boskie Buenos.
Gratulujemy m³odym wykonawczyniom oraz ich rodzicom,
wychowawcom i instruktorom.
RS

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
8 czerwca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
16.00  rozpoczêcie kursu dla kierowców szkole Jerzego Miliszewskiego (aleje Lipowe)
10 czerwca (roda)
10.00  czytanie dzieciom, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku Oddzia³ dla Dzieci, Plac Wolnoci 22
12 czerwca (pi¹tek)
17.00  X-men geneza: Wolverine, film, kino Mazur
17.00  Tatarak, film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
13 czerwca (sobota)
17.00  X-men geneza: Wolverine, film, kino Mazur
17.00  Tatarak, film, kino Mazur
15 czerwca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
19 czerwca (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
14 czerwca (niedziela)
19.00  premiera musicalu Metamorfozy, sala kina Mazur
18 czerwca (czwartek)
16.00  Scena Przedszkolaka  VIII Miejsko-Gminny Przegl¹d
Twórczoci Dzieciêcej, sala kina Mazur
19 czerwca (pi¹tek)
16.00  Scena Przedszkolaka  VIII Miejsko-Gminny Przegl¹d
Twórczoci Dzieciêcej, sala kina Mazur
20 czerwca (sobota)
16.00  wieczór premier grup teatralnych, sala Teatru AGT
(V28303)

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

MEBLE
W sobotê 6 bm. odby³ siê II Festyn Sporowo-Budowlany
organizowany przez firmê Kram, z którego dochód przeznaczono na organizacjê kolonii letnich dzieciom. O szczegó³ach
imprezy za tydzieñ.
Fot. Boles³aw S³omkowski.

STYLOWE

HOLENDERSKIE

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

RENOWACJA MEBLI

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

(V27903)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28003)

"
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Niepe³nosprawni s¹ wród nas

4 czerwca odby³a siê wojewódzka
konferencja Integracja osób niepe³nosprawnych we wszystkich formach ¿ycia spo³ecznego. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Powiatow¹ Radê Spo³eczn¹ ds. Osób Niepe³nosprawnych. Jej
goæmi byli wszyscy przedstawiciele
powiatowych rad z ca³ego województwa
warmiñsko-mazurskiego. Na koniec obrad uchwalono Deklaracjê, której treæ
publikujemy. Wszyscy uczestnicy podjêli zobowi¹zanie do rozpowszechniania
deklaracji w ca³ym województwie.
O konferencji wypowiedzia³a siê (5
czerwca) wicestarosta olecki Maria Wanda
Dzienisiewicz: G³ównym tematem, oprócz
przedstawiania dowiadczeñ, praktyk,
osi¹gniêæ powiatu oleckiego i gmin, by³o
przes³anie, ¿e integracja siê po prostu
odbywa. Odbywa siê w ró¿nych miejscach, w ró¿nym zakresie, niemniej dzia-

³anie to wymaga promocji. Wokó³ przecie¿ widaæ, ¿e ca³a organizacja ¿ycia spo³ecznego przeznaczona jest dla osób pe³nosprawnych. Nadal remontuje siê obiekty
publiczne nie w pe³ni dostosowuj¹c je
do u¿ytkowania dla osób niepe³nosprawnych. Zwyczajnie, my, pe³nosprawni, zapominamy o ogromnej liczbie mieszkañców naszego województwa, naszego
powiatu, naszej gminy.
Podczas konferencji zosta³y przytoczone liczby. Na 35 tysiêcy mieszkañców powiatu, 3534 osoby to s¹ osoby
niepe³nosprawne. 10% to jest ogromna
liczba! W skali kraju jest to ponad 5,5
miliona obywateli. Na ulicach jednak takich
ludzi nie widzimy. Wynika z tego, ¿e nie
czuj¹ siê z nami dobrze.
Wszyscy uczestnicy konferencji, po
dyskusji, przytaczanych przyk³adach, opisywanych dowiadczeniach postanowili

przyj¹æ deklaracjê w sprawie d¹¿enia do
pe³nego dostêpu osób niepe³nosprawnych do praw obywatelskich, spo³ecznych, kulturalnych i edukacyjnych poprzez promocjê dzia³añ na rzecz ich pe³nego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.
W deklaracji sformu³owane zosta³y
ogólne myli i tendencje dzia³añ. Uczestnicy
Konferencji zobowi¹zali siê sami do ich
promocji. Zosta³a te¿ przekazana proba do przedstawicieli wszystkich szczebli samorz¹dów województwa warmiñsko-mazurskiego, aby zacz¹æ dostrzegaæ
potrzeby ponad 200 tysiêcy jego niepe³nosprawnych mieszkañców.
Mówilimy podczas Konferencji o
rehabilitacji spo³ecznej, która jest na bardzo
dobrym poziomie, jednak gdy mówimy
o rehabilitacji zawodowej, to osi¹gniêcia w tym zakresie s¹ dopiero pocz¹tkiem zmian  powiedzia³a W. M. Dzienisiewicz.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Olecku.

Deklaracja w sprawie

d¹¿enia do pe³nego dostêpu osób niepe³nosprawnych do praw obywatelskich, spo³ecznych, kulturalnych i edukacyjnych poprzez promocjê dzia³añ na rzecz pe³nego uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie.
Bior¹c pod uwagê, ¿e w województwie warmiñsko-mazurskim osoby niepe³nosprawne stanowi¹ blisko 15% ludnoci, ¿e do g³ównych przyczyn niepe³nosprawnoci nale¿¹ choroby, wypadki i
warunki powoduj¹ce niepe³nosprawnoæ
wród osób starszych, oraz ¿e oczekuje
siê, i¿ liczba osób starszych i niepe³nosprawnych bêdzie ci¹gle rosn¹æ, miêdzy
innymi z powodu coraz d³u¿szego trwania ¿ycia, przyjmuj¹c, ¿e niepopieranie
praw niepe³nosprawnych obywateli oraz
nie zagwarantowanie im równych szans
jest naruszeniem godnoci ludzkiej

Uczestnicy Konferencji deklaruj¹, ¿e
podejm¹ starania i przyczyni¹ siê do zmniejszania na poziomie regionalnym i lokalnym, bez wzglêdu na ich charakter, wszelkich barier integracji, np. psychologicznych, edukacyjnych, zwi¹zanych z rodzin¹, kulturowych, spo³ecznych, zawodowych, finansowych i architektonicznych, miêdzy innymi poprzez promowanie praw osób niepe³nosprawnych do
niezale¿noci, do pracy, do powszechnego uczestnictwa w wydarzeniach spo³eczno-kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

Uczestnicy Konferencji zwracaj¹ siê
do przedstawicieli wszystkich szczebli
samorz¹dów województwa warmiñskomazurskiego, aby jeszcze szerzej dostrze¿ono potrzeby ponad 200 tysiêcy mieszkañców naszego regionu i podjêto mo¿liwie najszersze dzia³ania w celu podnoszenia jakoci ¿ycia osób niepe³nosprawnych, promocji praw i pe³nego ich uczestnictwa w spo³eczeñstwie na wszystkich
poziomach spo³ecznoci lokalnych we
wspó³pracy z sektorem prywatnym i organizacjami pozarz¹dowymi.
Deklaracja przyjêta przez konferencjê Rehabilitacja i integracja osób niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim,
która odby³a siê w dniu 4 czerwca 2009
roku w Olecku, powiat olecki, województwo
warmiñsko-mazurskie.
Olecko, 4 czerwca 2009 r.

#
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Bezp³atna oferta edukacyjna dla doros³ych

Mazury od rodka

W maju w powiecie oleckim, podobnie jak w ca³ym regionie
Warmii i Mazur, rozpocz¹³ siê cykl spotkañ kawiarenek edukacyjnych w ramach projektu kszta³cenia ustawicznego dla osób
doros³ych, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Kapita³ Ludzki Narodowa
Strategia Spójnoci. Projekt ten realizuje na terenie naszego województwa Stowarzyszenie M³odych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie.
Pierwsza kawiarenka edukacyjna odby³a siê 2 czerwca w Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku. Uczestniczy³o w niej 22
uczniów II klasy Technikum Informatycznego. W jej ramach uczniowie
otrzymali informacje o celach projektu. Uczniowie ZST obejrzeli
filmy, a na koniec spotkania doradca zawodowy M. Chlebus
sporz¹dzi³a z chêtnymi 8 ankiet doradztwa zawodowego.
Kolejne kawiarenki, w których mo¿e uczestniczyæ ka¿dy mieszkaniec pow. oleckiego w wieku od 18 do 64 lat, odbêd¹ siê: 9
czerwca o godz. 12. w Domu Dziecka w Olecku, 10 czerwca o
godz. 14. w PCPR Olecko i 19 bm. o godz. 16. w ZDZ Olecko.
Jeszcze w czerwcu odbêdzie siê ostanie, pi¹te spotkanie w ramach projektu.
Na spotkania w kawiarence edukacyjnej serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Dariusz Josiewicz

Pod tytu³em, który wy¿ej ukaza³a siê nowa ksi¹¿ka Wojciecha Marka Darskiego. Polecam Pañstwu ten przewodnik
po Mazurach. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na rozdzia³
Mazury Garbate  Olecko i okolice. Znajdziecie tam wiele
ciekawostek i piêkne zdjêcia oraz propozycjê dotycz¹c¹ tras
wycieczek.

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

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V30702)

(V28103)

(V25605)

(Bedeker dla przyjació³)

Wojciech Marek Darski, Mazury od rodka (Bedeker
dla przyjació³), Wydawnictwo Mazurskie, Gizycko 2009,
stron 216, 334 kolorowe fotografie

Siêgnij po wiêcej

$
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Zwyciêzcy
konkursu
Szybki PIT

Do konkursu og³oszonego przez Urz¹d
Skarbowy w Olecku przyst¹pili uczniowie z SP4 w Olecku. Sporód wszystkich
nades³anych prac piêæ z naszej szko³y
zosta³o nagrodzonych. I miejsce zaj¹³
Maciej Fieæko z kl. IVb, II miejsce  Paulina
Maciejewska z kl. IVb, III miejsce  Kacper Tez z kl. Ib, dwa wyró¿nienia: Mateusz Kis³owski i Emilia Naruszewicz z
kl. Ib. Wszyscy uczniowie swoje prace
wykonali pod nadzorem p. Katarzyny Fieæko.

Zwiedzamy Litwê

22 maja br. o godzinie 4 rano, w strugach deszczu, uczniowie z SP4 w Olecku zebrali siê przed budynkiem szko³y.
Organizator wycieczki, p. Katarzyna Fieæko, sprawdzi³a listê obecnoci i okaza³o siê, ¿e mimo padaj¹cego deszczu uczniowie wraz z rodzicami i babciami przybyli punktualnie. Z Olecka
ruszylimy prosto do K³ajpedy, gdzie zawitalimy o godzinie
10.30. Wszyscy cieszyli siê, ¿e po tak d³ugiej i mêcz¹cej drodze deszcz nie pada i jestemy na miejscu. Do Delfinarium
musielimy przeprawiæ siê promem, a póniej kolejk¹ - to by³a
prawdziwa frajda! Wszystkich zaskoczy³ pokaz tresury delfinów i fok. Ca³e szczêcie, ¿e siedzielimy wysoko, bo ten kto
usiad³ blisko basenu, po pokazie wychodzi³ mokry. Dzieci nie
szczêdzi³y swoich r¹k do oklasków. Po pokazie udalimy siê
do Muzeum Morza. Wielkie akwaria zachwyci³y wszystkich
uczestników wycieczki. Z powrotem wracalimy pieszo podziwiaj¹c stare chaty rybackie i okrêty. Du¿o wra¿eñ dostarczy³
równie¿ spacer po Starym Miecie w K³ajpedzie.
Oko³o godziny 14. udalimy siê do Kowna. W Kownie
bylimy w Muzeum Zwierz¹t. By³o to niesamowite prze¿ycie,
¿e moglimy podejæ tak blisko do dzikich zwierz¹t, które ¿yj¹
na naszej planecie. Urokliwe jest równie¿ Stare Kowno.

O godzinie 20. udalimy siê w drogê powrotn¹ do Polski.
Oczywicie nie moglimy omin¹æ Mac Donalda. By³a to jedna
z wielu atrakcji wycieczki. O godzinie 23 zawitalimy do Olecka.
Mimo zmêczenia wszystkim dopisywa³y humory i planowalimy gdzie w przysz³ym pojedziemy na kolejn¹ wycieczkê.
Dziêkujemy pani Gra¿ynie Ho³owni i pani Jolancie Wojtkowskiej, a w szczególnoci pani Katarzynie Fieæko za opiekê
na wycieczce i stworzenie bardzo rodzinnej i sympatycznej atmosfery.
Zadowolona Babcia

Konkurs Plastyczny Têcza

W kwietniu przysz³y wyniki VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego Têcza organizowanego przez Akademiê Sztuk Piêknych w Warszawie. Cieszy fakt, ¿e uczennica
kl. VIa, Karolina Fieæko, zajê³a II miejsce w województwie w
kategorii m³odzików, uczeñ kl. IVb, Maciej Fieæko zaj¹³ I miejsce w powiecie w kategorii m³odzików, uczeñ klasy IIIa, Micha³ Domasik zaj¹³ drugie miejsce w powiecie w kategorii
maluch. Wszyscy uczniowie uczêszczaj¹ na zajêcia plastyczne do p. Katarzyny Fieæko.

%
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Relacja z wyjazdu
do SGGW w Warszawie

W efekcie realizacji powiatowego projektu I Ty mo¿esz
zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia 47 uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego w Olecku w dniach
21-22 maja 2009 r. pozna³o najstarsz¹ uczelniê rolnicz¹ w kraju
 Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Muzeum SGGW
Komunikowania i Doradztwa SGGW. Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni po ró¿nych wydzia³ach uczelni.
Poznali uczelniê, ale te¿ oferowane kierunki kszta³cenia, zasady naboru, programy
stypendialne itp. Po zajêciach by³ czas
na zwiedzanie Wilanowa, Starego Miasta, ale tak¿e galerii handlowych.
Projekt powiatowy I Ty mo¿esz zrobiæ
karierê! Zrealizuj swoje marzenia bêdzie
realizowany do 30.07.2010 roku. Obecnie m³odzie¿ z opiekunami rozpoczê³a przygotowania do Dnia Otwartego SzkolnePami¹tkowe zdjêcie przy grobie
nieznanego ¿o³nierza
Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas II uczêszczaj¹cy na zajêcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego i
przedsiêbiorczoci. Dziêki pozyskanej
dotacji z dzia³ania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wyjazd by³
bezp³atny, a uczestnikom zapewniono
transport, ubezpieczenie, wy¿ywienie i
nocleg w campusie na terenie Uczelni.
G³ównym celem wyjazdu by³ udzia³
w wyk³adach z asertywnoci i komunikacji spo³ecznej. Poprowadzi³a je Profesor dr hab. Krystyna Krzy¿anowska,
Kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji,

Zajêcia w SGGW.
go Orodka Kariery  Miasteczka Zawodów. Impreza odbêdzie siê na terenie
szko³y w czerwcu br. Do koñca roku szkolnego doradca zawodowy i psycholog
prowadz¹ zajêcia pozalekcyjne i konsultacje. We wrzeniu 2009 r. rozpocznie siê
nowy nabór na zajêcia, serdecznie zapraszamy!
Halina Bogdañska
Kierownik Projektu
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pami¹tkowe zdjêcie przed pa³acem rektorskim.

Projekt I Ty mo¿esz zrobiæ
karierê! Zrealizuj swoje marzenia!"
wspó³finansowany ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

&
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II Olecka Olimpiada
Milusiñskich

30 maja br. o godzinie 15:00 na stadionie miejskim w Olecku zgromadzili siê m³odzi sportowcy by wzi¹æ udzia³ II Oleckiej Olimpiadzie Milusiñskich.
Organizatorzy podzielili milusiñskich na szeæ grup wiekowych. Zgodnie z regulaminem ka¿dy uczestnik zmagañ sportowych móg³ wzi¹æ udzia³ w maksymalnie dwóch konkurencjach w swojej kategorii wiekowej. Zaczê³y najm³odsze dzieci
ale niestety, gwa³towny deszcz uniemo¿liwi³ dokoñczenie rywalizacji. Tylko najm³odsi sportowcy dokoñczyli w czterech
konkurencjach swoje zmagania i odebrali zas³u¿one medale.
Organizatorzy: Urz¹d Miejski w Olecku, MOSiR, postanowili
przenieæ dokoñczenie olimpiady na 5 wrzenia br. Mamy
nadziejê,¿e tym razem pogoda nie sp³ata nam figla i nie pokrzy¿uje planów.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

UWAGA - KONKURS!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku Oddzia³
dla dzieci oraz Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku organizuj¹ konkurs

MOJA PIERWSZA KSI¥¯KA

do którego zapraszaj¹ dzieci w wieku od 8 do 10 lat.
· Praca powinna mieæ formê ksi¹¿ki: ok³adka, strona tytu³owa
oraz ilustracje.
· Na stronie redakcyjnej w stopce wydawniczej nale¿y umieciæ informacjê zawieraj¹c¹: imiê, nazwisko, wiek i adres autora.
· Forma literacka i treæ dowolna, objêtoæ do 10 stron.
· Termin sk³adania prac - do 30 czerwca 2009r. na Oddziale dla
Dzieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w godzinach
pracy placówki.
· Atrakcyjne nagrody!
Rozstrzygniêcie konkursu i rozdanie nagród nast¹pi w lipcu.
Informacje: tel. (087) 520 23 22 (Krystyna Karczewska)
www.przystanek.pl/biblioteka.html

NABÓR 2009/2010

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego w Olecku
og³asza nabór na rok szkolny 2009/2010
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 DO KLASY O
 DO KLASY I
Spo³eczne Gimnazjum STO
 DO KLASY I
Klasy poszczególnych oddzia³ów mog¹ liczyæ maksymalnie
do 16 uczniów, o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO
 DO KLASY I
Przyjêcie kandydatów do kl. I Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

Zielona Gê

3 czerwca w sali kina Mazur odby³ siê VI Powiatowy
Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Teatralnych Zielona Gê. Wyst¹pi³y
w nim grupy skupiaj¹ce m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu oleckiego. Zespo³y zaprezentowa³y
dowolne formy teatralne o ró¿norodnej tematyce.
Rada Artystyczna w sk³adzie: Renata Dunaj, Bo¿ena Ga³¹zka, Janina Szczêsna, Jadwiga Wasilewska przyzna³a nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia
* I nagroda  Du¿a Zielona Gê  Zespó³ Baniowe Wrota
z Centrum Edukacji przy rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku za spektakl Porwanie Rusa³ki
* II nagroda  Du¿a Zielona Gê  Zespó³ Teatralny ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Olecku za kostiumy i pomys³ spektaklu Trupa Pana Dropsa
* III nagroda  Du¿a Zielona Gê  Teatrzyk pod Krzakiem
Dzikiej Ró¿y z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich  za
muzykê i scenografiê spektaklu Cudaliñscy
* IV nagroda  Ma³a Zielona Gê  zespó³ Czwóreczka ze
Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku  za udzia³ w przegl¹dzie z przedstawieniem Sen Doroty.
Nagrody indywidualne:
* Marzannie Walczyk Surowiec  Du¿a Zielona Gê za re¿yseriê spektaklu Porwanie Rusa³ki
* Tomkowi Dec  Ma³a Zielona Gê za rolê krasnala w spektaklu Porwanie Rusa³ki
* Katarzynie Czarneckiej z zespo³u Figielek  za rolê Piotrowskiego w spektaklu Gdzie jest Piotrowski? ze Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Olecku, Zespó³ Szkó³ w
Babkach Oleckich, wspó³praca  Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate.
jamach

VII Regionalna Olimpiada
Osób Niepe³nosprawnych

Po raz siódmy w gocinnej hali sportowej ZST Olecko
spotkali siê uczestnicy WTZ i klas integracyjnych z woj. warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego oraz Wi³kawiszek na Litwie,
aby rywalizowaæ w tenisie sto³owym w 10. kategoriach.
Imprezê otworzy³ kierownik WZT Olecko, tradycyjny gospodarz turnieju Kazimierz Iwanowski, który przekaza³ ¿yczenia sportowej rywalizacji wszystkim sportowcom równie¿ w imieniu
honorowego patrona olimpiady Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego.
Turniej z roku na rok cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. W zawodach wziê³o udzia³ 70 niepe³nosprawnych zawodników z 15 klubów, po raz pierwszy goszczono uczestników
z Litwy. Wszyscy bior¹cy udzia³ zostali uhonorowani pami¹tkowym medalem i dyplomem, otrzymali równie¿ drobne upominki.
W organizacji imprezy pomagali liczni wolontariusze z oleckich szkó³. Na pocz¹tku imprezy wszyscy uczestnicy przemaszerowali po hali, a
po wrêczeniu
nagród i medali
pierwszym szeciu najlepszym
w ka¿dej kategorii sportowcy
wraz ze swoimi
opiekunami zatañczyli przy hicie grupy Queen We are the
champions.

'
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ZAWODY
SPORTOWO-PO¯ARNICZE

W dniu 31 maja 2009 roku przeprowadzono na stadionie
miejskim w OLECKU zawody sportowo-po¿arnicze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych powiatu oleckiego, w których wziê³y
udzia³ 24 Dru¿yny, w tym 12 m³odzie¿owych  6 dziewczêcych
i 6 ch³opiêcych.

3. LENARTY
4. MAZURY
5. WIÊTAJNO
6. KOWALE OLECKIE

 1001 pkt
 995 pkt
 986 pkt
 940 pkt

Komisjê sêdziowsk¹ stanowili funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w E³ku, a sêdzi¹ g³ównym
zawodów by³ m³. bryg. Wojciech Nartowicz.
Zawody rozegrane zosta³y w czterech konkurencjach:
· w kategorii MDP: rozwiniêcie bojowe oraz bieg sztafetowy
400 metrów z przeszkodami,
· w kategorii OSP gr. A: æwiczenia bojowe i sztafeta po¿arnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

W grupie A - mêskie dru¿yny po¿arnicze - klasyfikacja
ogólna:
1. Dru¿yna OSP BORAWSKIE  93,34 pkt
2. Dru¿yna OSP KLESZCZEWO  97,5 pkt
3. Dru¿yna OSP SZCZECINKI  100,5 pkt
Pozosta³e miejsca w klasyfikacji generalnej zajê³y dru¿yny:
4. OSP MAZURY
 101,8 pkt
5. OSP WIELICZKI
 102,2 pkt
6. OSP WIÊTAJNO
 102,6pkt
7. OSP CICHE
 104,2 pkt
8. OSP LAKIELE
 104,6 pkt
9. OSP MARKOWSKIE
 108,4 pkt
10. OSP KOWALE OLECKIE
 109,6 pkt
11. OSP CIMOCHY
 112,4 pkt
12. OSP SOKÓ£KI
 146,12 pkt
Kolejnoæ czo³owych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia siê nastêpuj¹co:
W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych
GRUPA DZIEWCZ¥T
1. MAZURY
2. G¥SKI
3. WIÊTAJNO
4. WIELICZKI
5. KOWALE OLECKIE
6. LENARTY
GRUPA CH£OPCÓW
1. G¥SKI
2. WIELICZKI

 1010 pkt
 1009 pkt
 1001 pkt
 999 pkt
 997 pkt
 987 pkt
 1021 pkt
 1014 pkt

Fot. Archiwum PSP Komenda w Olecku
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Bêdziemy mieli jeden z najnowoczeniejszych kompleksów sportowych w kraju. Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski.

Hala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹ w Olecku!

BMB: - Panie Burmistrzu to niebywa³y sukces. Z moich rozmówców ma³o
kto wierzy³, ¿e gmina otrzyma tak du¿¹
dotacjê.
WO:  Do podzia³u by³o 33 miliony
840 tysiêcy z³otych. Czêæ tych pieniêdzy otrzyma³y trzy inne gminy, które by³y
na licie rankingowej przed nami. Miasto Braniewo otrzyma³o 10 milionów 49
tysiêcy z³otych, Akademicki Zwi¹zek Sportowy na rozbudowê infrastruktury sportowej w Wilkasach ko³o Gi¿ycka otrzyma³ 2 miliony 994 tysi¹ce z³otych i gmina miasto E³k na modernizacjê obiektów
sportowych MOSiR otrzyma³ 3 miliony
965 tysiêcy z³otych. Resztê z tych programów, jak zsumowano tamte wnioski,
pozostawiono nam. Dostalimy wiêc 16
milionów 830 tysiêcy 975,8 z³otych.
BMB:  W pimie jest zapisane pytanie: czy gmina wyra¿a zgodê na obni¿enie dofinansowania?
WO:  Tak! Bo nasz wniosek opiewa³ na du¿o wiêksz¹ kwotê  na 22 miliony 74 tysi¹ce z³otych. Ale jak tu nie
braæ prawie 17 milionów?
BMB:  W jednym z poprzednich
wywiadów mówi³ Pan, ¿e nawet gdyby
otrzyma³ Pan jeszcze mniejsze dofinansowanie, to hala by powsta³a.
WO:  Nie ma wyjcia. Je¿eli teraz
hali nie zbudujemy, to ju¿ nigdy nie bêdziemy mieli dogodniejszych warunków
do realizacji tego zadania. Zaraz, za kilka minut, jadê do Urzêdu Marsza³kowskiego. Wiozê tam pismo  poprawione
studium wykonalnoci, i ¿e wyra¿amy zgodê na tê kwotê.
BMB:  A co z brakuj¹cymi kilkoma milionami?
WO:  Bêdê czyniæ starania, aby
brakuj¹ce pieni¹dze dostaæ w Minister-

stwie Sportu i Turystyki. Ju¿ wczeniej
prowadzi³em w tym celu rozmowy. W
nastêpnym tygodniu jestem umówiony
z ministrem sportu. Prawdopodobnie tê
kwotê otrzymamy. W sumie bêdziemy
mieli te 22 miliony 74 tysi¹ce. Jest to
tyle, ile maksymalnie na tê inwestycjê
mo¿emy dostaæ. Jej realizacja jest dofinansowana z tzw. pomocy publicznej, wiêc
wed³ug prawa pomoc ta nie mo¿e przekroczyæ 50% jej kosztów. Ca³a inwestycja opiewa na kwotê 46 milionów, 131
tysiêcy.
BMB:  Jak d³ugo bêdzie budowany kompleks?
WO:  Inwestycjê zaplanowalimy
na trzy lata. Zakoñczenie budowy nast¹pi w 2012 roku.
BMB:  Trzy lata?
WO:  Nasz bud¿et nie pozwoli³by
na wczeniejsz¹ realizacjê inwestycji.
Technicznie te¿ by³oby ciê¿ko zrealizowaæ tak wielkie przedsiêwziêcie.

BMB:  A co z bud¿etem? Jak bêdzie w tym czasie realizowany?
WO:  Najpierw musimy og³osiæ i
rozstrzygn¹æ przetarg. Wtedy zobaczymy jaka bêdzie ostateczna kwota. Bêdzie
to, bez wzglêdu na jej wysokoæ, du¿y
wysi³ek finansowy dla gminy. Planujemy wyemitowaæ wieloletnie obligacje. W
tej chwili warunki ich emisji nie s¹ jeszcze ustalone. Chcê jednak roz³o¿yæ ich
sp³atê na wiele lat. Chcê, by okres karencji pierwszej raty by³ maksymalnie wyd³u¿ony.
Uwa¿am, ¿e ten kompleks ma s³u¿yæ
miastu przez dziesiêciolecia, dla wielu pokoleñ. Dlatego mylê, ¿e i nastêpne pokolenia powinny równie¿ ponosiæ koszt
tak wielkiej i cennej inwestycji. Realizacja przedsiêwziêcia jest olbrzymi¹ szans¹ dla Olecka.
Je¿eli zmodernizujemy dwa stadiony,
(a zrealizujemy to na pewno do koñca
czerwca przysz³ego roku) i wykonamy
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halê z basenem, to bêdziemy mieli wspania³y
sportowy kompleks. Obiektów o podobnej
randze mo¿na bêdzie policzyæ w Polsce
na palcach jednej rêki.
BMB:  Taki obiekt stymuluje rozwój miasta.
WO:  Jestem pewien, ¿e tak bêdzie.
Przede wszystkim, to bêd¹ nowe miejsca pracy, rozwój bazy hotelowej, gastronomicznej. S¹ te¿ i zyski, których nie
da siê po prostu wyliczyæ. Przecie¿ bêdzie jeszcze wielka promocja miasta. Przecie¿ bêd¹ tutaj przyje¿d¿ali sportowcy
nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Obiekt
bêdzie przepiêknie po³o¿ony nad jeziorem i bêdzie mia³ szereg innych walorów. Ukoñczenie tego kompleksu sportowego bêdzie skokiem cywilizacyjnym
dla miasta. Mylê, ¿e jest to olbrzymi
wydatek, ale jest to inwestycja z wielk¹
przysz³oci¹...
BMB:  Proszê opowiedzieæ co o
samym obiekcie.
WO:  Niektórzy s¹dz¹, ¿e to tylko
sala gimnastyczna z basenem. To zbytnie uproszczenie. Na tych obiektach jednoczenie mog¹ trenowaæ ró¿ne zespo³y. I tak: bêdzie pe³nowymiarowa p³ywalnia: 25 metrów d³ugoci i 16 metrów szerokoci. Czyli bêdzie szeæ torów, ka¿dy o szerokoci 2,5 metra z zapasem pó³
metra od brzegów dla torów skrajnych.
P³ywalnia spe³nia wiêc wszelkie warunki olimpijskie. Na niej bêdzie elektroniczny
pomiar czasu.
Bêdzie równie¿ SPA: sauny, natryski, bicze wodne, hala widowiskowosportowa na ponad szeæset osób. Podczas koncertów mo¿na bêdzie ustawiæ
tam znacznie wiêksz¹ konfiguracjê miejsc.
Ma 16 metrów wysokoci. To jest potê¿na budowla. Mog¹ byæ tutaj rozgrywane mistrzostwa wiata w pi³ce siatkowej. Bêd¹ budki dla spikerów, miejsca
dla kamer telewizyjnych. Bêdzie ciana
ska³kowa dla alpinistów. Bêdzie pomieszczenie do gry w skuosza. Bêdzie si³ownia jednoczenie dostosowana do przeprowadzania zawodów w podnoszeni ciê¿arów. Na hali bêdzie szeædziesiêciometrowa bie¿nia, skocznia do skoku wzwy¿

i w dal. Hala bêdzie posiada³a rozk³adany parkiet, który pozwoli na przeprowadzanie koncertów, bali, konkursów tañca towarzyskiego. Poza tym bêdzie specjalna scena przeznaczona dla zespo³ów
na koncertach. Bêdzie równie¿ sala przeznaczona wy³¹cznie dla sportów walki,
bêd¹ równie¿ przestronne hole, na których zostan¹ rozmieszczone sto³y do gry
w tenisa sto³owego, do bilarda.
Naturalnie, ¿e towarzyszy temu ca³a
infrastruktura: szatnie, natryski itd. To
bêdzie naprawdê potê¿ny kompleks. Ca³y
plac wokó³ obiektu bêdzie zagospodarowany i utwardzony. Bêdzie tam ponad
sto miejsc parkingowych.
Gdy skoñczymy inwestycje bêd¹ nam
jej zazdroci³y nie tylko s¹siednie miasta.
BMB:  To naprawdê wspania³a wizja.
WO:  Jeszcze jednym atutem tego
obiektu bêdzie to, ¿e przed³u¿y siê sezon turystyczny. Stymulowaæ to bêdzie
rozwój bazy hotelarskiej. Mamy ju¿ hotele, ale spowoduje to, ¿e bêd¹ one
musia³y jeszcze bardziej podnieæ swój
standard. S¹ to przecie¿ potencjalni podatnicy i to ich podatki zasil¹ kasê miejsk¹. Jest to wiêc spirala, która bêdzie
nakrêcaæ rozwój miasta.
BMB:  Pozyskanie tych pieniêdzy
jest wielkim sukcesem. Wiem jednak, ¿e
wi¹¿e siê to z wielk¹ prac¹ jak¹ Pan i

zespó³ ludzi w³o¿y³ by osi¹gn¹æ ten cel.
WO:  Ostatnie dwa lata pracowalimy dla osi¹gniêcia tego celu. Andrzej
Ostrowski z Andrzejem Kamiñskim ci¹gle jedzili po Polsce i podgl¹dali inne
takie obiekty. Wszystko to dzia³o siê,
gdy w Bia³ymstoku powstawa³ projekt
kompleksu. Chodzi³o o to, by wy³apaæ
b³êdy praktyczne dotycz¹ce funkcjonowania innych hal. Na przyk³ad co zrobiæ, ¿eby z ka¿dego miejsca na trybunach by³a dobra widocznoæ. Podczas
tych podró¿y szereg takich zagadnieñ
zaobserwowano i pozwoli³o to na ich
wyeliminowanie przy projektowaniu. Powsta³ znakomity projekt.
BMB:  Potrzebny by³ równie¿ lobbing.
WO:  Tak, ale o szczegó³ach w takich wypadkach siê nie mówi. Brali w
tym równie¿ udzia³ znani olecczanie.
Chcia³em w tym miejscu podziêkowaæ
wszystkim, którzy przyczynili siê w jakikolwiek sposób do tego, ¿e rozpocznie
siê ta inwestycja. Ja jestem, po prostu,
szczêliwy. Marzy³em o tym przez wiele
lat i w³anie teraz marzenie zaczê³o siê
realizowaæ.
BMB:  To marzenie mo¿e byæ zadedykowane Olecku.
WO:  Teraz chcia³bym jeszcze, ¿eby
miasto otrzyma³o pieni¹dze z programu Litwa
 Polska na remont placu Wolnoci...
BMB:  I ca³e miasto bêdzie wtedy
praktycznie odnowione...
WO: - ... plac Wolnoci. W tym roku
otrzymamy dotacjê na ulicê Len¹ i je¿eli z programu rewitalizacji otrzymamy
na remont ulicy Kopernika, to bêdzie to
dla miasta prezent o jakim na 450-lecie
mo¿na tylko marzyæ.
BMB:  Jest co piêknego w tym, ¿e
realizacja pañskich marzeñ, to równoczenie rozwój miasta. ¯yczê aby nastêpne Pana marzenia siê materializowa³y. Dziêkujê za wywiad.
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A siê pochwalê,
czyli maj szczupakiem stoi (cz. 3.)

Wyp³yn¹³ na jezioro. Mimo jego protestów, udaje mi siê podci¹gn¹æ rybê do
³odzi i konsternacja!? Ale sztuka! Spojrza³em na mój podbierak. Ha, p³otki i leszczyki na zawodach to nim wyjmowa³em,

8maja 2009

Wielkim ³owc¹ szczupaków nie jestem
i nie mogê pochwaliæ siê du¿ymi rybami. No, mo¿e te z³owione w Szwecji, ale
to inna para kaloszy. Na wielkie jeziora
mazurskie, Mamry, niardwy, Niegocin
koledzy nie chc¹ mnie zabraæ, a na jeziorach, na których ³owiê, okaza³e szczupaki nie s¹ czêst¹ zdobycz¹. W dodatku ³owienie bez efektów, a nawet kontaktów, co w przypadku polowania na
szczupaki jest rzecz¹ czêst¹, szybko mnie
nudzi, wiêc najczêciej po kilku rzutach
zamieniam wêdkê na okoniow¹ wklejankê i cigam pasiaki. Tak naprawdê, to
jeszcze kilka lat temu spinning uwa¿a³em za nudn¹ i monotonna metodê po³owu. Ot rzucam i krêcê i mo¿e co siê
zawiesi. Dzisiaj tak nie uwa¿am. Dzisiaj
dla mnie spinning to wy¿sza szko³a jazdy.
Po z³owieniu trójki wytrzyma³em trzy
dni. A w³aciwie to praca utrzyma³a mnie
w ryzach.
Pi¹tek jednak, tak jak poniedzia³ek,
zaczyna siê na P, wiêc Potwornie Potê¿ne ryby Powinny Pobieraæ Pokarm!
Jestem przes¹dny i czêsto szukam niekonwencjonalnych sposobów mobilizacji i t³umaczenia. Pora¿ka równie¿ jest
na P, ale o tym nie myla³em.
Podobnie jak poprzednio, oko³o trzynastej ju¿ ³owiê. Tym razem p³ynê w miejsca,
gdzie poprzednio szczupaki by³y. Dobrze zrobi³em. W pierwszej zatoce ³owiê
dwa, ale krótkie. Troszkê s¹ obra¿one
za drobne skaleczenia, ale bez wiêkszych
uszkodzeñ wracaj¹ do wody.
Kolejna miejscówka, przy k³adce. Mam
pobicie ale nie zacinam. Rzut w to samo
miejsce, ale inn¹ przynêt¹ i siedzi. 50cm.
Tego zabieram. Tak trochê z mieszanymi uczuciami dop³ywam do mojej zatoki.

Jest zupe³nie cicho. Nie stawiam kotwicy. Na wêdce dynda gumowy okonek.
Tym razem ¿y³ka grubsza. Nowiutka
dwudziestka. Trzeci rzut w gr¹¿ele daje
tañcz¹cego na ogonie szczupaczka. Ma³y,
ale uronie, mo¿e z³owiê go za dwa lata?
Lekki wietrzyk odsuwa ³ódkê nieco na
jezioro. Rzucam g³êbiej, wzd³u¿ spadku,
daleko, bardzo daleko. Przynêta opada
na dno. Lekko podci¹gam i czujê silne
uderzenie. O rany znowu du¿a ryba! Ju¿
serce mi wali! Czujê na wêdce powa¿nego przeciwnika. Szczêcie ¿e gr¹¿ele s¹
trochê dalej  pomyla³em. Zrobi³em to
w z³ym momencie. Szczupak nie patrz¹c
na moje histeryczne wymachy z impetem p³ynie do brzegu, rozwijaj¹c z ko³owrotka ¿y³kê. W³aciwie nic nie mogê
zrobiæ. To ryba dyktuje warunki. Wbi³a
siê w gr¹¿ele. Nawet jej nie widzia³em.
Tak przez chwilê stoimy. Ja w ³ódce, z
naprê¿on¹ wêdk¹, a on w liciach gr¹¿eli. Co dalej? Próbujê ruchem wêdziska
sprowokowaæ rybê do wyp³yniêcia. Udaje
siê! Niczym kosa, ¿y³ka tnie pojedyncze
³odygi. Mój przeciwnik pope³ni³ b³¹d.

ale takiego szczupaka!? Nie mam wyjcia, próbujê. Ryba jest trochê zmêczona. Przez u³amek sekundy le¿y spokojnie na wodzie. Tyle mi wystarcza aby
ogon ryby umieciæ w podbieraku. Kolejny u³amek sekundy i kolejny b³¹d szczupaka. Zawija siê jak wêgorz i wbija wielkim ³bem w siatkê podbieraka. Teraz! 
wrzeszczy we mnie jaki instynkt. P³ynnym ruchem wêdk¹, podbierakiem i rêk¹
(nie wiem sk¹d nagle mam trzeci¹ rêkê?)
wrzucam rybê do ³odzi. Sam w to nie
wierzê, ale siê uda³o! Mój przeciwnik prawie pokonany. Prawie, bo jeszcze kilka
razy próbuje wywin¹æ siê z siatki po³amanego podbieraka. Nie pozwalam na to.
Nie jestem w stanie okreliæ wielkoci
ryby. Du¿a, bardzo du¿a. To wiem na
pewno. I ponownie dzwoniê do ¿ony. Nie uwierzysz, mam szczupaka jeszcze
wiêkszego ni¿ poprzednio i to du¿o wiêkszego! nie kryjê zadowolenia. Co za
zatoka  przechodzi mi myl przez g³owê. Ob³awiam j¹ jeszcze pó³ godzinki. Nic.
Wracam. Jeszcze tylko dwa ma³e szczupaczki ³owiê przy zachodnim brzegu jeziora i dop³ywam do miejsca wodowania. Spotykam wêdkarza. Z wielka dum¹
pokazujê mu swoj¹ zdobycz.  No, piêæ
kilo ma  stwierdza kolega. W duchu
mylê, ¿e jednak wiêcej. Mierzê szczupaka! Równiutko 90cm! Robiê zdjêcia i
do domu. Ale ryba. W domu wa¿ê szczupaka. 5, 70 kg. Oj, pewnie nieszybko z³owiê
wiêkszego.
Ale przecie¿ nigdy bym nie uwierzy³
¿e takie ryby z³owiê u progu sezonu. Nie
wiem, czy to tylko dobry pocz¹tek, czy
mo¿e ju¿ szczyt wyników na ten sezon.
Wierzê, ¿e jednak jeszcze co wiêkszego z³owiê. Trzeba wierzyæ i trzeba próbowaæ!
Jah

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(47)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj - Chiny, 14.08.2007 r. Chiñskie ogrody.
Po 10. pojecha³em metrem, z przesiadk¹, do Century Park.
Jest on olbrzymi. I oczywicie zadbany. Jezioro. Aleje. Ma³o
ludzi. Pojecha³em tam w poszukiwaniu pomnika Chopina. Znowu bez rezultatu. W hostelowej recepcji zapyta³em Chinkê czy
wie gdzie jest ten pomnik, bo przecie¿ Chiñczycy lubi¹ i graj¹
muzykê Chopina. Pani jednak wzruszy³a tylko ramionami i skojarzy³a Chopina z szopingiem  robieniem zakupów w sklepie.
Ofiara losu, albo rzeczywicie nic nie s³ysza³a o naszym kompozytorze.

przypominaj¹ w konsystencji m³ode ziemniaki, w stanie surowym s¹ chrupi¹ce. W niejadalne licie zawija siê ró¿ne przysmaki, jak ry¿, kurczaki, które nabieraj¹ przyjemnego zapachu
lotosu. Nasiona lotosu suszone lub z puszki, dodaje siê do
potraw wegetariañskich, zup i s³odkich herbat. Past¹ z nasion
nadziewa siê ciastka ksiê¿ycowe. Nasiona lotosu suszone lub
z puszki mo¿na zast¹piæ migda³ami bez ³upin.
Wszystkie elementy chiñskiego ogrodu to symbole  ³ukowate mostki, koliste placyki i starannie dobrane gatunki rolin. Urz¹dzony zgodnie z zasadami feng shui ma korzystnie
wp³ywaæ na ludzk¹ podwiadomoæ. Styl chiñskich ogrodów
od niemal 500 lat pozostaje niezmieniony. Ich kompozycja mo¿e
siê Europejczykowi wydawaæ surowa, monotonna, przypadkowa, a dziwne kszta³ty kamieni i drzew  niezrozumia³e. Ale w
tych ogrodach wszystko podyktowane jest cis³ymi regu³ami.
O wp³ywie otoczenia na samopoczucie Chiñczycy pisali
ju¿ ponad 2 tys. lat temu! Feng oznacza wiatr, shui  wodê.
Powietrze i woda w przyrodzie s¹ w ci¹g³ym ruchu. Kszta³tuj¹
powierzchniê Ziemi i utrzymuj¹ nasze organizmy przy ¿yciu. W
ci¹g³ym ruchu pozostaje tak¿e ¿yciodajna energia qi, która pomaga nam w osi¹gniêciu pomylnoci, dostatku i osobistego
szczêcia.

Century Park. Lotos
Odpocz¹³em sobie naprawdê porz¹dnie, d³ugo spacerowa³em, przygl¹da³em siê rolinom i ludziom. Rosn¹ tu kwiaty lotosu i jest ciekawy ¿ywop³ot  muzycy i instrumenty, na których
graj¹. Chiñczycy pasjonuj¹ siê ogrodami.

Szanghaj

¯ywop³ot
Symbolika lotosu jest niezwyk³a. Wyrasta on z mu³u, który
jest znakiem wiata materialnego, przenika przez wodê obrazuj¹c¹ niesta³oæ, by wydostaæ siê na powierzchniê i rozkwitn¹æ
na powietrzu i w s³oñcu, czyli w wiecie duchowym. To dlatego w³anie jest symbolem poszukiwania duchowej czystoci i
prawdy. Bogata, czêsto wrêcz mistyczna symbolika rolin wskazuje,
jak wa¿n¹ rolê w komponowaniu ogrodów chiñskich odgrywa³y dwie najwiêksze wschodnie religie i filozofie  konfucjanizm
i buddyzm. Lotos jest w buddyzmie symbolem przekszta³cania
tego co niedoskona³e w najwy¿sz¹ doskona³oæ, symbolizuje
szczeroæ i czystoæ.
Ma te¿ zastosowanie w kuchni. Grube korzenie lotosu rosn¹ pod wod¹, osi¹gaj¹ jeden metr d³ugoci. Po ugotowaniu

Ustawienie domu wzglêdem kierunków geograficznych oraz
roliny i elementy ma³ej architektury w ogrodzie w subtelny
sposób naznaczaj¹ nasz¹ podwiadomoæ, maj¹ wp³yw na jakoæ ¿ycia. Dlatego urz¹dzaj¹c ogród, trzeba uwzglêdniaæ zasady feng shui. Sadz¹c drzewa i krzewy, wytyczaj¹c kszta³t
rabat, uk³ad ogrodowych wnêtrz i bieg cie¿ek, powinnimy
zapewniaæ harmonijny przep³yw dobroczynnej energii qi. A ona
lubi miêkkie kszta³ty i p³ynne linie  krajobrazowo ukszta³towane grupy rolin, ³agodne nierównoci terenu, wij¹ce siê cie¿ki
i strumienie. Jeli natomiast cie¿ki i ogrodzenia biegn¹ po liniach prostych, zbocza s¹ strome, a woda p³ynie zbyt szybko
lub  co gorsza  stoi w miejscu, qi przeradza siê w energiê sha
zwan¹ zatrut¹ strza³¹. Wprowadza ona w nasze otoczenie dysharmoniê, niepokój, a co za tym idzie  niepowodzenia i choroby. Aby unikn¹æ pojawienia siê sha, u wejcia do ogrodu budowano okr¹g³¹ Ksiê¿ycow¹ Bramê, a mostkom nadawano ³ukowaty kszta³t. Idealny kszta³t ko³a i jego fragmentu  ³uku 
chroni³ przed demonami.
Przy Century Park znajduje siê Muzeum Techniki. Budynek piêkny i nowoczesny, ale nie zwiedza³em.
C.d.n.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

V20809

Krupin 14A

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

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V1723

(V19510)

SERWIS OGUMIENIA

L3303

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4101
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23806
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L3403
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V25725
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7207
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30511
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20819
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V25715
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23816
* Opel Vectra, 2,5V6, automat, 1993, tel. 0-697-295-200 V25715
* Polonez Caro, 1,6B + gaz, 1996, stan bardzo dobry, tel.
0-782-168-027
K10601
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28423

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

D@RKOMP

V2522

Przemys³aw Atkielski

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

(V28203)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25705)

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

(V28503)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30501

ul. Kolejowa 31

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V22407)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7107

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

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

V20409

* HIT-TECH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30411
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20509
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V23906
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3904

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30811

* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23706

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27104

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-44
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

PIZZA NA TELEFON

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. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V24106)

V21708

(V25805)

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

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26704

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19810

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20609
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30601
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L3205
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

(V19710)

V16910

* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23016

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V19610
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21408
* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7407
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30801
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31201

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V21808)

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K8804

Club CoolTura

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

K10701

US£UGI

#
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V27803)

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
V28323
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V29822

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K721)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22507
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21508
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29902
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L4201
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7317
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10114
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L4003

(V28403)

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

(V24006)

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

(K7706)

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

Tel. 0-601-094-364
INNE

* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L4401
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

V27933

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V24116
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28513

PRACA c.d.
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L4301
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24126
* zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy, tel. 0-608-335960
K9303
* zatrudniê sprzedawcê, który posiada znajomoæ produktów ekologicznych, sklep SAM, tel. 0-664-003-765 K9003
SPRZEDAM
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
K9702
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V29812
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426 V19720
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7019
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21518
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K9802
* dzia³ki budowlane z widokiem na jezioro Przytulskie w G¹skach, tel. 0-502-383-541
K9203
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189-301 K9902
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.
(V30401)
* jêczmieñ, prszen¿yto, mieszanka, tel. 0-693-226-278 K10801
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m.kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 100
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K8405
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L3804
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K10002
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V19730
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L3503
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28413
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30821
* mieszkanie, Siejnik, parter, 48,31 m.kw., tel. 0-668-354-242 K10501
* 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
K6408
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27923
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28313
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V21608)

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27913
* posprz¹tam biuro, mieszkanie, tel. 0-602-850-670
K8005
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26504

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V27813
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K821
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V25615
WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie 35 m.kw., Kukowo ko³o Olecka, tel.
0-721-587-468
K10402
* lokale do wynajêcia: 80 i 30 m.kw., ul. Kociuszki 3, tel.
0-609-738-148
V27004
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28113
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21528
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L4501

$
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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

(V29702)

(V25905)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K7905)

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 wzmocnienie

niem.

300 g korzenia pietruszki zetrzeæ, zalaæ 3 szklankami bia³ego wina i trzymaæ przez tydzieñ, codziennie potrz¹saj¹c. Piæ po kieliszku przed jedze-

Leki na menopauzê

Czy w okresie klimakterium bêdziecie sekutnicami zatruwaj¹cymi ¿ycie sobie i swemu otoczeniu, czy te¿ pogodnymi paniami w rednim wieku, dbaj¹cymi o swój wygl¹d, ci¹gle podobaj¹cymi siê mê¿czyznom i ciesz¹cymi
siê urokami ¿ycia, zale¿y w du¿ej mierze od Was, Panie!
Oto kilka propozycji, jak sobie pomóc.
Bezsennoæ: ziele wrzosu, licie melisy, korzeñ waleriany, szyszki chmielu, licie rozmarynu, miêty pieprzowej,
ziele dziurawca. Po wymieszaniu wzi¹æ dwie czubate ³y¿ki
zió³, zalaæ szklanka wrz¹tku, odstawiæ na 20 minut, a potem wypiæ.

Migrena: po dwie ³y¿ki zmia¿d¿onych w modzierzu lici
melisy i miêty pieprzowej oraz owoców kolendry zalaæ po³ow¹ szklanki spirytusu, dodaj¹ ³y¿kê wody. Po 24 godzinach
odcedziæ, wycisn¹æ i w tej nalewce moczyæ chusteczkê, któr¹ nale¿y przyk³adaæ do skroni podczas migreny.

Co przeszkadza zasypianiu,
rady lekarzy i psychologów

Odradza siê w pierwszym rzêdzie za¿ywanie pigu³ek, które wywo³uj¹ sen nienaturalny.
Czêsto g³ównym zaleceniem bywa przestrzeganie okrelonych godzin udawania siê na spoczynek. Nie nale¿y k³aæ
siê zbyt póno.
Zabrania siê te¿, np. dzieciom, d³ugiego ogl¹dania telewizji, szczególnie wieczorem.
Wrogiem snu s¹ ciê¿kostrawne posi³ki spo¿ywane pón¹ por¹, czarna kawa (zw³aszcza dla osób pobudliwych nerwowo) oraz wystawianie siê na silne prze¿ycia, emocje i wra¿enia,
od których siê trudno wyzwoliæ.
Nie sprzyja dobremu zasypianiu przepracowanie.

%
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Kalendarz imion

9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, Kanimira, Niemsta, Normana, Pelagiusza, Prosimira, Ryszarda, S³awoja, Stanis³awa,
Waltera
10 czerwca
Bogumi³y, Dany, Diany, Iwony, Ma³gorzaty, Rafaeli
Bogumi³a, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory,
Radomi³y, Ró¿y, Teodozji
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomi³a, Radomira, Rados³awa, Radosza
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, Le-

ona, Onufrego, Placyda, Przybyrada, Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca
Anety, Gracji, £ucji, Magdaleny, Marii,
Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza,
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzegorza, Hermana, Lucjana, £ucjana, Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, El¿biety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza,
Justyna, Micha³a, Myslibora, Nienogniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, Walerego, Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Gra¿yny, Izoldy, Jolanty, Leny,
Leony, Placydy, Toli, Wioli, Witos³awy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witos³awa

Bo¿e Cia³o

Bo¿e Cia³o to uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa czyli Najwiêtszego Sakramentu. W Wielki Czwartek
przypomina siê wiernym o ustanowieniu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Poniewa¿ tego dnia jest ¿a³oba z
powodu mêki Pana Jezusa, papie¿ Urban
IV postanowi³, ¿e uroczystoæ tê bêdzie
siê obchodzi³o w czwartek po niedzieli
Trójcy Przenajwiêtszej. W ten dzieñ wierni
Kocio³a rzymskokatolickiego bior¹ udzia³
w uroczystych procesjach do czterech
o³tarzy. W czasie procesji kap³an niesie
Eucharystiê, bielanki sypi¹ p³atki kwiatów pod jego nogi, lud piewa pieni,
czyta siê fragmenty Ewangelii.

Kruche ciasto

... bêdzie smaczniejsze, kiedy czêæ m¹ki
zast¹pimy mielonymi orzechami.


F kupiê

Ziemia
poetów
ks. bp Józef Zawistowski
Panie, dobry jak chleb
Panie, dobry jak chleb,
b¹d uwielbion od swego Kocio³a.
Ty na pustkowiu chleb rozmno¿y³, Panie,
bymy do nieba w drodze nie ustali.
Ty stal siê mann¹ wêdrowców przez ziemiê
dla tych, co dot¹d przy Tobie wytrwali.
Panie, dobry jak chleb...
Ty nas nazwa³e swymi przyjació³mi,
jeli spe³nimy co nam nakaza³e
có¿ my bez Ciebie, Panie, uczynimy
Ty naszym ¿yciem i oczekiwaniem.
Panie, dobry jak chleb...

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
Kobieta nie powinna byæ gorsza
od anio³a, mê¿czyzna za tylko trochê lepszy od diab³a.
Michai³ Wasiljewicz Gogol

PRZYS£OWIA
 Bo¿e Cia³o  skocz do wody mia³o.
 Na Bo¿e Cia³o siej proso mia³o.
 Gdy piêknie przez Oktawê Bo¿ego Cia³a
przez ¿niwa pogoda sta³a.
 Jaki jest dzieñ w Bo¿e Cia³o takich
dni potem niema³o.
 Czerwiec i na kosê pierwiec.
 Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa brzêczy ju¿ na ³¹ce.
 Jaka bêdzie Ma³gorzatka (10 czerwiec),
takie i pó³ latka.
 Pe³nia czerwcowa  burza gotowa.
 Czerwiec temu siê zieleni, kto do pracy siê nie leni.
 w. Antoni (13 czerwca) od zguby
broni.

Sery na talerzu

... uk³ada siê zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najpierw ³agodne, potem
bardziej intensywne w smaku, pleniowe, kozie i owcze. W takiej samej kolejnoci powinno siê je spo¿ywaæ.

Humor

Biegnie zziajany pies przez pustyniê
i myli; jak zaraz nie znajdê jakiego
drzewa, to siê posikam!

Nasz przepis
Wo³owina w galarecie

60 dag chudej wo³owiny, w³oszczyzna, sól, pieprz, natka pietruszki,
3 szklanki wywaru z miêsa, 3 ³y¿eczki
¿elatyny, cytryna, jedna marchew,
groszek i konserwowa kukurydza.
Wo³owinê gotujemy z w³oszczyzn¹ w osolonej wodzie. Nastêpnie
wyjmujemy, studzimy i mielimy wraz
z warzywami, z którymi siê gotowa³o.
Do zimnego wywaru wk³adamy ¿elatynê, a gdy napêcznieje, podgrzewamy ca³oæ do wrzenia.
Do gor¹cej galarety wk³adamy
zmielone wczeniej z warzywami miêso. Przyprawiamy do smaku sol¹ i
pieprzem. Rozlewamy galaretkê do
miseczek, wrzucamy do ka¿dej kilka
ziaren groszku, kukurydzy, po kilka
listków pietruszki i studzimy. Galaretkê
podajemy na talerzykach, z æwiartkami cytryny do skropienia.
Doskona³a przystawka na przyjêcia.

&
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S³owo w sprawie
Roman
rowerów (1)
Wojciechowski
W swojej wypowiedzi chcia³bym nawi¹zaæ do dwóch komentarzy zamieszczonych w Tygodniku Oleckim oraz G³osie
Olecka, a mianowicie Olecko miastem rowerowym  miastem
bezpiecznym (TO) i Dzieñ Ziemi z rowerem w tle (GO).
Do wziêcia udzia³u w organizowanej imprezie sk³oni³ mnie
program zawarty w planie organizacji obchodów Dnia Ziemi 2009
(sobota, 35.04.32009 r.), z którym wczeniej zapozna³ mnie dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku p. Leszek Olszewski, a
wrêczy³a mi go w dniu imprezy p. El¿bieta Milewska  opiekunka
klasy IIc, g³ównego organizatora imprezy.
Zanim przejdê do uwag dotycz¹cych imprezy, pozwolê sobie
wspomnieæ wycieczki rowerowe, w których bra³em udzia³ bêd¹c uczniem LO. Kiedy uczy³em siê w liceum w latach 195660, wielkim propagatorem turystyki rowerowej, sp³ywów kajakowych, jak równie¿ uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu
by³ .P. W³adys³aw ¯urowski (pi³ka rêczna, siatkówka, koszykówka, lekka atletyka, hokej itp., a tak¿e zbieractwo runa
lenego)  nauczyciel wychowania fizycznego. To On sprawia³, ¿e chêtnie uczestniczylimy we wszystkich organizowanych imprezach.
Zatrzymam siê przy omówieniu w wielkim skrócie turystyki rowerowej. Odby³y siê w sumie trzy wycieczki rowerowe:
1) Olecko  Szczecin (powrót poci¹giem);
2) Jelenia Góra  Kraków (dojazd i powrót poci¹giem);
3) Olecko  Gdañsk  Olecko.
Pokrótce wspomnê ostatni¹ z nich. W roku szkolnym 1957/
58 zostaje powo³any Miêdzyszkolny Klub Sportowy (MKS) z
po³¹czenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku i Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Dyscyplin¹ wiod¹c¹ by³a siedmioosobowa pi³ka rêczna. Dru¿ynê stanowili uczniowie wymienionych szkó³. Trenerem i opiekunem by³ .P. Józef Skórkiewicz  nauczyciel w-f w Zespole Szkó³ Zawodowych, a kapitanem Roman Wojciechowski (pisz¹cy niniejszy artyku³).

Olecko.
By³ lipiec 1959 r., a opiekunami wycieczki byli nauczyciele
ZSZ pp. Józef Skórkiewicz i Ryszard Paukszt.
Trasa wycieczki by³a szczegó³owo rozplanowana. Jej celem, oprócz podziwiania piêknych krajobrazów, by³o zwiedzanie zamków, poznawanie historii tych regionów, jak równie¿
nawi¹zywanie kontaktów z miejscow¹ m³odzie¿¹. Ka¿dy z uczestników mia³ przydzielone zadanie. Ja osobicie (maj¹c do pomocy dwóch uczestników) pe³ni³em obowi¹zki kwatermistrza,
zaopatrzeniowca, a tak¿e fryzjera. Kto inny by³ kronikarzem
itd. Ka¿dy z uczestników posiada³ zawiadczenie lekarskie o
stanie zdrowia. Dziennie pokonywalimy od 60 do 100 km, w
zale¿noci od pogody. Kondycja  jak na sportowców przysta³o  dopisywa³a na ca³ej trasie. Z chwil¹ niepogody ka¿dy
z nas relaksowa³ siê na swój sposób. Przy dobrej pogodzie,
wstaj¹c skoro wit, nadrabialimy stracone kilometry, w po³udnie relaksowalimy siê na pla¿ach za¿ywaj¹c k¹pieli w okolicznych jeziorach. Po obiedzie krótka drzemka i na rowery 
a¿ do zmierzchu. Kolacja, mocny sen. Za miejsca noclegowe
s³u¿y³y nam sale szkolne, harcówki, stanice PTTK, a najczêciej stodo³y gospodarskie i spanie na wie¿ym sianie.
Gospodarze nie stawiali nam wiêkszych trudnoci, bo  o
dziwo  bylimy niepal¹cy.
Pierwszy etap wycieczki by³ najkrótszy  Olecko-Wydminy (35 km). Do Wydmin jechalimy podczas burzy. Po przyjedzie na miejsce nie by³o na nas suchej nitki. Noclegu udzieli³

Po¿egnanie z gospodyni¹ przed wyruszeniem
w dalsz¹ trasê Wydminy - Kêtrzyn.
nam ksi¹dz Jan  by³y wikariusz z Olecka.
Po zrzuceniu mokrych ubrañ gospodyni Jana , na polecenie ksiêdza, poczêstowa³a nas przygotowan¹ kolacj¹, natomiast ksi¹dz Jan wyasygnowa³ profilaktycznie dwie butelki
wina mszalnego (bezalkoholowe). Po kolacji ka¿dy z nas zapad³ w g³êboki sen na wie¿ym sianie.
C.d.n.

Rok 1959. Losowanie przed meczem MKS Olecko
 MKS Bia³ystok, wygranym przez olecczan 21:12.
Za osi¹gniêcie wysokiej lokaty w rozgrywkach A klasy
dla zawodników bior¹cych udzia³ w rozgrywkach zorganizowana zosta³a wycieczka rowerowa na trasie Olecko  Gi¿ycko
 Kêtrzyn  Reszel  Lidzbark Warmiñski  Olsztyn  Mor¹g
 Pas³êk  Elbl¹g  Nowy Dwór Gdañski  Gdañsk  Oliwa 
Sopot  Gdynia. Droga powrotna: Gdynia  Gdañsk  Tczew
 Malbork Olsztyn  Biskupiec  Miko³ajki  Orzysz  E³k 

Ster³awki Wielkie  gaszenie pragnienia.

'
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OLECKO CUP 2009
Rozegrano turniej PKO BP S.A. - Olecko Cup 2009 (ITF Women's Circuit, 10
tys. $, red clay). W singlu najlepsza okaza³a
siê Klaudia Gawlik. W finale debla para
nr 1 Karolina Kosiñska/Aleksandra
Rosolska pokona³a Weronikê Domaga³ê z australijsk¹ partnerk¹.
Turniej g³ówny:
1/4 fina³u:
Klaudia Gawlik - (Q)Zuzana Luknarova
(S³owacja) 7/6 6/1
1/2 fina³u:
Klaudia Gawlik - Diana Marcinkevica
(£otwa) 6/3 6/0
fina³:
Klaudia Gawlik - Karolina Wlodarczak
(Australia) 6/2 3/0 ret.
Turniej deblowy:
1/4 fina³u:
nr 1 Karolina Kosiñska/Aleksandra Rosolska - Katarzyna Kaleta/Katarzyna Kawa

WOPR dzia³a
W ramach porozumienia o wspólnym
dzia³aniu na wodach POG WOPR i Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej ze wspó³prac¹ MOSiR w Olecku, jak co roku, na
k¹pielisku miejskim Skocznia zorganizowa³y dzieciom z przedszkoli darmowe obchody Dnia Dziecka. Scenariuszem tej
imprezy by³y przeja¿d¿ki ³odziami motorowymi i wios³owymi, ró¿ne konkursy oraz
malowanie dzieciêcych buziek.
Jednoczenie informujemy, ¿e w miesi¹cu czerwcu dla szkó³ gminy i powiatu (klasy 0-III) WOPR i MOSiR w Olecku organizowaæ bêd¹ prelekcje na temat
bezpieczeñstwa na wodzie po³¹czone z

w.o.
Agata Barañska/Joanna Nalborska - Lucia
Kovalova/Renata Kuricova (S³owacja) 6/
7 0/6
Anna Niemiec/Sylwia Zagórska - Michaela
Bezdickova/Gabriela Horackova (Czechy)
3/6 6/3 6-10
Weronika Domaga³a/Karolina Wlodarczak
(Australia) - Julia Jagodziñska/Sylwia Miko³ajczuk 6/0 6/4
1/2 fina³u:
nr 1 Karolina Kosiñska/Aleksandra Rosolska - Lucia Kovalova/Renata Kuricova
(S³owacja) w.o.
Weronika Domaga³a/Karolina Wlodarczak
(Australia) - Michaela Bezdickova/ Gabriela Horackova (Czechy) 7/5 6/3
Fina³:
nr 1 Karolina Kosiñska/Aleksandra Rosolska - Weronika Domaga³a/Karolina
Wlodarczak (Australia) 2/6 6/2 11-9
Wiêcej o turnieju szukaj na stronie internetowej www.pzt.pl
przeja¿d¿k¹ ³odziami wios³owymi i k¹piel¹.
Asekuracjê i odpowiedzialnoæ prawn¹
za uczestników zapewniaj¹ ratownicy
WOPR. Wymagane s¹ pozwolenia opiekunów - rodziców. Zg³oszenia wstêpne
prosimy kierowaæ do biura MOSiR w Olecku pod numer 0875202048.
Z woprowskim pozdrowieniem
POG WOPR w Olecku, tel. 6013118259

Pi³karze z Gimnazjum nr 2 w Olecku
mistrzami województwa warmiñsko-mazurskiego SZS

3.06.09 odby³ siê fina³ Mistrzostw Województwa Warmiñsko-Mazurskiego SZS
w Pi³ce No¿nej ch³opców. W turnieju wziêli
udzia³ pi³karze z Gimnazjum nr 2 w Olecku. W pó³finale pokonali Gimnazjum z Nidzicy 3:1. Bramki zdobyli (Jakub Koz³owski,
Krzysztof Rytwiñski, Kamil Masalski).
W finale pokonali dru¿ynê z Gimnazjum Nowego Miasta Lubawskiego 1:0
(bramkê zdoby³ Krzysztof Rytwiñski).Tym
samym Gimnazjum nr 2 zosta³o mistrzem
województwa SZS w pi³ce no¿nej ch³opców na rok 2009. Jednoczenie dru¿yna
ta awansowa³a do fina³u mistrzostw Polski SZS.
Podczas tego turnieju zosta³y przyznane nagrody indywidualne, które w
komplecie zgarnêli pi³karze z Gimnazjum
nr 2 w Olecku: najlepszy bramkarz - Marcin
Grygo, najlepszy obroñca - Krzysztof
Rytwiñski, najlepszy napastnik - Jakub
Koz³owski, najlepszy strzelec - Krzysztof Rytwiñski.
Opiekunem pi³karzy z Gimnazjum nr
2 jest nauczyciel wychowania fizycznego Adam Wyszyñski. Sk³ad dru¿yny: £ukasz Harasim, Hubert Taraszkiewicz,
£ukasz Zieliñski, Jakub Koz³owski,
Krzysztof Koz³owski, Sebastian Dra¿ba, Dawid Bielecki, Kacper Sulima, Tomasz Koz³owski, Krzysztof Marczuk, Micha³ Grudziñski, Kamil Masalski, Kamil Barszczewski, Krzysztof Rytwiñski,
Marcin Grygo, Patryk U³anowicz, Igor
Sych, £ukasz Wir¿yñski.
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Dokoñczenie ze s. 20.

Przypomniano, ¿e dzi wiêksze prawa do stanowisk, lepszej p³acy itd. maj¹
ci, którzy nale¿eli do grupy przeciwnej.
Dopuszczeni do podzia³u w³adzy dawni
opozycjonici odciêli siê od swoich kolegów i towarzyszy walki. Nawet stworzono mit, ¿e tylko oni byli prawdziw¹
opozycj¹ i im nale¿¹ siê wszelkie prawa
do oklasków. Przy g³oszeniu hase³ solidarnoci bardzo ³atwo zapomniano tych,
na których karkach wjechano do Sejmu,

Senatu, urzêdów i rz¹dzenia. Odcinano
siê od obietnic brakiem mo¿liwoci, prawa, a jak siê potem okazywa³o  to zwyk³ej chêci. Po dwudziestu latach ci, co
najg³oniej krzycz¹, ¿e inni dziel¹ Polaków, udaj¹, ¿e nie maj¹ sobie nic do zarzucenia. Sami dziel¹ ludzi na tych, którzy maj¹ prawa i tych, którzy tych praw
nie maj¹. Jeden z najwa¿niejszych dni w
historii naszego kraju, a nadal bolenie
nam przypomina, ¿e mimo radoci mamy
jednak do wykonania potê¿ny rachunek

sumienia.
Mam nadziejê, ¿e podobnie jak ja
bylicie Pañstwo na wyborach. Chyba
nie by³o wród nas wielu z tych, co wiecznie narzekaj¹, a jednoczenie nic nie robi¹, by móc to zmieniæ. Ilu z nas brakiem oddanego g³osu odebra³o sobie
wszelkie prawa do narzekania i krytyki
tego, co dzieje siê wokó³? Pamiêtajmy:
nie bior¹c czynnego udzia³u w demokracji,
sobie sami robimy na z³oæ.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC
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Witam Pañstwa bardzo serdecznie po
siedmiu dniach rozstania. Nie by³o za
d³ugo? Jasne, ¿e nie by³o.
Szczerze pisz¹c, jestem rozczarowany. Naprawdê. Rozczarowa³y mnie obchody 4 czerwca. Znowu Premier i jego
wita siê nie wykazali. A mia³o byæ tak
piêknie w ich zapowiedziach. Mia³y p³on¹æ opony, buchaæ gazy i laæ siê krew.
Chaos mia³ byæ taki, ¿e ¿adne s³u¿by
porz¹dkowe mia³y nad tym nie zapanowaæ. I po co by³o nam przenosiæ stolycê do Krakowa? Eeeee... Tyle szumnych
zapowiedzi o ekstremistach i chuliganach...
i nic. Zero. Null. Zwi¹zkowcy te¿ siê nie
popisali. Mogli przecie¿ spe³niæ pragnienie
Premiera i sprawiæ mu przyjemnoæ, ¿e
co, co on mówi, to siê sprawdza. Co
prawda nie sprawdzi³y siê jak do tej pory
zapowiadane cuda-niewidy. A mielimy
zbli¿yæ siê do Irlandii. Kto nawet powiedzia³, ¿e i owszem. Przypominamy ju¿
trochê Irlandiê... Z czasów Wojny kartoflowej lub jak kto woli ziemniaczanej. Ze z³ych wiadomoci dla rz¹du to
nawet wysz³o to, ¿e metoda liczenia deficytu wg danych GUS jest zupe³nie odmienna ni¿ to siê przyjmuje w wielu innych krajach. Jeden z powa¿niejszych
zachodnich ekonomistów, którego g³os
na wiecie siê liczy jako specjalisty w
tej dziedzinie, stwierdzi³, ¿e gdyby polski minister finansów zastosowa³ metodê, jak¹ na przyk³ad stosuje siê w USA,
to deficyt w Polsce by³by ujemny. B¹-

belki z wody sodowej, jaka
towarzyszy obecnie rz¹dz¹cym, zachwycaj¹cych siê
wysokimi liczbami sonda¿owymi mo¿e ju¿ jesieni¹
mieæ op³akane skutki. Dlaczego? Bo to, co mamy, jest
zaledwie zapowiedzi¹ tsunami, jakie mo¿e nast¹piæ.
Kiedy w telewizji opowiadano jak pewna dziewczynka, na pla¿y w Tajlandii,
rozpozna³a pierwsze oznaki tsunami i dlatego z tego
miejsca uratowa³a siê wiêkszoæ ludzi. Ma³a by³a na
tyle rozgarniêta, ¿e pamiêta³a z lekcji geografii, ¿e przed
potê¿n¹ fal¹ w wodzie pojawia siê zjawisko podobne do b¹belków w oran¿adzie. Na pla¿y pozostali tylko
ci, co s³owa dziecka uznali za g³upotê.
Samozadowolenie naszego rz¹du mo¿e
mieæ marne skutki. I proszê nie stwierdzaæ, ¿e zale¿y mi na zasadzie, ¿e im gorzej
tym lepiej. Wprost przeciwnie, akurat ma³o
mnie bawi¹ potencjale problemy w naszym pañstwie. Przypisywanie zachowania,
jakie cechowa³o opozycjê w uprzedniej
kadencji, jest hipokryzj¹. Nie wszyscy
musz¹ okazywaæ zbydlêcenie a la inteligencja i udawaæ Greka.
Obchody 4 czerwca by³y w sumie
bardzo udane. Propagandowe spotkanie
w Krakowie przypomina³o raczej zamkniêt¹
akademiê lub ostatni¹ debatê. ¯adnej
telewizji nadaj¹cej relacjê z dziedziñca nie

uda³o siê ukryæ pustych krzese³. Po prostu
sporej czêci zaproszonych nie staæ na
zorganizowanie sobie szybkiego przemieszczania siê z Krakowa do Gdañska lub
Warszawy gdzie odbywa³y siê wielkie
imprezy gromadz¹ce naprawdê tych, którzy
przyczynili siê do tego, ¿e takie obchody s¹ dzi mo¿liwe. W mediach pojawi³o siê wiele postaci z tamtych lat bardzo
osobicie prze¿ywaj¹cych rocznicê. Nie
szczêdzili te¿ ostrych s³ów dla dzisiejszej elity w³adzy, która wbrew temu, co
twierdzi, koncesjonuje prawa i ustala
parytety, nieraz odbieraj¹c prawa tym,
dziêki którym mo¿emy dzi to wiêto
obchodziæ.
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ
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